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Normy a morálne hodnoty v etike učiteľského povolania 

 

 

CZARNECKI Paweł, PL 

 

Povolanie učiteľa patrí k tým profesiám, v ktorých dochádza k špeciálnemu 
asymetrickému i bezprostrednému kontaktu dvoch osób (Gadacz, 1991). Učiteľ, vykonávajúci 
svoje povolanie, musí do určitej miery „objektivizovať” druhého človeka, majúc pri tom na 
zreteli jeho dobro.1 Povolanie učiteľa sa odlišuje napríklad od povolania lekára tým, že stupeň 
„objektivizácie” druhej osoby nie je konštantný, ale mení sa v závislosti od stupňa 
intelektuálnej a emocionálnej samostatnosti, ktorú študent počas štúdia dosahuje. To je zase 
spojené s konkrétnou didaktickou-vzdelávacou prácou – jej hlavný cieľ, čiže ideál výchovy,  
ešte len musí byť stanovený. V povolaní učiteľa nie je etika iba súborom pravidiel na 
uľahčenie riešenia typických konfliktov. Cieľ, sledovaný učiteľom, má byť ešte len 
stanovený, pretože tento cieľ má aj etický rozmer (keďže sa musíte rozhodnúť, aké hodnoty 
a princípy chce škola vštepiť svojim študentom), takže celý didakticko-vzdelávací proces sa 
v praxi stáva procesom realizácie pevného systému hodnôt a etických noriem. Znamená to, že 
nie je možné oddeliť proces didaktickej výchovy od vzdelávania.  

Cieľom práce učiteľa nie je iba odovzdávanie vedomostí, ale predovšetkým rozvoj 
a výchova inej ľudskej bytosti, iného človeka. Táto skutočnosť prináša závažné teoretické 
a praktické dôsledky. Chápanie výchovy sa totiž stáva zrozumiteľným až v kontexte určitého 
ideálu človeka (o ktorý sa v procese výchovy usiluje), preto treba okrem iného zodpovedať 
otázku o morálnom práve školy (či všeobecnejšie vzdelávacieho systému) byť katalyzátorom 
sociálnej transformácie vedomia. Táto otázka je obzvlášť dôležitá v čase globalizácie 
a modernizačných trendov a následného oslabenia úsilia o zachovanie tradičného spôsobu 
života. Praktickou otázkou sa tak stáva otázka individuálnej zodpovednosti učiteľa. Plnú 
zodpovednosť za úspech či neúspech študenta v procese výchovy má učiteľ iba pod 
podmienkou, že disponuje morálnym právom slobodnej voľby ideálu výchovy. Pokiaľ však 
tento ideál určuje štát a učiteľ je len akýmsi nájomným pracovníkom vykonávajúcim úlohy, 
s ktorými sa v konečnom dôsledku nemusí stotožňovať (čo sa často deje v situácii, keď sa 
škola snaží zmeniť mentalitu spoločnosti), učiteľ nesie zodpovednosť na prvom mieste pred 
školskými úradmi a až potom pred študentmi.  

Treba tiež poznamenať, že problém „zladenia” osobných názorov, mimoškolských aktivít 
učiteľa a požiadaviek, ktoré naňho kladie škola, vzniká zo základného napätia 
charakterizujúceho učiteľské povolanie, čiže z faktu, že učiteľ zároveň reprezentuje seba 
samého i školu ako inštitúciu. Pod pojmom „reprezentácia” je potrebné chápať nielen celkový 
postoj učiteľa k vlastnej zodpovednosti, ale aj jeho vzťahy so študentmi. To preto, že 
vo vzťahu k študentom vystupuje učiteľ ako reprezentant inštitúcie, je „prostredníkom” 
vo vzťahu študent – vzdelávacia inštitúcia. Inými slovami, z pohľadu študenta učiteľ v prvom 
rade reprezentuje autoritu inštitúcie, ktorou je pre študenta škola (netreba zabudúdať, že 
študent, ktorý podlieha povinnej školskej dochádzke, nevstupuje do vzťahov s učiteľom 
dobrovoľne, ale v istom zmysle nútene práve z dôvodu existencie tejto povinnosti).  

                                                 
1 H. Skowroński upriamuje pozornosť na to, že pre všetky povolania je v konečnom dôsledku potrebná etika 
povolania. Etiku je potrebné vytvárať jedine pre povolania, ktorých špecifiká „siahajú dostatočne ďaleko” 
(Skorowski, 1996, s. 106).  Môžeme skonštatovať do tézy, že „špecifiká” povolaní vyžadujúcich si etiku 
povolania vyplývajú z faktu, že ich vykonávanie sa viaže na pevné ohraničenie  osobnej slobody druhého 
človeka.   
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V etickej literatúre sa často môžeme stretnúť s rozlišovaním medzi etikou a morálkou. 
Pod morálkou sa obyčajne rozumejú všeobecné hodnoty, zásady a postoje akceptované 
v danej spoločnosti, teda v istom zmysle reálne jestvujúce. Hodnoty a morálne princípy 
správania tak stanovujú spôsoby konania a kritériá hodnotenia. Pojmom etika sa zvyčajne 
označuje filozofická reflexia hodnôt a z nich vyplývajúcich pravidiel konania (Pikus, 1995,  
s. 8). 

Výnimkou je z tohto hľadiska profesionálna etika, od ktorej sa neočakáva iba teoretická 
reflexia, ale tiež formulácia a uplatnenie jasných a možných praktických pravidiel. V prípade 
profesionálnej etiky učiteľa ide o vzťah medzi etikou a morálkou, ktorý prihliada 
na mimoriadnu povahu učiteľskej profesie. Vzhľadom na to je učiteľ nielen povinný 
dodržiavať základné normy, ale mal by byť pre svojich študentov vzorom hodným 
nasledovania, vzorom, ktorý nabáda študentov neustále sa zlepšovať. Cieľom pedagogickej 
etiky je teda formulovať pravidlá etického správania v učiteľskom povolaní a stanoviť model 
učiteľa. Tieto etické princípy, samozrejme, nemôžu byť v rozpore s princípmi formulovanými 
vo všeobecnej etike, ale nie sú ani jednoduchou aplikáciou všeobecných princípov 
na konkrétne situácie a konflikty súvisiace s učiteľským povolaním. Etika výučby nemôže 
byť jednoduchým rozvinutím alebo konkretizáciou všeobecnej etiky, napriek tomu nie je 
schopná sa zaobísť bez trvalej väzby na túto etiku.  

Všeobecná etika nie je v tomto prípade schopná poskytnúť dostatočné námety na určenie 
ideálneho didakticko-vzdelávacieho systému – ideál vzdelávania sa musí opierať o špecifické 
odborné znalosti z pedagogickej a psychologickej oblasti týkajúcej sa rozvoja človeka. Ten sa 
uskutočňuje z hľadiska špecifického vzťahu študent – učiteľ, v ktorom je len jedna strana 
autonómnym mravným subjektom (to znamená jedincom schopným niesť morálnu 
zodpovednosť). To, samozrejme, neznamená, že dieťa nie je predmetom didakticko-
vzdelávacieho pôsobenia, z hľadiska pohľadu etiky však ide o „objektivizáciu” osoby 
podliehajúcej vzdelávaniu a formácii.  

Na druhej strane je jedným z cieľov procesu didakticko-vzdelávacieho procesu dosiahnuť 
prostredníctvom vzdelania taký stupeň intelektuálneho a morálneho rozvoja, ktorý umožní 
uvedomiť si morálny aspekt vzťahu s iným človekom. Internalizácia základných etických 
princípov predstavuje jeden z cieľov vzdelávania, všeobecná etika je neustále prítomná 
v práci učiteľa ako istý „materiál”, ktorý by si mal študent osvojiť.  

Z týchto dôvodov je sporné tvrdenie, že dobro v etike učiteľa sa dá opísať s ohľadom na 
účel didakticko-vzdelávacej práce. Cieľom je však vždy všestranný, komplexný rozvoj 
študenta – špecifikácia tohto cieľa je úlohou vzdelávacích inštitúcií, škôl a nakoniec aj 
jednotlivých pedagogických pracovníkov. Ponúka sa aj otázka, či takýto cieľ prislúcha 
každému učiteľovi nezávisle od špecifickosti predmetu, ktorý učí, a tiež nezávisle od veku 
a schopností študenta. Niet pochýb, že učiteľ telesnej výchovy sa zameriava na dosiahnutie 
iných cieľov ako učiteľ matematiky. Je aj rozdiel medzi vyučovaním na stredných školách 
a vyučovaním dospelých osôb. Takže ak hovoríme o výchove na školách, musíme brať do 
úvahy fakt, že v škole máme do činenia nielen so vzdelávaním, ale so „spoluvzdelávaním”, 
čiže spoločnou prácou učiteľov zameranou na jeden cieľ – dobro študenta.  

Z tohto celkového cieľa je, ako sa zdá, možné určiť všeobecné pravidlá týkajúce sa 
vzájomných interakcií medzi učiteľmi. Poradie spolupráce v rámci vzdelávacej inštitúcie pre 
dosiahnutie dobra študenta znamená, že učiteľ nemôže uznávať svoj predmet za „lepší” či 
„dôležitejší” oproti predmetom vyučovaným inými učiteľmi (pretože cieľom školy je 
všestranný rozvoj mladého človeka). Aj keď môžu vyvstať situácie, v ktorých je daný 
predmet pre študenta objektívne dôležitejší ako ostatné (napríklad ak sa študent pripravuje 
na skúšky, alebo ide o predmet, ktorý je osobitným záujmom študenta a tak ďalej) – sú však 
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dôsledkom rozhodnutia samotného študenta, nie učiteľa. Spoluprácu sťažujú aj všetky 
konflikty medzi učiteľmi – pokiaľ k nim dochádza, je učiteľ povinný usilovať sa o to, aby sa 
tieto osobné konflikty neprejavili vo vzťahoch so študentmi. Neprípustná je kritika iných 
učiteľov pred študentmi, rovnako ako ohováranie kolegov alebo znevažovanie nadriadených. 
Pri kontaktoch s kolegami učiteľmi platí princíp solidarity, kolegiality a priateľstva.  

Rovnako v škole ako mimo nej je učiteľ povinný dbať na autoritu svojho povolania. 
V škole to okrem iného zahŕňa zákaz prijímania darov od študentov a ich rodičov, aj keď sú 
bez náznaku korupcie (to znamená, že ich cieľom nie je získať výhody, lepšie ohodnotenie 
skúšky, alebo získanie certifikátu...). Autorita učiteľskej profesie sa podrýva, pokiaľ učiteľ 
poskytuje platené doučovanie svojim vlastným študentom. Ani zverejňovanie vnútorných 
konfliktov školy rozhodne neposilňuje autoritu učiteľského povolania.  

Zo samotného faktu, že učiteľ sa kontaktuje s iným človekom, s inou osobou, možno 
odvodiť niekoľko dôležitých etických zásad, ktoré sú základom etiky učiteľskej profesie. 
Predovšetkým tu patria - okrem iného - princíp pravdy, princíp rešpektovania druhej osoby, 
princíp profesionality, princíp empatie a emocionálne puto.2 Princíp pravdy znamená, že 
učiteľ by mal odovzdávať vedomosti nestranne. V situáciách, v ktorých ide nielen 
o odovzdanie vedomostí, ale tiež o hodnotenie niektorých skutočností, postojov a činností, by 
sa mal snažiť upustiť od vyslovovania vlastného úsudku pred študentmi. Princíp úcty, princíp 
rešpektovania druhej osoby poukazuje na fakt, že sú zakázané všetky činnosti, ktoré sú pre 
študenta ponižujúce (napríklad uloženie telesného trestu), a to aj vtedy, pokiaľ je učiteľ 
presvedčený, že by mali pozitívny vplyv na rozvoj žiakov. Učiteľ je povinný konať s taktom 
a diskrétne v prípade ťažkých situácií študenta, rovnako je viazaný mlčanlivosťou. Princíp 
profesionality vyžaduje od učiteľa neustále dopĺňanie si vlastných znalostí a to tak v rámci 
vyučovaného predmetu, ako aj v samom „umení” výučby. Z tohto princípu tiež vyplýva, že 
učiteľ by sa mal starať aj o zvyšovanie úrovne vzdelávania a neustále zlepšovanie podmienok 
vzdelávania.  

Spomedzi týchto princípov môže pôsobiť kontroverzne princíp pravdy, ktorý sa 
bezprostredne viaže s problémom ideologickej neutrality učiteľa. Učiteľ nie je povinný 
odovzdávať študentom vierovyznanie, svetonázor, vlastné náboženstvo či vlastné názory na 
určité otázky. S porušením tejto zásady sa stretávame napríklad vtedy, keď učiteľ prezentuje 
rad problémov a ich riešenia ako konečné a nespochybniteľné pravdy, a očakávanie, že 
študent prijme tieto pravdy, sprevádza systémom trestov a odmien. Učiteľ pritom koná 
s cieľom získať si akceptáciu, autoritu. V rozpore so zásadou neutrality postupuje učiteľ aj 
vtedy, keď vedome upustí od prezentovania alternatívnych pohľadov a postojov 
v konkrétnych otázkach, ignoruje diskusie a v iných pohľadoch na dané otázky odhaľuje 
slabiny tak, že si pri tom pomáha silnými slovami. Študentom odopiera možnosť 
samostatného vyjadrenia názoru, samostatného rozhodovania o správnosti či nesprávnosti ním 
predostieraných téz. Princíp ideologickej neutrality bude splnený, pokiaľ učiteľ predstaví aj 
konkurenčné stanoviská svetonázorov – či už filozofické, alebo náboženské, a obmedzí sa na 
zlepšenie informovanosti študentov. Vytvoriť si vlastný názor už musí študent sám.  

Z princípu úcty k dôstojnosti študenta vyplýva princíp rešpektovania jeho autonómie. 
Tento princíp je dôležitý pri stanovovaní hierarchie hodnôt, pretože inak môže dôjsť k stretu 
hodnôt prezentovaných školou s hodnotami, ktoré si osvojuje študent v rodine. Učiteľ musí 
v tomto prípade rozlišovať medzi skutočnými hodnotami, s ktorými sa stretáva študent 
v rodinnom prostredí a uznáva ich za autentické, a medzi pseudohodnotami 
charakteristickými pre moderný konzumný spôsob života.  

                                                 
2 Všetky tieto princípy sú pre dobro dieťaťa, a tak sa zdá, že nieje potrebné stanovovať princípy správneho 
študenta ako jasné etické normy. 
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Ďalšou zásadou vyplývajúcou z rešpektovania ľudskej dôstojnosti je princíp tolerancie. 
Poukazuje na rovnaké zaobchádzanie s ľuďmi na základe ich ľudskej dôstojnosti, bez ohľadu 
na ich názory, náboženstvo, farbu pleti, sexuálnu orientáciu a podobne. Avšak tolerancia 
neznamená ľahostajnosť k postojom a správaniu sa v rozpore s ideálom výchovy 
uskutočňovaným v škole (ideál zahŕňa toleranciu ako jednu zo základných hodnôt). Učiteľ 
usilujúci sa postupovať na základe princípu tolerancie tak stojí pred výzvou, pretože musí 
rozlíšiť, či sú postoje študenta a jeho správanie prejavom jeho osobného presvedčenia 
a zaslúžia si rešpektovanie a prijatie, alebo predstavujú porušenie hodnôt a princípov, ktoré je 
študent povinný dôsledne dodržiavať.  

Etický princíp úcty k ľudskej dôstojnosti študenta je potrebné rozlíšiť od podobnej 
pedagogickej zásady (teda patriacej k „metóde” výchovy), čo hlása, že pokorený a ponížený 
študent sa opláca zlom. Porušenie zásady rešpektovania dôstojnosti je nielen neetickým 
činom, ale aj vzdelávacou chybou. V rozpore s rešpektovaním dôstojnosti študenta je nielen 
vedomé poníženie, ale aj správanie učiteľa zahŕňajúce prejavy irónie, zlosti, netrpezlivosti, 
autoritatívneho spôsobu komunikácie so študentom, ľahostajnosť k jeho názorom a podobne. 
Na druhej strane je potrebné poznamenať, že pedagogické zásady sú v istom zmysle etickými 
princípmi, keďže cieľom školy je výchova človeka akceptujúceho morálne hodnoty 
a konajúceho v zhode so zásadami, ktoré z nich vyplývajú. Pedagogické zlyhanie tak má aj 
etický rozmer.  

Učiteľ uplatňuje aj zásadu spravodlivosti. Tento princíp v prvom rade znamená, že 
študent by mal byť posudzovaný podľa dosiahnutých výsledkov (osobnej angažovanosti 
a vkladu do práce). 

Ďalšou zásadou je princíp empatie. Predstavuje pohľad na problematiku očami druhej 
osoby a jej prežívania. Tento princíp je pri práci učiteľa dôležitý, pretože učiteľ, ktorý 
študentovi rozumie a vníma ho aj s jeho ťažkosťami, možnosť študentovi ponúknuť pomoc. 
Nie je bezvýznamným faktom, že učiteľ, ktorý je medzi študentmi obľúbený, ľahšie dosahuje 
úspechy pri vzdelávaní a výchove. Je však na mieste položiť si otázku, či je zásada empatie 
etickým princípom, pretože empatia je črtou osobnosti, ktorú môžeme ovplyvniť len veľmi 
málo. Preto je potrebné rozlišovať medzi empatiou ako osnobnostnou črtou a empatiou ako 
ochotou načúvať a porozumieť študentovi. O etickom princípe ako o morálnej norme môžeme 
hovoriť len v druhom význame. Empatia v prvom zmysle je nepochybne jednou 
z charakteristík „ideálneho” učiteľa.  

Ďalšou skupinou zásad sú pravidlá týkajúce sa pracovných konfliktov učiteľov. Existuje 
niekoľko typov konfliktov: konflikt medzi kariérou a osobnou túžbou po profesionálnom 
úspechu a dobrom študenta, školy, životného prostredia, spoločnosti a tak ďalej; konflikt 
medzi požiadavkami školských úradov (povinnou administráciou, učebným plánom) 
a osobným presvedčením (Michalik, 1980, s. 3). 

S rôznymi typmi etických zásad sú zviazané aj rôzne druhy zodpovednosti. Učiteľ je 
predovšetkým zodpovedný voči študentom a rodičom za ich prípravu na dospelosť, voči 
nadriadeným za realizáciu programu a plnenie nariadení a napokon voči spoločnosti za 
vytváranie a odozvdávanie verejných hodnôt a formovanie študentov schopných 
spoločenského styku s inými jedincami. Učiteľ je povinný spolupracovať s rodičmi. 
V kontaktoch s rodičmi a širším sociálnym prostredím by mal rešpektovať princíp úcty 
a úprimnosti. Učiteľ nemôže znevažovať dôstojnosť rodičov, raniť ich náboženské cítenie, 
pohŕdavo sa vyjadrovať o ich pohľade na svet a tak ďalej. Je potrebné zdôrazniť, že účelom 
týchto kontaktov je vždy dobro študenta, ale niekedy môže byť toto dobro chápané oboma 
stranami odlišne, čo môže vyvolať konflikt medzi učiteľom a rodičmi. V takomto prípade by 
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učiteľ nemal zabúdať na to, že prvými vychovávateľmi dieťaťa sú jeho rodičia a že 
rozhodnutie o účele a metódach vzdelávania prináleží im.  

Mali by sme si uvedomiť, že úspech v didakticko – vzdelávacej práci záleží nielen od 
vedomostí, etických postojov a osobného nasadenia učiteľa. Na jednej strane súvisí 
s podmienkami práce (organizačnými a ekonomickými), na druhej strane so zaangažovaním a 
pracovitosťou samotných študentov a sociálnym prostredím školy (napr. úroveň výučby na 
školách vo vidieckych oblastiach je často nižšia ako vo veľkých mestách) (Krawcewicz, 1987, 
s. 156). Keď teda hovoríme o úspechu a neúspecchu výchovy a vzdelávania, mali by sme mať 
na pamäti fakt, že zo strany učiteľa nejde o úplnú zodpovednosť za zásluhy a úspech študenta 
alebo zodpovednosť za neúspech.  

Škola plní nielen funkcie vzdelávacie a výchovné, ale aj opatrovateľské. Pre učiteľov to 
znamená predovšetkým fakt, že sú zodpovední za fyzickú bezpečnosť žiakov v škole - ale táto 
starostlivosť by mala pozostávať výlučne zo zaistenia bezpečnosti v tomto zmysle. Keďže 
v škole každý z nás trávi veľkú časť svojho života, osobitne v období, keď sme najviac citliví 
na všetky vonkajšie vplyvy, je škola povinná byť príjemným miestom, kde sú uspokojené aj 
psychické potreby detí a mládeže. To sa darí aj prostredníctvom učiteľov, pokiaľ upustia od 
znevažovania osobnej dôstojnosti študenta, od neoprávnenej kritiky, nespravodlivého 
hodnotenia, trestov a podobne. V tomto zmysle je dôležité tiež vybavenie učební učebnými 
pomôckami a schopnosť podieľať sa na mimoškolských aktivitách.  

Učiteľ je predovšetkým povinný sám mať konzistentný a ucelený systém hodnôt 
a etických noriem, a to aj so zameraním na výchovný a vzdelávací dopad na mladých ľudí. 
Preto je v prípade učiteľskej etiky obzvlášť dôležité rozlišovať etiku ako súbor noriem 
platných v učiteľskej profesii (eventuálne spoločne s reflexiou nad týmito normami a ich 
základnými hodnotami) od etiky v zmysle osobného presvedčenia jednotlivocov 
vykonávajúcich povolanie učiteľa (hodnoty). Vzhľadom na vyššie uvedenú dvojitú povahu 
učiteľa (učiteľ reprezentuje sám seba a reprezentuje aj školu), je užitočné rozlišovať medzi 
ideálnym systémom výučby a ideálnym učiteľom.  

Potreba práce na sebe samom, na rozširovaní vlastných záujmov a obzorov poznania, a to 
nielen vo vyučovanom predmete, ale aj v morálnom sebazdokonaľovaní vyplýva z faktu, že 
učiteľ je pre mladého človeka majstrom a vzorom. Všetky nedostatky učiteľa tak podkopávajú 
u študentov jeho autoritu. Kompetentný učiteľ, postupujúci v súlade so zásadami etiky, a to 
rovnako pre študentov ako aj pre školu, a v súlade so sebou samým sa stáva nevyhnutnou 
podmienkou úspechu výchovno-vzdelávacej činnosti. Navyše, iba učiteľ, ktorý je pre 
študentov autoritou aj v morálnom zmysle, je schopný vyhnúť sa malomyseľnosti, sklamaniu 
alebo dokonca zrúteniu a depresii v súvislosti s výkonom svojej profesie.  

Práca na sebe by nebola možná, pokiaľ by učiteľ nedisponoval dokonalým modelom 
ideálneho učiteľa, s ktorým sa môže porovnávať. Môže tak vidieť chyby a omyly. V ťažkých 
situáciách by sa mal učiteľ zamyslieť nad tým, akým je a akým by mal byť. Treba tiež 
poznamenať, že motiváciou do práce nemôže byť vedomie, že je sledovaný študentmi 
i hodnotený školou. Motivácia by mala vychádzať z vnútorného presvedčenia, že výkon 
učiteľského povolania je povolanie, ktoré dáva životu zmysel, že človek sa nemôže stať 
lepším učiteľom bez toho, aby sa súčasne stal aj lepším človekom (Rusiecki, 2002). 

Je tiež potrebné zdôrazniť, že nie sme povinní vyberať na povolanie učiteľa osoby, ktoré 
nenachádzajú uspokojenie v práci s deťmi a mládežou. Často sa stáva, že učiteľmi sa stávajú 
osoby, ktoré si nenašli prácu v inom odbore, v inej profesii. Zdá sa, že vzdelávacie inštitúcie 
sú povinné na to dbať už pri výbere kandidátov - mali by tiež umožniť odchod zo školy tým 
učiteľom, pre ktorých vzdelávanie a výchova nie sú životným povolaním. Len učiteľ, ktorý 
má rád svojich študentov, je schopný vytvoriť si s nimi dobrý emocionálny vzťah, študenti sa 
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pri ňom môžu cítiť slobodnými a v učiteľovi vidia vzor, ktorý chcú nasledovať. Iba takému 
učiteľovi je študent schopný dôverovať, dôvera voči učiteľovi je tak hodnotou úspechu. Je 
ťažké rešpektovať ľudí, ktorým nedôverujeme. Kvalita výučby a vzdelávania závisí nielen od 
vedomostí, získaných učiteľom, a efektivity ich využívania spolu s učebnými pomôckami, ale 
aj od etickej „formácie” učiteľa. Jednoducho od toho, akým je človekom.  

Meniace sa spoločenské podmienky stavajú učiteľov pred nové etické výzvy. 
Globalizácia spôsobuje, že sa stala aktuálnou otázka vlastnej identity a spôsobu jej budovania 
v globalizovanom svete. Škola je nepochybne jednou z inštitúcií, ktorých úlohou je umožniť 
mladému človeku definovať svoje miesto vo svete. Na druhej strane však otázka identity 
jednotlivca má aj sociálny rozmer, je teda aj otázkou o spoločenstve, a vďaka tomu tiež 
otázkou o potrebe spoločenských hodnôt a o etických normách. Učiteľ sa zatiaľ nachádza 
v stiuácii konfliktu medzi záväzkom voči študentovi a študentovým právom na hľadanie 
vlastnej identity a záväzkami voči spoločenstvu, ktoré od učiteľa očakáva odovzdávanie 
určitých hodnôt a tak špecifikáciu identity.  

Mladí ľudia častejšie než kedykoľvek predtým stoja pred perspektívou chýbajúceho 
smyslu života a s tým spojenými nebezpečenstvami, ako je napríklad závislosť od 
nebezpečných drog, zdržiavanie sa v deštrukčných skupinách rovesníkov, samovraždy 
a podobne. Jednoduchosť cestovania a hľadania práce v krajinách západnej Európy nás núti 
pozerať sa na hodnoty z novej perspektívy. Doteraz sa vo výučbe pracovalo s pojmami ako 
patriotizmus, vlastenectvo, schopnosť obetovať sa pre ostatných, spoločenské dobro...  

Učiteľ tieto problémy nemôže ignorovať za predpokladu, že prihliada na intelektuálne 
a emocionálne dozrievanie študentov, pretože takéto myslenie často nabáda mladých ľudí na 
experimentovanie s narkotikami alebo účasť v deštrukčných skupinách rovesníkov. Učiteľ by 
sa mal pokúsiť pochopiť existencionálnu úzkosť svojich študentov a ukázať im svoj záujem, 
ale predovšetkým neprispievať k prehĺbeniu tohto stavu. Stáva sa to v tých prípadoch, keď 
učiteľ koná v rozpore s etickými zásadami a hlavne v rozpore s potrebami svojich študentov. 
To je jeden z dôvodov, prečo je vo výchovnej a vzdelávacej práci taký dôležitý osobný etický 
postoj učiteľa.  

Súhrnne povedané: „Učiteľ je teraz viac ako inokedy zodpovedný nielen za výchovu 
a vzdelávanie, ale taktiež za celkovú prípravu mladého človeka na vlastný život, je to 
zodpovednosť viac v oblasti morálnej, než v akejkoľvek inej.”  
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