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České nakladatelství „Portál“ vydalo nový titul autora Jaroslava Vetešky, pod 

názvem Přehled andragogiky: úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých. 

Kniha je členěna do tří obsáhlých kapitol, v jejichž obsahu vnímavý čtenář 

nachází co nejucelenější informaci z oblasti vzniku a rozvoje andragogiky, 

andragogických disciplín a přehled o možnosti studovat v České republice 

andragogiku na vysokých školách. Součástí je také vhled do problematiky 

filozofie a teorie výchovy dospělých. Druhá kapitola pod sjednocujícím 

titulkem „Konceptualizace a systemizace vzdělávání dospělých“ podává výklad 

základních andragogických pojmů a mimo jiné pojednává o celoživotním 

vzdělávání a učení, zájmovém, občanském a politickém vzdělávání dospělých a 

jsou prezentována specifika edukace seniorů. 

 Následujících sto stran objasňuje proces, formy, metody a efekty řízení ve 

vzdělávání dospělých. Studeny zaujmou jistě kapitoly, popisující trendy ve 

vzdělávání a učení se dospělých nebo andragogice výzkum a andragogice 

metodologie. 

 Jak se shodují odborníci z pedagogických a andragogických věd, jedná o 

přínosnou a obsahově ucelenou, potřebnou odbornou publikací, přispívající k 

zasvěcení čtenáře do problematiky vývoje a významu andragogické teorie a 

současné praxe vzdělávání dospělých. Například významný adrodidaktik 

Mužík sdělil, že „je to nejlepší věc v oboru, která byla vydána“. Nelze než se 

ztotožnit rovněž s vyjádřením předního představitele české pedagogiky, Jana 

Průchy, který hodnotí Jaroslava Vetešku jako renomovaného a zkušeného 

odborníka. Vyzdvihl i další nesporný klad publikace, když tvrdí, že knihu 

oceňuje nejen pro šíři záběru, ale také autorovu schopnost podat téma čtivě. 
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„Pozitivem knihy je styl výkladu – je jasný, terminologicky přesný a pro 

čtenáře poutavý“, dodává Průcha. 

 Kniha, kterou shledávám jako hodnotný příspěvek k rozvoji vědy o 

vzdělávání dospělých, je hodna přívlastku – vysokoškolská učebnice. Lze si jen 

přát, aby autor zhodnotil také dalších asi tři sta nepoužitého odborného textu, 

který se mu již do knihy nepodařilo umístit … 

 Jako inovativní a přínosné čtenář jistě ocení uvedení – bezprostředně za 

každou kapitolou – aktuální doporučenou literaturu, vztahující se k jednotlivým 

textům. Má tak možnost si doplnit a rozšířit prezentované poznatky o nové a 

další skutečnosti. Pro lepší orientaci v textu opatřil autor knihu věcným 

rejstříkem, kdy na 44 stranách (!) nachází čtenář odkazy na téměř 800 titulů 

necelých čtyř set autorů, včetně zahraničních. 

 Kniha „Přehled andragogiky“ si zaslouží pozornost učitelů, akademických 

a vědeckých pracovníků, lektorů, tutorů, personalistů, poradců a zejména 

studentů vysokých škol pedagogického a andragogického zaměření a dále 

odborných zaměstnanců pomáhajících profesí. Inspirativní jistě bude také pro 

manažery a metodiky vzdělávání, tvůrce vzdělávací politiky dospělých a další 

širší veřejnost. 
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