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ÚVOD 

 Robert Owen ako človek, ktorý ma zaujíma. Práve preto je táto práca o jeho činnosti, 

dôležitej pre nás pedagógov. Mnohí z nás ani netušia aký dôležitý človek to bol, vzhľadom na 

našu prácu. Zmenil postoje mnohých ľudí. Zmenil životy mnohých dospelých aj detí. Zapríčinil, 

že deti sa mali lepšie. Založil prú materskú školu čo bol obrovský prelom v pedagogike. Pre nás 

už nepredstaviteľné, že by materské školy nefungovali a deti by sa nemali kde stretávať. 

Bohužiaľ v tej dobre úplne bežné, deti museli pracovať nemali sa kde združovať, vzdelávať. 

Nemali kde tráviť svoj čas, kým rodičia pracujú. A preto sa rozhodol o radikálne riešenia, čím 

napomohol množstvu ľudí. Napomohol robotníkom k lepšej životnej úrovni, zvýšil im mzdy a 

postará sa o to, aby mali kde byť ich deti kým oni musia pracovať. Zariadil, že deti nemuseli 

pracovať od tak útleho veku a mali tak právo na detstvo. Mali právo sa stretávať, vzdelávať, 

spoznávať nové veci. A práve preto chcem o jeho práci napísať viac.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Robert Owen sa narodil v roku 1771.  Ako 10 ročný ukončil svoje vzdelanie a začal 

pracovať ako predavač  v obchodnom podniku. V 20tich rokoch sa stal manažérom textilnej 

továrne. Už ako pomerne mladý sa dostal na vysokú funkciu čo mu zabezpečilo rôzne možnosti 

práce s ľuďmi. Tu sa zoznámil so svojou nastávajúcou a po uzavretí manželstva sa stal 

spolumajiteľom firmy. Ako spolumajiteľ sa začal viac zaujímať o svojich zamestnancov. Snažil o 

zlepšenie ich životov čo bolo v tej dobe veľmi prospešné. Bol anglickým politikom a sociálnym 

reformátorom. Možno aj preto bol považovaný za utopického socialistu.  

  V továrni si začal všímať životy ľudí, robotníkov, ktorí žili v chudobe a všimol si ako to 

nepriaznivo pôsobí na životy detí. ,,Ľudia v tejto továrni pracovali až 14 hodín denne. Dokonca 

boli donútené pracovať už 6-7 ročné deti a mali oveľa horšie podmienky ako niektorí dospelí.” 

(Štverák, 1983) Ťažká doba. Doba, v ktorej pracovali malé deti sa inak nazvať ani nedá. Ťažká 

doba na financie, na prácu, na vzdelávanie, na možnosti žitia. Niet divu, že sa nad tým aj Owen 

zamýšľal ako by týmto deťom pomohol, keď sa dennodenne pozeral na to, ako sa tieto deti 

doslova ničia. Preto znížil pracovnú dobu na 10,5 hodiny, do práce bral deti staršie ako 10 rokov. 

Táto pracovná doba bola aj tak podľa môjho názoru prehnaná. Bežný človek, ktorý pracoval 10,5 

hodiny nemohol mať čas na život. Keď sa človek nachádzal 10 hodín z dňa v práci nemohol sa 

venovať ani domácim prácam, nie to ešte výchove a vzdelávaniu detí. Títo ľudia museli byť 

strašne unavení a ja si neviem ani predstaviť koľko úsilia ich stálo zaradiť do života popri práci aj 

bežné činnosti. Zvýšil mzdy zamestnancov a pri dočasnej neschopnosti pracovať vyplácal ľudom 

podporu v nezamestnanosti. Aspoň malá útecha za vysoké nároky na zamestnancov mohla byť 

práve zvýšená mzda, veď predsa všetky peniaze navyše určite týmto rodinám pomohli. Dobrý bol 

aj nápad s vyplácaním mzdy v nezamestnanosti. Veď keď je človek práce neschopný sám zato 

predsa nemôže. Aspoň nejaký príjem pre ľudí, ktorí sa nie vlastným zavinením ocitli dočasne bez 

práce. Snažil sa ľudom pomôcť ako vedel. Nebola to len finančná pomoc ale aj morálna, záležalo 

mu na jeho zamestnancoch a ich životoch.  

Zastával názor, že ľudia by sa mali združovať.  Zaujal postoj, že len život v komunitách 

vedie k odstráneniu nezamestnanosti a ľudskej prirodzenosti.  Owen sa domnieval, že práve 

spájanie ľudí je prospešné. Odsudzoval individualizmus. ,,V rokoch 1812-1813 vydal Owen spis 

Nový názor na spoločnosť alebo pokus vymedziť výchovu ľudského charakteru. V tomto a 

ďalších dielach rozpracoval myšlienku, že charakter človeka je určovaný podmienkami 



prostredia, a že preto priestupky sú iba následkami nesprávnej výchovy, chybného vedenia a 

nevzdelanosti. ” (Štverák, 1983)   

 ,,Práve v roku 1816 začal uvažovať o novom spoločenskom smere, ktorý mal zabezpečiť 

blahobyt ľudstva. Vychádzal z názoru, že reforme spoločnosti prekážajú 3 korene zla: súkromné 

vlastníctvo, náboženstvo a súčasná forma rodiny. ”(Štverák, 1983) Z môjho pohľadu boli práve 

tieto tri veci veľmi dôležité a veľmi ovplyvňovali ľudstvo, keďže je pravda, že v danej dobe 

rozhodoval o veľa veciach práve majetok a postavenie. Chudobný robotníci nemali také práva 

ako tí vyvolení, nemali rovnaké podmienky na život, vzdelávanie detí a iné. Medzi vrstvami boli 

veľké rozdiely, ktoré sa ešte prehlbovali. Náboženstvo tiež v danej dobe bolo považované za 

veľmi dôležitým faktorom v živote ľudí a cirkev do veľkej miery ľudí ovplyvňovala. Ľudia si 

nechali diktovať čo je správne, čo sa má a čo nie. A preto Owen chcel, aby náboženstvo prestalo 

ovplyvňovať ľudí do takej veľkej miery.  

 Najväčší prínos mal Owen teda v sociálno- pedagogickej činnosti a tým sa teda stal 

zakladateľom predškolských inštitúcií.  V roku 1816 otvoril prvú materskú školu v Británii. Táto 

materská škola takzvaná Infant school mala mať racionálny charakter. ,,Mala medzi deťmi a 

dospelými vytvoriť dôveru. Tvrdil, že prešľapy detí sú iba dôsledkom zlej výchovy detí, 

chybného vedenia a nevzdelanosti.” (Štverák, 1983) Čo je do veľkej miery podľa mňa pravda, 

deti sú odrazom dospelých. Ako dieťa vychováte, také je. Deti na nás pozerajú, aj keď si 

myslíme, že nie, sledujú nás a berú si z nás príklad. Deti sledujú všetky naše kroky a počiny a 

preto ich vychovávame aj keď si to nevšimneme. Deťom stačí ísť dobrým príkladom a oni sa 

budú vychovávať samé. Nepotrebujú počuť čo sa má a čo nie, stačí keď to môžu vidieť. Preto si 

myslím, že keď rodič povie dieťaťu, že je zlé, nepočúva, hovorí vlastne sám sebe, že zlyhal. 

Deťom sa treba venovať, treba im venovať svoj čas. Nepotrebujú kopu materiálnych vecí ale 

našu  pozornosť. A práve preto Owen zriadil toto zariadenie pre deti, kde mali deti stráviť čas s 

inými deťmi pod dozorom dospelých. ,,Miestnosti detskej školy boli vyzdobené obrazmi zvierat a 

mapami. Knihy a hračky Owen zavrhoval, uprednostňoval prosté a bežné predmety a prírodu. 

Učiteľ mal byť k deťom láskavý, trpezlivý, mal ich povzbudzovať' a odpovedať na všetky zvedavé 

otázky. Mal viesť deti k tomu, aby boli k sebe vľúdne, pozorne, aby staršie pomáhali mladším. 

Odmietal tresty aj odmeny. Deti tu trávili 2 - 3 hodiny denne. Ústav riadil James Buchanan ako 

správca - pôvodne to bol jednoduchý tkáč. Vychovávateľkou bola Molly Youngová. Hlavným 



cieľom tohto zariadenia bolo poskytnutie pomoci zamestnaným rodičom a možnosť pobytu detí v 

zdravom a rozvíjajúcom prostredí pod dohľadom dospelých.” (Kasáčová, 2001, 94s.) Keďže aj 

výzdoba v triedach aj pomôcky Owen preferoval také, s ktorými sa deťmi mohli stretnúť v 

bežnom živote, deti mali možnosť sa stretnúť s reálnymi vecami a nevenovať sa zbytočnostiam, 

ktoré im neboli v danej potrebné. Obrázky zvierat a máp boli prospešné, deti sa mohli reálne 

pozerať na niečo, s čím sa môžu stretnúť. Nároky na učiteľa v danej dobe a v danej inštitúcií 

neboli až také vysoké ako sú dnes. Učiteľ mal za úlohu to najdôležitejšie a to odpovedať na 

otázky detí. Nie je nič horšie ako neodpovedať dieťaťu, ktoré sa pýta. Vždy a za každých 

okolností by sme deťom mali odpovedať na ich otázky a keď odpovedať nevieme, mali by sme si 

danú informáciu zistiť. Učiť ich spolupráce a žití v komunite, čo Owen považoval za 

najdôležitejšie a pre ľudstvo prospešné. Deti tu netrávili až toľko času ako deti v dnešných 

škôlkach ale aj to im určite dalo veľa zaujímavých informácií a skúseností do života. Čo bolo 

hlavným cieľom.   

Zaujímal sa o to, čo je pre deti naozaj prospešné. Nechcel len vytvoriť miesto, kde sa deti 

na chvíľku stretnú, kým sú ich rodičia v práci ale chcel zminimalizovať nerovnosti medzi deťmi z 

nižších a vyšších vrstiev. Chcel týmto deťom napomôcť k úplnému rozvoju po všetkých 

stránkach. ,,Chcel dospieť k tomu, že deti nebudú mať žiadne starosti a tým budú šťastné a teda 

budú robiť šťastných aj ľudí okolo seba.” (Štverák, 1983) Owen mal tieto myšlienky o detskom 

šťastí už veľmi dávno, čo nám v dnešnej dobe veľmi chýba. Súhlasím s jeho myšlienkami o tom, 

že deti by mali byť šťastné a vtedy budú robiť šťastných aj iných ľudí. Dnešné deti vlastne ani 

nevedia čo je to ozajstné šťastie. V tejto uponáhľanej dobe deti nemajú čas byť deťmi. Táto 

inštitúcia však mala deti aj vzdelávať a vychovávať. Deti sa mali vzdelávať v oblasti mravných 

hodnôt, poznávať prírodu prostredníctvom hier a to všetko bez náboženskej výchovy. Keďže 

tvrdil, že náboženstvo do veľkej miery ovplyvňuje ľudstvo v negatívnej miere snažil sa o to, aby 

sa deti týmto hodnotám neučili. Dnes majú deti na výber, teda ich rodičia im vyberú, či sa budú 

náboženskej výchovy zúčastňovať alebo nie. Záleží od hodnôt rodiny, avšak dnes veľa detí 

náboženstvo nenavštevuje. Chcel aby sa deti naučili správnym mravným hodnotám danej doby, 

odbremenil ich od práce a dal im pocit, že môžu byť deťmi. No tieto deti sa mali aj vzdelávať, 

keďže táto škôlka bola založená na racionálnom charaktere. Učenie malo prebiehať v rôznych 

oblastiach pomocou hier. Hra je najprirodzenejšia činnosť detí.  Deti boli v tejto inštitúcií delené 

podľa veku, čo považoval Owen za dôležité deliť ich podľa veku a nie sociálnej skupiny. Boli 



skupiny do 3 rokov a od 3 do 5 rokov. Na túto inštitúciu potom nadväzovala škola pre deti do 10 

rokov. ,,Väčšina detských škôl podporuje detskú voľbu. Deti sa napríklad zvyčajne rozhodnú, 

kde majú sedieť a či chcú pracovať samostatne alebo s rovesníkmi. Detské školy umožňujú voľný 

pohyb a rozhovor, podporujúci prirodzenú zvedavosť detí a prieskumné tendencie.´´ 

<http://education.stateuniversity.com/pages/2086/Infant-Schools-in-England.html > cit. 

[2018-01-01]  Táto inštitúcia bola založená na voľbe detí, aj v dnešnej dobe sa apeluje na to, aby 

deti vyberali samé, čo chcú robiť. Aby mali rôzne možnosti činností. Tým sa u detí buduje aj 

zodpovednosť. Zodpovednosť za to, že danú činnosť, ktorú si vybrali dokončia. Zodpovednosť za 

svoju voľbu. Keď deti nie sú nútené do činností ale vyberajú si ich samé vydržia pri nich oveľa 

dlhšie a je väčšia pravdepodobnosť, že ich s radosťou dokončia.  

 V tomto zariadení sa nachádzala tiež knihovňa a čitáreň pre dospelých. Owen myslel aj na 

dospelých, aj na ich vzdelávanie, odreagovanie či potešenie. Človek nájde v knihách množstvo 

potrebných informácií no nájde tam aj únik z reality každodenného náročného sveta. V tej dobe 

ľudia nemali veľa možností sa vzdelávať, najmä nie tí chudobní. ,,Owen tvrdil, že ľudí treba 

oslobodiť od lží a omylov výchovou a vzdelávaním.” (Kasáčová, 2001) Aby sa aj dospelý mohli 

dozvedieť pravdivé informácie, aby ich nik nezavádzal len preto, že sú jednoduchý robotníci. 

Vzdelaní rodičia predsa môžu vzdelanie posúvať ďalej aj svojim deťom.  

 Owen sa stal najvýraznejším predchodcom učenia o výchove, ktoré potom ďalej rozvinul 

Marx a Engels. Teda položil základy učenia ako takého, výchovy v skupinách a inštitúciám 

vzdelávania detí od útleho veku.  

 

 

 

 

 

 

 



ZÁVER 

 Na záver by sa patrilo zhrnúť a povedať pár slov na Owenovu adresu. Mnohí z nás si 

neuvedomili aký dôležitý tento človek bol. Z úplne obyčajného človeka, ktorý dostal pracovnú 

príležitosť sa stal veľmi dôležitý človek z pedagogického hľadiska. Mohol ostať obyčajným 

spolumajiteľom továrne, ktorý sa bude starať o svojich zamestnancov ako zvyšok ľudí v tej dobe 

vo fabrikách. No on si však povedal, že sa pokúsi zmeniť životy ľudí a aj ich do veľmi veľkej 

miery zmenil a ovplyvnil svet. Zameral sa na tých, ktorí sú najdôležitejší a to sú deti. Deti sú naša 

budúcnosť a on si to uvedomil a uvedomiť si to musíme aj my učitelia. Je veľmi dôležité aby sme 

na deti nazerali ako na našu budúcnosť a snažili sa im odovzdať všetko to najlepšie čo môžeme. 

Snažiť sa ich vychovať aby v tomto dnešnom svete prežili a zanechali za sebou niečo výnimočné. 

On tu pre nás zanechal predchodcov našich terajších materských škôl. Prvé riadené vzdelávanie 

detí, ktoré v dnešnej dobe považujeme za veľmi dôležité. Príprava na ďalšie vzdelávanie, 

zvládnutie povinnej školskej dochádzky. Chcel deti pripraviť na život a ďalšie vzdelávanie nie 

len vzdelanostne ale myslel aj na rozvoj ich morálnej stránky. Chcel zlepšiť ich životy a životy 

svojich zamestnancov, z niekoho pohľadu možno len nepodstatné malé zmeny no obrovský 

prínos pre pedagogiku. A preto som rada, že som sa mohla o tomto významnom človeku a jeho 

práci dozvedieť viac.  
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