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Emil alebo O výchove 

28. júna 1712 sa v Ţeneve narodil Jean - Jacques Rousseau otcovi hodinárovi. 

Jeho matka po pôrode umrela, takţe ho vychováva otec, no len do jeho desiatich rokov, 

kedy ho umiestnia do opatery pastora z Bossey. Napriek nemilosrdným úskalia, ktoré si 

pripravil ţivot pre mladého Jeana sa mu dostalo vzdelanie v oblasti matematiky, 

chémie, botaniky, či geografie.  

Istý čas sa venuje štúdiu hudobnej, čo neskôr vyuţije pri tvorbe nového druhu 

hubodnej notácie, tieţ publikuje v danej oblasti ( Rozprava  o modernej hudbe ). J. - J. 

Rousseaua radíme z historického hľadiska do obdobia francúzskeho osvietenstva. 

Napriek tomu, ţe pochádza zo Švajčiarska, väčšinu svojho ţivota pôsobil vo 

Francúzsku, či uţ slobodne, alebo vo vyhnanstve. V tom čase bolo mnoho diel 

odsudzovaných spoločnosťou a inak to nebolo ani s dielom Emil alebo O výchove.  

Autor vydal prvá verziu Emila v roku 1759, následne, o tri roky neskôr, je naň 

vydaný zatykač v Paríţi a čítanie knihy je zakázané pastierskym listom. Spoločne 

s Emilom cirkev zakázala čítať aj filozofický spis O spoločenskej zmluve. Po daných 

udalostiach J. J. Rousseau píše niekoľko spisov na obranu Emila a na jeho stranu sa 

postavia aj ţenevskí občania a burţoázia. Roku 1768 sa Emil dočká pokračovanie 

formou románu v listoch ( Emile et Sophie ou les Solitaires ). 2. júla 1778 neďaleko 

Paríţa J. - J. Rousseau umiera, no ostáva po ňom zbierka diel, z ktorých mnohé sa 

dodnes zápisali do pamätí filozofov či pedagógov svojimi nadčasovými myšlienkami 

a názormi autora.  

Jedným z nich je uţ spomenutý román Emil alebo O výchove. Román sa 

spočiatku zdá, ako jednoznaţná učebnica, ako vychovávať dieťa, no je v ňom ukryté 

oveľa viac. Autor v ňom podrobne,  aţ miestami zdĺhavo a vyčerpávajúco, popisuje 

svoje pedagogické názory na slobodnú a prirodzenú výchovu dieťaťa, ako aj na mnohé 

determinanty, ktoré výchovu dieťaťa ovplyvňujú, či uţ pozitívne, alebo negatívne. 

Základnou myšlienkou je slobodná výchova k slobodnému a plnohodnotnému ţivotu 

v prírode a v zhode s prírodou.  

Podľa môjho názoru je román nechybne kontroverzným a rozporuplným dielom 

a v čase, keď ho autor vydal ho spoločnosť odsudzovala, o čom svedčí aj to, ţe jeho 

čítanie bolo zakázané a autor prenasledovaný. Rousseau nám však ponúkol nový pohľad 



na detsvo, ktorý bol v čase absolutizmu vo francúzsku odsudzovaný ako spoločnosťou, 

tak aj cirkvou. 

„ Majte detstvo v úcte a nevynášajte o ňom prenáhlene ani dobré, ani zlé 

úsudky.“ ( Rousseau, 2002, str. 105 ) 

Rousseau spomedzi prvých otvorene hovorí o dieťati, ktoré bolo dovtedy 

chápané, ako malý dospelý, ako o dieťati, ktoré si zaslúţi mať detstvo a vzdelávanie 

k výchove radí aţ od veku asi 10 – 12 rokov. O to viac zdôrazňuje aspekt výchovy na 

dieťa a jeho vedenie uţ od narodenia, pretoţe popisuje, ţe uţ v útlom veku je dieťa 

schopné byť vedeným a formovaným. 

 Dielo by sme mohli s určitosťou povaţovať za hodnotnú studnicu 

pedagogických rád, no vzhľadom k obdobiu, kedy dielo vznikalo, nie úplne všetko je 

uplatniteľné v súčasnosti. Myslím si, ţe mnoţstvo vecí, ktoré Rousseau popisuje pri 

výchove Emila sú praktické, hodné zamyslenia a aplikovania v praxi. Rovnako sa tu 

však nachádzajú rady, ktoré by som ja osobne nebola schopná realizovať, pretoţe by mi 

to nedovolila ľudskosť. Autor píše, ţe zverenec by mal byť vychovávaný s istou dávkou 

chladnokrvnosti zo strany vychovávateľa a to častokrát na úkor zdravia dieťaťa. 

  Popisuje tieţ, ţe deti ľahšie znášajú bolesť, keď sú menšie a keď si na ňu 

privyknú, v dospelosti pre ne nebude taký problém. To je v dnešnej dobre úplne 

nepredstaviteľné, čo tieţ potvrdzuje fakt, ţe sám autor píše o tom, ţe z detí preţijú len 

tie najsilnejšie, ktoré zvládnu prekonať problémy tej doby. V tom čase to moţno bolo 

do istej miery pravdivé, no dnes to tak uţ nie je, keďţe detstvo je moţné chápať aj ako 

jav, ktorý je legislatívne chránený, čo nedovoľuje nikomu úblíţiť, ani umoţniť ublíţenie 

dieťaťu. 

 Okrem tohto príkladu je v knihe mnoţstvo názorov a rád dnes neplatné, alebo 

nerealizovateľné. Napríklad aj pridájanie dieťaťa inou ţenou, samotná výchova 

väčšinou osamote v prírode, či autorov pohľad na postavenie ţeny a muţa v rodine 

a spoločnosti. Podľa môjho názoru, keď sa na dielo pozrieme globálne, je to čistá 

utópia. Samotný J. - J. Roussea opisuje prípad, kedy vychovával dvoch zverencov, pri 

ktorých išlo v procese výchovy všetko hladko. Vypracoval si učebnú osnovu, podľa 

ktorej sa zameral na zošľachtenie srdca, úsudku a rozumu. Dobre to však išlo len do 

doby, kým ho chovancovia poslúchali, v opačnom prípade mal chuť ich zbiť a uvedomil 



si, ţe mu chýba potrebná trpezlivosť a chladnokrvnosť, bez ktorej ţiadna výchova nie je 

moţná.  

 Ako sa sám autor v knihe priznáva, popisuje výchovu ideálneho človeka, no sám 

nie je schopný výchovy, a to ani svojich vlastných detí, ktoré dal ihneď po narodení do 

opatrovne. Po tomto priznaní sa nad jeho románom vznáša otázka: Ako môţe niekto 

poučovať a prikazovať iných ľudí o výchove detí, keď nikdy deti sám nevychovával a to 

ani len tie vlastné? 

Keďţe Rousseau podľa vlastných slov nebol schopný výchovy, rozhodol sa, ţe 

napíše toto dielo, ako príručku, v ktorej si vytvorí ideálneho chovanca. 

„ Rozhodol som sa teda, že si zvolím vymysleného chovanca, u ktorého budem 

predpokladať vek, zdravie, vedomosti a všetky schopnosti vhodné na to, aby som mohol 

pracovať na jeho výchove, že ho budem viesť od chvíle jeho narodenia až do času, keď 

už ako dospelý nebude potrebovať nijakého vodcu okrem seba samého.“ ( Rousseau, 

2002, str. 26 ) 

Román Emil alebo O výchove sa delí na 4 časti, ktoré predstavujú 4 vývinové 

obdobia v ţivote človeka. Vekovo je ťaţké ich ohraničiť, no pribliţne by sme ich mohli 

kategorizovať, ako obdobie do 2 rokov, od 2 do 12 rokov, od 12 do 15 rokov a od 15 

rokov do smrti, teda plnoletosť. Kaţdé obdobie má svoje príznačné špecifiká a oblasti, 

ktoré sa aktuálne u dieťaťa rozvíjajú a teda na nich by mala byť stavaná výchova v tom, 

ktorom období. Všetkými obdobiami autor pripomína, ţe človek má byť o prírode nie 

len učený, ale ako sme uţ podotkli, tak v nej aj neustále existovať a učiť sa zo 

skúseností. 

Dielo autor zavŕšil hľadaním ideálnej ţeny, ktorá by sa mala stať manţelkou 

jeho Emila. V tom období ešte stále pretrvávala myšlienka, ţe ţena by sa mala starať 

o chod domácnosti a rodiť deti, zatiaľ čo muţ by ich mal podľa autora vychovávať, ale 

tieţ len do určitého veku, kedy by výchovu mal prebrať pedagóg. 

Pre oblasť predškolskej pedagogiky je najdôleţitejšia prvá časť, v ktorej autor 

opisuje výchovu zverenca od narodenia do veku probliţne do veku 2 rokov, konkrétne 

hovorí o medzníku, ktorý predstavuje začiatok reči a v tomto období je podľa neho 

najdôleţitejšia sloboda pohybu a rozvoj motoriky. Upozorňuje na problém zavíjania 

detí, čo je podľa neho proti prírode, pretoţe pokiaľ sa dieťa narodí zdravé a bez 



patologických deformácií, nie je absolútne potrebné, aby bolo zväzované a tým mu 

zabraňované v pohybe končatím a celého tele. Zdôvodňuje to tým, deti by nemali trpieť 

hneď od narodenia. Počas tehotenstva boli celý čas v lone matky stiesnené a po 

narodení im to robia opäť. Uţ v tejto časti porovnáva deti z mesta a deti z dediny, 

u ktorých sa častejšie stretávame s voľnejšou výchovou, ktorá tu súvisí s prácami ľudí 

na dedine a v meste. Ľudia na dedine ţijú vo väčšej spätosti s prírodou, nemajú toľko 

moţností, ako ľudia v meste a preto musia viac pracovať, aby preţili. Je to krutá realita, 

no ľudia, ktorý v tom čase ţili na dedinách nemali toľko času, aby sa starali tak 

pedantne o deti, ako ľudia v mestách. Práve to Rousseau vyzdvihuje a neustále 

prípomína, ţe napriek tomu aká je rozdielna výchova v meste a na dedine, dedinské 

dedine v ničom nezaostávajú, ba dokonca vo väčšine zručností prekonávajú mestské 

deti.  

Autor v knihe uvádza niekoľko príkladov z ríše zvierat, kde výchova prebieha 

diametrálne odlišne ako u človeka, no argumentuje to tým, ţe aj človek je v podstate 

zviera a preto by pre neho mali platiť všetko zákony zvieracej ríše, ako aj u iných 

ţivočíchov. Preto by mali byť deti vychovávané podľa prírodných zákonov, slobodne 

a k slobode v prírode. 

Rousseau odmietal a odsudzoval prísnu výchovu. Povaţoval ju za jeden 

z dôvodov, prečo z mnohých detí vyrastajú zlý ľudia. Slobodnú výchovu v prírode 

staval do protikladu s výchovou v spoločnosti. „Príroda a ľudia nás ťahajú na opačné 

cesty, nútia nás rozchádzať sa  v týchto rozličných podnetoch, takţe ţijeme podľa akejsi 

výsledince, ktorá nás nedovedie ani k jednému, ani k druhému cieľu. Takto zápasíme 

a kolíšeme počas celého svojho ţivota, na konci ktorého nie sme v zhode ani sami so 

sebou, aby sme boli uţitoční sebe alebo iným.“ ( Rousseau, 2002, str. 11) 

Na jednej strane je chválitebná myšlienka slobodnej výchovy v prírode, no 

podľa môjho názoru Rousseau miestami pri jej zdôrazňovaní zabúda na dôloţitý aspekt, 

ktorý spoločnosť a jej vplyv na vývoj jedinaca má a to je proces socializácie. Na jednej 

strane tento proces odmieta, tým, ţe chce, aby bolo dieťa vychovávané v prírode, čo 

najviac v ústraní od ľudskej spoločnosti, no na druhej si akoby neuvedomuje, ţe bez nej 

by človek neexistoval. Keď si vezmeme len pojem hmotné statky, ako časť 

ktorejkoľvek kultúry, z ktorých mnohé nám zabezpečuje spoločnosť, bez ľudí 

a spolupráce by nemohli existovať a bez nich ani človek. Rousseau sa však snaţí 



vychovať ideálneho človeka, ktorý si svojou prácou bude schopný zaobstarať všetko, čo 

pre svoj ţivot potrebuje. Z toho nepriamo vyplýva, ţe nie len odsudzuje výchovu 

v spoločnosti, no nalieha na to, aby deti boli vychovávané mimo nej a nezávisle na nej. 

To znamená, ţe pri takomto koncepte a jeho reálnom plnení, by čoskoro fungujúca 

s pulzujúca spoločnosť zanikla. Myšlienka to teda nie je zlá, no v mnohých ohľadoch 

a odporúčaniach autora nerealizovateľná. 

Obdobie do 3 rokov, ktoré pedagogika nazýva predškolské u Rousseau 

predstavuje prienik dvoch období. Ako sme uţ spomenuli do 2 rokov sa má u dieťaťa 

zdokonaľovať telesná a pohybová zdatnosť a po 2 roku sa zdokonaľuje reč, s ňou 

súvisiaca predstavivoť dieťaťa a rozvoj zmyslov. Podľa románu by sa dieťa do konca 

druhého obdobia nemalo učiť čítať, no malo by sa učiť len z vlastnej skúsenosti, ktorá 

by mala vychádzať, samozrejme, z prírody.  

 Vo veku od pribliţne  12 rokov prichádzajú na rad rozumové schopnosti, ako aj 

vyţšie spomenuté čítanie, ktorým sa dieťa príúča. Autor ich do výchovy svojho 

ideálneho človeka zaraďuje preto, z nášho pohľadu, tak neskoro, pretoţe do tohto veku 

podľa neho nie je dieťa biologicky zrelé nato, aby sa to učilo. Preto by nemalo byť 

umelo nútené, aby sa to učilo, pretoţe sa to podľa autora minie účinku. Dnes uţ však 

vieme, ţe toto nebola správna domnienka. Dieťa je uţ v skorom veku schopné 

absorbovať neskutočné mnoţstvo informácií a získavať rôzne zručnosti a biologické 

hranice, ktoré ovplyvňujú ich nadobúdanie nie sú v takom neskorom veku, ako tvrdil 

Rousseau. Inak povedané, u detí sa psychická a fyzická zrelosť, ktoré opisoval 

u starších detí, reálne vyhraňuje uţ v skoršom, často predškolskom veku. 

 V tretej časti knihy sa autor venuje problematike mravnej a sexuálnej výchovy, 

výchove dobrých citov, úsudkov a vôle a tieţ zamýšľa, kam by mal smerovať Emilov 

ţivot a snaţí sa prísť na to, aké je pre neho najvhodnejšie zamestnanie. Ako výsledok 

výchovy k práci, kedy sa Emil učí poľnohospodárskym prácam, keďţe je vychovávaný 

na dedine, resp. v prírode, prišiel k tomu, ţe najlepšie by pre Emila bolo, keby sa stal 

rezbárom, no stále si v sebe zachoval ducha a múdrosť filozofa. 

„Prvá štvrtina života uplynie skôr, než spoznáme jeho cieľ; posledná štvrtina 

plynie, keď sme sa už prestali z neho tešiť.“ ( Rousseau, 2002, str. 254 ) 



Celým románom sa autor zaoberá výchovou Emila. V záverečnej časti sa však 

zamýšľa na vhodnou ţenou pre neho. Tak ako popisoval Emila, snaţí sa popísať aj ako 

by mala vyzerať ideálna ţena pre neho. Píše tie o tom, ţe vo výchove detí sa do určitého 

veku nerozlišuje medzi pohlaviami. Neskôr sa všaj začínajú profilovať ich úlohy. 

Vzhľadom k patriarchátu tej doby bolo úlohou ţeny podľa neho starať sa o deti 

a budovanie rodinného ţivota. V závere hovorí, ţe ak sa aj Emilovi nepodarí nájsť jeho 

ideálnu ţenu, ktorú pomenoval Ţofia, nikdy by nemal prestať hľadať. 

Celkové postavenie ţeny v spoločnosti, ktoré Rousseau chápal úplne inak, ako 

postavenie muţa je dnes uţ prekonané, čo je ďalším nenaplniteľným bodom 

odporúčaní. Dnes by sme mohli o ţenách hovoriť temer úplne naopak. Sú 

emancipované, v domácnosti majú rovnaké postavenie, ako muţi, výchova nespočíva 

len na nich a ţivobytie dokáţu zabezpečiť rovnako, ako muţi a otcovia. 

„Obracajte sa o radu na ženský vkus v telesných veciach a v takých, ktoré 

závisia od úsudku zmyslov; na mužský vkus sa obracajte v morálnych veciach 

a v takých, pri ktorých ide skôr o pochopenie.“ ( Rousseau, 2002, str. 444 ) 

Chápať román Emil alebo O výchove sa dá viacerými spôsobmi. Nepochybujem 

o tom, ţe je to veľmi hodnotné dielo, ktoré by si mal prečítať kaţdý pedagogóg, i keď 

by to malo byť za účelom toho, aby pochopil svoje chyby, vyvaroval sa im a moţno tieţ 

lepšie pochopil správanie detí.  

Napriek tomu, ţe román bol napísaný pred troma storočiami, obsahuje mnoţstvo 

nadčasových myšlienok o výchove dieťaťa a tieţ dieťati samotnom, je však na kaţdom 

čitateľovi, ktoré z nich bude povaţovať za správne a prínosné a ktoré modifikuje 

v prospech seba, no najmä dieťaťa. 
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