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Etika učiteľskej profesie (Esej) 

Romana Krascsenicsová                    

V súvislosti s etickými aspektmi učiteľského povolania je potreba poukázať na náročnosť 

učiteľského povolania, ktorá spočívala ako aj v minulosti, tak aj v súčasnosti v tom, že učiteľ v 

porovnaní s inými povolaniami pracoval a pracuje v neopakovateľných, vždy nových 

situáciách.  

Učiteľské povolanie je náročné, lebo patrí k tým povolaniam, kde nestačí konať (podľa 

najlepšieho vedomia a svedomia) v súlade s vopred pripravenými pravidlami. Väčšina z nich 

sa vo svojej podstate líši. Nájdeme málo takých povolaní, v ktorých treba zaangažovať celú 

osobnosť a ešte pritom sledovať, aké dôsledky môže so sebou prinášať konanie a správanie. 

V minulosti sa na učiteľov kládli vysoké nároky, mnohé z nich však boli až maximalistické. 

Tak ako neexistuje morálne dokonalý človek, vrátane jeho dokonalého profesijného pôsobenia, 

nemôžeme chcieť ani od učiteľa, aby vždy, všade a za každých okolností podával najlepšie 

výkony a bol pre všetkých vzorom neomylného správania a konania. Aj učiteľ je iba človek, 

ktorý má právo na omyly a z nich sa prípadne v budúcnosti poučiť. Oblasť medziľudských 

vzťahov obsahuje v sebe prirodzene mnoho otázok a problémov, vrátane morálnych. Zvlášť v 

učiteľskom povolaní majú tieto vzťahy mimoriadne veľký vplyv na emocionálnu, sociálnu a 

morálnu, resp. mravnú sféru života všetkých dotknutých jednotlivcov. V rámci snahy o 

budovanie dobre fungujúcich medziľudských vzťahov malo by dominovať úsilie o kvalitnú 

komunikáciu, spoluprácu, tvorivé a produktívne riešenie aj etických a morálnych problémov, 

formovanie postojov (k sebe, ľuďom, prírode, vzdelaniu) a morálnych hodnôt.  K súčastiam 

ľudského života patria aj otázky dobra a zla, správneho a nesprávneho, morálneho a 

nemorálneho. Morálny spôsob života perspektívne napomáha rozvoju ľudského života, 

ochraňuje ho a podporuje.  

V dnešnej dobe prichádza nové poňatie učiteľskej profesie a prípravy na ňu. Učitelia sa stávajú 

spolutvorcami vzdelávacieho obsahu a koncepcií výchovy, vzdelávania a vyučovania. 

Zodpovedajú za efektívnosť vyučovania a vzdelávacie či výchovné výsledky, zároveň sú 

aktérmi sociálnej klímy školy a školského zariadenia. Etický a morálny rozmer učiteľského 

povolania by mal spočívať v prvom rade vo vzájomnom vzťahu učiteľa a žiaka či študenta, 

pretože učiteľ ako zrelý a zodpovedný mravný subjekt by mal k nim pristupovať ako k morálne 

rovnocenným bytostiam, prejavovať im rešpekt a úctu, ktorú si zaslúži každá jedna ľudská 
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bytosť. No na druhej strane samozrejme má očakávať a vyžadovať aj od žiakov a študentov, 

aby podobne prejavovali rešpekt a úctu jemu, ale aj voči sebe navzájom.  

 

 


