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Abstract: 

At the time of globalization, internationalization and digi - modernity, it is necessary to 
reflect dynamic social development and requirements. At the level of applied ethics, this 
means having a sufficient theoretical background with the ability to look for an analogy 
between reality and learnt patterns, which can help to contribute to the correct solution 
of social problems and dilemmas in different spheres of human being. The model of 
ethics education based on the theoretical principles of applied ethics should be 
considered as the most appropriate, because only through the basis of many sub-
disciplines of applied ethics is possible to prepare prospective teachers of ethics for the 
challenges associated with the education of this subject. There are some trans - media 
discussed issues of bioethics, ecological and evolutional dilemmas, media ethics, some 
types of literacy (digital, environmental, sexual…), gender stereotypes etc. Solving 
problems mentioned above effectively requires to update the study programs constantly 
in order to improve the teaching at the best and highest quality of graduates' readiness. 
The aim of the paper is to highlight selected ethics teacher's challenges in educational 
practice and the constant need to update the ethics education program due to its 
sensitivity connected to rapid social change, so graduates of this study program will be 
skilled for their further practice. 
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Teoretické východiská: analýza vývoja etickej výchovy ako 
výchovno-vzdelávacieho predmetu 

Etická výchova ako výchovno-vzdelávací predmet v slovenskom školskom 
vzdelávacom systéme čelí viacerým nedostatkom a zároveň výzvam potrebným 
prekonať. Ako edukačný predmet sa etická výchova etablovala ešte pred vznikom 
samostatnej Slovenskej republiky v roku 1991 so statusom voliteľného predmetu. 
Príprava tohto „etického experimentu“ na primárnom a sekundárnom stupni škôl 
vytvorila priestor pre odbornú diskusiu vedcov, pedagógov, kompetentnej ale i laickej 
verejnosti s cieľom pripraviť pilotný projekt vyučovania etickej výchovy, kde by sa 
otestovali navrhnuté východiská a teoretické rámce pre tento predmet. Základom 
vyučovania sa mal stať výskum španielskeho profesora psychológie Roberta Roche 
Olivara, ktorý na pubertálnej mládeži vo veku 14-15 rokov vypracoval teóriu 10 faktorov 
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(osobnostných charakteristík) ovplyvňujúcich vývoj dieťaťa smerujúc k prosociálnemu 
správaniu ako vrcholu morálneho vývinu a taktiež vytvoril metodický návod ako 
postupovať, aby sa dieťa požadovaným schopnostiam a postojom efektívne naučilo a 
osvojilo si ich (tzv. 3xW stratégia R.R. Olivara k prosociálnosti ). Spomenutý Olivarov 
koncept nebol nikdy verifikovaný, no vďaka autorovi koncepcie etickej výchovy na 
Slovensku Ladislavovi Lenczovi a Oľge Krížovej sa vytvoril projekt, ktorý zapojil výučbu 
etickej výchovy do výchovno-vzdelávacieho procesu v takmer 200 vybraných školách. 
Výhodou pedagógov vyučujúcich tento predmet bola ich príprava, ktorej autormi boli R. 
R. Olivar a L. Lencz. Výsledkom pilotného projektu bolo nadšenie zo strany pedagógov 
ale i samotných žiakov pre výučbu etickej výchovy ako školského predmetu. K 
vyhodnoteniu experimentu však nikdy nedošlo, pretože v roku 1993 sa na základe 
legislatívnej úpravy zmenilo postavenie etickej výchovy na povinne voliteľný predmet v 
alternácii s náboženskou výchovou pre druhý stupeň základných škôl a stredných škôl. 
Plošné zavedenie etickej výchovy do výchovno-vzdelávacieho procesu malo za 
následok nedostatok kvalifikovaných pedagógov, ktorí aspoň provizórnu špecializáciu 
získali prostredníctvom kurzov v Metodicko-pedagogických centrách. Problém s 
dostatočne špecializovanými učiteľmi pretrváva na poli etickej výchovy dodnes. Status 
predmetu je výrazne degradovaný, atraktívnosť štúdia nedostatočná a počet 
kvalifikovaných pedagógov vyučujúcich etickú výchovu na školách je mizerný. V roku 
2004 sa zaviedla etická výchova ako povinne voliteľný predmet aj na prvý stupeň 
základných škôl, v súvislosti s čím sa opätovne otvoril priestor pre odborné diskusie o 
aktuálnosti a primeranosti etickej výchovy pre potreby edukácie detí a mládeže v 
školskom systéme. V roku 2007 bol realizovaný výskum, ktorý sa navrátil k samotnej 
podstate etickej výchovy, jej východiskám a analyzoval prednostne učebné osnovy 
predmetu a poukázal na problémové oblasti „...neprimeranosť cieľov vo vzťahu k 
morálnemu rozvoju osobnosti dieťaťa, ale aj rozsah osnov v jednotlivých stupňoch 
vzdelávania...“ (Fridrichová: 3) Okrem iného sa výskum zameral aj na problematiku 
samotného pedagóga etickej výchovy, kde výsledky odborníkov prekvapili – učitelia 
demonštrovali nepotrebnosť etického a filozofického základu pre efektívne vyučovanie 
etickej výchovy, ako prioritu pre výchovu k prosociálnosti presadzovali metódu nácviku 
v triede, ktorý podľa zistení bol postačujúci na dostatočnú morálnu výchovu detí a 
mládeže. Po školskej reforme roku 2008 sa predmet etická výchova posunul, v rámci 
Štátneho vzdelávacieho programu bol spísaný obsahový a výkonový štandard etickej 
výchovy. Pre ďalšie inovovanie predmetu sa v nasledujúcom období stala kľúčovou 
úloha učiteľa. (Fridrichová: 1 – 6) 

Dôvodom rozsiahlej retrospektívnej deskripcie vývoja etickej výchovy na Slovensku je 
poukázanie na fakt, že súčasné vyučovanie etickej výchovy má nedostatočný a 
neaktuálny rozmer. Chýbajúca analýza funkčnosti konceptu, ktorý tvorí bazálnu osnovu 
predmetu etická výchova a jeho neaktualizovaný charakter spôsobil nedostatočnú 
pripravenosť predmetu etická výchova čeliť výzvam súčasnej spoločnosti, rozvíjať bio-
psycho-eko sociálne bytosti schopné riešiť morálne a etické problémy a dilemy svojej 
existencie i života celej society. Významným elementom pre rozvoj etickej výchovy 
však nie je analýza predošlej edukácie, dôležitejšie je sústrediť sa na budúcu realizáciu 
predmetu, ktorá by mala odpovedať potrebám spoločnosti 21. storočia. Petra 
Fridrichová vo svojom článku rozlišuje 3 základné oblasti, ktorým by sa mal odborný 
výskum venovať: 

1. Analyzovať vplyv etickej výchovy na deti a mládež resp. konfrontovať ho s 
vplyvom náboženskej výchovy 

2. Odhaľovať komunikačné štruktúry v priebehu výučby etickej výchovy, čím by sa 
overilo používanie teoretických vzorcov vo výchovno-vzdelávacom procese a zároveň 
by sa otestovala ich primeranosť danej vekovej kategórii študentov 
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3. Pozorovať vlastné inovácie pedagógov, ktoré prinášajú do výučby predmetu a 
overovať tieto stratégie v širších dimenziách. (Fridrichová: 7) 

Na rozdiel od amerického politológa Francisca Fukuyamu, ktorého publikácia Koniec 
dejín predvídala, ako už z názvu vyplýva, ukončenie dejinného vývoja v dôsledku 
vyčerpania ideologických konceptov s víťazstvom západnej liberálnej demokracie, ktorá 
sa rozšíri po celom svete ako univerzálna a konečná verzia stavu sveta, taktiež 
americký politológ, Samuel P. Huntington, vo svojej knihe Střet civilizací: Boj kultur a 
proměna světového řádu predostiera teóriu rozmanitosti kultúr a mentalít žijúcich na 
Zemi, ktorých budúcnosť je závislá na vzájomnej dohode. Spomenutý príklad 
demonštruje fakt, že jeden kľúč k budúcemu vývoju spoločnosti neexistuje avšak 
môžeme na základe reálnych faktov predpokladať možné budúce ohrozenia a obratom 
na ne reagovať vopred pripravenými riešeniami. Práve etická výchova má možnosť 
vďaka svojej rozmanitosti subdisciplín aplikovanej etiky, z ktorej vychádza, ponúknuť 
široké spektrum možností. Jedine kvalitnou a efektívnou edukáciou v rámci etickej 
výchovy je možné implementovať správne hodnoty deťom a mládeži, ktorá bude týmto 
náročným výzvam v blízkej budúcnosti čeliť. Vyžaduje si to však v prvom rade odborný 
a profesionálny prístup v príprave budúcich pedagógov a zároveň osobnostné 
predpoklady samotných študentov následne naučené vzorce pretaviť do jednotlivých 
školských situácií. Význam osobnosti učiteľa na poli etickej výchovy je markantný, preto 
apelujeme na kvalitu novovyučených pedagógov, ktorá ovplyvní ich ďalšiu pedagogickú 
činnosť a tým aj napredovanie edukácie predmetu etická výchova.  

Význam inštitúcií, na ktorých sa aplikovaná etika sprostredkuje vzdelanej verejnosti, a 
ktoré majú ako jediné možnosť postupne zvrátiť neprajný stav etickej výchovy na 
školách je enormný. Neustálou aktualizáciou študijných plánov kompetentná obec 
odborníkov odpovedá na potreby súčasnej spoločnosti a reflektuje ich v rámci svojich 
prednášok a vedeckých aktivít. Stav etickej výchovy na školách vieme postupne 
zlepšovať „mravenčou“ prácou, prostredníctvom ktorej poukážeme na nedostatky a 
navrhneme stratégie ich riešenia. „Špecifickú a zodpovednú úlohu v tomto procese 
kultivácie etiky v školskom prostredí zohráva kvalitná vysokoškolská príprava učiteľov 
etickej výchovy.“ 

(Bilasová 2016: 8) Výlučne dobrá edukácia budúcich pedagógov na pôde univerzity v 
súčinnosti s neustálou aktualizáciou študijných programov vedie k zmene paradigiem 
vnímania etickej výchovy v spoločnosti a zároveň k skvalitneniu vyučovania tohto 
predmetu s cieľom čo najkvalitnejšej a najefektívnejšej výchovy študentov a teda koniec 
koncov k zlepšeniu morálneho stavu spoločnosti.  

Model výučby etickej výchovy postavený na teoretických východiskách aplikovanej 
etiky považujeme za veľmi efektívny, pretože výhradne vďaka informačnej databáze 
subdisciplín aplikovanej etiky je možné pripraviť perspektívnych učiteľov etickej 
výchovy na náročné výzvy spojené s edukáciou tohto predmetu. Nasledujúca tabuľka 
demonštruje aktuálny stav edukácie etickej výchovy a navrhuje potrebné zmeny. 

 

 

 

 

 



 

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

210 

Tab. 1: Aktuálny stav edukácie etickej výchovy a potrebné zmeny   

(Zdroj: FRIDRICHOVÁ, 2016: 402) 

Pragmatický prístup k výučbe etickej výchovy 

Cieľom príspevku je vypracovať pragmatickejší prístup k výučbe v oblasti etickej 
výchovy, pričom začíname reflexiou niektorých tém a prístupov, ktoré sú v tejto oblasti 
obzvlášť rozšírené. Navrhujeme, aby tieto témy a prístupy v rámci prípravy učiteľov 
etickej výchovy nahradil pragmatickejší prístup, ktorý by kládol veľký dôraz na praktickú 
realizovateľnosť etických rozhodnutí v situačnej, každodennej praxi, v každodennom 
živote. Pragmatický prístup zdôrazňuje osobitnú zodpovednosť, ktorú na seba musíme 
vziať, ak chceme zlepšiť konkrétnu situáciu, v ktorej sa nachádzame (napr. udržiavanie 
zdravých rodinných, profesionálnych vzťahov, zdravého environmentu a i.). To si 
vyžaduje, aby sme uvažovali a konali nad rámec etického zdôvodňovania morálneho 
konania, ktoré bolo v centre záujmu väčšiny tradičného vzdelávania v oblasti etickej 
výchovy. 

Aby sme lepšie zdôvodnili náš argument, stručne načrtneme základné témy a prístupy 
k výučbe v oblasti etickej výchovy (v rámci prípravy učiteľov etickej výchovy). Ako prvou 
sa budeme zaoberať  aplikovanou etikou, keďže predstavuje najdominantnejší zo 
všetkých prístupov, ktoré bazálne ovplyvňujú obsahovú náplň etickej výchovy. 
Aplikovaná etika považuje etickú výchovu okrem iného aj  za projekt, ktorého cieľom je 
oboznámiť študentov s etickými teóriami a naučiť ich, ako ich aplikovať v špecifických 
situáciách, prípadoch atď., pričom sa štandardne používajú buď hypotetické, alebo 
historické etické prípadové štúdie. Mnohé etické texty začínajú tým, že predstavia 
klasické etické teórie, napr. deontológiu, konzekvenciálnu etiku, etiku cnosti, atď. V 
praxi, počas vyučovania, sú však konzekvenciálna etika a - v ešte väčšej miere - 
deontológia - aplikované pri analýze a diskusii o etických dilemách oveľa častejšie, ako 
napríklad etika cnosti (Harris 2008). V prístupe aplikovanej etiky tak často chýbajú 
jasné, logické dôvody na to, prečo sú niektoré ´mainstreamové´ etické teórie 
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považované za základné nástroje etického zvažovania, zatiaľ čo iné, západné (napr. 
pragmatizmus, evolučná etika, etika starostlivosti) a nezápadné (napr. konfuciánska 
etika) etické teórie sú prehliadané.  

Ďalším problémom, ktorý  aplikovaná etika otvára je to, že pre študentov je často 
náročné aplikovať všeobecné princípy v špecifických situáciách, keďže "....medzi etikmi 
sa stále vedú spory o tom, ktorý z princípov, alebo súborov princípov, by mal byť 
používaný" (Luegenbiehl 2010: 149). Bez ohľadu na tu spomínané, je však 
žiakov/študentov potrebné aj naďalej učiť uvažovať o dôsledkoch využívania rôznych 
etických systémov a porovnávať ich. 

Tendencia vyučovať etickú výchovu aplikovaním etických teórií vedie k zrodu druhej 
dominantnej témy, a to konkrétne názoru, že hodnota etickej výchovy je v tom, že 
dokáže zlepšiť schopnosť žiakov/študentov zdôvodňovať svoje rozhodnutia do veľkej 
miery, či dokonca výlučne, na základe etických konceptov. Z toho by vyplývalo, že 
dobré a efektívne rozhodnutia sú také, ktoré je možné eticky zdôvodniť. Otázkou však 
zostáva do akej miery sú eticky zdôvodniteľné rozhodnutia aj reálne a prakticky 
uskutočniteľné. Napríklad, upozorňovanie na nekalé praktiky v organizácii (tzv. 
whistleblowing) je  často považovaný za morálne žiaduci, no takéto konanie môže 
potenciálne viesť k strate napr. zamestnania. Hoci je odhaľovanie whistleblowingu 
často eticky opodstatnené, môže byť takéto konanie pre jednotlivca nerealistické, ak by 
sa vďaka nemu dostal do veľkého rizika, že príde o prácu, alebo si dokonca zhorší 
vyhliadky. V odbornej literatúre sa však iba zriedka stretávame s diskusiou o širšom 
spektre kritérií a okolností, ktoré by mohli byť užitočné pri vyhodnocovaní praktickosti a 
realizovateľnosti morálneho rozhodnutia. 

To, že je veľký dôraz kladený na etické zdôvodňovanie má následne vplyv aj na to, aké 
schopnosti sú u žiakov/študentov rozvíjané. Tu sa črtá tretia dominantná téma, ktorou 
je prevažujúca tendencia považovať schopnosť morálneho zvažovania za 
najdôležitejšiu zo všetkých požadovaných etických schopností. Morálne rozhodovanie 
je tak zredukované na  individuálnu  morálnu psychológiu, pričom  za podstatný je 
považovaný výlučne "vnútorný svet" jednotlivcov. Toto sa stáva ešte vypuklejším preto, 
že dôraz je často kladený na "merateľné" psychologické atribúty jednotlivých študentov, 
pričom na meranie týchto atribútov sú často využívané kvantitatívne etické 
psychometrické nástroje, akým je napríklad DIT2 (Defining Issues Test). No čoraz 
väčšie množstvo literatúry  spochybňuje, či je vhodné primárne, či dokonca výlučne, sa 
v etickej výchove zameriavať na individuálne morálne zdôvodňovanie (Son 2008; 
Conlon a Zandvoort 2011). 

V každom prípade stojí za zmienku, že niektorí morálni psychológovia a etici  venovali 
pozornosť iným teoretickým systémom, aby vyvážili nedostatky individuálneho prístupu. 
Napriek tomu, že DIT2 je vo výchove a  vzdelávaní často - niekedy možno aj nesprávne 
- využívaný na hodnotenie individuálneho morálneho úsudku žiakov/študentov, 
akademici neo-kohlbergovskej školy, ktorí sú hlavnými tvorcami DIT2, explicitne 
zdôrazňujú, že morálka je spoločenský konštrukt - fenomén, ktorý "sa vyvíja na základe 
skúseností spoločenstva", a ktorý "sa netvorí v mysli žiadneho jednotlivca... ale vzniká 
v interakcii medzi jednotlivcami" (Rest a kol. 1999: 301). V tomto kontexte stojí za 
zmienku tiež Herkertovo (2001) rozlíšenie pojmov mikroetika a makroetika v etickej 
výchove.   

Zatiaľ čo mikroetická perspektíva zdôrazňuje individuálny prístup, makroetická 
perspektíva rozširuje význam aplikovanej etiky tak, aby zahŕňala aj ´kolektívnu 
zodpovednosť´ a spoločenské rozhodnutia týkajúce sa oblastí vyžadujúcich etické 
zdôvodnenie.  
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Ďalšou témou je využitie prípadových štúdií na cibrenie schopnosti morálneho 
zvažovania u žiakov/študentov. Mnoho z týchto prípadových štúdií je založených na 
hypotetických alebo historických situáciách (Hollanderová 2015).  Poukazuje sa na to, 
že takéto situácie často spadajú do dvoch kategórií: "tenko opísané" prípady a "hrubo 
opísané" prípady. Hoci "tenko opísané" situácie môžu byť pre študentov relatívne dobre 
pochopiteľné, sú často zjednodušené tak, aby zdôraznili alebo jednoznačne ilustrovali 
konkrétny koncept, no neodrážajú ´neporiadok reality´ ani to "že rôzni ľudia môžu 
právom dospieť k rôznym riešeniam" (ibid. 2015: 57). Prístup založený na "tenko 
opísaných" prípadoch často vedie k domnienke, že etické zvažovanie a etické 
rozhodovanie závisia od jedného konkrétneho konceptu. Pri takýchto prípadoch sa 
študenti sústreďujú na hypotetické situácie, pričom ich riešením by sa potenciálne mala 
zlepšiť ich schopnosť etického zvažovania. Tieto situácie však neriešia praktickým a 
realistickým vytváraním ´kompromisných´ riešení, berúc ohľad na komplexné 
obmedzenia a kontexty, ktoré sú typické pre sociálnu prax, ale tak, že na daný prípad 
aplikujú konkrétnu etickú teóriu, princíp alebo koncept. Navyše, mnohé historické 
prípadové štúdie, ktoré sa používajú vo vyučovaní, sa zakladajú na kľúčových 
rozhodnutiach a často predstavujú ´katastrofické prípady´. Takéto prípady sú väčšinou 
málo relevantné pre každodennú prax, s ktorou sa žiaci/študenti stretávajú.  

Ďalšou z dominantných tém v etickej výchove je nedostatočná pozornosť, ktorá je 
venovaná globálnej a interkultúrnej povahe dnešnej spoločnosti. Globálnosť 
predstavuje sociopolitický kontext, ktorý má určujúci vplyv na charakter spoločenskej 
praxe v súčasnosti, no napriek tomu nie je zahrnutá v učebných osnovách etickej 
výchovy.  

V skratke je možné povedať, že z tu načrtnutých  tém možno identifikovať chápanie 
etickej výchovy ako dispciplíny, ktorá dekontextualizuje etickú prax od situovaného 
kontextu, v ktorom by sa mali etické teórie ´aplikovať´, ako aj od širších spoločenských 
a politických kontextov praxe. Hoci spomínané témy určite majú v etickej výchove svoje 
miesto, v tejto štúdii poukazujeme na naše vytváranie (v študijnom programe Etická 
výchova na Katedre aplikovanej etiky FF UPJŠ) ich protiváh vo forme 
pragmatickejšieho prístupu ku konceptualizácii a vyučovaniu etickej výchovy.  

Slovom pragmatický tu myslíme to, že etické rozhodovanie by malo byť chápané ako 
praktická činnosť situovaná v špecifickom prostredí a v kontexte rôznych, napr.  
odborných praxí. V takomto ponímaní morálne zvažovanie vyžaduje, aby sme zapojili 
fantáziu, predstavili si každý možný spôsob konania a odhadli, aké dôsledky by malo 
jeho uskutočnenie. Cieľom morálneho zvažovania je dospieť k praktickému úsudku, 
ktorý musí byť v súlade s dynamickým a premenlivým prostredím. Vďaka takýmto 
myšlienkovým experimentom má jednotlivec šancu zvýšiť svoju morálnu inteligenciu, 
pretaviť svoje sklony do morálnych návykov, kultivovať svoje morálne ja, a stať sa tak 
morálne zrelším. 

Situovaný kontext -  ´Situovanosť´  - charakteristická pre pragmatický prístup 
predstavuje styčný bod medzi etickým zvažovaním a (1) spoločenským, organizačným 
a kultúrnym kontextom, ktorý rozhoduje o tom, ako sú etické teórie interpretované a ako 
sa jednotlivci rozhodujú a svoje rozhodnutia realizujú; ako aj (2) etickými návykmi a 
rozhodnutiami, ktoré sú vyhodnocované na základe ich spoločenských dopadov.  

Autorky tohto príspevku nepovažujú etické teórie za nemenné a pripravené na 
´použitie´; nepovažujú ich ani za logicky prednostné ani za aplikovateľné priamo, bez 
ohľadu na okolnosti. Hodnotu etických teórií nie je možné dokázať len argumentáciou. 
Etické teórie by mali byť považované za testovateľné hypotézy, tzn. mali by byť 
hodnotené podľa toho, aké reálne dôsledky by malo ich uvedenie do praxe. Tak ako 
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etické teórie, aj etické kódexy sú často vysoko abstraktné a neposkytujú jednoznačný 
návod na to, ako by sme sa mali správať v každej z možných konkrétnych situácií. 
Konanie, ktoré je správne v jednej situácii, nemusí byť efektívne v budúcnosti, ak sa 
zmenia niektoré okolnosti. Preto sa musí naša voľba etickej teórie vždy odvíjať od 
okolností, pričom musíme zvážiť, ktorá teória je v danej situácii ´najužitočnejšia´, ako aj 
to, do akej miery ju ešte môžeme považovať za platnú.  Musíme brať v úvahu aj tzv. 
alternatívne etické teórie (napr. globálnu spravodlivosť či teórie ľudských schopností 
[human capabilities approaches]). Z uvedeného vyplýva, že to, či je etické 
rozhodovanie efektívne a vhodné, významne ovplyvňuje sociálny kontext. 

Na základe poznámok  uvedených vyššie navrhujeme štyri konkrétne kritériá na 
hodnotenie praktickej realizovateľnosti etických rozhodnutí v etickej výchove. Tvrdíme, 
že prínos morálneho konania závisí od jeho efektivity pri: (1) riešení určitého etického 
problému; (2) obohatení morálnych skúseností aktéra; (3) zlepšení situácie toho, kto sa 
rozhoduje (napr. udržiavanie zdravých vzťahov v škole,  na pracovisku, a i.); a (4) 
dosiahnutí kontextuálnej realizovateľnosti v každodennej praxi. Inak povedané, 
prakticky realizovateľné morálne rozhodnutie musí byť efektívne pri riešení daného 
morálneho problému a zároveň musí dať tomu, kto sa rozhoduje, príležitosť získať 
pozitívnu morálnu skúsenosť a učiť sa. Tiež musí prispieť k zlepšeniu situácie toho, kto 
sa rozhoduje. Zdanlivo ´uskutočniteľné´ rozhodnutie nemôže byť naozaj uskutočnené 
na úkor zhoršenia vzťahov v triede, v rodine, na pracovisku, či už vzťahov s kolegami,  
a pod. 

´Cvičné situácie´ a zoznam možných riešení môžu preto slúžiť ako nástroje na 
hodnotenie etickej kompetencie, a to vďaka tomu, že nám dávajú informáciu o tom, ako 
študenti a odborníci hodnotia efektivitu každého z možných riešení danej etickej 
situácie. Teoretický rámec pre hodnotenie etickej kompetencie a spôsobilosti je 
načrtnutý na Obrázku  podľa  Qin Zhu, Brent K. Jesiek (2016). 

 

Obr. 1: Teoretický rámec hodnotenia etickej kompetencie a spôsobilosti 

Záver 

Na rozdiel od väčšiny prevládajúcich súčasných prístupov k vyučovaniu etickej 
výchovy, ktoré kladú najväčší dôraz na etické zdôvodňovanie, pragmatický prístup 
považujeme za dôležitejšiu pre etické rozhodovanie praktickú realizovateľnosť, tzn. 
efektivitu pri riešení konkrétnych a situovaných etických problémov. V tomto zmysle sú 
za lepšie považované tie etické rozhodnutia, ktoré je naozaj možné uskutočniť, tzn. sú 
jednak eticky obhájiteľné, no zároveň aj prakticky realizovateľné. Pragmatická etika 
tvrdí, že efektivita morálneho konania môže byť rôzna v závislosti od meniacich sa 
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vonkajších okolností, pričom sa určité druhy konania stávajú viac či menej efektívnymi 
a vhodnými. 
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