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Kolektivní monografie Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch
1918-1945 je zaměřena, jak již poukazuje název, na tři oblasti – dějiny pedagogického
myšlení, dějiny školství a dějiny vzdělávání na Slovensku v letech 1918-1945. Dále publikace
zahrnuje oblast dějin výchovy a osvěty (lidovýchovy). Jak tematické, tak časové vymezení
publikace je velmi široké. Přesto se autorům podařilo rozvrhnout kolektivní monografii velmi
provázaně a kniha vytváří jasný celek.
První část kolektivní monografie je věnována historicko-pedagogickým metodologickým
východiskům při výzkumu daného tématu (Kudláčová). Dále zasazuje téma do širšího
společensko-politického a historického kontextu (Jašek) a analyzuje ideová a filozofická
východiska tehdejšího politického a společenského myšlení (Rajský). Jedná se z hlediska
řešeného tématu o zásadní kapitoly, které poukazují na složitost řešené problematiky, neboť
před autory stál složitý úkol – měli zpracovat danou tematiku, jak v období svobodného
demokratického republikánského československého státu, tak i v období totalitního
a ideologicky pevně sevřeného Slovenského státu, který svoji existenci spojil s velmi těžkým
obdobím – s druhou světovou válkou. Autoři na danou skutečnost poukazují a v úvodních
kapitolách ukazují rozporuplnost „svobodného“ rozvoje slovenského školství pod tíhou velmi
nebezpečné ideologie a v rámci totalitární moci Slovenského státu, který si byl vědom „síly
a moci“ výchovy a vzdělávání.
Podobně jako školství za první republiky nutno číst v jistých rámcích – snahy o demokratizaci
společnosti a její důraz na samostatnost občana, řešení sociální otázky, celková modernizace
společnosti; podobně jako druhou republiku interpretujeme jako krátké období rychlé ztráty
demokratických principů pomalu, pracně, nejednoduše budovaných v období první republiky,
pak období po roce 1939 na Slovensku, období Slovenského státu, představuje etapu nejtěžší
– skutečnost národní trpké „prohry“ a propadu do totalitárního státu. V takto vymezeném
prostoru nutno číst i kolektivní monografii slovenských autorů, kteří se s danými úskalími
vyrovnávají v jednotlivých kapitolách.
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Druhá část publikace zaměřuje pozornost na východiska a analýzu diskuse pedagogického
myšlení na Slovensku v meziválečném období. Druhá část obsahuje hned několik kapitol,
které přináší nové výsledky základního výzkumu. Zmiňme zejména přehledovou kapitolu
k vývoji pedagogiky jako vědy na Slovensku (Kudláčová), či kapitolu přinášející analýzu
ohlasu světových pedagogických proudů v meziválečné slovenské pedagogické diskusi
(Krankus). Ale i další kapitoly druhé části jsou pro čtenáře významné - rekonstrukce
pedagogických východisek J. Čečetky (Wiesenganger), pohled na konstituování speciálně
pedagogické teorie i praxe (Lechta), pohled na reformně pedagogické meziválečné snahy na
Slovensku (Lukáč), či přehledová kapitola informující o nabídce tehdejších pedagogických
časopisů na Slovensku (Lopatková).
Třetí část kolektivní monografie zaměřuje pozornost v první rovině na otázky školského
systému na Slovensku. V této části se čtenář hlouběji seznámí s problematikou vývoje
slovenského školství obecně (Kázmerová), s problematikou vzdělávání učitelů (Štulrajterová),
s otázkami vývoje vysokého školství na Slovensku (Slezáková), ale i s oblastmi vzdělávání
národnostních menšin (Gašparovičová), katolického školství (Cipár), s personální a jazykovou
otázkou v slovenském školství (Zacharová), či s otázkami vzdělávání dívek (Kičková).
Druhou rovinu třetí části představuje analýza osvětové činnosti a výchovy v mimoškolní
oblasti (Lenčo, Marks) a bez pozornosti nezůstala rovněž sociálně pedagogická problematika
daného období na Slovensku (Šuhajdová).
Celkově můžeme zhodnotit, že se po dlouhé časové odmlce podařilo slovenskému kolektivu
autorů vrátit téma historicko-pedagogické analýzy do centra pedagogické odborné diskuse.
Kniha je důkazem odborného odhodlání hlavní editorky a autorky kapitol Blanky Kudláčové,
ale i dokladem významu základního výzkumu v oblasti pedagogických věd. Jak publikace
ukazuje, je pro utváření současné odborné pedagogické diskuse stěžejní, aby byly
rekonstruovány jak hlavní směry utváření pedagogické diskuse v meziválečném období, které
bylo z velké části i na Slovensku obdobím svobodného rozvoje pedagogického myšlení.
Publikace dobře dokladuje, jak komplikované bylo utváření pedagogické diskuse na území
Slovenska, jaké vlivy sehrávaly v jejím formování důležitou roli. Publikace je doporučena ke
studiu nejen odborníkům z oboru pedagogika, ale i doktorandům a studentům magisterských
studijních programů, aby lépe nahlédli specifika utváření slovenské pedagogiky, ale i školství,
výchovy a osvěty.
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