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Abstract: 

In the paper the authors point out to modernity and relevance of Vasyľ Suchomlinsky´s 
pedagogical views. He has created his own pedagogical system, which the most 
important characteristic is perforcement of humanistic functions of education, which 
should be a means of development and improving the individual, his creativity, freedom 
and joy on the basis of national and universal values. The main pedagogical views 
developed by Vasyľ Suchomlinskij were love for the child; development of the creative 
forces of each individual in the conditions of the collective community based on ethic 
and aesthetic values, interests and needs that ultimately lead to the creative work; the 
cult of nature, nature as the most important means of cultivation of feeling of beauty 
and harmony; development of democratic pedagogical means and methods of 
education; appeal to the internal world of the child, reliance on its strength, internal 
strength, support and development; development of the idea of "joy of knowledge", i. e. 
the emotional perception of the learning process; democratisation of the management 
structure of the educational process in school. 
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Úvod 

V súčasnosti je dôleţitosť modernizácie reformy vzdelávacieho systému na Ukrajine 
jedným z dôsledkov európskej vzdelávacej integrácie. Vo výchove a vzdelávaní je 
preferovaná humanizácia vo vyučovaní, v popredí humanistickej výchovy je 
predovšetkým dieťa a učiteľ ako základný činiteľ vplývajúci na rozvoj osobnosti dieťaťa. 
Aktuálne pohľady na výchovu a vzdelávanie sú úzko prepojené s popredným 
ukrajinským humanistickým pedagógom V. A. Suchomlinským, ktorý videl cieľ 
vzdelávania v rozvoji skutočne humanistickej osobnosti.  

Cieľom príspevku je poukázať na niektoré názory V. A. Suchomlinského na osobnosť 
učiteľa a špecifiká jeho práce. 
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Vasilij Alexandrovič Suchomlinskij je klasikom pedagogickej vedy, novinár, spisovateľ 
a básnik, ktorého myšlienky sú aj v súčasnosti stále významné pre vzdelávanie 
a profesijný rozvoj učiteľov. Suchomlinskij sa vo svojej pedagogickej činnosti venoval 
predovšetkým problémom výchovy a vzdelávania ţiakov na strednej škole v obci 
Pavlyš, z ktorej urobil, pod svojím dvadsaťtriročným vedením, popredné výskumné 
pracovisko a kde získaval skúsenosti a overoval svoje myšlienky.  

Suchomlinskij, ktorého práce boli preloţené do 59 jazykov sveta, je autorom 48 kníh, 
500 vedeckých článkov a viac ako 1 500 poviedok a rozprávok pre deti. Jedným z jeho 
najhodnotnejších a najobľúbenejších diel je kniha "Moje srdce patrí deťom", ktorú 
ţiadny nakladateľ nechcel uverejniť a prvýkrát bola uverejnená v roku 1969 po tom, čo 
rok predtým vyšla v Nemeckej demokratickej republike. Bola vydaná 55 krát v 32 
jazykoch sveta (Suchomlinskij, O., 2005, str. 380- 386). "Moje srdce patrí deťom" je 
prvou časťou pedagogickej trilógie, v ktorej autor rieši teoretické a pedagogické otázky 
a prakticky poukazuje na to, ako je moţné ţiakov uviesť do sveta poznávania 
skutočnosti, ktorá ich obklopuje; ako v nich prebúdzať rozumové schopnosti a pestovať 
občiansku hrdosť, vieru v ľudské dobro, priateľstvo k iným národom a pod. (Bednařová, 
Hanušová, Šišková, 1987).  

 

Najdôleţitejšie myšlienky, názory a diela, základné ţivotopisné údaje V. A. 
Suchomlinského sú popísané v diele jeho dcéry, akademičky Olgy Suchomlinskej. 
Základné ţivotopisné údaje Suchomlinského uvádzame v nasledujúcej tabuľke 
(Suchomlinskij, 2005, str. 380-386). 

 

Tab. 1: Základné ţivotopisné údaje V. A. Suchomlinského 

Dátum/obdobie Ţivotná cesta 

28.09.1918 Narodenie Vasilija Alexandroviča Suchomlinského v obci Vasylivka 
onufrijivského okresu Kirovogradskej oblasti na ukrajine, provincia 
Cherson (súčasné Turecko) v roľníckej rodine. 

1926-1933 Absolvovanie vasilyvskej sedemročnej školy, kde sa prejavujú jeho 
tvorivé a pedagogické schopnosti (kreslí, píše poéziu, hrá na ľudové 
hudobné nástroje, vystupuje v roli zastupujúceho učiteľ pri pomoci 
spoluţiakom). 

1934 Štúdium ukrajinského jazyka a literatúry na Pedagogickom inštitúte v 
Kremenčugu. 

1935 Kvôli chorobe musí štúdium prerušiť, ale aj napriek tomu sa vo 
svojich sedemnástich rokoch stáva učiteľom ukrajinského jazyka a 
literatúry vo svojom rodisku. Neprestáva sa vzdelávať a diaľkovo 
študuje na Fakulte ukrajinského jazyka a literatúry na Pedagogickom 
inštitúte v Poltave.  

1938 Dokončené dištančné vzdelávanie na Pedagogickom inštitúte 
v Poltave. Po ukončení štúdia pôsobí ako učiteľ ukrajinského a 
ruského jazyka na Onufrijivskej strednej škole a tieţ ako zástupca 
riaditeľa. Začiatky jeho úvah o pedagogike a hľadania nových ciest 
v tomto odbore. 

1941 Na začiatku vojny je povolaný do Červenej armády, pôsobí ako 
politruk roty bojov na Západnom a Kalininskom fronte, kde je dvakrát 
zranený, liečený v nemocnici v Iţensku.  

1942 Po ťaţkom zranení a prepustení z nemocnice nie je schopný 
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vojenskej sluţby, preto sa vracia k pedagogickej činnosti. Vo svojich 
vzdelávacích aktivitách popisuje vojnu, hrdinstvo sovietskeho ľudu, 
vlastenectvo a občianstvo. 

1942-1944 Pôsobí ako riaditeľ strednej školy (obec Uva, Udmurtia). 

1944 Svadba s Annou Devyatovou, ktorá je zamestnankyňou ľudového 
komisariátu pre vzdelávanie, ktorá bola spolu s dcérou zavraţdená 
nacistami. 

1944-1948 Pôsobí ako vedúci okresného oddelenia ľudového vzdelávania v 
Onufrijivke. Táto práca ho neuspokojuje, preto si podáva ţiadosť o 
preloţenie do školy. 

od roku 1948 
aţ do svojej 
smrti (1970) 

Pôsobí ako riaditeľ Pavlyšskej strednej školy v Onufrijskom okrese 
(Kirovogradská oblasť), kde svoju pedagogickú činnosť orientuje na 
problémy výchovy a vzdelávania ţiakov a ktorá sa pod jeho vedením 
mení z obyčajnej dedinskej školy na popredné výskumné pracovisko. 

1948-1956 Prvé obdobie jeho pedagogickej činnosti v Pavlyši, ktoré sa vyznačuje 
inštitucionálnym vývojom vzdelávacieho procesu; rozvojom školskej 
reformy a inovatívnymi myšlienkami. 

1955 Obhajoba dizertačnej práce na filozofickej fakulte Kyjevskej štátnej 
univerzity Tarasa Ševčenka na tému Riaditeľ školy - vedúci 
výchovno-vzdelávacej činnosti, získava titul kandidáta pedagogických 
vied. 

od konca 50. 
rokov 

Vo svojej teoretickej a praktickej činnosti vychádza zo školskej 
výučby, ktorá bola zameraná na rozvoj osobnosti detí a ich pípravu 
na ţivot. Svoje myšlienky prezentoval v dielach, ako napr. “Pracovná 
výchova na dedinskej škole” (1956); “Výchova ţiakov ku kolektivizmu” 
(1956); “Výchova komunistického vzťahu k práci” (1959); Výchova 
ţiakov k sovietskému vlastenectvu” (1959); Formovanie 
komunistického presvedčenia mladej generácie” (1961). 

od polovice 50. 
– do polovice 
60. rokov 

Rozvíja svoj vzdelávací systém, postupne začínajú vychádzať jeho 
knihy, v ktorých prezentuje témy a problémy, ktoré doposiaľ neboli 
predmetom pedagogickej reflexie v štruktúre sovietskej ideológie, 
napr. “Duchovný svet ţiaka” (1961); “Mravný ideál mladej generácie” 
(1963); “Výchova osobnosti v sovietskej škole” (1965). V týchto 
dielach dokázal preniknúť do duševného sveta ţiaka, odhaliť jeho 
psychologický profil v rôznych vekových obdobiach a ukázal spôsob 
výchovy harmonicky rozvinutej osobnosti. Zároveň vyjadruje kritický 
postoj k politickému a straníckemu vedeniu školy a nesúhlasí s 
programom školy o školskej reforme. 

koniec 50. - 
začiatok 60. 
rokov 

Stáva sa členom Akadémie pedagogických vied RSFSR (1957), rok 
na to získava titul zaslúţilého učiteľa Ukrajinskej SSR (1958), v roku 
1960 je ocenený Rádom Lenina. 

koniec 60. 
rokov 

Vychádzajú publikácie, v ktorých sú zdôrazňované humanistické 
myšlienky vzdelávania, napr. “Moje srdce patrí deťom” (1969); 
“Pavlyšská stredná škola” (1969); “Zrod občana” (1970). V tomto 
období dostáva Zlatú hviezdu Hrdinu socialistickej práce a druhý 
Leninov Rád (1968). 

02.09.1970 Smrť V. A. Suchomlinského 

(Zdroj: (Suchomlinskij, 2005, s. 380-386) 



 

Edukácia. Vedecko-odborný časopis. Ročník 3, číslo 2, 2019 

178 

Pedagogické názory V. A. Suchomlinského 

„Učiteľské povolanie – to je poznávanie človeka a neustále prenikanie do jeho zloţitého 
duševného sveta, ktoré nikdy nekončí“ (Suchomlinskij, 1976).  

 

Podľa Suchomlinského nie je vo výchovnom pôsobení na deti v prostredí školy nič 
dôleţitejšie ako vplyv učiteľovej osobnosti, pretoţe i napriek výborným osnovám, 
učebniciam či rôznym prostriedkom vyučovania nebudú tieto uţitočné, ak nebudú 
v praxi aplikované a vyuţívané v spojení s učiteľovými myšlienkami a tvorivosťou. 
Suchomlinskij bol presvedčený, ţe úspešná výchova a vzdelávanie dieťaťa záleţí 
predovšetkým od učiteľa; ţe škola – to je predovšetkým učiteľ (Bednařová, Hanušová, 
Šišková, 1987). Základom humanistickej výchovy a vzdelávania je podľa neho dôvera 
a rešpekt osobnosti dieťaťa; vzdelávacie aktivity pre ţiakov zamerané na poznávanie, 
umelecké objavy; vplyv kolektívu na jednotlivca, vzdelávanie bez stresu, individuálny 
prístup k dieťaťu, tvorivosť vo vzdelávaní a pod.  

 

V odbornej literatúre môţeme nájsť mnoho definícií pojmu učiteľ a profesia učiteľa 
(Ďurič, Grác, Štefanovič, 1991; Průcha, Walterová, Mareš, 2001; Kasáčová, 2004; 
Dytrtová, Krhutová, 2009; Helus a kol., 2012; Kosová, 2005). Suchomlinskij vo svojej 
práci uvádza (Suchomlinskij, O., 1988, s. 5-6): 

- učitelia vykonávajú náročnú a neoceniteľnú prácu, od ich schopností, zručností, 
múdrosti a tvorivosti závisí ţivot dieťaťa, jeho zdravie, inteligencia, charakter, 
vôľa, inteligencia, ako aj šťastie a úloha a miesto v ţivote; 

- konečný výsledok pedagogickej práce učiteľa je moţné vidieť nie dnes, ani 
zajtra, ale po veľmi dlhej dobe; 

- učiteľ môţe na dieťa vplývať pozitívne aj negatívne. Poslaním školy je bojovať 
za ţiaka, prekonať negatívne vplyvy a poskytnúť ţiakovi priestor na pozitívny 
rozvoj jeho osobnosti, preto je potrebné, aby učiteľ jasne a efektívne pôsobil na 
osobnosť ţiaka; 

- jedným z najdôleţitejších znakov kreativity učiteľa je to, ţe predmet jeho práce, 
t.j. dieťa sa neustále mení, vyvíja, rozvíja svoju osobnosť. 

 

V. A. Suchomlinskij vytvoril svoj vlastný pedagogický systém, ktorý stanovoval 
humanistické hodnoty v 50. a 60. rokoch minulého storočia za podmienok brutálneho 
autoritárstva. Najdôleţitejšou charakteristikou jeho pedagogického systému bolo 
posilnenie humanistického vzdelania, ktoré má byť prostriedkom rozvoja tvorivej 
osobnosti na základe národných a univerzálnych hodnôt. Humanistický prístup vo 
vzdelávaní prezentuje Suchomlinskij v rámci individualizácie výučby, kedy učiteľ 
dokáţe prostredníctvom svojich schopností a zručností odhaliť silu a schopnosti 
kaţdého dieťaťa a vzbudiť v ňom tak pocit radosti z úspechu vlastnej duševnej práce 
(Suchomlinskij, 1988). Ako vo svojej knihe Zrod občana Suchomlinskij poznamenáva, 
u kaţdého učiteľa ako výraznej osobnosti je preto dôleţitý rozvoj tvorivej individuality 
Ţiadny učiteľ však nemôţe byť univerzálnym stelesnením všetkých ľudských predností, 
v kaţdom prevláda niečo iné, kaţdý schopný zreteľne a dokonale sa prejaviť v istej 
oblasti duševného ţivota. A práve táto učiteľova individualita je to, čo sa prejavuje 
v zloţitom procese jeho pôsobenia na ţiakov a je jeho prínosom (Bednařová, 
Hanušová, Šišková, 1987). Účinne pôsobiť na ţiakov je však moţné iba vtedy, keď si 
k nim učiteľ vytvorí aktívny vzťah. Suchomlinksij (1976, s. 197) uvádza: „je potrebné, 
aby učiteľ ţiakov priťahoval, inšpiroval ich ucelenosťou a krásou ideí, ţivotných názorov 
a presvedčení, mravnými princípmi, intelektuálnym bohatstvom a pracovitosťou“. Vo 
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svojej práci povzbudzuje učiteľov, aby sa to učili, aby získavali potrebné poznatky 
prostredníctvom uţ nadobudnutých vedomostí, pretoţe získanie vedomostí znamená 
schopnosť odpovedať na otázky. Suchomlinskij zároveň poukazuje na potrebu starať 
sa u detí o ich schopnosť myslieť, aby si nenamáhali pamäť a neučili sa iba naspamäť, 
ale dokázali aj samostatne a logicky premýšľať. Tento prístup dáva učiteľovi príleţitosť 
vidieť a rozvíjať v dieťati nielen dogmatickú, ale aj kreatívnu osobnosť (Suchomlinskij, 
1979). 

Na rozvoj myslenia a tvorivosti ţiakov vyuţíva Suchomlinskij vo svojom vyučovacom 
procese predovšetkým moderné a výcvikové úlohy. Zdôrazňuje, ţe napríklad cvičenie, 
ktoré prebúdza vnútornú energiu mozgu a stimuluje voľu a “duševné svaly” je vhodné 
na vynaliezavosť a schopnosť riešiť úlohy súvisiace s rôznymi vecami, objektmi alebo 
javmi okolitého sveta. Dieťa sa prostredníctvom duševnej sily snaţí nadviazať spojenie 
medzi predmetmi a javmi, a tým vykonávať určitú prácu.  Zároveň uvádza, ţe úlohy 
musia byť zamerané na skutočné problémy sveta, aby dieťa dokázalo rozvíjať svoju 
osobnosť prostredníctvom hľadania príčin a následkov súčasných udalostí a ich 
významu v našom ţivote a posúdenia seba v rôznych situáciách a činnostiach 
(Suchomlinskij, 1979). 

 

Súhlasíme s názorom Suchomlinského, ţe vzdelávanie je predovšetkým práca, pri 
ktorej musí vzdelávacia inštitúcia zohľadniť jednotlivé špecifiká duševného sveta 
dieťaťa a zamerať sa predovšetkým na jeho intelektuálny, emocionálny, morálny 
a estetický rozvoj (Suchomlinskij, 1979). Na základe uvedeného by mali byť preto 
v rámci vyučovacieho procesu vyuţívané rôznorodé vzdelávacie úlohy, a to z hľadiska 
obsahu, zloţitosti, formy, prezentácie a pod. V súčasnosti majú ţiaci v rámci štúdia 
prístup k rôznym zdrojom, vrátane internetu, čo im, rovnako aj učiteľom, umoţňuje 
prístup k riešeniu rôznych zaujímavých a multidisciplinárnych kognitívnych úloh. 
Zároveň veríme, ţe to môţe byť jeden zo spôsobov, ako implementovať 
Suchomlinského návrhy, ţe „domáce úlohy by nemali mať povahu duševnej práce“ 
(Sukhomlinsky, 1979, s. 366). Zaujímavá je aj Suchomlinského myšlienka 
o vzdelávacích hrách: „Vzdelávanie - práca nemôţe byť prevedená do hry, ale 
nemôţete postaviť čínsky múr medzi prácu a hru, lebo bez hry nemôţe existovať 
plnohodnotný duševný vývoj“.  

V súvislosti s aplikáciou vzdelávacích hier do vyučovacieho procesu však v súčasnosti 
existujú dva extrémy. Na jednej strane sú učitelia, ktorý preferujú výhradne 
formalizovaný systém vyučovania, vytvárajú napätie v triede a ich snaha o motiváciu 
ţiakov je minimálna. Opačný extrém, ktorý je v súčasnej modernej škole celkom beţný, 
je nadmerná demokratizácia vzdelávacieho procesu, kedy učitelia vyuţívajú rôzne hry, 
napr. kognitívne alebo situačné, príliš často, niekedy v priebehu celej vyučovacej 
hodiny. Suchomlinskij však vo svojich dielach poukazuje na optimálny smer, akým 
spôsobom a v akej miere vyuţívať vzdelávacie hry v rámci výchovno-vzdelávacieho 
procesu, pretoţe, ako sme uviedli, „nie je moţné postaviť čínsky múr medzi prácu 
a hru“, musíme prepájať vyuţívanie vzdelávacích hier v rámci vyučovacieho procesu so 
vzdelávaním mimo vyučovania. 

 

V. A. Suchomlinskij venuje vo svojich dielach osobitnú pozornosť myšlienkam vlastnej 
hodnoty a jedinečnosti; vhodným podmienkam na slobodný rozvoj osobnosti kaţdého 
dieťaťa a jeho talent; začleneniu sociálneho prostredia do sféry pedagogických vplyvov; 
prírodnému vzdelávaniu, t.j. vzdelávanie v jednote s prírodou ako faktor formovania 
človeka, jeho mysle, pocitov, emócií; učiteľovi ako základnému činiteľovi vplývajúcemu 
na výchovu dieťaťa/ţiaka a rozvoj jeho osobnosti; odmietnutiu kolektívnych 
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prostriedkov vplývajúcich na dieťa, najmä, ak ide o nesprávne konanie; rozvoj 
komplexného programu „výchova krásy“ človeka a prírody, či zavedenie sexuálnej 
výchovy do štruktúry vzdelávacieho procesu. Na základe uvedeného Suchomlinskij 
sformuloval svoje pedagogické myšlienky do niekoľkých bodov (Suchomlinskij, 2005, s. 
360-366): 

 láska k dieťaťu; 

 rozvoj tvorivých síl kaţdého jednotlivca v podmienkach kolektívnej komunity na 
základe etických a estetických hodnôt, záujmov a potrieb, ktoré sú zamerané 
na tvorivú prácu; 

 kult prírody; príroda ako najdôleţitejší prostriedok kultivácie pocitu krásy a 
harmónie; 

 rozvoj demokratických pedagogických prostriedkov a metód výchovy a 
vzdelávania (rešpekt, povzbudenie, morálne tresty); 

 odvolanie sa na vnútorný svet dieťaťa, spoliehanie sa na jeho silu, vnútornú 
silu, podpora a rozvoj zdravej osobnosti, ktorá je v kaţdom človeku; 

 rozvoj myšlienky "radosť poznania", t. j. emocionálneho vnímania procesu 
učenia; demokratizácia štruktúry riadenia vzdelávacieho procesu v škole 
(psychologické a pedagogické semináre, škola pre rodičov atď). 

Záver 

V. A. Suchomlinskij vytvoril svoj vlastný pedagogický systém, ktorého najdôleţitejším 
znakom je presadzovanie humanistických funkcií vzdelávania, ktoré by mali byť 
prostriedkom na rozvoj a zlepšenie jednotlivca, aby sa stal tvorivým, slobodným a 
šťastným na základe národných a univerzálnych hodnôt. Jeho pedagogické názory 
môţeme povaţovať za prínosné aj pre dnešného moderného učiteľa. 
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