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Predhovor 

Aktuálne číslo vedeckého časopisu Studia Scientifica Facultatis 

Paedagogicae je zamerané na aktuálne otázky a výzvy v oblasti predškolskej 

a elementárnej pedagogiky. Vedecké štúdie tvoria široký priestor na odborný 

diskurz o teoretických a praktických aspektoch z oblasti primárneho vzdelávania 

so zameraním na prírodovedné a spoločenskovedné aspekty v edukácii detí 

mladšieho školského veku. Opisujú súčasnú situáciu, perspektívy, tendencie 

a najnovšie výsledky výskumu z oblasti edukácie detí mladšieho školského 

veku so zameraním na poznávanie, analýzu a implementáciu prírodného 

bohatstva a kultúrneho dedičstva do edukačného procesu v súčasnej pedagogickej 

realite.  

Úvodný príspevok autorky Z. Huľovej sa venuje rozvíjaniu schopností 

a nadobúdaniu kompetencií budúcich učiteľov, ktoré sú neoddeliteľne spojené 

so systémom celoživotného vzdelávania, s vykonávaním činností a s dobrou 

organizáciou sebavzdelávania a sebarozvíjania v edukačnej praxi so zameraním 

na technické vzdelávanie. Pregraduálnej príprave budúcich učiteľov sa venuje 

aj príspevok J. Záhorca, ktorí odporúča okrem už tradičných digitálnych 

aplikácií využívať aj menej známe a inovatívne digitálne aplikácie. 

J. Batič, D. Haramija a Z. Chanasová zdôrazňujú význam čítania od 

tradičných hodnôt až moderným multimediálnym obsahom, kde je dôležité 

analyzovať, syntetizovať a hodnotiť verbálny aj vizuálny kód. Text totiž 

ovplyvňuje pochopenie významu ilustrácií, ilustrácie menia a zdokonaľujú 

význam textu.  

Autorky M. Gašparová a Z. Huľová sa vo svojom príspevku zamerali 

na formovanie hodnôt na primárnom stupni vzdelávania so zameraním na 

kultúrne dedičstvo v predmete regionálna výchova. Edukácii k hodnotám sa 

venuje aj článok D. Porubčanovej, ktorú považuje autorka za významný 

nástroj v rozvíjaní školských pravidiel. E. Skoczylas-Krotla považuje za 

veľmi dôležitý prvok v procese výchovy dobrý príklad. Za taký považuje 

príklad svätých a blahoslavených, ktorí môžu motivovať deti a mládež 

k príkladnému životu a správnym životným hodnotám. O tom, aký význam 

má kladenie špecifických otázok pre rozvoj kognitívnych zručností 

predškolákov a hlavne sebapoznanie a sebahodnotenie píše viac E. Králová vo 

svojom príspevku o koučovacom prístupe. 

M. Uhrinová a J. Mastišová sa vo svojom príspevku zamerali na 

rozvíjanie prírodovednej gramotnosti v kontexte primárneho vzdelávania so 

zameraním na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Aj ďalší 

príspevok od J. Benyaka je cielený na podporu žiakov so sociálne 

znevýhodneného prostredia, avšak analyzuje nástroje na hodnotenie 

informačnej gramotnosti. Táto téma je na Slovensku stále málo rozpracovaná 

a učitelia majú o nej len veľmi málo informácií. J. Macko, G. Hrkľová, 
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D. Blahútová a M. Uhrinová prinášajú vo svojom článku čiastkové výsledky 

výskumu, ktorý bol zameraný na zisťovanie súčasného stavu poznania 

o ochrane zdravia a prevencie proti chorobám prenášaných kliešťom 

obyčajným u učiteľov primárneho a sekundárneho vzdelávania. Reflexiu 

prírodovedného vzdelávania v kontexte medzinárodných výskumných 

štúdiách TIMMS so zameraním na osobnosť učiteľa jeho pregraduálnu 

i postgraduálnu prípravu prináša štúdia J. Tirpáka. Články z prírodovednej 

oblasti završuje článok autorky Z. Zastkovej s návrhmi kooperatívneho učenia 

vo vzdelávacej oblasti človek a príroda. 

Príspevok J. Zentka venuje pozornosť prezentácií a analýze uplatnenia 

substitútov vo výchovno-vzdelávacom procese základnej školy so zreteľom na 

neformálne vzdelávanie. Inšpiratívnym pre neformálne i formálne vzdelávanie 

môže byť aj príspevok S. Vojtechovej Poklač o včelárstve a slovinskej 

včelárskej tradícii, ktorá rezonovala nielen v Slovinsku ale stala sa súčasťou 

európskeho kultúrneho a prírodného dedičstva.  

V mladšom školskom veku je potrebné položiť základy finančnej 

gramotnosti. Ako sú na tom v tejto oblasti budúci učitelia, ktorí ju majú 

v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v primárnom vzdelávaní u žiakov 

rozvíjať sa čitateľ môže viac dozvedieť v štúdii od J. Kopáčovej a K. Žilkovej. 

V oblasti matematiky je aj ďalší príspevok autorov T. Lengyelfalusyho 

a G. Gabrhelovej, v ktorom opisujú konceptuálny prístup k vyučovaniu slovných 

úloh ako jednej z možných metód vyučovania.  

Výber príspevkov zohľadňujte multidisciplinárny charakter časopisu 

v snahe podporovať spoluprácu odborníkov rôzneho zamerania s jednotným 

prvkom zamerania na dieťa predškolského a mladšieho školského veku. 

Mgr. Jozef Benyak, PhD. 
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Preface 

The current issue of the scientific journal Studia Scientifica Facultatis 

Paedagogicae focuses on current issues and challenges in the field of pre-

school and elementary education. Scientific studies provide a wide scope for 

professional discourse on theoretical and practical aspects of primary 

education with a focus on natural and social aspects of the education of 

younger school children. They describe the current situation, perspectives, 

tendencies and the latest research results in the area of education of children 

of younger school age focused on cognition, analysis and implementation of 

natural wealth and cultural heritage into the educational process in 

contemporary pedagogical reality. 

The introductory contribution by Z. Huľová deals with the development 

of skills and competences of future teachers, which are inseparably connected 

with the system of lifelong learning, with the implementation of activities and 

with a good organization of self-education and self-development in educational 

practice with a focus on technical education. The postgraduate training of 

future teachers is also considered in the contribution of J. Záhorec, who 

recommends the use of less known and innovative digital applications in 

addition to traditional digital applications. 

J. Batič, D. Haramija and Z. Chanasová emphasize the importance of 

reading from traditional values to modern multimedia content, where it is 

important to analyze, synthesize and evaluate both verbal and visual code. 

The text influences the understanding of the meaning of illustrations; the 

illustrations change and improve the meaning of the text. 

The authors M. Gašparová and Z. Huľová focused on the formation of 

values at the primary level of education with an accent on cultural heritage in 

the subject of regional education. Values education is also dealt with in the 

article by D. Porubčanová, which the author considers an important tool in the 

development of school rules. E. Skoczylas-Krotla considers a good example 

as a very important element in the education process. It is regarded through 

the example of saints and blessed who can motivate children and young 

people to live exemplary lives and have correct life values. E. Králová writes 

more about the importance of asking specific questions for the development 

of pre-school cognitive skills and especially self-knowledge and self-evaluation 

in its contribution to the coaching approach. 

In their contribution M. Uhrinová and J. Mastišová focused on the 

development of natural science literacy in the context of primary education 

with a focus on pupils from socially disadvantaged backgrounds. Another 

contribution by J. Benyak is aimed at supporting pupils with socially 

disadvantaged backgrounds and analyzes the tools for assessing information 

literacy. This topic is still underdeveloped in Slovakia and teachers have little 
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information about it. In their article J. Macko, G. Hrkľová, D. Blahútová and 

M. Uhrinová present partial results of the research, which was focused on 

finding out the current state of knowledge about health protection and 

prevention against tick-borne diseases common among teachers of primary 

and secondary education. Reflection of science education in the context of 

international research studies TIMMS focusing on the personality of the 

teacher and his undergraduate and postgraduate training is brought by the 

study of J. Tirpák. Articles from the natural sciences are rounded off by an 

article by author Z. Zastková with proposes cooperative learning in the 

educational area” human and nature”. 

The paper by J. Zentko pays attention to presentations and analysis of 

the use of substitutes in the educational process of primary school with regard 

to non-formal education. The inspiration for non-formal and formal education 

may also serve the contribution by S. Vojtechová “The Crying of Beekeeping 

and the Slovenian Beekeeping Tradition”, which resonated not only in 

Slovenia but became part of Europe's cultural and natural heritage. 

At a younger school age it is necessary to lay the foundations for 

financial literacy. What the future teachers in this area are doing in the process 

of education in primary schools for pupils to develop it, the reader can learn 

more in the study by J. Kopacova and K. Zilkova. In the field of mathematics, 

there is another contribution by T. Lengyelfalusy and G. Gabrhel, in which 

they describe a conceptual approach to teaching word problems as one of the 

possible methods of teaching. 

The choice of contributions should take into account the multi-

disciplinary nature of the journal in an effort to foster collaboration between 

professionals of different backgrounds with a single element of focus on 

preschool and younger schoolchildren. 

Mgr. Jozef Benyak, PhD. 
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Príprava učiteľa primárneho stupňa školy 

na technické vzdelávanie 

Preparation of Primary School Teacher 

for Technical Education 

Zlatica Huľová  

Abstract 

Teachers and pupils are the main actors of the educational process. The 

pupils are at the centre of educational process today, while teachers are 

those who give advice, support and directions, and who encourage and 

inspire. Their facilitation skills, knowledge and capacities depend on 

their qualification and professionalism that are acquired in the course of 

their undergraduate training, and the effectiveness of their work 

depends on the quality of the particular educational activity. In order to 

carry out professional pedagogical activities, the teacher should possess 

a complex of biogenic, psychogenic and sociogenic characteristics. In 

this study, the author deals with the acquisition and development of 

skills and competences that are inherently linked to the system of 

lifelong learning, to the implementation of activities and to the efficient 

organization of self-education and self-development in educational 

practice. 

Keywords: Undergraduate training. Future teachers. Primary school.  

Self-regulation. Self-education. Lifelong learning. Competencies. 

Technical education. 

Úvod 

Podľa Viaviane Reding (2000) sa otázkami prepojenia formálneho 

vzdelávania s neformálnym a zdôrazňovaním kvality, väčšej flexibility a činnosti 

tak pre najmladších ako aj najstarších účastníkov vzdelávania ale aj rozvíjaním 

schopností a získavaním kompetencií sa začalo zaoberať UNESCO, ktoré 

v roku 1970 poverilo komisiu pre rozvoj vzdelávania medzinárodným 

prieskumom o stave vo vzdelávaní. Výsledky boli zverejnené v roku 1972. 

Zdôrazňovalo sa, že každý má právo učiť sa po celý život. Napĺňanie tohto 

práva sa zároveň stalo nutnosťou, pretože nastala potreba celoživotného 

učenia sa.  
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Rozvíjanie schopností a zrod pojmu kompetencia 

Pojem kompetencia, sa podľa Provazníka (2013) po prvý krát 

objavuje v prácach Maxa Webera, nemeckého sociológa, ekonóma a politika, 

ktorý ich ponímal ako "povinnosť, právomoc, či zodpovednosť", ktorou 

jednotlivec disponuje pri výkone svojej profesie. Max Weber bol v rokoch 

1894 – 1897 profesorom vo Freiburgu, v Heidelbergu a v rokoch 1919 – 1920 

v Mníchove. Zaoberal sa vplyvom viery na majetok a byrokraciou, ktorú 

chápal ako racionálny spôsob riadenia veľkých organizácií. Popisuje 

charakteristické rysy byrokracie, kedy sa po prvý krát stanovujú tzv. "pevné 

kompetencie jednotlivých úradníkov". 

Správa OECD z roku 1973 s názvom "Sústavné vzdelávanie: stratégia 

pre celoživotné učenie sa zaoberá "otázkami vzdelávania, požiadavkami 

globálnej ekonomiky a predpokladom konkurencieschopnosti na globálnom 

trhu" (Reding, V., 2000, s. 7). Nemecký ekonóm Ditrich Mertens pojem 

kľúčové kvalifikácie prvý krát spomenul vo svojej prednáške v roku 1972, 

ktoré neskôr publikoval v diele Tézy o vzdelávaní pre modernú spoločnosť, 

ktoré vyšlo v roku 1974. Hovorí o vedomostiach, schopnostiach, skúsenostiach 

a zručnostiach, tzv. Schlűsselqualifikationen,1 o tzv. kľúčovej ale kvalifikácii, 

a to v súvislosti s kvalifikáciou, ktorú považuje za kľúčovú, pretože v tom 

období sa riešili otázky mladých ľudí pripravujúcich sa na trh práce a vstup do 

profesionálneho života v spoločnosti. Autor ďalej uvádza, že pedagogika je 

zvyknutá na veľmi všeobecné požiadavky, preto sa očakáva, že v pedagogike 

a vzdelávaní budú prebiehať reformy, ktoré zmenia výučbové ciele, metódy 

a spôsoby výučby s konkretizáciou, ktorá prinesie efekt v tzv. výcvikových 

kurzoch. Koncept výcvikových kurzov, z ktorého sa postupne vyvíjal pojem 

celoživotné učenie sa, vznikol ako potreba na rozvoj kvalifikačných predpokladov 

a schopností na požiadavku zamestnať sa v ekonomickom prostredí. Požiadavky 

na rozvíjanie kvalifikačných predpokladov sa postupne objavovali v mnohých 

správach, publikáciách, uchopili sa ho medzinárodné organizácie a viacerí 

odborníci ako Husén, T. v diele The Learningsociety (Učiaca sa spoločnosť) 

alebo Botkin, J. a kol. v No limit to learning: bridging the human gap 

(Reding, V., 2000).  

V 90-tych rokoch, po období viacerých sociálnych aj hospodárskych 

reforiem sa koncept vzdelávania znovu dostal do popredia záujmu, a to 

v kontexte posilňovania konkurencieschopnosti. V roku 1990 sa konala 

Svetová konferencia o vzdelávaní, na ktorej bola prijatá Svetová deklarácia 

o vzdelávaní pre všetkých pod názvom Meeting Basic Learning Needs, 

                                                 
1 MERTENS, D. 1974. Schlüsselqualifikationen. Thesen zur Schulung für eine moderne 

Gesellschaft, in: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 7. Jg./1974, 

Sonderdruck [cit. 2015-09-03]. Dostupné na: <http://doku.iab.de/mittab/1974/1974_1_MittAB_ 

Mertens.pdf>. ISSN 0340-3254, s. 36-43. 
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v ktorej sa v článku 1 odst. 1 uvádza, že: " každý človek – dieťa, mladistvý 

i dospelý – bude môcť ťažiť zo vzdelávacích príležitostí, ktoré budú vyhovovať 

jeho základným učebným potrebám"2. Učebné potreby by mali v sebe zahŕňať 

čitateľskú i matematickú gramotnosť, schopnosť sa vyjadrovať, schopnosť 

riešiť problémy, ako aj základné vedomosti, zručnosti, hodnoty a postoje 

potrebné na to, aby dokázali nielen prežiť, ale aby vedeli aj naplno rozvinúť 

svoje schopnosti. Za dôležité a nutné boli považované preto, aby všetci jedinci 

vedeli dôstojne žiť, pracovať, zvyšovať si kvalitu vlastného života, vedeli sa 

rozhodovať a zapájať sa do rozvoja spoločnosti (Eurydice, 2002). 

Do oblasti vzdelávania pojem kompetencie vstupuje až na konci  

90-tych rokov 20. storočia, keď sa začali uvádzať ako synonymum slova 

kvalifikácie. V roku 1993 dvojica autorov Spencer, L. a Spencer, S. (1993)3 

popisovala pracovné kompetencie ako modely pre špičkový výkon. V tej 

súvislosti je potrebné ale povedať, že bolo problematické zavádzanie 

a uplatňovanie tohto pojmu do oblasti pedagogiky, pretože boli chápané ako 

kompetencie potrebné pre výkon konkrétneho povolania, konkrétnej profesie. 

Začali sa však chápať v širšom kontexte a tak kontextualizované kompetencie 

boli vždy viazané na určitú činnosť, situáciu a v určitom prostredí. Preto bolo 

potrebné zaviesť a rovnako zohľadniť ich multidimenzionalitu. Zjednocujúcim 

prvkom pre definovanie a identifikáciu kľúčových kompetencií bol predovšetkým 

spoločenský, kultúrny a historický kontext. Však okrem vplyvu jazyka, 

kultúry a histórie tvorí definíciu kľúčových kompetencií aj vedecké zázemie, 

ktorým sú formované.  

O kompetencie sa začal zvyšovať záujem v kontexte s ďalším a to 

celoživotným vzdelávaním, zvlášť v čase, keď sa pojem začal objavovať 

v textoch európskych strategických dokumentov. Za hlavné zdroje informácií 

sa ale považovali zákonné ustanovenia, ktoré boli prijaté ako zelené, či biele 

knihy. O celoživotnom učení sa písalo aj v rôznych oficiálnych textoch, ktoré 

umožňovali daný pojem špecifikovať aj v jednotlivých krajinách4. V Bielej 

knihe o vzdelávaní a odbornej príprave: Vyučovanie a učenie sa na ceste 

k učiacej sa spoločnosti z roku 1995 sa hovorí o rozvoji schopností jedinca 

zamestnať sa a zaradiť sa do ekonomického života.  

Odborníci z oblasti filozofie, pedagogiky, psychológie, sociológie, 

ekonomiky a iných vedných odborov sa pokúšali definovať pojem kompetencie. 

V roku 1996 francúzsky termín compétence sa používal v kontexte odbornej 

                                                 
2 Eurydice. 2002. Klíčové kompetence. Vznikajíci pojem ve všeobecném povinném vzdělávaní. 

[On-line: 08.11.2015]. Dostupné na: <http://www.eurydice.org> 
3 SPENCER, Lyne – SPENCER, Signe. 1993. Competence at Work: Models for superior 

performance. New York: Wiley, 1993. 384 s. ISBN 0-47771-54809X. 
4 REDING, V. 2000. Celoživotní učení: Příspěvek školských systémů v členských zemích 

Evropské unie- Lifelong Learning: the contribution of education systemsin the Members States 

of the European Union. EURYDICE European Unit, 2000, Ústav pro informace ve vzdělávání, 

2000. ISBN 80-211-0389-2 
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prípravy a znamenal schopnosť či spôsobilosť vykonávať určitú činnosť 

(Romainville, M., 1996, str. 133 – 141). Na sympóziu Rady Európy o kľúčových 

kompetenciách J. Coolahan navrhol, aby sa kompetencie ponímali ako 

schopnosť založená na znalostiach, skúsenostiach, hodnotách a dispozíciách, 

ktoré sa rozvíjajú počas vzdelávania (Rada Európy, 1996, str. 26). Podľa 

Perrenouda (1997) vytváranie kompetencií znamená umožniť mobilizovať, 

uplatňovať a zapájať osvojené poznatky v zložitých, rozmanitých a nepred-

vídateľných situáciách. Podľa autora ide teda o schopnosť účinne jednať 

v určitom type situácií, kde je schopnosť založená na znalostiach (Perrenoud, 

P., 1997, In Klíčové kompetence, Eurydice, 2002).  

Franz Emanuel Weinert analyzoval viaceré definície pojmu 

kompetencie a dospel k záveru, že ide o špecializovaný systém schopností, 

znalostí a zručností, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie vytýčeného cieľa 

(OECD, 2001, str. 45).  

V roku 2000, na rokovaní Rady Európy o stratégii európskej 

vzdelávacej politiky v Lisabone boli prijaté závery, v ktorých sa uvádza, že: 

"nové základné zručnosti sú zručnosti týkajúce sa informačných technológií, 

cudzích jazykov, technologickej kultúry, podnikania a sociálne zručnosti". Na 

základe tohto stretnutia bolo prijaté Memorandum o celoživotnom vzdelávaní. 

Podľa záverov Lisabonského zasadnutia zoznam nových základných zručností 

nie je vyčerpávajúci, ale zahŕňa kľúčové oblasti. Neznamená to, že tradičné 

základné trívium nie je dôležité, ale ide o širšie vymedzenie interdisci-

plinárnych vedomostí a kompetencií, pretože tak, ako pri učení sa cudzích 

jazykov je možné nadobúdať technickú, kultúrnu spôsobilosť, spôsobilosť 

komunikovať, konať a zároveň chápať súvislosti, tak sa pri nadobúdaní 

všeobecných odborných a sociálnych zručností integruje obsah i funkcia 5.  

Marco Siegrist a Horst Belz v publikácií “Kursbuch Schlüssel-

qualifikationen (1997, 2000)“, ktorá vyšla v českom preklade v roku 2001 

pod názvom "Klíčové kompetence a jejích rozvíjení", porovnávajú a objasňujú 

pojmy kľúčové kvalifikácie, ktoré definuje Dietrich Mertens (1974) a kľúčové 

kompetencie, ktoré sa etablovali do vzdelávania a učenia na základe už 

uvádzaných zákonných ustanovení a strategických dokumentov. Podľa autorov 

sú kľúčové kvalifikácie obmedzované len na konkrétne situácie, činnosti 

orientované na daný odbor, profesiu, ktoré veľmi rýchlo v progredujúcej 

spoločnosti zaostanú či zostarnú a stanú sa nepotrebné. Mužík, J. (2004) 

uvádza, že kľúčová kvalifikácia v sebe zahŕňa dve dimenzie. Jednu tvorí 

odbornosť jednotlivca, na ktorú nadväzuje druhá, a tá zároveň prenáša 

odbornosť do rôznych profesijných činností.  

                                                 
5 Memorandum o celoživotnom vzdelávaní. 2000. Pracovný materiál Európskej komisie. [on-

line], [cit.:10.09.2015]. Dostupné na: <https://www.minedu.sk/data/files/2607_2000_memorandum_ 

o_celozivotnom_vzdelavani.pdf> 
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Lyne Spencer, a Signe Spencer (1993) aj Marco Siegrist a Horst Belz 

(1997) vo svojich dielach objasňujú, že dlhšiu životnosť ako kvalifikácie 

viazané na len určitý odbor, či profesiu, majú kľúčové kompetencie a to 

vzhľadom k multidimenzionalite, k pokroku a k potrebe flexibility. Zhodne 

uvádzajú, že "schopnosť riešiť problémy, schopnosť myslieť, učiť sa, byť 

zodpovedný, kreatívny, flexibilný, výkonný, komunikačne zručný, vedieť 

zdôvodňovať, kriticky myslieť i hodnotiť, nestoja vedľa seba izolovane" (Belz – 

Siegrist, 2001, s. 33). 

V roku 2006 bol prijatý dokument s názvom Kľúčové kompetencie 

pre celoživotné vzdelávanie – európsky referenčný rámec6. V tomto dokumente 

boli charakterizované kľúčové kompetencie (zručnosti/schopnosti/spôsobilosti), 

ktoré majú pomáhať jednotlivcom zvládať životné nároky, ktoré so sebou 

prinášajú celospoločenské zmeny a svetová globalizácia7. 

Referenčný rámec stanovuje osem kľúčových kompetencií: komunikácia 

v materinskom jazyku, komunikácia v cudzích jazykoch, matematická kompe-

tencia a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky, digitálna kompetencia, 

naučiť sa učiť, spoločenské a občianske kompetencie, iniciatívnosť a podni-

kavosť, kultúrne povedomie a vyjadrovanie."  

Všetky tieto kompetencie sa považujú za rovnako dôležité. Každá 

môže byť prospešná a môže prispievať k úspešnému životu v spoločnosti. 

Mnohé sa prekrývajú, na seba nadväzujú a jedny podporujú druhé. Dôležitú 

úlohu vo všetkých ôsmich kľúčových kompetenciách zohráva kritické myslenie, 

kreativita, iniciatíva, riešenie problémov, hodnotenie rizika, prijímanie rozhodnutí 

a konštruktívne riadenie pocitov (Európska komisia, 2007). Za dôležité môžeme 

považovať aj matematické kompetencie a základné kompetencie v oblasti 

vedy a techniky.  

Učiteľ technického vzdelávania a jeho kompetenčný profil 

Na riešenie mnohých problémov, s ktorými sa jednotlivci každodenne 

stretávajú v rôznych situáciách, často uplatňujú vedecké poznatky, matematické, 

logické i technické myslenie, ktoré je potrebné neustále rozvíjať. Učiteľ, ktorý 

je považovaný za základného a najdôležitejšieho činiteľa edukačného procesu, 

má byť profesionálom vo výkone svojej profesie (Ďuriš, 2007). Profesionálom 

sa stáva len vtedy, ak neustále na sebe pracuje, kontinuálne sa vzdeláva, 

                                                 
6 Dokument Kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie - európsky referenčný rámec 

tvorí prílohu k odporúčaniu Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2006 o kľúčových 

kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie, ktoré bolo uverejnené v Úradnom vestníku 

Európskej únie č. L 394. Dostupné na: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_ 

394/l_39420061230en00100018.pdf> 
7 Kľúčové kompetencie. 2015. Národný ústav celoživotného vzdelávania. [on-line], [cit.: 

10.11.2015]. Dostupné na: <http://nuczv.sk/vzdelavanie-dospelych/informacie-o-vzdelavani/ 

klucove-kompetencie> 
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získava nové poznatky, formuje svoje schopnosti, nadobúda nové vedomosti, 

zručnosti a návyky, prostredníctvom ktorých môže vykonávať svoju profesiu 

vždy na aktuálne vyššej kvalitatívnej úrovni. Takto pripravený učiteľ sa môže 

kvalifikovane podieľať na efektívnej inovácii obsahov vzdelávania a dokáže 

uplatňovať najprogresívnejšie metódy, formy a prostriedky vzdelávania.  

Slovenskí i zahraniční odborníci z oblasti pedagogických, psycholo-

gických i sociologických vied (Danek, 2001, Švec, 2002, Obst, 2002, Průcha, 

2002, Hupková - Petlák (2004), Turek, 2004, a mnoho iných), sa podrobne už 

niekoľko rokov venujú a popisujú kompetencie učiteľa vo všeobecnosti. 

Avšak kompetencie učiteľa, ktoré sú potrebné k technickej výchove a vzdelá-

vaniu, popisovali do značnej miery odborníci z danej oblasti (Beisetzer, 2005, 

Kožuchová - Pavelka, 2007, Ďuriš, 2007 a iní), ktorí považovali kompetencie 

učiteľa technickej výchovy a vzdelávania za kľúčové.  Negt (1990, In Zeuner 

Ch., 2009) zdôrazňuje, že technické vzdelávanie sa má zameriavať 

predovšetkým na rozvíjanie technologických kompetencií, ktoré spočívajú v:" 

 orientačných vedomostiach, čo predstavuje vhľad do histórie, vývoja 

a zrodu techniky; 

 znalostiach faktov, čo prezentujú informácie so širším zameraním 

a širšou platnosťou; 

 znalostiach štruktúr, ktoré zahŕňajú poznatky a vedomosti o otázkach 

plánovania a organizácie vlastnej práce; 

 umení úsudku, čo predstavuje vhodné používanie predmetov, prostried-

kov, technológií v práci; 

 schopnosti vyhodnocovania a transferu, prostredníctvom ktorých 

dokáže odhadnúť možnosti aj riziká pri používaní techniky s ohľadom 

na spoločenské súvislosti ale aj dôsledky. 

Kožuchová – Pavelka (2007) uvádzajú, že učitelia majú disponovať 

takými kompetenciami, aby dokázali: 

1. "Naučiť žiakov vyrábať technické produkty, čo znamená, že majú 

získať skúsenosti z oblasti merania, zobrazovania, čítania technických 

výkresov a poznávania technických symbolov a znakov; žiaci majú získať 

základné poznatky a zručnosti, ktoré sú nutné pri realizácií určitej činnosti; 

majú získať skúsenosti zo spracovania technických materiálov (drevo, plasty, 

kovy, textil a ďalšie technické materiály). 

2. Naučiť žiakov obsluhovať technické prostriedky, čo predstavuje 

osvojovanie si základov konštruovania a obsluhy technických prostriedkov; 

získavanie skúseností pri manipulácii s elektrickými zariadeniami.  

3. Naučiť žiakov vytvárať si vlastnú mienku o možnostiach využívania 

techniky a o jej vplyve na prírodu a spoločnosť. 

4. Naučiť žiakov využívať osobný počítač" (Kožuchová – Pavelka, 

2007, s. 168). 
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V Európskom referenčnom rámci sú okrem iných v bode 3 uvedené 

práve tie, ktoré je potrebné v súčasnosti u učiteľov bezpodmienečne a prioritne 

rozvíjať. Ide o základné kompetencie v oblasti matematiky, vedy a techniky." 

Kompetencie matematické sa vzťahujú na schopnosti, ktoré 

umožňujú rozvíjať a hlavne používať v každodenných situáciách pri riešení 

rôznych problémov matematické myslenie. Ak sú dobre osvojené numerické 

vedomosti, je možné klásť dôraz na používanie rôznych postupov a aktivít. 

Nadobudnuté schopnosti na rôznych úrovniach umožňujú učiteľovi používať 

rozmanité modely matematického myslenia. Ide hlavne o logické či 

priestorové myslenie, ale aj vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky a iné. 

Veľmi potrebné vedomosti z matematiky v technickom vzdelávaní majú 

zahŕňať aj ovládanie základných počtov, poznatky o mierach, mierkach 

i štruktúrach. Osvojené vedomosti umožňujú používať základné matematické 

termíny, koncepty, operácie, či prezentácie. Rozširujú tiež povedomie 

o mnohých možných otázkach, na ktoré práve matematika ponúka rôzne 

odpovede a možné riešenia. Každý učiteľ ale aj jednotlivec by mal mať 

nadobudnuté zručnosti na takej úrovni, aby vedel uplatňovať rôzne 

matematické princípy a postupy potrebné tak doma, ako aj v práci a to preto, 

aby ľahšie chápal a hodnotil sled mnohých argumentov. Mal by byť schopný 

matematicky myslieť, chápať matematické dôkazy, mal by vedieť 

komunikovať v matematickom jazyku a mal by vedieť používať vhodné 

pomôcky. Podstatné je, aby mal pozitívny postoj k matematike, založený na 

rešpektovaní pravdy a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť 

(podľa ERR, 2006). 

Kompetencie vo vede a technike tvoria súbor schopnosti,"ktoré 

umožňujú ochotne používať vedomosti na objasňovanie a vysvetľovanie 

javov prirodzeného sveta s cieľom vedieť klásť otázky, vedieť vyvodzovať 

závery a dokladovať dôkazy. Kompetencie v technike znamenajú schopnosti 

vedieť uplatňovať vedomostí a používať rôzne metodiky odpovedí na ľudské 

túžby a ich potreby. Zahŕňajú v sebe porozumenie zmenám spôsobených 

ľudskými zásahmi a činnosťou, ako aj preberanie zodpovednosti za tieto činy. 

Základné vedomosti by mali zahŕňať poznanie základných princípov 

prirodzeného sveta, poznatky vedeckých konceptov, princípy a metódy, 

poznatky z oblasti techniky, technologických produktov a postupov. Dôležité 

je chápanie vplyvu vedy a techniky na svet, ktorý nás obklopuje. Takto 

nadobudnuté a rozvinuté kompetencie by mali umožňovať lepšie chápať 

prínos, riziká a obmedzenia vedeckých teórií, aplikácií technológií do 

spoločenského života a to v súvislosti s rozhodovaním, morálnymi otázkami, 

kultúrou, či budovaním hodnôt. Nadobudnuté a osvojené zručnosti zahŕňajú 

schopnosť používať a vedieť zaobchádzať s technickými nástrojmi, prístrojmi, 

vedeckými údajmi tak, aby sa jednoduchšie dosahovali ciele, prijímali 

rozhodnutia, či vyvodzovali závery podložené dôkazmi. Učitelia by mali byť 

schopní poznať charakteristiky vedeckého skúmania, mali by vedieť 

prezentovať vedecké závery a zdôvodňovať ich. Dôležité je získavať postoj 
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kritického uvedomovania si, ako aj vedieť prejavovať zvedavosť, záujem 

o etické otázky, vedieť rešpektovať bezpečnosť a trvalú udržateľnosť, najmä 

ak ide o vedecko-technický pokrok." 

Beisetzer (2005) uvádza, že: "Rozvoj kompetencií nie je možné chápať 

ako izolovaný problém bez zreteľa na ostatné prvky a podmienky formovania 

osobnosti" (Beisetzer, 2005, s. 30). Z uvedeného vyplýva, že samostatná 

a riadená činnosť počas vzdelávania a sebavzdelávania má prebiehať tak, aby 

sa rozvíjali tie kompetencie učiteľa, ktoré mu umožnia efektívne sa uplatňovať 

v meniacich sa podmienkach, uskutočňovať inovačné procesy a zavádzať 

nové edukačné trendy.  

Prečo je ale zvlášť potrebné u učiteľa rozvíjať nielen v pregraduálnej 

príprave ale počas celého pôsobenia v edukačnej praxi, teda celoživotným 

vzdelávaním práve matematické kompetencie a kompetencie z oblasti vedy 

a techniky? Jednoznačnú odpoveď nachádzame vo výskumných zisteniach 

Tomková – Honzíková (2015), ktoré skúmali schopnosti žiakov zakresliť 

technickú myšlienku (urobiť náčrtok, technický výkres) a schopnosť získavať 

informácie zo zadaných úloh ako aj schopnosť technického zobrazovania. 

Z výskumných zistení z roku 2001 konštatujú, že: "v súčasnom období je 

možné absolventa základnej školy označiť pojmom technický analfabet, čo 

v našom chápaní predstavuje jedinca neovládajúceho základné technologické 

postupy spracovania materiálov, nemajúceho osvojené základné manuálne 

zručnosti a konštrukčné zručnosti nevyhnutné pri tvorbe jednoduchej 

technickej dokumentácie a taktiež s nedostatočnou schopnosťou si na základe 

narysovaných podkladov predstaviť výsledný produkt" (Tomková, V. – 

Honzíková, J. 2015, s. 70). Uvedené konštatovanie potvrdzujú zistenia 

z prieskumu realizovaného Huľovou v roku 2016, u študentov učiteľstva pre 

predškolskú a elementárnu pedagogiku, ktoré dokumentujú, že študenti 

pripravujúci sa na budúce učiteľské povolanie nedisponujú kompetenciami, 

ktoré im umožnia používať matematické modely myslenia a prezentácie 

v podobe logického a priestorového myslenia. Neumožňujú im ani používať 

vzorce, modely, diagramy, nákresy a pod., tak ako by to malo byť 

v kompetenčnom profile budúceho učiteľa. V uvedenom prieskume, s jednou 

minimálnou, na prvý dojem veľmi banálnou požiadavkou, až 54,48 % zo 132 

respondentov nevedelo urobiť jednoduchý nákres plášťa zadaných telies 

(kocka, kváder, ihlan, kužeľ), ktoré mali vyrobiť z tvrdého papiera. Výsledky 

prieskumu potvrdzujú, že naše školy nie sú schopné už od základov pripraviť 

žiaka tak, aby disponoval základnými kompetenciami z oblasti matematiky, 

zvlášť geometrie a z oblasti vedy a techniky, ktoré v bode 3. vymedzuje 

Európsky referenčný rámec z roku 20068.  

                                                 
8 Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2006 o kľúčových kompetenciách 

pre celoživotné vzdelávanie. Úradný vestník Európskej únie L394. URL: 

<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/sk/oj/2006/l_394/l_39420061230sk00100018.pdf> 
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Profesijný rozvoj učiteľa primárneho vzdelávania  

a rozvíjanie jeho kompetencií 

Osobnosť učiteľa, profesionála vo svojom odbore, je utváraná nielen 

počas jeho pregraduálnej prípravy, ale počas celej jeho pedagogickej praxe. 

Preto profesijný rozvoj s nadobúdaním a neustálym rozvíjaním kompetencií 

potrebných pre jeho kvalitné a efektívne pôsobenie v edukačnej praxi má byť 

neustále aktualizovaný, dynamizujúci, celoživotný a kontinuálny. Na Konferencii 

o podpore a rozvoji talentu uskutočnenej 12. a 13. septembra 2016 v rámci 

predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ bolo formulovaných 5 hlavných 

oblastí, ktorým je potrebné sa prioritne venovať. Hneď prvou z formulo-

vaných oblastí je: "Identifikovanie a rozvoj potrebných zručností"9. Možno 

túto oblasť považovať pre súčasné reformné kroky v školskom a vzdelávacom 

systéme na Slovensku za podstatnú a neopomenuteľnú. Práve táto oblasť 

korešponduje s problematikou technickej výchovy a vzdelávania na slovenských 

školách. Preto je potrebné reformovať a dopĺňať kompetencie o nové, že 

v tomto kontexte je potrebná reforma vzdelávacieho systému a zavedenie 

novej podoby celoživotného vzdelávania, poukazujú zistenia zo štatistického 

prieskumu (Huľová, 2016) ponuky vzdelávacích programov metodicko-

pedagogických centier na Slovensku pre roky 2015/2016/2017. V ponuke 

aktualizačných a kontinuálnych vzdelávacích programov v regionálnych 

metodicko-pedagogických centrách (MPC) na Slovensku, je len 7,5 % z 384 

ponúkaných vzdelávacích programov pre učiteľov predprimárneho a primárneho 

vzdelávania. Toto malé percento vybraných vzdelávacích programov je len 

z časti orientované na programy zamerané na získavanie a rozvíjanie 

technických a matematických kompetencií a na programy rozvíjajúce vyššie 

popisované kompetencie, ktoré sa ukazujú ako priorita budúceho rozvoja.  

Štatistický prieskum realizovaný Huľovou 2016 naznačuje zaostávanie 

ponuky vzdelávacích programov metodicko-pedagogickými centrami na 

Slovensku za súčasným dopytom a aktuálnou potrebou10. Uvedenou 

problematikou sa zaoberal aj tím riešiteľov projektu "Dielne" so zameraním 

na učebný predmet technika, ale aj Predmetová komisia pre vzdelávaciu 

oblasť Človek a svet práce pri ŠPÚ. Akademická odborná verejnosť pod 

vedením prof. Ďuriša, prof. Pavelku a Dr. Kuzmu, vypracovali Program 

kontinuálneho inovačného vzdelávania učiteľov techniky, ktorý sa realizoval 

v rokoch 2014/2015. Program bol určený pre učiteľov nižšieho sekundárneho 

vzdelávania, ale žiaľ, opäť bez zapojenia učiteľov primárneho vzdelávania.  

                                                 
9 Závery z Konferencie o podpore a rozvoji talentu zo dňa 12.-13-septembra 2016.  
10 Výber z ponuky konkrétnych akreditovaných vzdelávacích programov podľa jednotlivých 

regionálnych pracovísk alebo detašovaného pracoviska MPC v aktuálnom období 2016/2017 

pre učiteľov primárneho stupňa školy. [online], [cit. 2016-11-11]. URL : <http://www.mpc-

edu.sk/vzdelavacia-cinnost/regionalna-ponuka-vzdelavacich-programov>  
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To vedie k poznaniu, že je potrebné vypracovávať aj návrhy 

programov na aktualizačné vzdelávanie pre učiteľov primárneho vzdelávania 

z praxe, za účelom ponuky aktualizácie a rozvíjania vyššie popisovaných 

kompetencií potrebných k technickému vzdelávaniu novej generácie. Programy 

je potrebné vypracovávať aj pre učiteľov predprimárneho vzdelávania a to 

tak, aby sa zachovala kontinuita v nadobúdaní kompetencií učiteľov z praxe 

na všetkých stupňoch vzdelávania. Obsahovo majú byť zamerané na získavanie 

a rozvíjanie kompetencií z oblasti vedy, techniky a matematických kompetencií. 

Hlavným cieľom takto pripravovaného vzdelávania má byť aktualizácia 

a rozširovanie kompetencií pedagogických zamestnancov na primárnom ale aj 

predprimárnom stupni školy v oblasti vedecko-technickej a s ňou súvisiacej 

matematickej gramotnosti. Tiež rozvíjanie predpokladov a vytváranie podmienok 

na kritické myslenie, rozvíjanie schopnosti riešiť problémy, pracovať 

s digitálnymi technológiami, rozvíjanie schopnosti matematicko-logicky, 

analyticky a kreatívne myslieť, ale aj schopnosti poznať základné princípy 

sveta, tiež schopnosť nadobúdať poznatky vedeckých konceptov, princípov 

a metód, ako získavať poznatky z oblasti techniky, technologických postupov 

a produktov. Ak učitelia nadobudnú a budú disponovať potrebnými a požado-

vanými kompetenciami, budú ich prirodzene a profesionálne odovzdávať 

v edukačnom procese žiakom. Tak ich budú kompetentne pripravovať do 

života, ktorý je nekončiacim  dynamizujúcim technologickým rozvojom." 

Obsah technického vzdelávania ale aj obsah matematického charakteru 

je v štátnom vzdelávacom programe zahrnutý v oblasti Človek a svet práce, 

Matematika a práca s informáciami. Tie tvoria veľmi dobrý rámec na to, aby 

ponúkali nielen základné ale aj rozširujúce vzdelávacie poznatky. Nadobudnuté 

poznatky z oblasti vedy, techniky a matematiky sprostredkujú učiteľom 

možnosti vytvárať dobré predpoklady k tvorbe vhodných podmienok na 

rozvíjanie kompetencií, ktoré sú súborom schopností umožňujúcich riešiť 

problémy, technicky, matematicko-logicky, analyticky, kriticky a kreatívne 

myslieť. Zároveň pri získavaní poznatkov z oblasti vedy, techniky aj 

poznatkov o technologických produktoch, sprostredkúvajú učiteľom možnosť 

rozvíjať aj informačno-digitálnu gramotnosť.  

Záver 

Skutočnosť, že je potrebné rozvíjať nové kompetencie učiteľov 

primárneho vzdelávania potrebné pre technické vzdelávanie žiakov, už od 

najnižšieho stupňa vzdelávania potvrdzujú mnohé domáce aj zahraničné 

pedagogické dokumenty a výskumy napr. Kožuchová – Pavelka, 2007, Kozík, 

2014, Európska Komisia – Riga, 2015, Tomková – Honzíková, 2015 a iní. 

Rovnako mnohé výskumné dokumenty ako analytická štúdia inštitútu IITE 

UNESCO a zistenia poukazujú, že získané kompetencie a sprostredkovávanie 

edukačných obsahov aj prostredníctvom multimédií sú potrebné pre rozvoj 
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digitálnej gramotnosti a to podľa EACEA P9 Eurydice, 2011. Tento trend 

a rôzne iné formy integrácie digitálnych technológií do vedecko-technických, 

matematických a iných obsahov vzdelávania na všetkých stupňoch škôl 

prezentujú nielen štátne dokumenty, ale aj práce odborníkov zaoberajúcich sa 

danou problematikou napr. ŠVP pre primárne vzdelávanie, Kalaš, 2011, 

Balážová 2012 a mnohí iní. Vzdelávacie programy pripravované pre učiteľov 

z edukačnej praxe sú perspektívou pre dobrý predpoklad k udržiavaniu, 

aktualizácie, ale hlavne k rozvíjaniu a získaniu nových kompetencií pre prácu 

v oblasti vedecko-technických a matematických obsahov vzdelávania ale aj 

pri využívaní aj multimediálnych technológií potrebných pre výkon činností 

učiteľov v edukačnej praxi.  
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Święci i błogosławieni w procesie 

wychowania – wybrane aspekty 

Saints and Blessed in the Process 

of Education – Selected Aspects 

Edyta Skoczylas-Krotla 

Abstract 

Everyone is subject to the process of education. The earliest education 

takes place in the family, then the process includes, among others, 

kindergarten, school, church, scouting organizations. It is very 

important that the educators show good examples to the youngest ones 

to follow. They can be saints and blessed. Anyone can be a saint, 

regardless of their age. For education in the family, in the school, as 

well as in the social space, it is necessary to show the youngest ones the 

canonized and blessed persons and their path to holiness. 

Keywords: Upbringing. Holiness. Patron. Family. School. 

Wprowadzenie 

Każdy człowiek podlega procesowi wychowania, rozumianemu jako 

„całokształt sposobów oraz procesów pomagających istocie ludzkiej 

urzeczywistnić swoje człowieczeństwo.”1 Najwcześniej ma ono miejsce 

w rodzinie, następnie w proces ten włączają się m.in. przedszkole, szkoła, 

kościół, organizacje harcerskie. Wymienione środowiska odpowiadają za 

rozwój dzieci – zarówno intelektualny, fizyczny, jak również duchowy, 

społeczny, moralny. Bardzo istotne jest, aby realizujący powołanie wychowawcy 

ukazywali najmłodszym dobre przykłady do naśladowania. Ich źródłem, przez 

wielu jeszcze nieodkrytym, może być życie świętych i błogosławionych, 

którzy przeżyli swój czas na ziemi w sposób niepowtarzalny, często niezwykły. 

Można wykorzystać hagiografie przedstawiające postacie zarówno powszechnie 

znane, jak i w pewien sposób drugoplanowe, zarówno Polaków, jak i repre-

zentantów innych narodowości.  

Odpowiedzialni dorośli powinni czerpać z autorytetu świętych i błogo-

sławionych, którzy zapisali się nie tylko w historii kościoła, ale także w historii 

                                                 
1 Mały leksykon pedagoga wczesnoszkolnego, pod red. J. Karbowniczek, Warszawa 2014, s. 275. 
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wychowania. Bronili uniwersalnych wartości, odznaczali się pięknymi cechami 

charakteru, które są nieprzemijające i do dzisiaj aktualne. Tworzyli drogowskazy 

postepowania i wychowania, prowadzące do pełni człowieczeństwa na ziemi 

i świętości. Warte przypomnienia są wskazówki wychowawcze św. Anieli 

Merici, spisane między 1535 a 1540 rokiem, skierowane do formatorek 

i opiekunek Towarzystwa św. Urszuli: bądźcie uprzejme, miłe i ludzkie, nie 

okazujcie jednej większej przychylności niż drugiej, wszystkie bowiem są 

stworzeniami Boga, strzeżcie się chęci uzyskiwania czegokolwiek siłą, 

bądźcie troskliwe i czujne, by znać i rozumieć postepowanie waszych córek 

i dostrzegać ich potrzeby duchowe i doczesne.2 Konieczne wydaje się 

wspomnienie świętych mistrzów: ks. Jana Bosko czy św. Urszuli Ledóchowskiej, 

którzy wielokrotnie podkreślali rolę radości, pogody ducha i uśmiechu 

w procesie wychowania.3 Św. Urszula głosiła apostolstwo uśmiechu.4 Misję tę 

zapowiedziała już w młodzieńczym wierszu, zaczynającym się od słów: 

 

O Panie niech będę jak promyk słoneczny, 

Co wszędzie pociechę, wesele roznosi, 

Co wszędzie Twą chwałę i dobroć Twą głosi, 

Co jakby Twój uśmiech, o Panie przedwieczny.5 

Świętość w wychowaniu w rodzinie 

Święci i błogosławieni poprzez obrazy, teksty, książki, czasopisma 

powinni znaleźć stałe miejsce w rodzinach. Dla rodziców i dziadków może to 

przynieść korzyści w postaci rozwoju własnej duchowości. Poznanie dzieł 

autorstwa świętych powinno przyczynić się do wzrostu świadomości 

pedagogicznej, do nadania działaniom wychowawczym głębszego wymiaru 

i zrozumienia, jak ogromna jest rola wychowawcy dziecka. Jak zauważa ks. 

Marek Dziewiecki6, wychowanie to nie tylko najważniejszy, ale i najtrudniejszy 

przejaw miłości dorosłych do dzieci i młodzieży. (…) Przyprowadzamy ich 

do Jezusa nie wtedy, gdy każemy im oglądać katolicką telewizję, lecz wtedy, 

gdy z takim przekonaniem opowiadamy o naszej przyjaźni z Bogiem, że i oni 

zaczynają pragnąć kontaktu z tym niezwykłym przyjacielem.  

W dzisiejszej rzeczywistości „wielu rodziców, nauczycieli i wycho-

wawców przestało traktować swoje zadania wychowawcze jako powołanie. 

                                                 
2 Brak autora, ABC wychowania urszulańskiego. Wskazania św. Anieli Merici, Kraków 2009. 
3 Por. E. Skoczylas-Krotla, Radość w procesie wychowania, Prace Naukowe AJD w Częstochowie  

Pedagogika 2013, t. XXII. 
4 M. Krupecka, Blisko Serca Chrystusowego. Urszula Ledóchowska i jej misja dziś, Poznań 

2003, s. 43. 
5 U. Myjak, Wyprawa po uśmiech, Warszawa 2003. 
6 Ks. M. Dziewiecki, Jak młodych zbliżyć do Boga, „Przymierze z Maryją” 2014, nr 74, s. 17. 
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Obecnie stają się tylko w dużej mierze wyrobnikami, jakimiś „zawodowcami” 

w przekazywaniu wiedzy, ale nie w wychowaniu.”7 Warto zatem poznawać 

biografie świętych rodzin, świętych rodziców, świętych opiekunów, gdyż 

pomaga to w samodoskonaleniu pedagogicznym dorosłych i w odnalezieniu 

wskazówek przydatnych w pokonywaniu trudności wychowawczych. Pozwoli 

nadać uświecający charakter działaniom w codziennym funkcjonowaniu 

rodziny. Zwracała na to uwagę św. Urszula Ledóchowska, pisząc w 1938 roku 

aktualne nadal słowa: „Dziś, kiedy świat coraz bardziej poganieje, kiedy 

materializm coraz bardziej odciąga dusze od Boga, kiedy rozmaite fałszywe 

filozofie starają się prawdę Bożą przed nami zasłonić, ośmieszając to, co 

mamy najświętszego – wiarę, trzeba nam wpatrywać się w życie świętych, i to 

szczególnie tych świętych, którzy prowadzili życie podobne do naszego, 

nieróżniące się od naszego żadną nadzwyczajnością, spełniając – to jest cecha 

ich świętości – najzwyczajniejsze małe obowiązki z miłością nadzwyczajną, 

gorącością nadprzyrodzoną.”8 Ta wlanie myśl – codzienność uczynić świętą – 

stanowić może drogowskaz na drodze do osiągnięcia świętości. 

Na świętość w wychowaniu w rodzinie można spojrzeć także 

z perspektywy dziecka. Wychowanie dziecka rozpoczyna się w domu rodzinnym, 

„u mamy na kolanach”9, gdy matka modli się wraz z dzieckiem, gdy dzieli 

z nim swoje życie duchowe. Jak twierdziła św. Urszula Ledóchowska: za 

świętością matki podążają dzieci.10 Oczywiście nie wolno zapominać o ojcu. 

To właśnie rodzice są pierwszymi nauczycielami i wychowawcami dziecka 

oraz najbliższymi mu osobami. W opinii ks. Adam Skreczki11, dzieci poprzez 

obserwację zachowań rodziców i ich reakcji na różne sytuacje przejmują od 

nich stosunek do otaczającego świata. Dlatego tak znaczące jest, aby między 

rodzicami a dzieckiem wytworzyły się prawidłowe więzi, oparte na miłości 

i wzajemnym zrozumieniu. Zadaniem każdej rodziny jest zatem tworzenie 

takiej atmosfery w domu rodzinnym, która umożliwi prawidłowy rozwój 

dziecka i stanie się mocnym fundamentem jego przyszłego życia, 

Wychowanie według bł. Edmunda Bojanowskiego polega na ukształ-

towaniu w człowieku obrazu Boga.12 Oswajanie dziecka z sacrum można 

rozpoczynać m.in. poprzez poznawanie symboli religijnych. „Chodzi 

w pierwszym rzędzie o ich pokazywanie, tak by dziecko mogło je zobaczyć 

i dotknąć. Następnie ważne staje się opowiadanie o nich. W ten sposób dziecko 

oglądając krzyż, obraz religijny, różaniec, świecę, figurę Matki Bożej, anioła 

czy świętych, Biblię lub książeczkę do nabożeństwa, i słuchając wypowiedzi 

                                                 
7 Ks. M. Kostka, Wychowanie młodzieży to powołanie, „Przymierze z Maryją” 2016, nr 89, s. 5.  
8 U. Ledóchowska, Jeszcze Polska nie zginęła, dopóki kochamy, Częstochowa 2006, s. 65. 
9 Por. M. Berger, U mamy na kolanach, Poznań 2002. 
10 K. Olbrycht, Zarys systemu wychowania Urszuli Ledóchowskiej, Pniewy 1991, s. 63. 
11 Ks. A. Skreczko, Rodzicielskie wprowadzenie w świat wartości, „Przyjaciel Rodziny” 2016, 

nr 3, s. 30. 
12 Ks. M. Kostka, op. cit., s. 5. 
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dziadków na ten temat, nabywa emocjonalnego stosunku do nich. Tym 

samym symbole te zostają włączone w świat, który je otacza, stając się jego 

składowym elementem.”13 Należy nauczyć dziecko dostrzegać przydrożne 

kapliczki i krzyże, figury Pana Jezusa, Matki Bożej oraz świętych – np. 

św. Jana Nepomucena – orędownika podczas powodzi (stąd często jego figury 

znajdują się w pobliżu rzek i mostów), św. Jana Chrzciciela – naszego 

obrońcy m.in. podczas burzy i gradobicia, św. Floriana – będącego naszą 

pomocą w czasie pożaru i powodzi.14 Doskonałą okazją do zauważenia tych 

milczących świadków pobożności minionych pokoleń wiernych, są wakacyjne 

wyprawy, które dzięki mądrości dorosłych mogą stanowić wspaniałą 

wielopłaszczyznową sytuację wychowawczą. 

Dorośli powinni mieć świadomość znaczenia czytania dzieciom 

legend15, opowiadań16, wierszy17, zagadek18 o błogosławionych i świętych 

dzieciach oraz dorosłych. Umożliwia to poznanie przez najmłodszych 

biografii tych, którzy przeżyli swoje życie w sposób godny, miły Panu Bogu 

i ludziom. „Gdy przedstawiamy dzieciom historie biblijne, opowiadamy 

o świętych, podajemy doskonale wzorce osobowości. Dzięki temu dziecko 

uczy się bezinteresowności i kierowania się uczuciami wyższymi, nie jest 

chwiejne w swych wyborach. Dziecko uczy się też radzenia sobie w cierpieniu. 

Tylko chrześcijaństwo pozwala nadać cierpieniu sens.”19 Egzemplifikuje to 

fragment książeczki adresowanej do dziecięcego odbiorcy: ojcowie Michał 

i Zbigniew20 „odwiedzali chorych i potrzebujących, rozdawali żywność 

głodnym (…), poświęcali czas każdemu, kto tego potrzebował (…), ojcowie 

byli przemęczeni, ale nigdy się nie skarżyli (…), mówili, że siły w codziennej 

pracy dodaje modlitwa i Boża opieka.”21 

Współczesne dziecko potrzebuje wzorów22, może je znaleźć w gronie 

kanonizowanych i beatyfikowanych rówieśników. Ma to w kontekście 

wychowania małych odbiorców ogromne znaczenie. Poznając cechy charakteru 

najmłodszych świętych, dziecko dowiaduje się, że każdy człowiek niezależnie 

od miejsca urodzenia, od wieku, od wyglądu może zostać świętym. Piękne 

życiorysy znaleźć można np. w książce Ewy Hanter pt. Mali przyjaciele Jezusa 

                                                 
13 Ks. R. Ceglarek, Katechetyczne zadania osób starszych w rodzinie, „Senior w eterze” 2017, 

nr 3, s. 20. 
14 B. Bajor, Kapliczki, krzyże, figury…, „Przymierze z Maryją” 2015, nr 83, s. 13. 
15 E. Stadtmüller, Legendy o świętych, Kraków 2006. 
16 M. Kwit, Chcę być świętym, Kraków 2016.  
17 E. Skarżyńska, Święty Jacku z pierogami czyli jak rozmawiać ze Świętymi, Sandomierz 2012; 

E. Stadtmüller, Jak błogosławiony Bronisław zaufał Panu Bogu, Sandomierz 2008. 
18 E. Stadtmuller, Korowód Świętych. Zagadki dla dzieci, Częstochowa 2001. 
19 Ks. M. Kostka, op. cit., s. 22. 
20 Błogosławieni polscy misjonarze franciszkanie – ojciec Zbigniew Strzałkowski i ojciec 

Michał Tomaszek. 
21 M. Kwit, op.cit., s. 16. 
22 W. Hoffsümmer, Bóg i dziecięcy świat, Kielce 2000, s. 87. 
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Eucharystycznego, wśród których wymienieni są m.in.: święty Dominik 

Savio (1842-1857), błogosławiona Laura del Carmine Vicuna (1891-1904), 

błogosławiona Hiacynta Marto (1910-1920), błogosławiony Franciszek Marto 

(1908-1919). Mądrości, prawdziwej wiary oraz pięknego życia świętych 

można uczyć się także z tekstów zamieszczanych w czasopismach, głównie 

katolickich, adresowanych do dzieci i młodzieży.23 Na łamach pism katolickich, 

np. „Promyczek Dobra”, „Mały Gość Niedzielny” znaleźć można wzory 

takich bohaterów jak m.in. św. Tarsycjusz Rzymianin, który zginął, broniąc 

Najświętszego Sakramentu, napadnięty przez swoich pogańskich rówieśników, 

którzy go pobili i obsypali kamieniami. Jest jednym z patronów ministrantów, 

bł. Imelda Lambertini, która w dzień wniebowstąpienia Pańskiego 12 maja 

1333 roku, podczas komunii świętej (...) zamknęła oczy i oddała swego ducha 

Bogu czy błogosławiona Karolina Kózkówna patronka Ruchu Czystych Serc. 

Przekaz wynikający z tekstów kultury adresowanych do dzieci pełen 

jest wiary w świętych obcowanie i ujawnia ufność w ich wstawiennictwo: tylu 

Świętych czeka w niebie, by z kłopotu wyrwać Ciebie. Zamiast więc wylewać 

łzy – do niebieskich stukaj drzwi.24 Najmłodsi odbiorcy dowiadują się, że 

istnieją wyspecjalizowani niebiańscy pomocnicy, którzy wstawią się za nimi 

w sprawach trudnych, np.: do św. Błażeja warto skierować modlitwę o uleczenie 

z choroby gardła, do św. Izydora – modlitwę o uwolnienie od Internetu. Dzięki 

przystępnemu i dowcipnemu językowi wierszy, dziecko postrzega świętych 

jako życzliwych przyjaciół, gotowych do niesienia pomocy w codziennych 

problemach i sytuacjach, np. błogosławiona Laura z tego słynie, że zgodę 

przywraca rodzinie.25   

Święty w wychowaniu w szkole 

Instytucją oświatowo-wychowawczą powołaną do kształcenia i wycho-

wania młodego pokolenia, a także dorosłych, stosownie do przyjętych 

w określonym społeczeństwie celów oraz zadań, a także koncepcji oświa-

towo-wychowawczych i programów nauczania jest szkoła.26 W pomaganiu 

osiągnięcia zamierzonych celów służy pomocą odpowiednio wykwalifi-

kowana kadra pedagogiczna, nadzór oświatowy, baza lokalowa i wyposażenie 

oraz zabezpieczenie budżetowe ze strony skarbu państwa, samorządów lokalnych 

lub też innych źródeł. Podstawowe funkcje szkoły wymieniane w literaturze 

specjalistycznej27 to: dydaktyczna (przekaz wiedzy oraz wypracowanie pewnych 

                                                 
23 Skoczylas E., Język i walory edukacyjne czasopism katolickich dla dzieci, Częstochowa 

2010. 
24 E. Skarżyńska, op.cit., s.3. 
25 Ibidem. 
26 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1992,s. 201.  
27 M. Łobocki, ABC wychowania, Lublin 1999, s. 318. 
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umiejętności), wychowawcza (kształtowanie postaw względem rzeczy, ludzi 

oraz norm) i opiekuńcza (zaspokojenie podstawowych potrzeb fizycznych 

i psychicznych dziecka).  

Praca wychowawcza szkoły obejmuje szereg zadań i liczne działania. 

Należą tu m.in. obchody Dnia Patrona. Nadawanie szkołom imion ma w Polsce 

długoletnią tradycję. Szczególnie rozpowszechniło się w drugiej połowie 

XX wieku. Jest regulowane odpowiednimi przepisami prawa, w świetle 

których imię szkole nadaje organ prowadzący w drodze uchwały na wniosek 

rady szkoły, a w przypadku braku rady szkoły na wspólny wniosek rady 

pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.28 Wniosek o nadanie 

imienia jest zatem wynikiem konsultacji w środowisku szkoły, niejednokrotnie 

nawet referendum wśród nauczycieli i uczniów. Nadanie imienia należy 

bowiem do bardzo znaczących w organizacji pracy placówki, gdyż patron 

powinien sprzyjać realizacji celów wychowawczych szkoły, umożliwiać 

wychowawcze oddziaływanie przykładu osobowego bohatera. Za patronów 

obiera się m.in. postacie Polaków, znanych z historii, którzy noszą zaszczytne 

miano bohaterów narodowych, wieszczów, patriotów, wybitnych artystów, 

sportowców, ogólnie ludzi, którzy dzięki sumiennej pracy, pomocy innym, 

odwadze w znoszeniu codziennych trudności zasługują na miano wielkich 

i mogą stanowić przykład dla współczesnych.  

Postać patrona szkoły pełni znaczącą rolę w procesie wychowania 

młodego pokolenia, gdyż odpowiedni wzór osobowy jest niezwykle ważny 

dla kształtowania postaw. Uczniowie często identyfikują się z patronami szkół 

oraz chcą ich naśladować. Ważne jest więc, aby na patrona szkoły wybierać 

postacie z wyjątkowymi zasługami dla dobra innych ludzi, osoby godne 

naśladowania, prezentujące cenne walory charakteru i szlachetne cechy. 

Trzeba bowiem uwrażliwiać dzieci i młodzież na narodowe dziedzictwo, 

którego przekazicielem może być właśnie patron. Patron musi wskazywać 

drogę ku sensownej przyszłości. Winien przypominać o wartościach i korzeniach, 

z jakich wyrośliśmy.”29 W świetle tych słów oczywista wydaje się zatem 

praktyka wybierania świętych i błogosławionych na patronów szkół.  

Wśród osób obieranych na patrona szkoły szczególne miejsce zajmuje 

święty papież Jan Paweł II. Ten najwybitniejszy Polak łączył w sobie wielkość 

ducha, olbrzymi talent, mądrość, intelekt z pokorą, poczuciem humoru, wielką 

wrażliwością, naturalnością, kontaktowością. Szanował wszystkich i każdego 

z osobna. Był kochającym synem, wspaniałym kapłanem, niekonwencjonalnym 

przywódcą Kościoła, a jednocześnie serdecznym ojcem szukającym bliskiego 

                                                 
28 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkol i publicznych przedszkoli. (Dz.U.poz.649.art.2) 

http://prawo.sejm.gov.pl 
29 E. Skoczylas-Krotla, Program wychowawczy szkoły i jego realizacja na podstawie doniesień 

prasowych, [w:] Wielowymiarowość współczesnej edukacji dziecka, red. J. Juszczyk-Rygałło, 

Częstochowa 2015. 
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kontaktu ze swymi dziećmi, stojącym bezkompromisowo na straży ich 

godności i praw.30  
Do nauczania Ojca Świętego, jego poglądów i zainteresowań należy 

się często odwoływać w procesie wychowania społeczno-moralnego dzieci. 
Ważne zadanie dla wychowawców to dostarczanie dobrych wzorców, zwłaszcza 
w szkołach katolickich, gdzie „uczymy się dostrzegać wartości każdego 
człowieka bez wyjątków. Wartości nie tylko są ważne w życiu, ale trzeba je 
też bronić i zachować po to, by przekazać innym. Kiedy Jan Paweł II usłyszał, 
że jest konserwatysta, odpowiadał: „To mnie nie obraża, bo słowo z łaciny 
<conservare> oznacza zachowywać, a nie roztrwonić, czyli stracić.”31 

Działania zgodne z planem wychowawczym obejmują szereg inicjatyw 
(czuwania modlitewne, konkursy wiedzy o papieżu, montaże słowno-muzyczne, 
spektakle oparte na życiu i dziełach, wystawy), służących utrwalaniu obrazu 
niepowtarzalnego człowieczeństwa, wyjątkowej osobowości, postawy pełnej 
miłości do Boga i ludzi, spuścizny piśmienniczej wielkiego Polaka. Uczniowie 
poznają wizerunek papieża jako osoby niezwykłej i świętej. 

Zaszczytne imię świętego Jana Pawła II nosi Szkoła Podstawowa 
nr 37 w Częstochowie. Jej uczniowie z klas 4-8 wraz z wychowawcami 
w dniu 11 października 2018 roku z okazji Dnia Papieskiego uczestniczyli we 
Mszy Świętej na Jasnogórskich Błoniach. Było to kolejne Spotkanie Rodziny 
Szkół im. Jana Pawła II przy bardzo licznym udziale 14 tys. młodzieży 
z ponad 300 szkół z całego kraju oraz uczniów szkół polskich z Białorusi. 
W roku 2018 XVIII Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II odbyła się 
pod hasłem Dnia Papieskiego „Promieniowanie ojcostwa”. Abp Mieczysław 
Mokrzycki ze Lwowa, głoszący homilię, przypomniał młodym ludziom słowa 
Patrona: ,,Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”. 
Podkreślał, że Jan Paweł II był Ojcem dla wielu młodych ludzi, o których 
bardzo się troszczył, ale stawiał im trudne zadania, ucząc życia nie na skróty, 
ale w odpowiedzialności za siebie i innych.32  

Kolejna placówka na terenie Częstochowy, która ma świętego patrona 
to Szkoła Podstawowa nr 10 im. św. Stanisława Kostki.  Uczniowie poznają 
wizerunek patrona jako osoby niepowtarzalnej, o wyjątkowej osobowości 
i postawie pełnej miłości do Boga i ludzi. W roku 2018 obchodzonym 
w Kościele w Polsce jako Rok Świętego Stanisława Kostki szczególnie ważne 
było przypominanie sylwetki tego wyjątkowego Młodzieńca nie tylko w szkole, 
której patronuje, ale także wszędzie tam, gdzie to możliwe. Stąd też List 
Episkopatu Polski i zachęta skierowana do wszystkich wiernych: Niech 
przeżywany zatem w tym duchu Rok Świętego Stanisława Kostki stanie się 

                                                 
30 E. Skoczylas – Krotla, Leksykalne wyróżniki wizerunku Karola Wojtyły – Jana Pawła II 

w wybranych utworach dla dzieci, [w:] Eine Philosophie. Eine Welt. Ein Mensch, red. D. Pater, 

Hannover 2008, s. 507. 
31 Czasopismo katolickie „Niedziela”2014, nr 43, niedziela częstochowska s. III. 
32 Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 37 im. Jana Pawła II. 
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czasem, w którym będziemy od siebie więcej wymagać. Może to być 
zerwanie z lenistwem duchowym i intelektualnym, zerwanie z nałogiem, 
zachowanie trzeźwości, modlitwa za nauczyciela lub księdza, adopcja dziecka 
poczętego albo post w konkretnej intencji.33 

Do postaci świętego odwołał się także papież Franciszek w Liście 
z okazji 450.rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki. ”Jego krótka droga 
życiowa z Rostkowa na Mazowszu przez Wiedeń do Rzymu była jak gdyby 
wielkim biegiem na przełaj do tego celu życia każdego chrześcijanina, jakim 
jest świętość (…) Drodzy młodzi przyjaciele, wielu z was podejmuje we 
wrześniu pieszą pielgrzymkę z Przasnysza do Rostkowa, z miejsca jego chrztu 
do miejsca narodzin. Jest to niejako pierwszy etap tego Stanisławowego biegu 
na przełaj do świętości. Zachęcam was, abyście pamiętali, nie tylko podczas 
tej wędrówki, ale również na innych drogach waszej codzienności, że i wy 
możecie zdobyć się na taki „bieg”. (…) Niech św. Stanisław uczy was tej 
wolności, która nie jest biegiem na oślep, ale zdolnością rozeznawania celu 
i obierania najlepszych dróg postępowania i życia.”34 

Święty Stanisław Kostka inspirował Karola Wojtyłę. Od dzieciństwa 
czuł on więź duchową z bogobojnym młodzieńcem, co miało znaczny wpływ 
na ukształtowanie się osobowości i wrażliwości przyszłego Papieża. W czasie 
studiów w Rzymie niemal codziennie modlił się przy grobie Świętego, 
znajdującym się w kościele św. Andrzeja na Kwirynale. Jan Paweł II podkreślał, 
że w ciągu krótkiego życia św. Stanisław Kostka osiągnął ogromną dojrzałość 
powołania chrześcijańskiego i zakonnego. Radził też, by u tego Świętego 
szukać pomocy dla całej polskiej młodzieży, dla całej młodej Polski. Kolejnym 
świadectwem duchowej bliskości jest fakt, że w czasie jubileuszu 50-lecia 
swoich święceń kapłańskich na miejsce transmisji telewizyjnej i radiowej 
Papież wybrał kościół, w którym spoczywają relikwie św. Stanisława.35  

Święty patron odgrywa znaczącą rolę w pracy wychowawczej36 
w Szkole Podstawowej im. św. Jana de la Salle w Częstochowie. Jest to 
szkoła katolicka, czyli „instytucja oświatowa, posiadająca wszystkie cechy 
autentycznej szkoły, o kościelnej specyfice organizacyjnej i programowej.”37 
Podlega ona regulacjom w ramach prawa oświatowego i prawnych ustaleń 
Kościoła. Placówka jest prowadzona przez Braci Szkół Chrześcijańskich 
(Bracia Szkolni), założycielem których był św. Jan de la Salle. Jako patron 
szkoły, a jednocześnie patron nauczycieli katolickich, niesie dla nich przesłanie 
duchowe i założenia systemu pedagogicznego, zebrane w licznych pismach. 

                                                 
33 www.episkopat.pl 
34 Papież Franciszek, Wielki bieg na przełaj. List z okazji z okazji 450. rocznicy śmierci 

św. Stanisława Kostki, „L’Osservatore Romano”2018, nr 8-9, s.6. 
35 A. Wyszyńska, Święto Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy, „Niedziela” – edycja częstochowska, 

2014, nr 44. 
36 W. Kozłowski, Bohater – patron szkoły w pracy wychowawczej, Warszawa 1979, s. 8-9. 
37 A. Maj, Szkoła katolicka w polskim systemie szkolnictwa, „Paedagogia Christiana” 2017, 

nr 1(19), s. 125. 
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Najwybitniejsze z nich to: „Zasady dobrego wychowania”, które doczekało 
się ponad 200 wydań; nadto „Rozmyślania”, „Wskazania, jak prowadzić szkoły” 
i „Obowiązki chrześcijanina”. Bezcenne dla poznania ducha lasaliańskiego są 
także jego listy.38 Jak nauczał Ojciec Święty Jan Paweł II39 postać i osobowość 
św. Jana Chrzciciela de la Salle wzbudza szacunek i podziw u historyków 
różnych zapatrywań i poglądów. Dzisiaj nie ma nikogo, kto by mógł podać 
w wątpliwość jego wyjątkowe zasługi tak na płaszczyznę historycznej, jak 
i społecznej, i obywatelskiej. 

Zakończenie 

Świętym może zostać każdy człowiek. Odpowiedzialni za wychowanie 
dzieci rodzice, jak również dziadkowie oraz nauczyciele, często powinni 
odwoływać się do życia błogosławionych i świętych oraz przywoływać ich 
orędownictwa w codziennych sytuacjach życiowych, np. w chorobie, trudach 
codzienności, w niedostatku. Zarówno wychowawcy, jak i wychowankowie 
powinni zaprosić mieszkańców Nieba do towarzyszenia im w tym procesie 
jakim jest wychowanie. W rodzinie, w szkole, jak również w przestrzeni 
społecznej trzeba ukazywać najmłodszym świętych wspomożycieli, ich 
zachowania, ich świat wartości oraz wychowywać zgodne z drogowskazami 
prowadzącymi ku świętości. Wpatrując się w przykład świętych, człowiek 
niezależnie od wieku, może doskonalić się, może stać się mądrzejszy, bardziej 
odważny, może odczytać i pełnić wolę Bożą w swoim życiu. Bardzo trafne 
wydają się w tym kontekście słowa poetki dla dzieci: 
 
Naucz nas siostro Alicjo 
uśmiechać się do siebie, 
tak, by się Pan Bóg uśmiechnął 
ze swego okna w niebie. 
Naucz nas jak pracować, 
by świat na lepsze zmieniać  
i spełniać dnia każdego 
nowe, Boże marzenia. 
Naucz jak iść bez lęku, 
Choć trudna czasem droga, 
I jak się co dzień zgadzać 
Ze świętą wolą Boga.40 

 

                                                 
38 Jan Chrzciciel de la Salle, www. niedziela.pl 
39 Jan Paweł II, Przesłanie z okazji 300. rocznicy założenia Zgromadzenia Braci Szkół 

Chrześcijańskich, [w:] Służyć wzrastaniu w prawdzie i miłości. Wybór dokumentów Kościoła na 

temat szkoły katolickiej i wychowania, Kraków brw., s. 151-152. 
40 E. Stadtmüller, Siostra Alicja jest z nami, Sandomierz 2009, s. 24. 
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Warto zaznaczyć, że samo oddziaływanie tylko werbalne to za mało. 

Ponieważ verba docent, exempla trauhunt, konieczne wydaje się oddziaływanie 

wychowawcze poprzez własny przykład, szczerą wiarę w bliskość świętych 

i ufną modlitwę do Pana Boga za ich pośrednictwem o łaski potrzebne każdemu 

człowiekowi. 
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Edukácia k hodnotám ako nástroj podpory 

školských pravidiel 

Education of Values as a Tool to Support School Rules 

Dáša Porubčanová 

Abstract 

The article presents the theoretical-empirical basis of the issue of values 

at school and the attitude of secondary school students to school rules. 

It draws attention to axiological factors affecting students and analyzes 

their impact on students' adherence to school rules. It brings several 

interesting results from the pilot research carried out within the KEGA 

project no. 005DTI-4/2018th. 

Keywords: Values. Education. Rules. School. 

Hodnotová edukácia sa premieta v edukačnej praxi, utvára život 

v škole a následne hlavne mimo nej. Hodnoty predstavujú potenciality človeka 

pre budúcnosť. Práve v súčasnosti v ére krízy hodnôt, konzumného spôsobu 

života sme svedkami silnej premeny hodnotových postojov či preferencii. 

Tento stav má dopad na mladú generáciu, ktorá si tzv. „pseudohodnoty“ 

zamieňa so základnými všeľudskými hodnotami. Primárnym cieľom školskej 

edukácie je podľa Zelinu (2017) rozvíjať u žiakov kompetencie potrebné 

pre život. Svetoví psychológovia a odborníci v oblasti smerovania edukácie 

(Seligman, 2014, Zimbardo, 2014 zdôrazňujú vo vzťahu hodnôt potrebu 

zmysluplnosti bytia, duševnú pohodu a potrebu upevňovať odolnosť žiakov 

zvládnuť záťažové situácie v živote (Barnová, Gabrhelová, 2017). V symbióze 

s nimi nadobudnúť morálne kvality týkajúce sa vzťahu k iným ľuďom, spolu 

so schopnosťou a dispozíciou inteligentne uplatňovať hodnoty, pravidlá 

a spoločnosťou vymedzené normy.  

Pojmy „výchova k hodnotám“ a „morálna výchova“ používame 

v kontexte príspevku, ako významovo rovnocenné. Sú definované ako aspekt 

vzdelávacej praxe. Znamená to, že morálne alebo politické hodnoty, ako aj 

normy, dispozície a zručnosti založené na týchto hodnotách sú sprostredkované 

alebo rozvíjané hodnotami školy a ich aktérov. V oblasti hodnôt sú v literatúre 

obvykle opísané dva všeobecné prístupy. Podľa Solomona a kol. (2001), 

Krajčovej, Pasternákovej (2009) tradičný prístup zdôrazňuje zrelý prenos 

morálky spoločnosti prostredníctvom priameho výchovného vplyvu, nabádania 

a využívania odmien a trestov.  
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Cieľom uvedeného prístupu v edukácii je vychovať prispôsobivých 

a milých ľudí. Progresívny alebo tiež konštruktivistický prístup zdôrazňuje 

aktívne formovanie morálnych kvalít osobnosti a rozvoj osobného záväzku 

dodržiavať zásady spravodlivosti a starostlivosti o blaho druhých prostredníctvom 

procesov sociálnej interakcie a morálneho diskurzu (Solomon a kol., 2001). 

Za typické metódy v tomto prístupe sú považované: vysvetľovanie, príklado-

vanie, zámerná diskusia o morálnych dilemách a účasť na rozhodovacích 

procesoch (Power a kol., 1989). Tretí – kritický prístup v oblasti výchovy 

k hodnotám, tvrdí, že morálne vplyvy v škole, najmä v praxi školskej disciplíny 

a v skrytých učebných osnovách, môžu byť spochybňované a majú ďalekosiahle 

účinky bez toho, aby si ich niekto všimol (Giroux a Penna, 1979). 

Empirický výskum hodnôt, (výchovy k hodnotám, morálnych hodnôt) 

je zvyčajne kvantitatívny, zameriava sa na: 

 implementačné účinky morálnych vzdelávacích programov alebo 

metód vytvorených vedcami (Solomon a kol., 2001).  

 morálny vývin jedinca odvodený z pred-koncepčných teórií (Nucci, 

2001). 

Kvalitatívne etnografické štúdie o tom, ako sa vzdelávanie uskutočňuje 

v každodennom reálnom živote na školách, sú zriedkavé. Jackson a kol. (1993) 

uskutočnili etnografickú štúdiu . Autori zistili, že: 

1. Morálne hodnoty v teoretických súvislostiach edukácie tried sa 

vyskytli v podobe úmyselných pokusov pri podpore morálnej výučby, tiež 

v podobe povzbudenia morálneho správania, napr. diskusia v triede o morálnych 

otázkach, plagáty s morálnymi správami na stene triedy a spontánne morálne 

komentáre o správaní žiakov  

2. Morálne hodnoty v praxi, v edukácii sa premietali do činnosti, ktoré 

stelesňujú morálku, ako sú pravidlá a nariadenia v triedach a skrytá morálka 

v štruktúrach učebných osnov a jej obsahu. Nakoľko autori výskumu 

nerealizovali rozhovory s učiteľmi o morálnom živote tried, nemohli dospieť 

k záveru, aké bolo podľa učiteľov morálne vzdelanie a zámery morálnych 

pokynov do praxe. Pri skúmaní nezhromažďovali žiadne údaje reflexie 

názorov žiakov.  

Prieskumová štúdia Powneya et al. (1995), zacielená na učiteľa, vo 

výchove k hodnotám skúmala na primárnom stupni edukácie správanie žiakov. 

Správanie žiakov tvorilo dôležitú úlohu pri pochopení hodnôt. Učiteľmi na 

sekundárnom stupni vzdelávania boli v skutočnosti uvádzané určité typy 

správania ako „hodnoty“.  

Predložený príspevok si kladie za cieľ prezentovať prehľad pilotných 

zistení výskumného projektu s cieľom preskúmať možnosti a miesto hodnôt 

vo vzdelávaní, ktoré sa uskutočňujú v každodenných interakciách medzi 

učiteľmi a žiakmi a ich vplyv na dodržiavanie školských pravidiel.  

Hlavná výskumná otázka znie: Aké sú najdôležitejšie črty hodnotového 

vzdelávania? Skúmanie sa zacieľuje na nasledovné faktory: Ako hodnoty 
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v edukácii definujú učitelia? Ako učitelia a žiaci vnímajú a odôvodňujú 

realizáciu hodnôt v edukačnej praxi v obsahu vzdelávania?  

V diskusnej časti sme zistenia tejto štúdie (podľa Jacksona a kol. 

(1993), Powneya a kol. (1995a ďaľ.) doplnili o nežiaduce javy a aspekty 

žiackej kultúry vo vzťahu k školskej klíme (Devine, 2002; Hanuliaková, Holá, 

2017; Barnová, Tamášová, Krásna, 2019). Zámerom štúdie bolo konkretizovať, 

ako získané výsledky korelujú s disciplínou a adherenciou žiakov k školským 

pravidlám. 

Metodika výskumu 

Štúdia je založená na medzinárodnom výskume. Pilotná štúdia sa 

uskutočnila podľa medzinárodnej klasifikácie vzdelávania na stupni ISCED 

3A v dvoch švédskych a dvoch slovenských stredných odborných školách. 

Terénnu prácu realizovali triedny učitelia vo vybraných školách každý týždeň 

od októbra 2018 do mája 2019 (mimo mesiacov júl, august). Konala sa tri až 

päť dní v týždni podľa možností výučby. Na základe dostupného zámerného 

výberu prebiehala v dvoch paralelne fungujúcich skupinách (SWE1 a SK1) 

a (SWE2 a SK2). Štúdie sa zúčastnili žiaci 2. ročníkov (16,17 r.) navštevujúci 

strednú odbornú školu z oboch krajín. Celkovo sa pozorovania zúčastnilo 

180 žiakov (90 žiakov so Švédska a 90 zo Slovenska). Druhý typ skupín tvorili 

učitelia (12 učiteľov so Slovenska a 12 so Švédska vo vybraných školách ako 

i žiaci). Realizáciu pilotného výskumu garantovala vo Švédsku učiteľka 

anglického jazyka (slovenského pôvodu) externá participientka vedeckého 

projektu KEGA, žijúca vo Švédsku. Rozhovory so žiakmi boli realizované 

v skupinách (po max. 9 žiakov,  celkom 10 skupín v každej krajine). 

V prvej fáze sa uskutočnili sa pozorovania účastníkov a zvukové 

nahrávky s cieľom preskúmať, ako učitelia a žiaci uvažujú o obsahu výchovy 

k hodnotám v edukačnej praxi. Pri analýze boli použité údaje z rozhovorov od 

učiteľov a žiakov, ako aj miestne školské dokumenty a pozorovacie údaje 

z tried a iných školských zariadení. Kvalitatívna analýza bola uskutočnená 

postupmi zakotvenej teórie (Dey, 1999). Zhromažďovanie a analýza údajov sa 

uskutočňovali súčasne a navzájom sa viedli.  

Kódovanie príslušných ukazovateľov, centrálne aspekty procesu analýzy 

boli: triedenie ukazovateľov, systematické porovnávanie rozdielov a podobností, 

koncepcia a konštrukcia systému kategórií a nakoniec teoretické opisy. 

Edukačné pôsobenie učiteľov na správanie žiakov 

v každodennom školskom živote 

Švédsky učitelia, vo svojej praxi výchovu k hodnotám realizujú 

príkladmi zo života školy. Vedú žiakov, aby boli prosociálni a láskaví 

k ostatným, aby sa správali dobre, dodržiavali pravidlá a rozumeli pravidlám. 
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Vzdelávanie k hodnotám vnímajú, ako každodenný neformálny a prebiehajúci 

proces než, ako formálne učebné osnovy školských predmetov. Základom 

edukácie v švédskych učiteľov je klásť dôraz na denné prejavy v živote 

človeka, ktoré môžu žiaci odpozorovať, nie ich získať verbálnym opakovaním 

v edukácii. Slovenskí učitelia najväčší dôraz v edukácii k hodnotám kládli na 

rešpekt k druhým a úctu k sebe a ostatným.  

Podľa pozorovaní a rozhovorov so švédskymi učiteľmi je hodnotová 

prax primárne reaktívna a neplánovaná. Hodnotové vzdelávanie prebieha 

prirodzene, bez toho, aby o tom učiteľ veľa premýšľal. Švédsky učiteľ 

implementuje svoj uznávaný vzorec zvykov ako implicitnú štruktúru 

v každodennom živote (Thornberg, 2008). Hlavný dôraz kladie na správanie 

žiakov v každodennom školskom živote. Prepojenosť aktuálnych príkladov zo 

života, vzory, postoje, návyky a podobne. 

Vyhodnotením údajov z pozorovania a rozhovorov slovenských 

učiteľov, sme vo vzdelávaní k hodnotám zaznamenali absenciu prirodzenej 

axiologickej edukácie. Výchova morálnych postojov smerovala k žiakom bez 

priameho prepojenia do praxe. Učitelia spájali orientáciu výchovy k hodnotám 

s represiou a výstrahou spojenou s následkami pre žiakov pri preferovaní 

negatívnych hodnôt v edukácii.  

Následnou analýzou boli podrobené školské pravidlá, stratégie 

učiteľov orientované na povzbudenie, motiváciu žiakov k dodržiavaniu 

školských pravidiel a skúmanie toho ako žiaci uvažujú prečo dodržiavať, 

akceptovať pravidlá. 

Pravidlá pre školu a pre život 

Výsledkom analýzy pravidiel v oboch krajinách bolo vymedzenie 

piatich kategórií – pravidiel. 

1. Vzťahové pravidlá sa vzťahujú na pravidlá o tom, akým byť a ako 

sa správať vo vzťahu k iným ľuďom, napr. Bojovať za pravdu, nešikanovať, 

prejavovať úctu ostatným a byť milý.  

2. Procesné pravidlá sa vzťahujú na pravidlá, ktorých cieľom je 

proces a činnosti, ktoré sa uskutočňujú v škole (fyzické prostredie - vrátane 

fyzických vlastností) príklady: neprerušujte spolužiakov v ich činnosti, nerušiť 

komunikáciou spolužiakov pri práci na zadanej úlohe, zdvihnúť ruku ak 

chcete hovoriť, nehovoriť naraz v skupine a dodržiavať pravidlá komunikácie 

a spisovného jazyka, nepoužívať elektronické zariadenia na vyučovaní ak tak 

nenariadi učiteľ.  

3. Ochranné pravidlá sa vzťahujú na pravidlá týkajúce sa zdravia 

a bezpečnosti v škole napr. dodržiavať hygienu, dodržiavať pitný režim, 

minimalizovať cukor vo svojej strave, nebehať v priestoroch školy, na to 

neurčených, byť opatrný, obozretný v bezpečnosti pri športe, voľnočasovej 

a tvorivej aktivite. 
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4. Osobné pravidlá sa vzťahujú na pravidlá, ktoré si vyžadujú 

sebareflexiu vlastného správania a prevzatie osobnej zodpovednosti za seba 

a za svoje činy. Príklady: dať maximum zo svojho potenciálu pri splnení úloh, 

premýšľať skôr, ako vykonať čin, skutok, neklamať, nezavádzať o svojich 

činoch či dosiahnutých výsledkoch, neobviňovať z viny, príp. neúspechu 

niekoho iného. 

5. Pravidlá o etikete sa odkazujú na pravidlá, ktoré sa prejavujú 

v podobe kultúrnych a spoločenských zvykov, tradícii v škole. Sú odrazom 

toho, ako sa žiaci vedia správať v sociálnych situáciách ktoré nie sú zahrnuté 

v koncepcii relačných pravidiel (príklady: prichádzajte do školy čistý 

upravení, pozdravte svojich učiteľov pri stretnutí, nenoste svoju čiapku 

v triede, nepoužívajte vulgarizmy, majte k sebe (dievčatá – chlapci) vzájomnú 

úctu. Podľa názorov učiteľov v štúdii sú relačné pravidlá považované za 

najdôležitejšie pravidlá edukácie k hodnotám v škole (Thornberg, 2008). 

Nazdávame sa, že zmyslom tvorby programu pravidiel školy je 

prirodzene nadobudnúť poriadok v škole a podporovať u žiakov morálne 

princípy. Program sprostredkúva morálny princíp disciplinovaného žiaka 

v pozícií akceptujúci kamarát, ktorý vyhovuje vzťahovým pravidlám, a dobre 

vedený žiak, ktorý vyhovuje celému systému riadenia. Na základe deklarovaných 

hodnôt učiteľov a formálnych i neformálnych pravidiel, ktoré edukačná prax 

obsahuje, sa vynára obraz konečného cieľa výchovy žiaka, človeka, občana 

k hodnotám, ktorý: koná dobro a nepoškodzuje ostatných; aktívne a pozitívne 

funguje v spoločenskom živote, podľa zákonov a noriem; preberá zodpovednosť 

a koná najlepšie ako vie.  

Kritické myslenie a príležitosť klásť otázky, kriticky diskutovať 

a zrušiť výslovné pravidlá však nie sú súčasťou tohto obrazu. Namiesto toho 

pravidlá pochádzajú zhora, t. j. od dospelých, a očakáva sa, že sa im žiaci 

prispôsobia. Toto by sa mohlo interpretovať ako tretia morálna konštrukcia 

zabudovaná do systému pravidiel – konštrukcia žiaka, ktorý nemá morálnu 

autonómiu, ktorý sa bez výslovných pravidiel nemôže riadiť. 

Učiteľské stratégie výchovy k podpore pravidiel 

Podľa našich zistení opierajúc sa o metodiku výskumu (Thornberga, 

2008) učitelia pri interakcii so žiakmi preferujú štyri hlavné intervenčné 

stratégie k podpore školských pravidiel.  

Uplatňovanie je najčastejšou stratégiou a zahŕňa prístupy, ktorých 

cieľom je viesť ostatných, aby sa riadili konkrétnym pravidlom alebo 

eliminovali, prerušili konanie porušovateľa pravidiel s cieľom zastaviť jeho 

priestupok bez toho, aby o tom rokovali alebo vysvetlili dôvody tohto 

pravidla. Príklady: príkazy alebo zákazy ako: „Prestaňte vyrušovať, „Neničte 

to!“, Výrazy tváre ako rozzúrený zrak, vrásky na čele, vážne výrazy tváre 

atď., Fyzické zásahy ako: dotýkať sa, chytiť človeka za ruku, odťahovať 
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fyzicky pri incidente osobu, vyhrážky, úplatky, tresty, odmeny a vyjadrenie 

pravidla, ale bez vysvetlenia alebo vyjadrenia dôvodov. 

Vysvetlenie obsahuje stratégie, ktoré sa snažia prinútiť žiakov 

pochopiť alebo rozpoznať príčiny pravidiel, a to buď priamou mediáciou 

alebo kladením otázok. Vysvetlivky sa zvyčajne vyjadrujú ako opisy dôsledkov, 

napr. učiteľ sa pýta: „Ako si myslíte, že sa Ivana cíti, keď ju ohovárate, 

ponižujete v kolektíve? Nasledujúca konverzácia opíše niektoré škodlivé 

alebo negatívne následky konania porušovateľa pravidiel v skutočných 

situáciách, ktoré nastali. 

Vyjednávanie sa týka incidentov, keď učiteľ povoľuje alebo vytvára 

určitý priestor na vyjednávanie o pravidlách v škole. Otvorené a explicitné 

rokovania medzi učiteľmi a žiakmi o explicitných pravidlách sú však 

v každodennom školskom živote zriedkavé a keď k nim dôjde, zvyčajne 

prejavujú energetickú asymetriu medzi učiteľmi a žiakmi, ako sú napríklad 

dočasné odchýlky od pravidiel (napr. "Prosím môžeme ísť skorej domov 

z vyučovania? Zajtra skoro ráno ideme na výlet, súťaž"). Ide o rituály so 

súhlasom.  

Príprava je štvrtou hlavnou intervenčnou stratégiou. Podstatou 

stratégií je učiť alebo rozvíjať zručnosti v ovládaní pravidiel medzi žiakmi, 

t. j. zručnosti zvládnuť (premýšľať alebo konať) spôsobmi, ktoré podporujú 

dodržiavanie pravidiel v rôznych situáciách. Príkladom toho je, keď učitelia 

dávajú žiakom pokyn, aby nereagovali, keď ich niekto uráža, alebo posmešné 

interakcie spolužiakov a pod. 

Žiaci tvorcovia školských pravidiel 

Podľa analýzy skupinových rozhovorov a neformálnych rozhovorov 

so žiakmi sme dospeli k podobným zisteniam ako (Thornberg, 2008). Školské 

pravidlá považujú žiaci za vhodne nastavené. Zabezpečujú, aby škola bola 

príjemným miestom. Spôsob, akým si žiaci vytvárajú význam pravidiel, sa 

však v jednotlivých kategóriách pravidiel líši. Študijné vzťahy sú  vysvetlené 

a zdôvodnené žiakmi z hľadiska relačných vysvetlení. (Prepojenia majú 

negatívne následky, pokiaľ ide o ujmu iným; súlad s pravidlami má pozitívne 

dôsledky z hľadiska pohody ostatných žiakov a bezpečného sociálneho 

prostredia v škole.)  

Procesné pravidlá si zvyčajne žiaci vysvetľujú a zdôvodňujú z hľadiska 

procesu (ako priestupky vedúce k prerušeniu alebo zničeniu prebiehajúcich 

aktivít alebo k prerušeniu alebo k obmedzeniu tých spolužiakov ktorí sa 

zúčastňujú na  vzdelávacích činnostiach.)  

Ochranné pravidlá sú žiakmi vnímané a zvyčajne vysvetľované ako 

prevencia ich bezpečnosti (predchádzanie úrazom a zlému zdraviu). Najťažšie 

z hľadiska uchopenia podstaty, si žiaci zdôvodňujú, prepájajú zmysel pravidiel 
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etikety. Často im nedávajú zmysel. Etiketu vnímajú ako, že je to iba pravidlo, 

alebo niečo, čo učitelia vymysleli (Pasternáková, Tkáč, 2019). 

Osobné pravidlá neboli predmetom skupinových rozhovorov, a preto 

význam týchto pravidiel pre žiakov nie je v štúdii analyzovaný. Niekedy žiaci 

uvažujú spôsobom, ktorý odráža prekrývanie kategórií pravidiel, napr. 

vysvetliť a zdôvodniť pravidlo „nebyť hlučný v triedach“ alebo „nebehať po 

triede a chodbách“ s procesom a ochranou  súčasne. 

Okrem toho sa zdá, že význam týchto pravidiel pre žiakov ovplyvňuje 

to, ako si ich vážia. Vzťahové pravidlá považujú za najdôležitejšie pre ich 

pôsobenie v škole. Existujú, aby zabránili a predchádzali vzájomnému 

škodeniu si. Porušenie relačného pravidla považujú za nesprávne, aj keď si 

vedia predstaviť situáciu, kedy by ich učitelia porušili dané pravidlo. Tiež za 

nesprávne považujú ubližovať ostatným bez ohľadu na to, či také pravidlo 

existuje alebo nie. Mnohí žiaci si tiež cenia niektoré z ochranných pravidiel, 

ktoré patria medzi najdôležitejšie v škole, a odvolávajú sa na ich funkciu, 

ktorá zabraňuje tomu, aby sa zranili pri nehodách. Podľa žiakov plnia 

vzťahové aj ochranné pravidlá funkciu ochrany pred zranením a bolesťou 

a zároveň vytvárajú zo školy príjemné a bezpečné miesto . 

Okrem toho mnohí žiaci tvrdia, že pravidlá procesu sú dôležité, 

pretože bránia prerušeniu alebo pokazeniu aktivít v škole. Mnoho žiakov by 

považovalo porušenie pravidiel ochrany aj procesu za nesprávne, aj keby boli 

tieto pravidlá zrušené. Podľa niektorých by však prekročenie určitých 

pravidiel ochrany alebo procesu bolo v poriadku, aj keby pravidlá neboli. Na 

rozdiel od ostatných pravidiel sa pravidlá etikety zvyčajne považujú za 

najmenej dôležité alebo nepotrebné. Aspoň čiastočne by to mohli vysvetliť 

problémy žiakov pri vytváraní významu týchto pravidiel. Okrem toho sa často 

spájajú s negatívnym názorom na pravidlá etikety. Ak teda učitelia chcú, aby 

žiaci akceptovali pravidlá, podstatné je, aby rozumeli tomuto pravidlu. 

Dôležitou súčasťou prijatia pravidla sú aj žiaci, ktorí veria vo 

vysvetlenie pravidiel, t. j. že dôvody, ktoré stoja za týmto pravidlom, sú 

vnímané ako primerané a dôveryhodné. Napriek tomu, aj keď žiaci hodnotia 

pravidlo pozitívne a rozumne, nie je to záruka, že sa bude vždy dodržiavať, 

verbalizujú veľa opodstatnení za nedodržiavanie pravidiel, ako sú hnev, strata 

kontroly, strata reflexie, zabudnutie na pravidlo, spoločenské vplyvy, iné 

osobné motívy, ktoré ho prekonávajú atď. 

Nedostatky v legitimite systému pravidiel 

Systém pravidiel a zásahy učiteľov na udržanie pravidiel v každo-

dennom živote školy sú zložité, pre učiteľov a žiakov je ťažké ich skúmať 

a obsahujú rozpory, ktoré žiakom spôsobujú určité ťažkosti pri snahe 

o zmysluplnosť pravidiel a očakávania učiteľov o vhodných predpisoch. 

správania. Hlbšia analýza naznačuje, že niektoré z týchto nekonzistentností 
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možno vysvetliť pomocou implicitných pravidiel, ktoré sú doplnkami alebo 

výnimkami z explicitných pravidiel. Podľa našich zistení a názoru implicitné 

pravidlá nie sú verbalizované v každodenných interakciách učiteľov a žiakov. 

Žiaci majú málo príležitostí zapojiť sa do otvorenej diskusie s učiteľmi 

o rozhodovacích procesoch pri tvorbe alebo revízii týchto implicitných 

pravidiel. Zostávajú pre nich nezrozumiteľné a neviditeľné, a preto strácajú 

záujem o vyjednávanie o platnosti pravidiel. Nemôžu vyjednávať o pravidlách, 

o ktorých nevedia. Všetky tieto nezrovnalosti v systéme pravidiel môže negovať 

sprostredkovanie hodnôt, ktoré učitelia zamýšľajú sprostredkovať svojim 

žiakom (Thornberg, 2008).  

Okrem toho nezrovnalosti a vnímané ako nespravodlivosti v systéme 

pravidiel v intervenčnom správaní učiteľov majú za následok kritiku a negatívne 

postoje žiakov voči učiteľom. Napríklad mnohí žiaci sú kritickí, keď učitelia 

zasahujú spôsobom, ktorý je interpretovaný ako nespravodlivý (napr. byť 

prísnejší voči chlapcom ako dievčatám v súvislosti s rovnakým porušením 

pravidiel), tiež keď učitelia porušujú školské pravidlá, napríklad keď menia 

pravidlá počas vyučovania ako nástroj trestu, používajú nespisovný jazyk 

alebo vulgárnosť, fajčia v priestoroch školy, meškajú na hodinu alebo 

nedodržiavajú čas vymedzený na vyučovanie. 

Mnoho žiakov takmer nikdy nevyjadrilo nesúhlas s nastavenými 

pravidlami alebo správaním učiteľov, ktoré počas rozhovorov kritizujú. Medzi 

žiakmi preto existuje falošné prijatie a skrytá kritika. Prekážky alebo ťažkosti 

v úsilí učiteľov o výchovu k hodnotám a disciplínu sú podľa samotných 

učiteľov tým, že majú príliš málo času, niekedy zažívajú konflikty medzi 

hodnotami v rôznych situáciách, kritizujú niektoré pravidlá v škole, zažívajú 

konflikt medzi výučbou predmetov a hodnotovým vzdelávaním, dočasnými 

osobnými deficitmi (napr. niekedy sú unavení, nevyvážení alebo majú „zlý 

deň“), chýbajú diskusie s učiteľmi a nedosahujú konsenzus o tom, ktoré 

pravidlá sa budú presadzovať v situáciách, rôzne názory medzi učiteľmi 

a problém, že nemajú prehľad o všetkých predpisoch samy o sebe. Niektorí 

učitelia tiež uvádzajú, že semináre na túto tému nevyhľadávali pri príprave 

učiteľov, alebo ju premeškali, a preto im v tejto oblasti chýbajú profesionálne 

nástroje. Podľa nášho názoru, vyplývajúc z uvedeného je pravdepodobné, že 

všetky tieto faktory môžu čiastočne vysvetliť, prečo sa učitelia niekedy 

správajú nekonzistentne, pokiaľ ide o priestupky týkajúce sa pravidiel žiakov. 

Diskusia 

Hlavnou témou v popise učiteľov odborných škôl v oblasti praktického 

vyučovania hodnôt je ich snaha ovplyvniť správanie žiakov v každodennom 

školskom živote, a tým zaviesť a dodržiavať všetky druhy školských pravidiel, 

najmä relačných. Toto zistenie potvrdzujú ďalšie štúdie, ktoré naznačujú, že 

školské pravidlá sú nevyhnutnou súčasťou hodnotového vzdelávania na 
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školách (Jackson a kol., 1993; Powney a kol., 1995). Napriek tomu vo 

výskume a v odbornej literatúre sú školské pravidlá zvyčajne spojené s riadením 

školy, triedy a disciplínou. Žiaci prijímajú pravidlá, podieľajú sa na ich tvorbe 

nielen pri krátkodobých úlohách, ale aj v oblasti sebariadenia a sebaúcty, či 

kritického myslenia pre svoj život a budúcnosť. Školské pravidlá musia byť 

nevyhnutne spojené s pojmom výchova k hodnotám. 

Vzhľadom na dominanciu tvrdení a nízku frekvenciu autentického 

a otvoreného vyjednávania v každodennom školskom živote môže byť hlavná 

prax učiteľov v oblasti výchovy k hodnotám spojená s tradičným prístupom 

k morálnemu vzdelávaniu.  

Z pilotáže smerovanej k poznaniu stavu výchovy k hodnotám a vzťahu 

hodnôt a pravidiel konštatujeme, že prax učiteľov je hybridom tradičných 

a progresívnych/konštruktívnych prístupov k hodnotovému vzdelávaniu. V edu-

kácií prevláda tradicionalizmus s niektorými prvkami konštruktivizmu. Pri 

spracovaní dát sme nenašli žiadne prvky kritického prístupu. Zdá sa, že slovenskí 

učitelia považujú hodnoty a prax výchovy k hodnotám za samozrejmé.  

Aj keď slovenskí žiaci do veľkej miery akceptujú školské pravidlá 

a spôsob ich dodržiavania a dôverujú im, zistenia tiež ukazujú, že mnohí 

z nich sú kritickí voči niektorým správaniam a pravidlám učiteľov. Potvrdzujú 

to tiež výsledky podobne riešených výskumov v zahraničí (Devine, 2000; 

Thomson a Holland, 2003;). Podporuje to názor, že deti nie sú iba pasívnymi 

príjemcami, ale aktívnymi činiteľmi v procese socializácie. Okrem toho, 

nekonzistentnosť pravidiel učiteľov a implicitné pravidlá, ktoré sa vytvárajú 

v sociálnych interakciách medzi učiteľmi a žiakmi sú zrkadlom každodenných 

prejavov života v škole. Charakterizuje ich sila a duševný odpor. Hra o moc 

v škole produkuje správanie žiakov v rozpore s pravidlami. Mentálny odpor 

medzi žiakmi a má význam pre ich život v spoločnosti mimo školy. Veľká 

časť výchovy k hodnotám zostáva v oblasti skrytých učebných osnov, a teda 

s veľmi malou informovanosťou a kontrolou nad tým, akým hodnotám sa 

žiaci v škole skutočne učia. 
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Multimediálny model čítania obrázkovej knihy 

The Multimodal Model of Picture Book Reading 

Janja Batič, Dragica Haramija 

Abstract 

Picture books are a special type of books that are comprised of the text 

and illustrations, combining them into an integrated unit. It needs to be 

pointed out that picture books differ from other types of books not 

(only) in the literary genre, but also in that there is correlation between 

the verbal code, the visual code, and design, i.e. the text impacts the 

understanding of the meaning of illustrations, whereas illustrations 

change and enhance the meaning of the text. The picture book The 

Little Girl and the Giant by Neli Kodrič Filipić and Tomislav Torjanac 

has been selected as an example for the presentation of the multimodal 

reading model. The findings of our analysis show the following: (1) 

When reading a multimodal text, it is essential for the information 

obtained from the text and the illustrations to be included in the 

analysis, synthesis and evaluation in equal measure. (2) In terms of 

multimodality, it can be noted that critical reading of picture books 

requires understanding of verbal and visual communication codes and 

the interaction between them. 

Keywords: Visual code. Verbal code. Multimodal reading. Picture book. 

Visual literacy. 

Introduction 

Picture books are a special type of books that are comprised of the 

text and illustrations, combining them into an integrated whole. They are 

classified as multimodal texts that are often used in preschool and primary 

education. However, picture books, like other multimodal texts, are not 

understood correctly. The text still occupies a dominant role in reading, whereas 

the pictorial material (e.g. illustrations) is perceived as an addition to the text. 

Serafini notes (2010: 85–86): "Multimodal texts, in particular contemporary 

picture books, are used extensively in many elementary reading programs, 

conveying meaning through the use of two sign systems; written language and 

visual image. However, the primary focus in elementary reading education 

has been on the strategies and skills necessary for understanding written 

language." Reading multimodal texts requires knowledge of the written 

language, comprehension of meanings in the pictorial material (in pictures 

books these are illustrations) and the creation of a summative meaning.  
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1  The Relationship between Texts and Illustrations 

A particularly interesting part of researching picture books is the 

research focused on the relationship between text and illustrations. In his 

monograph Words about Pictures, Perry Nodelman (1988, p. 221) elaborates 

on the relationship between texts and pictures: "Because they communicate 

different kinds of information, and because they work together by limiting 

each other's meanings, words and pictures necessarily have a combative 

relationship; their complementarity is a matter of opposites completing each 

other by virtue of their differences. As a result, the relationships between 

pictures and texts in picture books tend to be ironic: each speaks about matters 

on which the other is silent." 

In his paper How Picture Books Work: A Semiotically Framed 

Theory of Text-Picture Relationship, Sipe (1998: 99-101) attempts to explain 

what goes on in one's minds when connecting the verbal and the visual parts 

of a picture book, whereby he draws on various literary theories. He refers to 

the concept of gap-filling by Wolfgang Iser, pointing out that readers can fill 

some of the text gaps in a picture book with the information acquired from the 

illustrations, and vice versa, they can use the information from the text to fill 

the gaps in an illustration. Sipe (ibid.) highlights Nodelman's idea that words 

have greater potential for transmitting time-related information, whereas 

pictures have greater potential for transmitting spatial information, and 

wonders whether this means that verbal and visual information is processed in 

different ways. He references the classification by G. E. Lessing, who 

distinguishes between arts that are perceived simultaneously (such as painting 

and sculpture) and arts perceived successively (such as music and literature), 

noting that picture books belong to the co-called hybrid arts forms, such as 

theatre and film, as they are experienced simultaneously in time and space. 

Furthermore, Sipe (ibid.) notes that the different ways of experiencing written 

texts and visual art lead to important consequences for the way one connects 

the text and the images in a picture book. Reading the text emphasises the 

linear direction (the text is read from start to finish), while pictures require 

pausing. Thus, reading picture books is not merely linear, but the reader 

moves back and forth to be able to connect illustrations with one another, 

connecting the text with an illustration on a previous page, etc. Sipe also 

points out that picture books require repeated reading, as it is never possible to 

fully comprehend all the possible meanings of the text, the pictures or the 

meaning arising from the mutual relationship between the text and pictures. In 

his paper (ibid.: 101-103), he also presents the theory of transmediation, 

which is based on the concept by Charles Suhor, who defines transmediation 

as the translation of content from one sign system into another (Suhor 1984, 

summarised from Sipe 1998). When it comes to picture books, this involves 

moving from the sign system of the text to the sign system of illustrations. 

Whenever readers move from one system to another, they create new 



STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE 
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2020, č. 1 

 49 

meanings as they interpret the text according to the illustrations and 

illustrations according to the text in a potentially never-ending sequence 

(Sipe, 1998: 102). In relation to this Sipe references Marjorie Siegel, whose 

interpretation of transmediation is based on the semiotic theory (ibid.). Siegel 

explains what happens in transmediation, i.e. when moving from one sign 

system to another, the entire semiotic triangle serves as an object (what is 

marked) to a new triangle (1995, summarised from Sipe 1998:102). By way of 

illustration, Sipe (1998: 102) uses two semiotic triangles (Figure 1)  

 
Figure 1: Semiotic triangles (source: Sipe, L. R., 1998:102) 

 

He uses the diagram below to illustrate moving from one sign system 

to another (Figures 2 and 3). 

 

 

 
Figure 2 and Figure 3: Moving between the sign systems (source: Sipe, L. R., 

1998:103) 

 

He notes that in adapting the interpretation of pictures according to 

the text and the interpretation of the text according to the pictures, some sort 
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of never-ending oscillation occurs as the meaning of the signs moves 

constantly (Sipe, 1998:103). 

In Slovenia, an analysis of representative Slovenian picture books of 

renowned literary and visual artists has been conducted (Haramija and Batič, 

2013). The analysis focused on identifying the interaction between text and 

illustrations, and showed there were strong ties between the two communication 

codes (visual and verbal), both of which helped the reader discern the meaning. 

The illustrations were found to have in fact changed the meaning of the written 

text or, more precisely, its morphological features (literary time and space, 

literary characters, mood, etc.) by adding (new) information. 

2  Reading of Picture Books 

Reading of picture books and other multimodal texts that integrate 

verbal and visual codes is closely related to visual literacy. In their book 

Visual Literacy: A Way to Learn – A Way to Teach, Roger Francesky and 

John Debes provide the definition used by the members of the National 

Conference on Visual Literacy: "Visual literacy refers to a group of vision-

competencies a human being can develop by seeing and at the same time 

having and integrating other sensory experiences. The development of these 

competencies is fundamental to normal human learning. When developed, 

they enable a visually literate person to discriminate and interpret the visible 

actions, objects, and symbols natural or man-made, that he encounters in his 

environment. Through the creative use of these competencies, he is able to 

communicate with others. Through the appreciative use of these competencies, 

he is able to comprehend and enjoy the masterworks of visual communications" 

(Francesky and Debes, 1972, p. 9).  

Visual literacy allows picture book readers to discern meaning from 

illustrations, and to include the information in the picture book interpretation. 

Thus, they no longer perceive illustrations in a passive way, but observe, 

describe, and analyse them in detail. It needs to be pointed out that the 

important thing is not only what is depicted in an illustration, but also how it 

is depicted. While reading picture books, young readers can gradually acquire 

knowledge related to the fine art language, techniques, materials, etc. Jane 

Doonan (1993, 8) notes: "Once children have been told and shown how lines 

and shapes and colours are able to refer to ideas and feelings, they can explore 

the dimension beyond what is literally represented." The key role is played by 

adult reading intermediaries, educators during the preschool period and 

primary school teachers. Educators and teachers usually steer young readers 

towards listening/reading texts and towards passive observation of illustrations 

(cf. Serafini, 2014). Illustrations in a picture book can significantly change the 

morphological features of the texts, in particular (Haramija and Batič, 2013): 

(1) literary time (by depicting seasons, clocks on the wall, days on the calendars 
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crossed off), literary characters (appearance, personality, emotional states, 

interpersonal relationships), (3) characters that are not mentioned in the text, 

(4) space and subject reality (illustrations show the space directly, the 

illustrator can show the spirit of the place or add some features that define the 

space in more detail), (5) the atmosphere (by using various media, such as 

colours, the illustrator can reinforce the atmosphere or change it completely).  

The multimodal model of picture book reading needs to include 

readers systematically and repeatedly observing and describing illustrations, 

as well as discerning the meaning. Teachers can complete the observation and 

description task as part of their own preparation for the discussion of a picture 

book by means of a table that includes a short summary of the text in Column 

1 and a description of the corresponding illustration in Column 2 (Figure 4).  

 

Page  TEXT  ILLUSTRATION 

1.   

2.   

…   

Figure 4: An example of a table for detailed observation and description 

of illustrations  

 

The next step is to determine how illustrations change the morphological 

features of the text. Illustrations are not described by individual pages, but in 

terms of individual elements, whereby the information provided by the text 

and the illustration are combined (Figure 5). 

 

Elements TEXT  ILLUSTRATION 

Literary Character   

Literary Time    

Literary Space    

…   

Figure 5: An example of a table for detailed observation and description 

of individual elements  

2.1  Neli Kodrč Filipić and Tomislav Torjanac: The Little Girl  

and the Giant 

The picture book The Little Girl and the Giant (2009) by Neli Kodrič 

Filipić and Tomislav Torjanac has been selected as an example of the multimodal 

reading model. The picture book The Little Girl and the Giant is a story about 

family violence. Although the parents and the children love one another, the 

cycle of family violence continues and is repeated time and again. The main 

characters of the story are an unnamed girl and her father the giant, i.e. an adult. 
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The father would like to rest, but the little girl keeps on playing, which 

disturbs him, making him angry (Kodrič Filipić 2009, p. 5): "To him, a giant, 

the anger seemed teeny-tiny." The father throws a small stone at the girl; the 

stone crumbles into thousands of pieces, but one of them drives into the girl's 

heart. The stone makes a hole through which her trust in people, her joy and 

her happiness drain away. The stone metaphor is very moving and shocking, 

partly due to the hardness. When the little girl grows up, she becomes 

a giantess, and there is something unspeakable left between her and her father. 

The tiny piece of the stone inside her keeps growing, becoming a rock that 

cannot be crushed. And then the giantess has a son, who is playing and is full 

of energy, while she would like to rest in peace and quiet. In this moment of 

fierce anger, she catches sight of his frightened eyes mirroring the violence of 

the ancient generations. The giantess starts crying, the son is comforting her, 

maybe they will be able to make a break with the family violence. The story is 

a third-person narration; it contains a single instance of direct speech at the 

end of the story, when the giantess says to her son (ibid., p. 22): "Now we're 

going to play!" The precision of expressions, the stone metaphor, and the 

demonstrated cyclicity of family violence are the fundamental features of the 

literary work. The picture book analysis contains a detailed description of the 

paratext (the illustrations and the text on the front cover, the endpapers, and 

the inside cover). The analysis is followed by a description of individual 

illustrations and the accompanying text (see Haramija in Batič 2013,  

pp. 240–241). An analysis of the text's morphological features by individual 

elements is presented below (Tables 1-6).  

 

Table 1: An analysis of the literary time. 

Literary Time  

TEXT ILLUSTRATION 

The first sentence sets the story into 

timelessness – into a vicious, repetitive circle, 

when the reader has yet to realise that the story 

is about violence. The literary time is presented 

in a linear way, i.e. the little girl's childhood, 

her growing up, and motherhood. In the text, 

the time refers to the girl as the main character. 

By using the introductory sentence "There was 

a giant /.../" (2009, p. 4), the author emphasises 

that the story could be taking place any time. 

Furthermore, the time is mentioned through the 

events happening during the girl's childhood: 

the girl playing when the giant wanted to rest, 

followed by the act of anger when the giant 

throws a stone at her, and then "the girl stayed 

in the treetop for a long time" (ibid., p. 12). 

Then the story leaps forward to a time when the 

girl becomes a giantess (she grows up) and is 

a mother to a boy. Here the time is likewise 

Two events from the life of the giantess 

are depicted. First, she is depicted as a little 

girl (the past), the daughter of a tired giant. 

Then she is depicted as an adult woman, 

a giantess, and a mother to a little son (the 

future). In the ninth double-page illustration, 

the illustrator has depicted eight balls (pools), 

which are becoming increasingly large from 

left to right. Inside the pools, there are the 

scenes that the giantess sees in her son's fearful 

eyes (through his eyes, she sees into a more 

distant past) 

In the sixth double-page illustration, 

the illustrator has depicted the transition to 

the giantess's adulthood (a longer time period) 

by showing the younger (her hair in a ponytail) 

and older versions (her hair tied in a bun, 

a lock of white hair) of the giantess.  
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referred to indirectly, with short time sequences, 

described through her actions. A retrospective 

scene refers to the acts of family violence 

related to the girl's/the giantess's ancestors.  

 

Table 2: An analysis of space.  

Space  

TEXT ILLUSTRATION 

There are only two literary spaces 

mentioned in the text, namely the home and the 

surrounding area. Due to a circular story, the 

spaces are mentioned twice. When the girl is 

little, there is a reference to a home that is not 

described, and then also an outside space, when 

she runs away from home (a tree in whose 

treetop the girl hides is mentioned). When the 

girl becomes a giantess, a home is mentioned (it 

is however not described), and then there is also 

an outside space, a meadow where the boy and 

the giantess are playing.  

The illustrator reinforced the recurrence 

of the event by placing the parent and child 

characters inside the same interior. The first 

double-page illustration shows a bed with the 

giant lying on top of it, looking over his 

shoulder towards the girl playing beside the 

bed. In the background of the illustration, in 

the leftmost section, there is a part of picture 

frame shown on a striped wall with another 

framed picture (the giant and the girl sitting 

on his shoulder) next to it. The seventh 

double-page illustration shows the giantess 

sitting on the bed, supporting her head on her 

hand. The boy is playing beside the bed. 

There is another picture (a portrait of the 

giantess with her son in an oval frame) on the 

wall with a floral pattern. The space in both 

illustrations feels closed, cramped, and dark. 

The illustrator has depicted the outside space 

as a metaphor for emotional states. He placed 

the girl running away from the giant's anger 

amidst orange, purple, and red scenery. The 

sixth illustration shows a landscape in brown 

and green shades. The top right corner shows 

a clear blue sky and a heavy white cloud, 

reminiscent of smoke, moving from left to 

right. The last double-page illustration is 

another depiction of the scenery (the meadow). 

The giantess is lying in the grass, throwing 

the boy up in the air. The clear blue sky, 

which was shown in the seventh double-page 

illustration, is no longer there. The mother 

and the child are here depicted under a glowing 

yellow sky.  

 

Table 3: An analysis of literary characters.  

Literary Character  

TEXT ILLUSTRATION 

There are only three literary characters in 

the text: the giant, the little girl/the giantess, 

and the boy. Their appearance is not described 

in detail, however, they are presented through 

their actions, responses to actions, and their 

The relationship between the giant/the 

giantess and the child is depicted in a way 

that emphasises the size and the physical 

superiority of the adult over the child. The 

thing that both adults have in common is the 



Batič, J., Haramija, D.: 

Multimediálny model čítania obrázkovej knihy 

 54 

inner experience of events. The girls/the giantess 

is the character that is common to both stories. 

In terms of her appearance, the girl is in 

the text described as a tiny, playful girl, who 

then grows to be a giantess. The giant is not 

described. The boy is sweet, small, cheeky, and 

lively.  

The characterisation of characters is given 

in the text. They are an ordinary little girl and 

a father who gets angry and throws a small 

stone at her. To the girl the small stone feels 

like a huge rock, a part of which gets stuck into 

her heart. When she grows up and becomes 

a parent herself, she is aware of the rock, but is 

unable – or does not know how – to get rid of it 

(ibid., p. 15): "Nothing did any good, she became 

a giantess, and her unhappiness felt giant too." 

There is a twist in the story when she enters the 

cycle of violence and notices the fear in her 

son's eyes – she is well familiar with this fear 

from the time she was a little girl. She cries her 

pain away; maybe she and her son will be able 

to live in harmony after all.  

The giant is tired, he wants to rest, he 

wants some peace and quiet. He wanted to 

explain to his daughter why he had been angry 

with her, but she ran away from home, and his 

anger is building up also because he is unable 

to catch up with her. After throwing the small 

stone at the girl, his anger subsides, and he goes 

back to resting.  

The boy's patience with his mother is the 

same as his mother's was when it came to her 

father. He does not understand her anger, which 

she (ibid., p. 18) "has ripped from her heart, 

lifting it high above her head, ready to drop it 

straight onto her son." The boy's reaction is 

different from hers: he does not run away, but 

stiffens in fear, closes his eyes and waits to see 

what will happen next. Her scream, which 

represents all the pain, makes him look at her. 

The pain of family violence in all past generations 

is mirrored in his eyes.  

clothing and footwear they are wearing 

(tattered trousers and heavy work shoes). The 

expression on the giant's face can be seen 

partly in the first and second double-page 

illustrations (annoyance, anger). The expression 

on the giantess's face is visible in the seventh 

double-page illustration (tiredness), while in 

other illustrations she is depicted in a way 

that does not show the expression on her face. 

At first (in the first and seventh double-

page illustrations), both children are depicted 

as carefree and with a toy in their hands, 

whereas in all subsequent illustrations (except 

in the last one), their fear and concerns are 

highlighted. In the last double-page illustration, 

the boy is shown in the air (the mother is 

about to catch him). 

A loving relationship between the child 

and the parent is depicted on the cover. The 

front cover shows the giant from the front – 

he is sitting on the ground with the girl sitting 

on his knee. She has a crown of daisies on her 

head and the giant has two daisies tucked 

behind the ear, he is looking at the girl smiling. 

The same scene is depicted on the back cover, 

but from a different viewing angle, i.e. from 

the back (the giant’s back is visible, he is 

holding a small bunch of daisies in his hand).  

A loving relationship can also be seen 

in the pictures on the walls (the father is 

watching the girl, who is about to give him 

something, with affection; the mother is about 

to give her son, whom she is holding in her 

arms, a kiss).  

 

Table 4: An analysis of the events not explicitly mentioned in the text.  

The events not explicitly mentioned in the text. 

TEXT ILLUSTRATION 

The cycle of family violence is not 

expressed directly (ibid., p. 21): "Feeling this 

pain, she noticed another giantess, his mother, 

who had once, a long time ago, hit him just 

because he wouldn't obey."  

In the tenth double-page illustration, 

one of the scenes seen by the giantess includes 

a broken window and a ball.  
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Table 5: An analysis of the subject reality not mentioned in the text.  

The subject reality not mentioned in the text. 

TEXT ILLUSTRATION 

/ Both children are depicted with a toy. 

The girl is rolling a wheel and the boy has 

a wooden horse on wheels. Both toys are 

fairly typical of the past and they are both 

also quite noisy.  

The framed photographs on the walls 

show a loving parent-child relationship.  

 

Table 6: An analysis of the atmosphere.  

The atmosphere  

TEXT ILLUSTRATION 

The writer paints the mood with a series 

of opposites: the girl – the giant, the giantess – 

the boy, the small stone – the huge rock, the 

playful girl – the tired giant, the cheeky boy – 

the tired giantess. The tiredness is, of course, 

not physical, but it is the kind of tiredness that 

means being tired of life – the child feels this 

way as a result of violence and this remains 

inside of him/her forever. A tiny piece of the 

stone made a hole inside the girl and through it 

her joy was draining away; she was no longer 

able/no longer knew how to laugh. The boy, her 

son, might be her salvation: he is waiting 

patiently for his mother to cry away her pain, he 

climbs into her lap and gives her a hug. And 

then they play properly for the first time.  

The illustrator has achieved the bitter 

atmosphere in the picture book through adding 

heavy layers of colour that allow no room for 

lightness or playfulness. Dark colours, rich 

shades of colour and light are the predominant 

features. A special mood is created through 

the choice of viewing angle. In this respect, 

the eighth double-page illustration stands out – 

it shows the boy and the giantess's shadow 

towering above him (Figure 2). A top-down 

view is shown (the viewing angle of the 

giantess, who is towering above her child). 

The child's eyes are wide open, the expression 

on his face speaks of surprise and fear.  

The photographs on the wall (the girl 

and the giant, the giantess and the boy) 

show that there is also a loving parent-child 

relationship (affection, playfulness). 

 

In drawing the characters, the illustrator based the illustrations on the 

text, maintaining the aforementioned difference in proportions – compared to 

his daughter, the father is a giant. While the text includes no descriptions of 

the space, in the illustrations interior space (the room with the bed) alternates 

with a barren landscape (the tree). The recurrence of family violence is 

illustrated through the repetition of a scene. When the girl grows up, she 

becomes a giantess. The room where she wants to rest is the same as the room 

where her father wanted to have a rest. Only the wallpaper on the wall has 

been changed and a new portrait has been added. This is the third portrait in 

the row; the first one is visible only partially. The repetition is additionally 

emphasised by means of both adult characters. The giant is wearing blue 

dungarees and the giantess is wearing red ones. They both have a lock of 

white hair in their otherwise red hair. The girl and the boy are likewise 

similar. Violence is shown through the giant throwing the stone. In the third 

scene, the girl is running away from the giant. The girl is small, tiny, shown 
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from behind and she is running towards a tree across a barren landscape 

dotted with stones. The giant's hand is large, strong and depicted just before 

he rises from the ground holding a stone. The giantess's revelation is shown in 

the tenth illustration. The insides of balls show scenes from the giantess's life 

(scenes from previous illustrations) and new scenes (a broken window, a ball, 

part of a female face, adult's and child's palms). The illustrator has used the 

new scenes to present the story that is merely hinted at in the text. The picture 

book ends with a more cheerful scene. The giantess is shown playing with her 

son on a green grassy surface. The sky above the two is not a clear blue sky, 

but a heavy yellow-orange one. 

Conclusion  

The aim of presenting a part of the analysis of the picture book The 

Little Girl and the Giant was to show one of the options of how to approach 

multimodal text analyses. Such analyses are an important part of teachers' 

preparation for the discussion of picture books in the education process. The 

analysis has revealed that in reading picture books the existing reading model 

as suggested by the Curriculum for Slovenian Language needs to be updated. 

The curriculum (2011, p. 100) lists the following activities: "Introductory 

motivation, text announcement, placement and interpretive reading, a break 

after reading, expressing experiences and an analysis, synthesis and evaluation, 

re-reading, and new tasks." In practice reading a picture book means reading 

the text and examining the illustrations passively. However, the analysis, 

synthesis and evaluation relate solely to the text. When reading a multimodal 

text, it is essential for the information obtained from the text and the 

illustrations to be included in the analysis, synthesis and evaluation in equal 

measure. In terms of multimodality, it can be noted that critical reading of 

picture books requires understanding of verbal and visual communication 

codes and the interaction between them.  
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Návrat k slovenským tradíciám prostredníctvom 

literárnej tvorby Antona Habovštiaka 

Return to Slovak Traditions through 

the Literary Work of Anton Habovštiak 

Zuzana Chanasová 

Abstract 

The aim of the contribution is to characterize the life and work of an 

important Slovak writer Anton Habovštiak, who spent his lifetime work 

in a linguistic institution. He was involved in collecting and writing of 

cultural heritage in the form of fairy tales and folk tales of the northern 

regions of Slovakia. His whole life and inspiration for teaching at primary 

education is saturated with a Christian view and gratitude to God. 

Keywords: Anton Habovštiak. Fairy tale. Tradition. Cultural heritage. 

Primary education. 

Úvod 

Napodiv dnešnému voľnomyšlienkárskemu vnímaniu výchovy, celo-

životné dielo slovenského spisovateľa Antona Habovštiaka, ktorý sa narodil 

v r. 1924 na Orave a v roku 2004 zomrel v Bratislave, objasňuje predovšetkým 

prostredníctvom literárneho textu vzácne slovenské tradície. Ak sa pozrieme 

na tradíciu cez optiku talianskeho autora zameraného na výchovu  Luigiho 

Giussaniho, ktorý hovorí, že „tradícia má pre mladého človeka úlohu akéhosi 

predpokladu, ktorý objasňuje realitu,“ (Giussani, 1996, s. 68) je možné 

povedať, že diela Antona Habovštiaka objasňujú slovenskú realitu a sú 

určitým venom slovenského národa, ktoré je nutné rozvíjať a čestne k nemu 

pristupovať (Chanasová, 2013). 

Giussani považuje tradíciu za zdroj istoty. Podľa neho je tradícia 

základným právom výchovy, ktorá v prostredí dôstojnej kultúry dáva hodnotu 

vlastnej tradícií (Giussani, 1995). Keďže o tradícii hovorí ako o určitom 

prvotnom súbore hodnôt a významov, s ktorými sa dieťa rodí, (Libertini, 

2016) jednou z úloh primárneho vzdelávania je rozvoj poznania kultúrnych 

tradícii slovenského národa, v ktorom má pre dieťa významnú úlohu prirodzené 

ale aj neintencionálne prostredie (Uhrinová – Zentko – Hollá, 2016).  

Habovštiakovo zbieranie a spracovanie literárneho materiálu, ktorému 

sa celý život venoval sa pre pochopenie minulosti Slovákov stáva základným 
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prvkom dôstojnej výchovy, ale aj dôstojnej kultúry. Jeho dielo významne 

prispieva veľkou hodnotu k poznaniu vlastnej tradície aj pre detského čitateľa 

(Chanasová, 2018).   

Anton Habovštiak 

Anton Habovštiak zhromažďoval materiál, ktorý literárne aj jazykovo 

dotváral. Pre primárne vzdelávanie je známe, že to boli predovšetkým úpravy 

ľudových rozprávok a od 60. rokov minulého storočia aj autorské podania 

ľudových povestí. Zhromaždil množstvo záznamov ľudového rozprávania, 

v ktorom bolo veľa rozprávok a povestí tradovaných ústnym podaním 

slovenského ľudu (Chanasová, 2012). 

Vyštudoval slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte v Bratislave 

a celý život sa venoval slavistike v Jazykovednom ústave  Ľudovíta Štúra 

SAV (Sliacky, 2005). Spolu s manželkou Katarínou Habovštiakovou je známy 

tým, že jeho tvorba obsahuje etické hodnoty víťazstva dobra a zla, návrat 

a objasnenie kresťanských slovenských tradícii. Okrem postáv obyčajného 

ľudu ako bačovia, drevorubači, pastieri, ale aj bohatí králi sa objavujú v jeho 

dielach aj šíritelia kresťanských myšlienok ako Cyril a Metod (Uramová, 

1984). 

Po zmene totalitného režimu sa venoval písaniu biografie o sr. Zdenke 

Schelingovej, ktorú 14.septembra 2003 pápež Ján Pavol II., ako prvú Slovensku 

vyhlásil za blahoslavenú, za mučeníčku Katolíckej cirkvi (Blahoslavená sestra 

Zdenka, 2003). 

Regionálny princíp 

Jeho jazykovedný výskum bol zameraný predovšetkým na región 

Orava, z ktorého pochádzal, ako aj na susedný región, ktorým bol Liptov 

(Stanislavová, 1998). Jeho práca s povesťou dopĺňa takzvanú Povesťovú mapu 

Slovenska. V roku 2003 vydáva Slovenské povesti II., ktorých súčasťou je 

slovník vysvetľujúci menej známe výrazy a poznámky, ktoré osvetľujú 

historické skutočnosti a postavy, s ktorými sa čitateľ v povestiach stretáva 

(Lauček, 2004). 

Niekedy necháva zozbieraný materiál surovším, či literárne málo 

prepracovaným. Jeho texty hoci sú po jazykovej stránke veľmi kultivované, 

nie vždy rešpektujú zákonitosti folklórneho žánru (Lauček, 2004). Na rozdiel 

od iných povestí sú Habovštiakove spracovania často humorné, umocňujú vtip 

a životný optimizmus (Sedlák, 1981). V jeho povestiach sú zaujímavé postavy 

autentických rozprávačov. Dalo by sa súhlasiť s americkým filozofom 

Alasdairom MacIntyrom, ktorý zdôrazňuje potrebu naratívnosti a hovorí 

o vstupe postáv do príbehu, (MacIntyre, 2004) že Habovštiakove postavy sú 

zároveň autori, ktorí nikdy nezačínajú doslova ab initio, ale vrhajú sa in 
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medias res. Začiatok ich príbehu už za nich vytvorili okolnosti a ľudia pred 

nimi. Rozdiel medzi imaginárnymi a reálnymi postavami nespočíva v naratívnej 

forme toho, čo robia, ale skôr v tom, nakoľko sú autormi tejto formy 

a veľkosti ich činov.  
Je potrebné aby dieťa verbálne i neverbálne komunikovalo, vedelo sa 

orientovať vo svete informácii (historické, zemepisné, kultúrne) a dokázalo 
porozumieť vlastnej kultúre (Vargová – Uhrinová, 2017). Práve takéto 

informácie, množstvo podnetov a materiálu v oblasti regionálnej výchovy 
prináša Habovštiakovo celoživotné dielo. Ide o zozbieranie slovesného 

materiálu o živote v minulosti, kde podáva obraz patriarchálneho spôsobu 

života v už spomínaných regiónoch Slovenska.  
Pre Habovštiakovie povesti je typické vystopovanie topografických 

názvov a to často názvov dedín, riek a vrchov v regiónoch Liptov a Orava na 
Slovensku. Je možné povedať, že jazykovednému účelu podrobuje aj estetickú 

účinnosť povestí (Sedlák, 1981). Značnú časť svojej práce venuje sústreďovaniu 
a zaznamenávaniu materiálu, jazykovedné práce utrieďuje a literárne spracúva, 

pričom jednak rekonštruuje sujet na základe dochovaných fragmentov, modeluje 
optimálny variant textu z niekoľkých regionálnych záznamov (Sliacky, 2005). 

Etnologický výskum  

Hoci Habovštiak napísal viac ako dvadsať kníh predovšetkým posta-

vených na regionálnom princípe, ich spracovanie často hovorí o dôkladnom 
etnologickom výskume, ktorý musel podniknúť. Viaceré jeho texty majú 

vysoko etnologickú hodnotu. „Rešpektovanie osobitostí detského adresáta sa 
v jeho tvorbe prejavuje dôsledným eliminovaním drastických motívov, zdôraz-

ňovaním kontrastu dobra a sklonom k harmonickému riešeniu konfliktov. Aj 
zásluhou takéhoto prístupu k folklórnemu materiálu dochádza vo veľkej časti 

jeho tvorby k žánrovému kríženiu povesti s rozprávkou, resp. s moralizujúcou 

poviedkou.“ (Sliacky, 2005, s. 106)  
V jeho dielach nájdeme priblíženie zvykov, obradov, tradícii a životného 

kolobehu daného regiónu, ale aj kresťanských tradícií predovšetkým z obdobia 
Vianoc. Nachádzajú sa tam aj betlehemské hry,1 (Zentko – Kováčová, 2017) 

či piesne.  
Keďže v remesle ide o špecifickú nepoľnohospodársku malovýrobu 

založenú na ručnej práci, (Zentko, 2017) ktorá je pre súčasné predprimárne 
a primárne vzdelávanie veľmi inšpiratívnou, (Kováčová, 2014) keďže sa 

realizuje prostredníctvom vlastných nástrojov, je významný aj etnologický 
prínos Antona Habovštiaka, pretože v niektorých jeho knihách je zachytená aj 

história remesiel ako napr. plátenníckeho (Sliacky, 2005). 

                                                 
1 Tradičné hry predstavujúce zobrazenie kresťanskej tradície Vianoc narodenia Ježiša – Spasiteľa, 

v Betleheme. 
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Duchovný rozmer 

Okrem zberu a tvorby regionálneho rozmeru, je pre primárne vzdelá-

vanie hlboko podnetná aj jeho rozprávková tvorba, ktorá je presiaknutá 

duchovným rozmerom. Toto duchovné posolstvo je ukryté v jeho dielach, 

o čom svedčia už aj názvy niektorých z jeho rozprávok z knihy Poklad nad 

všetky poklady (Habovštiak, 1991) a to rozprávky s názvami: Kde je láska, 

tam sa aj slniečko rado pozerá, alebo Každému na svete treba pomáhať, či 

K šťastiu vedie dlhá cesta a Lepšie je ľudí milovať (Habovštiak, 1991) a pod. 

Časť tvorby realizuje spolu so svojom manželkou Katarínou Habovštiakovou 

o čom svedčí aj rozprávková kniha Remeslo má zlaté dno z roku 1998. 

Habovštiaková, rovnako do svojich rozprávok pre menšie deti zakomponúva 

„kresťanské hodnoty víťazstva dobra nad zlom, lásky, zmierenia a odpúšťania, 

dobroty srdca, obetavosti, úcty k Bohu, k starým ľuďom a k prírode.” 

(Trubiniová, 2007, s. 445) Autorka sa zameriava skôr na nižšiu vekovú 

kategóriu, pretože sa nazdáva že práve tieto hodnoty treba vštepovať do sŕdc 

detí od útleho veku, (Trubiniová, 2007) pričom Anton Habovštiak je zameraný 

skôr na staršie dieťa, či dospelého.  

Od začiatku 90. rokov 20. stor. v Habovštiakovej tvorbe mocnie eticko-

-didaktický aspekt kresťanského zamerania. Kresťanské ladenie majú aj zbierky 

spoločenských noviel a poviedok pre dospievajúcich a dospelých, viaceré 

s tematikou náboženského prenasledovania v totalitnom režime. Zaujímavosťou 

je aj fakt, že v rokoch 1995 – 1998 spracoval texty Starého a Nového zákona 

a pripravil televízny seriál Malé biblické príbehy (Sliacky, 2005). Keďže takýto 

mediálny projekt prispel k rozvoju informačno-komunikačných technológii 

(Benyak, 2017) v katechéze, ktoré sú na základe zistení na Slovensku zaujímavé 

a efektívne (Karasová, 2013) vidíme prínos jeho tvorby ešte aj televíznej 

tvorbe. 

Ako bolo už spomenuté, Anton Habovštiak sa zaoberal literárnym 

spracovaním života dnes už blahoslavenej Zdenky Schelingovej. V roku 1996 

vydal dielo Za mrakmi je moje milované slnko, ktoré spracoval aj pre 

detského čitateľa v knihe s názvom Sestra Zdenka (Habovštiak, 2003). Na 

úvod knihy Za mrakmi je moje milované slnko píše. „Tridsiateho prvého júla 

1955 zomrela na následky mučenia mladá rehoľníčka sestra Zdenka. Ako 

zamestnankyňa nemocnice mala prístup na osobné oddelenie, kde ležali pod 

dozorom štátnej bezpečnosti ťažko chorí väzni. Medzi nimi bol aj kňaz, ktorému 

pomohla k úteku z nemocnice. Za tento čin ju zatkli, pri vyšetrovaniach surovo 

zbili, so zviazanými rukami vytiahli kladkou na povalu a bezohľadne týrali. 

Sestra ako tridsaťdeväťročná na následky mučenia vo väzeniach predčasne 

zomrela.“ (Habovštiak, 1996, s. 7) 
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Záver 

Anton Habovštiak je nielen jazykovedec, etnológ, ale predovšetkým 

spisovateľ s morálnym posolstvom. Vrámci svojho celoživotného diela, prináša 

Slovenskému národu hodnoty ukryté v histórii národa a to spôsobom jemu 

prirodzeným, prostredníctvom humoru, (Kaščáková, 2013) podané aj pre 

detského čitateľa. V jeho rozprávkach a povestiach je ukryté posolstvo života, 

ktoré hovorí, že byť dobrým človekom, žiť dobrý, charakterný život sa naozaj 

oplatí. Okrem podnetných povestí a rozprávok je pre primárne vzdelávanie 

zaujímavé aj to, že prispel k zachovaniu ľudovej tradície Slovenska v dnes už 

neznámom remesle, ktorým bola v minulosti výroba plátna, ako aj krásnymi 

rozprávkami a povesťami zo spomínaných regiónov Liptov a Orava. Je vzácne, 

že pre detského čitateľa spracoval príbeh mučeníčky sestry Zdenky, ktorý je 

tiež veľmi významný pre pochopenie slovenskej histórie počas totalitného 

režimu.  

Z knihy, ktorú po smrti Antona Habovštaka napísala jeho manželka 

Katarína sa dozvedáme že ich 51 rokov trvajúce manželstvo žili v období 

totalitného komunistického systému, ktorý bol charakteristický náboženským 

prenasledovaním. Ako sama jeho manželka hovorí: „Ježišove slová, ktoré 

adresoval apoštolom pri búrke na mori – Čo sa bojíte, vy maloverní –, boli pre 

nás v temnote ateistického útlaku posilou, upevňovaním našej viery a dôvery 

v Boha.“ (Habovštiaková, 2009, s. 23) Pravdepodobne aj tento rozmer hlbokej 

viery v Boha zanechal v celoživotnom diele Antona Habovštiaka významnú 

brázdu, ktorá prispela k hlbokému literárnemu a jazykovednému posolstvu 

tohto jazykovedca a spisovateľa, tak významnému aj pre primárne vzdelávanie 

v oblasti rozvoja a zachovania slovenskej tradície a kultúry.   
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Finančná gramotnosť študentov učiteľstva 

pre primárne vzdelávanie 

Financial Literacy in Pre-Service Primary Teachers 

Janka Kopáčová, Katarína Žilková 

Abstract 

With financial services quickly developing, innovation and 

globalization are providing us with an access to an ever rising number 

of products and services designed to suit various needs and 

circumstances. Many of the citizens, though, find orientation in the 

maze of products and services complicated and difficult, our adult 

population often lacks even the basics of financial literacy. 

Education in this area must be introduced into the curriculum 

systematically and as soon as possible. The government of Slovak 

republic understands this need and hence prepared the National 

standard of financial literacy. Starting in 2014/2015 school year, 

financial education has been mandatory from the very start of 

compulsory school attendance. 

Development of financial literacy with teachers in primary 

education is a new requirement, without tradition. Therefore, we 

studied the level of financial literacy in pre-service primary teachers, 

whether they have the knowledge and skills necessary to implement 

even the most basic elements of financial literacy into primary 

education. 

Keywords: Financial literacy. Primary education. Pre-service primary 

teachers. National standard of financial literacy. 

Úvod 

Odvetvie finančných služieb zaznamenalo v ostatných rokoch prudký 

rozvoj. Moderné technológie zasiahli aj do tejto časti nášho života a priniesli 

množstvo nových produktov, napr. elektronické bankovníctvo. Niektoré 

osvedčené a roky používané produkty, napr. vkladné knižky, sa prestali 

používať. Sme dostatočne pripravení na tieto zmeny? Ako vzdelávať naše 

deti, aby sa vo finančnom trhu vedeli orientovať? Poskytuje naša škola 

vzdelávanie aj v tejto oblasti? Sú v tejto oblasti naši učitelia pripravení? 



Kopáčová, J., Žilková, K.: 

Finančná gramotnosť študentov učiteľstva pre primárne vzdelávanie 

 66 

Finančná gramotnosť na Slovensku 

Výchovu a vzdelávanie slovenskej spoločnosti považuje vláda 

Slovenskej republiky za základný prostriedok jej ďalšieho rozvoja a jednu 

z rozhodujúcich podmienok jej úspešnej existencie a napredovania v európskom 

priestore. Dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu je okrem iného aj príprava 

nastupujúcej generácie na život vo sfére peňazí. 

Zabezpečenie peňazí pre uspokojenie životných potrieb, manažovanie 

osobných a rodinných financií a orientácia na finančnom trhu a v ponuke 

finančných produktov sa stali dôležitou súčasťou dnešného života.  

Uznesením č. 447 z 2. júla 2008 vláda Slovenskej republiky schválila 

materiál Návrh stratégie vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu 

osobných financií, ktorý predložil podpredseda vlády SR a minister školstva. 

Z tohto vyplynula požiadavka vypracovať v súlade s cieľmi stratégie vzdelávania 

vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií štandard finančnej 

gramotnosti pre jednotlivé stupne dosiahnutého vzdelania a tie potom ďalej 

implementovať do školských vzdelávacích programov, do vzdelávania aj 

ďalšieho vzdelávania učiteľov. Do konca roka 2008 bol ustanovenou komisiou 

vypracovaný a schválený Národný štandard finančnej gramotnosti (verzia 

1.0), ktorý finančnú gramotnosť nielen definoval, ale aj veľmi presne 

špecifikoval vzdelávacie ciele a kompetencie podľa stupňa vzdelávania. 

Aktualizovaný Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.1 (ďalej 

NŠFG), vypracovaný v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, 

bol schválený 31. marca 2014. Implementácia rozvoja finančnej gramotnosti 

podľa NŠFG je od 1. septembra 2014 začínajúc prvým ročníkom ZŠ pre školy 

povinná. V súčasnosti NŠFG prešiel ďalšou optimalizáciou a  od 1. septembra 

2017 je v platnosti verzia 1.2. 

Finančná gramotnosť je v tomto materiáli chápaná ako: „schopnosť 

využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných 

finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba 

a svojej domácnosti. Finančná gramotnosť nie je absolútnym stavom, je to 

kontinuum schopností, ktoré sú podmienené premennými ako vek, rodina, 

kultúra či miesto bydliska. Finančná gramotnosť je označením pre stav 

neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať 

na nové osobné udalosti a neustále sa meniace ekonomické prostredie.“1  

Odvetvie finančných služieb sa rýchlo rozvíja, inovácie a globalizácia 

nám poskytujú prístup k čoraz väčšiemu výberu produktov a služieb. Novodobé 

informácie sa šíria rýchlo, ale nie všetci sú schopní tieto informácie spracovať. 

Veľmi málo detí má vedomosti o výdavkoch svojej rodiny a rodičia často 

netušia, ako viesť svoje deti k finančnej zodpovednosti. Myslíme si, že práve 

                                                 
1 Národný štandard finančnej gramotnosti, verzia 1.2. 2017. [online]. [citované 20.10. 2019]. 

Dostupné na internete: <http://www.minedu.sk/narodny-standard-financnej-gramotnosti/>, s. 3 
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učiteľ na prvom stupni ZŠ môže ovplyvniť výchovu žiakov a v tomto smere 

pozitívne pôsobiť a podnecovať ich k efektívnemu využívaniu peňazí. 

Štátny pedagogický ústav uskutočnil v apríli 2014 prieskum v súvislosti 

so zisťovaním úrovne finančnej gramotnosti pedagógov a pripravenosťou 

pedagógov zabezpečiť finančné vzdelávanie. Prieskumu sa zúčastnilo 481 

učiteľov základných a stredných škôl z celej Slovenskej republiky. Výsledky 

prieskumu ukázali, že v danej problematike sa vôbec nevyzná 20,79 % 

učiteľov. Požadovanú úroveň vedomostí má len 9,36 % opýtaných učiteľov. 

Iba 1,66 % učiteľov sa v rámci svojho vysokoškolského štúdia pripravovalo 

v oblasti finančného vzdelávania. Alarmujúce je zistenie z výskumu, že 

69,85 % učiteľov sa k tejto problematike nepripravovalo v žiadnej forme 

vzdelávania.2  

To potvrdili aj výsledky žiakov v testoch finančnej gramotnosti PISA 

2012, 2015 a 2018. Napriek tomu, že dostupnosť vzdelávania našich žiakov 

vo finančnej oblasti je jednou z najvyšších, o výsledkoch a priemernom skóre 

žiakov v rámci dosiahnutého výkonu to už povedať nemožno. Dlhodobo sú 

pod priemerom krajím OECD a výkony naďalej klesajú. Slovenskí žiaci 

v roku 2012 dosiahli vo finančnej gramotnosti priemerný výkon na úrovni 470 

bodov. Tento výkon je preukázateľne nižší ako priemerný výkon žiakov krajín 

OECD (500 bodov), pričom najvyššie skóre spomedzi všetkých testovaných 

krajín dosiahol Šanghaj – Čína 603 bodov. Situácia sa zopakovala aj v roku 

2015. Slovenskí žiaci dosiahli 445 bodov, čo je opäť pod priemerom krajín 

OECD (489 bodov). Situácia bola vyhodnotená ako výrazný pokles  výkonu 

žiakov.3  

Slovensko sa zaraďuje medzi krajiny s nadpriemerným vplyvom 

sociálno-ekonomického zázemia na výkon žiakov v porovnaní s priemerom 

OECD. Výkon žiakov z finančnej gramotnosti túto štatistiku opäť potvrdzuje.  

Naša dospelá populácia má nízku finančnú gramotnosť, pretože 

v socializme ľudia neboli nútení riešiť také finančné transakcie ako 

v kapitalizme (dôchodkové fondy, úvery, odvody, atď.) a táto oblasť nepatrila 

do základného vzdelania – zanedbala sa aj tzv. finančná matematika, ktorá sa 

predtým vyučovala. Dôkazom je rastúca chudoba, kauzy s nebankovými 

subjektmi, pribúdanie bezdomovcov, pyramídové hry a ďalšie rizikové 

rozhodnutia. To je aj dôvod, prečo nemôžeme očakávať, že deti získajú aspoň 

základy finančnej gramotnosti v rodine. Len malá časť rodín je toho schopná, 

pritom pre ďalší život žiaka, ale aj spoločnosti, je to nesmierne významné. 

Ako sa ukazuje, uvedomujú si to aj rodičia, bez ohľadu na svoje vzdelanie. 

                                                 
2 Aktualizovaná správa o stave vzdelávania zameraného na podporu rozvoja finančnej gramotnosti. 

2008. [online]. [citované 20.04.2015]. Dostupné na internete: <http://www.rokovania.sk/File.aspx/ 

ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-169736?prefixFile=m_> 
3 MIKLOVIČOVÁ, J. a kol. (Eds.). PISA 2015. Národná správa Slovenko. 2017. [online]. 

[citované 20.01.2020]. Bratislava : NÚCEM, 2017. Dostupné na internete: <https://www.nucem.sk/ 

dl/3482/NS_PISA_2015.pdf> 
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„Štúdiou vykonanou spoločnosťou VISA sa zistilo, že rodičia pri svojich 

deťoch zaraďujú získanie osobných finančných znalostí na druhé miesto hneď 

za osobnú bezpečnosť.“ 4 

Za ostatné roky sa na poli rozvíjania finančnej gramotnosti urobil 

veľký kus práce. Dnes už učitelia majú k dispozícií odbornú aj metodickú 

literatúru a široká je aj ponuka vzdelávacích programov v rámci celoživotného 

kontinuálneho vzdelávania. Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém 

finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl 

a stredných škôl (dostupná na www.minedu.sk) má za cieľ uľahčiť pedagógom 

prácu pri zapracovaní a aplikácii tém finančnej gramotnosti do vyučovacieho 

procesu.  

Národný štandard finančnej gramotnosti 

Národný štandard finančnej gramotnosti (2017) stanovuje minimálne 

požiadavky na funkčnú finančnú gramotnosť absolventov v závislosti na 

stupni vzdelávania (ISCED 1, 2, 3) prostredníctvom osvojených kompetencií. 

Obsah finančného vzdelávania je rozdelený do šiestich tém. Každá téma má 

stanovenú celkovú kompetenciu, ktorá je rozpracovaná do 4 až 7 čiastkových 

kompetencií. Každá čiastková kompetencia má stanovené očakávania pre 

jednotlivé stupne vzdelania včítane primárneho stupňa. Súčasťou materiálu je 

aj slovník základných pojmov.  

V najnovšej verzii NŠFG prišlo k miernej úprave tém. Téma Človek 

vo sfére peňazí, ktorá sa venovala problematike životných hodnôt, vzťahu 

medzi životnými hodnotami a financiami, problematike chudoby a bohatstva, 

fungovaniu rodiny v ekonomickej sfére a pojmu žiť hospodárne bola imple-

mentovaná do ostatných tém.  

Téma Finančná zodpovednosť spotrebiteľov má celkovú kompetenciu 

definovanú ako „Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov 

v osobných financiách.“5 Do tejto oblasti patrí aj uvedomelé správanie sa 

spotrebiteľa a kritické hodnotenie reklám a akcií. 

Téma Plánovanie, príjem a práca je venovaná problematike harmo-

nizovania osobných, rodinných a spoločenských potrieb, identifikácii osobných 

zdrojov, orientácii v problematike životných potrieb z hľadiska vzdelanosti, 

pracovných predpokladov, odvodového systému a napodobňovanie konania 

úspešných jedincov.  

                                                 
4 NOWALSKA, B. 2012. Przyjemne i pożyteczne. Obliczenia pieniężne w edukacji matematycznej 

dzieci. In Adamek, I., Pawlak, B. (ed.): Doświadczanie poznawania świata przez dzieci w młodszym 

wieku szkolnym. Kraków : Wydawnictwo LIBRON, 2012b, s. 183-198.  
5 Národný štandard finančnej gramotnosti, verzia 1.2. 2017. [online]. [citované 20.10. 2019]. 

Dostupné na internete: <http://www.minedu.sk/narodny-standard-financnej-gramotnosti/>  
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Téma Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov rieši problematiku 

organizovania osobných financií a tvorbu vyváženého rodinného rozpočtu. 

V primárnom vzdelávaní je predpoklad, že žiak má vreckové, s ktorým sa 

musí naučiť hospodáriť. 

Nasledovná téma Úver a dlh, ktorej celková kompetencia „Udržiavanie 

výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládnutie dlhu.“ je pre 

primárne vzdelávanie zvládnuteľná najmä v rovine etickej. Posledné dve témy 

Sporenie a investovanie a Riadenie rizika a poistenie majú ťažisko realizácie 

až na strednej škole, ale určité ciele je možné plniť aj u mladších žiakov. 

Venované sú aplikácii rôznych investičných stratégií, návratnosti a výhodnosti 

investícií, chodu finančných trhov, zhodnoteniu možných rizík a poisteniu.6  

Ako už bolo spomenuté vyššie, finančná gramotnosť je komplex 

kompetencií, z ktorých len malú časť tvoria matematické poznatky. Omnoho 

väčšie nároky sú kladené na rozvoj kritického myslenia, etické správanie 

a celkovo na životné postoje. Súhlasíme s Nawolskou, že špecifické ciele 

v oblasti finančnej gramotnosti treba plniť v troch oblastiach: 

 poznatky – je množstvo poznatkov a informácií, ktoré je nutné žiakom 

sprostredkovať: systém peňazí, ceny tovarov a služieb, účet, platobné 

a kreditné karty, reklama, cenné papiere, atď. 

 zručnosti – vedieť spočítať peniaze, vydať, plánovať a robiť nákupy, 

hľadať najnižšiu cenu, akciu a reklamu, vedieť sporiť a investovať 

a pod. 

 postoje – je veľmi dôležité budovať a upevňovať správne postoje: 

vzťah k vlastníctvu svojmu aj cudziemu, vzťah k práci, nutnosť vrátiť 

požičané, nahradiť škodu, deliť sa s druhými atď.7 

Úroveň finančnej gramotnosti študentov učiteľstva  

pre primárne vzdelávanie 

Finančná gramotnosť je v skutočnosti veľmi obsiahly súbor kompetencií, 

ktorý je úzko spätý aj s inými gramotnosťami. Užšie chápanie finančnej 

gramotnosti sa obmedzuje na súbor kompetencií potrebných na efektívnu 

správu osobných a rodinných financií.  

Po preštudovaní očakávaní Národného štandardu finančnej gramotnosti 

pre úroveň 1 (ISCED 1) sme sa rozhodli zistiť úroveň finančnej gramotnosti 

budúcich učiteľov pre primárne vzdelávanie na Pedagogickej fakulte Katolíckej 

univerzity v Ružomberku. Testovania sa zúčastnilo spolu 179 študentov 

dennej formy učiteľstva pre primárne vzdelávanie v priebehu školských 

                                                 
6 tamtiež 
7 NOWALSKA, B. 2012. Przyjemne i pożyteczne. Obliczenia pieniężne w edukacji matematycznej 

dzieci. In Adamek, I., Pawlak, B. (ed.): Doświadczanie poznawania świata przez dzieci w młodszym 

wieku szkolnym. Kraków : Wydawnictwo LIBRON, 2012b, s. 183-198. 
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rokov: 2012/13 – 19 študentov, 2013/14 – 36 študentov, 2014/15 – 37 študentov, 

2015/16 – 28 študentov, 2016/17 – 19 študentov a v tomto školskom roku 

2019/20 – 40 študentov. 

Ako testovací nástroj sme zvolili test finančnej gramotnosti zverejnený 

na stránke Slovenskej bankovej asociácie (SBA), pretože testuje základné 

poznatky viazané na najpoužívanejšie bankové produkty, je pomerne krátky 

(10 otázok), teda časovo nenáročný a mal uvedenú aj predpokladanú úroveň 

úspešnosti v závislosti od vzdelania testovaného. Je to test s výberom odpovede, 

pričom posledná možnosť je vždy „neviem“.8 Nevýhodou testu bolo, že sumy 

uvádzal ešte v slovenských korunách, ktoré sa nepoužívajú od roku 2009. 

Z tohto dôvodu sme test upravili na aktuálnu menu. Iné zásahy sme do testu 

nerobili. 

Zameranie testových úloh je len z oblasti správy osobných a rodinných 

financií: 

U 1 – výpočet úroku na vkladnej knižke; 

U 2 – povolené prečerpanie účtu; 

U 3 – miera inflácie; 

U 4 – termínovaný vklad; 

U 5 a U6 – výnos podielových fondov, čítanie grafu; 

U 7 a U8 – náklady na úver;  

U 9 – bezpečnosť, PIN kód;  

U10 – riziko investície. 

V hodnotení testu je uvedené, že vysokoškolsky vzdelaný človek 

(teda aj naši študenti, lebo majú ukončené bakalárske štúdium), by mal 

dosiahnuť úspešnosť aspoň 60 %. 

Vyhodnotenie každej testovej úlohy bolo realizované tzv. „prísnym 

skórovaním“. To znamená, že ak študent vyriešil úlohu správne, tak získal 

bod. Dôvod prísneho bodovania bola najmä nízka náročnosť testu. Zároveň 

sme sledovali aj najčastejšie nesprávne odpovede.  

Celková úspešnosť denných študentov na KU počas rokov 2012 – 

2019 bola 62,18 %, teda sa približuje očakávanej hodnote. Väčšina študentov 

(92,2 %) mala správne odpovede v rozpätí 4 až 8, len deviati študenti získali 

9 bodov a dvaja 10. Povážlivý je zisk 2 bodov u jedného študenta a 3 bodov 

u dvoch študentov. Celkové rozloženie počtu správnych odpovedí študentov 

je v tabuľke 1. 

 

Tabuľka 1: Počet správnych odpovedí študentov KU 2012-2019 

počet správnych odpovedí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

počet študentov 0 1 2 23 33 42 41 26 9 2 

                                                 
8 Test finančnej gramotnosti. 2013. [online]. [citované 08.02.2013]. Dostupné na internete: 

<http://www.sbaonline.sk/sk/presscentrum/aktuality/kviz-otestujte-svoju-financnu-gramotnost.html> 
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Porovnanie výsledkov v jednotlivých rokoch ukázalo, že výsledky 

študentov sa veľmi nelíšia (graf 1) vo vzťahu k celkovým výsledkom. 

Študenti začínajúci štúdium v školskom roku 2012/13 dosiahli úspešnosť 

61,56 %, v školskom roku 2013/14 len 56,39 % , v školskom roku 2014/15 

opäť 61,08 %, v školskom roku 2015/16 to bolo až 65% a v školskom roku 

2016/17 zase 62,11 % a v školskom roku 2019/2020 dosiahli 66,75 % 

úspešnosť.  

 

Graf 1: Porovnanie skupín – úspešnosť v jednotlivých úlohách 

 

Porovnateľné výsledky v rokoch 2012 až 2017 neboli prekvapenie, 

lebo počas ich vzdelávania ešte nebolo zaradenie prvkov finančného 

vzdelávania povinné, ale súčasní študenti sa už s finančným vzdelávaním mali 

stretnúť a očakávali sme výraznejšie zlepšenie.  

Už z grafu č. 1 je zrejmé, že nie všetky úlohy boli pre študentov 

rovnako náročné. Celkový pohľad na rozloženie odpovedí študentov na 

jednotlivé úlohy poskytuje tabuľka 2. Správne odpovede sú zvýraznené 

podfarbením v tabuľke. 

 

Tabuľka 2: Rozloženie odpovedí študentov na úlohy 

úloha A B C D E 

1 20 129 26 4   

2 9 168 2 0   

3 62 11 94 12   

4 120 45 2 12   

5 135 28 15 1   
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6 26 137 14 2   

7 58 72 42 7   

8 36 80 61 1 1 

9 1 11 167 0   

10 147 24 8 0   

 

Odpoveď D vo všetkých úlohách okrem úlohy 8 (tam je to E) 

predstavovala vyjadrenie „neviem“. Vidíme, že študenti túto možnosť volili 

pomerne zriedkavo, aj keď počet nesprávnych odpovedí je vyšší. Z toho 

usudzujeme, že otázky nepovažovali za ťažké, boli presvedčení o správnosti 

svojej odpovede, aj keď bola chybná. Poukazuje to na skutočnosť, že niektoré 

miskoncepcie sú neuveriteľne stabilné. Percentuálnu úspešnosť jednotlivých 

úloh zobrazuje graf 2. 

 

 

Graf 2: Percentuálna úspešnosť úloh 

 

Zaujímavé skutočnosti môžeme zistiť pri rozbore úspešnosti jednotlivých 

úloh. Ako najťažšia sa javí prvá úloha, má veľmi nízku úspešnosť (tabuľka 3). 

Napriek tomu, že správna odpoveď bola C, zvolilo ju len necelých 15 % 

respondentov. Najčastejšia nesprávna odpoveď – cez 72 % bola odpoveď B. 

Náročnosť úlohy je vysoká. 

 

Tabuľka 3: Úspešnosť úlohy č. 1 

Úloha č. 1 A B C D POČET 
ÚSPEŠNOSŤ 
ÚLOHY 

RK 12 - 13 1 17 1 0 19 5,26% 

RK 13 - 14 3 26 5 2 36 13,89% 

RK 14 - 15 7 24 4 2 37 10,81% 
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RK 15 - 16 3 23 2 0 28 7,14% 

RK 16 - 17 6 10 3 0 19 15,79% 

RK 19 - 20 0 29 11 0 40 27,50% 

SPOLU 20 129 26 4 179 14,53% 

Voľba možností 11,17% 72,07% 14,53% 2,23%     

 

Zadanie úlohy 1:  

Pán Adam si uložil do banky 10.000 € na dva roky. Ak by bola ročná 

úroková sadzba 10% a úroky sú k pôvodnému vkladu pripisované raz za rok, 

koľko bude mať na účte po uplynutí dvoch rokov? 

a) bude mať 11.000 € 

b) bude mať 12.000 €  

c) bude mať 12.100 €  

d) neviem  

 

Úloha je zameraná na výpočet úroku po dvoch rokoch. Väčšina 

študentov nemá osobné skúsenosti s ukladaním peňazí na vkladnú knižku (ani 

na terminovaný vklad) a pripisovaním úroku. Z voľby odpovede B je zrejmé, 

že výpočet percent im nerobí problémy, ale neuvedomili si zvýšenie základu 

po roku. Pri následnej diskusii sa ukázalo, že veľká časť študentov sa s takýmto 

výpočtom vo svojom živote zatiaľ nestretla. Bolo potrebné vysvetliť celý 

mechanizmus pripisovania úroku a následného výpočtu.  

Úloha č. 2 bola najúspešnejšia (93,85 %). Je zameraná na určenie, či 

máme dostatok financií na nákup, ak počítame aj s povoleným prečerpaním 

účtu (tabuľka 4). Väčšina študentov má osobné skúsenosti s touto problematikou. 

Nesprávne odpovede boli spôsobené numerickou chybou výpočtu, možnosť 

„neviem“ volili len dvaja respondenti. 

 

Tabuľka 4: Úspešnosť úlohy č. 2 

Úloha č. 2 A B C POČET 
ÚSPEŠNOSŤ 
ÚLOHY 

RK 12 - 13 1 18 0 19 94,74% 

RK 13 - 14 6 29 1 36 80,56% 

RK 14 - 15 1 36 0 37 97,30% 

RK 15 - 16 0 28 0 28 100,00% 

RK 16 - 17 0 18 1 19 94,74% 

RK 19 - 20 1 39 0 40 97,50% 

SPOLU 9 168 2 179 93,85% 

Voľba možností 5,03% 93,85% 1,12%     

 

Úloha č. 3 dáva do súvislosti mieru inflácie a úrok na termínovanom 

vklade (tabuľka 5). Úspešnosť úlohy bola 52,51 %, teda sa javí ako stredne 
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ťažká. Distraktor A volilo tiež vysoké percento respondentov – 34,64 %. Túto 

skutočnosť možno pripísať neznalosti pojmu ročná miera inflácie, študenti 

nechápu spojitosť medzi mierou inflácie a vývojom cien na trhu. 

 

Tabuľka 5: Úspešnosť úlohy č. 3 

Úloha č. 3 A B C D POČET 
ÚSPEŠNOSŤ 
ÚLOHY 

RK 12 - 13 5 1 12 1 19 63,16% 

RK 13 - 14 17 1 15 3 36 41,67% 

RK 14 - 15 15 3 17 2 37 45,95% 

RK 15 - 16 9 3 15 1 28 53,57% 

RK 16 - 17 6 0 12 1 19 63,16% 

RK 19 - 20 10 3 23 4 40 57,50% 

SPOLU 62 11 94 12 179 52,51% 

Voľba možností 34,64% 6,15% 52,51% 6,70%     

 

Úloha č. 4 je zameraná na výber vhodnejšej úrokovej sadzby pre 

klienta. Javí sa ako stredne ľahká, lebo úspešnosť bola 67,04 %. Pomerne 

často bol volený aj distraktor B (25,14 %), ktorý ponúkal veľmi podobnú 

úrokový sadzbu, ale viazanú na dlhšie obdobie (tabuľka 6). 

 

Tabuľka 6: Úspešnosť úlohy č. 4 

Úloha č. 4 A B C D POČET 
ÚSPEŠNOSŤ 
ÚLOHY 

RK 12 - 13 13 3 0 3 19 68,42% 

RK 13 - 14 26 5 1 4 36 72,22% 

RK 14 - 15 21 13 0 3 37 56,76% 

RK 15 - 16 21 7 0 0 28 75,00% 

RK 16 - 17 14 5 0 0 19 73,68% 

RK 19 - 20 25 12 1 2 40 62,50% 

SPOLU 120 45 2 12 179 67,04% 

Voľba možností 67,04% 25,14% 1,12% 6,70%     

 

Úloha č. 5 (tabuľka 7) a úloha č. 6 (tabuľka 8) boli viazané na grafické 

znázornenie výnosov troch podielových fondov počas siedmych rokov. Obidve 

mali úspešnosť nad 75 %, teda ich radíme k  ľahkým úlohám. Táto skutočnosť 

nás potešila, aj keď neprekvapila. Keďže úlohou bolo vyčítanie informácie 

z grafu, čomu sa v rámci predošlého vzdelávania študentov venovalo nemálo 

času a jediný finančný pojem výnos nie je neznámy, predpokladali sme, 

že úlohy nebudú pre študentov problém. Na druhej strane, takéto grafické 

znázornenie výnosov malo aj vzdelávaciu funkciu. Dobre znázorňovalo vplyv 

dĺžky vkladu na výnos. 
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Tabuľka 7: Úspešnosť úlohy č. 5 

Úloha č. 5 A B C D POČET 
ÚSPEŠNOSŤ 
ÚLOHY 

RK 12 - 13 14 3 2 0 19 73,68% 

RK 13 - 14 23 8 4 1 36 63,89% 

RK 14 - 15 29 6 2 0 37 78,38% 

RK 15 - 16 26 1 1 0 28 92,86% 

RK 16 - 17 16 0 3 0 19 84,21% 

RK 19 - 20 27 10 3 0 40 67,50% 

SPOLU 135 28 15 1 179 75,42% 

Voľba možností 75,42% 15,64% 8,38% 0,56%     

 

Tabuľka 8: Úspešnosť úlohy č. 6 

Úloha č. 6 A B C D POČET 
ÚSPEŠNOSŤ 
ÚLOHY 

RK 12 - 13 2 14 3 0 19 73,68% 

RK 13 - 14 6 26 3 1 36 72,22% 

RK 14 - 15 6 26 5 0 37 70,27% 

RK 15 - 16 6 21 1 0 28 75,00% 

RK 16 - 17 3 16 0 0 19 84,21% 

RK 19 - 20 3 34 2 1 40 85,00% 

SPOLU 26 137 14 2 179 76,54% 

Voľba možností 14,53% 76,54% 7,82% 1,12%     

 

Z pohľadu správnej voľby odpovede bola najzaujímavejšia úloha č. 7 

(tabuľka 9). Úloha je zameraná na výber najvýhodnejšieho spotrebného úveru 

so splatnosťou dva roky. Situácia je blízka problémom študentov, snažili sa ju 

riešiť, lebo len siedmi volili možnosť neviem. Práve nízka úspešnosť úlohy 

(32,40 %), poukazuje na fakt, že finančné vzdelávanie chýba, spotrebiteľ si 

nevie vybrať najvýhodnejšiu ponuku. Dokonca nevýhodnejšiu ponuku (distraktor 

B) volilo až 40,22 % študentov, teda viac ako najvýhodnejšiu ponuku. Pri 

následnej diskusii sa ukázalo, že väčšina sa nikdy nestretla s pojmom ročná 

percentuálna miera nákladov, čo sa podpísalo aj pod nízku úspešnosť 

nasledujúcej úlohy. 
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Tabuľka 9: Úspešnosť úlohy č. 7 

Úloha č. 7 A B C D POČET 
ÚSPEŠNOSŤ 
ÚLOHY 

RK 12 - 13 9 6 3 1 19 47,37% 

RK 13 - 14 8 18 9 1 36 22,22% 

RK 14 - 15 11 17 7 2 37 29,73% 

RK 15 - 16 11 9 8 0 28 39,29% 

RK 16 - 17 3 8 7 1 19 15,79% 

RK 19 - 20 16 14 8 2 40 40,00% 

SPOLU 58 72 42 7 179 32,40% 

Voľba možností 32,40% 40,22% 23,46% 3,91%     

 

Úloha č. 8 je zameraná na určenie najdôležitejšieho ukazovateľa pri 

celkových nákladoch za úver. Úspešnosť úlohy je len 34,08 %, zaraďujeme ju 

k náročným otázkam. Takmer polovica študentov volila nesprávnu odpoveď 

B – 44,69 % študentov považuje za najdôležitejšiu úrokovú sadzbu, zabúda na 

ostatné poplatky. Výšku splátky považuje za najdôležitejšiu až 20,11 % študentov. 

Len jeden študent volil odpoveď neviem a jeden možnosť žiadny z menovaných, 

tieto distraktory by bolo možné aj vynechať (tabuľka 10). 

 

Tabuľka 10: Úspešnosť úlohy č. 8 

Úloha č. 8 A B C D E POČET 
ÚSPEŠNOSŤ 
ÚLOHY 

RK 12 - 13 3 11 5 0 0 19 26,32% 

RK 13 - 14 3 24 9 0 0 36 25,00% 

RK 14 - 15 4 17 14 1 1 37 37,84% 

RK 15 - 16 17 2 9 0 0 28 32,14% 

RK 16 - 17 4 8 7 0 0 19 36,84% 

RK 19 - 20 5 18 17 0 0 40 42,50% 

SPOLU 36 80 61 1 1 179 34,08% 

Voľba možností 20,11% 44,69% 34,08% 0,56% 0,56%     

 

Úloha č. 9 patrila k najúspešnejším úlohám (93,30 %), čo možno 

jednoznačne pripísať osobnej skúsenosti a osvete bánk. Je totiž zameraná na 

zodpovednosť za škodu, ak klient nechráni svoj PIN kód. Len jeden študent si 

myslí, že zodpovednosť nesie banka a jedenásti predpokladajú, že o škodu sa 

klient podelí s bankou (tabuľka 11). 
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Tabuľka 11: Úspešnosť úlohy č. 9 

Úloha č. 9 A B C D POČET 
ÚSPEŠNOSŤ 
ÚLOHY 

RK 12 - 13 1 1 17 0 19 89,47% 

RK 13 - 14 0 2 34 0 36 94,44% 

RK 14 - 15 0 1 36 0 37 97,30% 

RK 15 - 16 0 2 26 0 28 92,86% 

RK 16 - 17 0 3 16 0 19 84,21% 

RK 19 - 20 0 2 38 0 40 95,00% 

SPOLU 1 11 167 0 179 93,30% 

Voľba možností 0,56% 6,15% 93,30% 0,00%     

 

Posledná úloha č. 10 je viazaná na riziko investície v závislosti od 

výšky výnosu. Úspešnosť úlohy je pomerne vysoká – 82,12 %, študenti sú si 

vedomí rizika, čo možno pripísať medializácii problémov s nebankovými 

subjektmi u nás (tabuľka 12). 

 

Tabuľka 12: Úspešnosť úlohy č. 10 

Úloha č. 10 A B C D POČET 
ÚSPEŠNOSŤ 
ÚLOHY 

RK 12 - 13 14 5 0 0 19 73,68% 

RK 13 - 14 28 6 2 0 36 77,78% 

RK 14 - 15 32 1 4 0 37 86,49% 

RK 15 - 16 23 4 1 0 28 82,14% 

RK 16 - 17 13 6 0 0 19 68,42% 

RK 19 - 20 37 2 1 0 40 92,50% 

SPOLU 147 24 8 0 179 82,12% 

Voľba možností 82,12% 13,41% 4,47% 0,00%     

 

Podrobný rozbor odpovedí na jednotlivé úlohy poukázal na skutočnosť, 

že finančné vzdelávanie je pre úspešné zvládnutie aj základných finančných 

transakcií (napr. výber najvýhodnejšieho úveru) potrebné. Ak majú budúci 

učitelia zaraďovať do vyučovania prvky finančnej gramotnosti, musia najskôr 

sami dosiahnuť jej určitú úroveň. Všetci si dôležitosť finančného vzdelávania 

uvedomujeme, chápeme jeho vplyv na náš život – pri nesprávnom hospodárení 

vzniká rad problémov, napätí a nezhôd a v konečnom dôsledku strata životných 

istôt. Je to oblasť vzdelávania, ktorá je úzko spätá s našou úspešnosťou 

v spoločnosti, a preto by sme očakávali väčšiu motiváciu a samovzdelávanie 

v tejto oblasti.  
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Záver 

Príprava vychovávateľov a učiteľov pre primárne vzdelávanie je 

veľmi komplexná, zahŕňa celú paletu vyučovacích predmetov od matematiky, 

slovenského jazyka cez prírodovedné a spoločenskovedné predmety až po 

výchovy – hudobnú, výtvarnú, telesnú, etickú a náboženskú. Už počas svojej 

vysokoškolskej prípravy by sa študenti mali stretávať aj s implementáciou 

prierezových tém, medzi ktoré finančná gramotnosť určite patrí. Keďže sa 

jedná o pomerne mladú a rýchlo sa meniacu oblasť, je nutné venovať pozornosť 

jej integrácii do prebiehajúcej prípravy budúcich pedagógov, treba hľadať 

najvhodnejšie oblasti a metódy, treba zvyšovať úroveň ich finančnej gramotnosti, 

lebo len tak budú schopní vzdelávať svojich budúcich žiakov. 

Bibliografia 

Aktualizovaná správa o stave vzdelávania zameraného na podporu rozvoja 

finančnej gramotnosti. 2008. [online]. [citované 20.04.2015]. Dostupné 

na internete: 

<http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-

Dokum-169736?prefixFile=m_> 

KOPÁČOVÁ, J. 2014. Úroveň finančnej gramotnosti študentov učiteľstva pre 

primárne vzdelávanie. In Uhlířová, M (ed.): Matematika 6 : matematické 

vzdělávání v primární škole - tradice, inovace . Olomouc : Univerzita 

Palackého, 2014, s. 117-121. ISBN 978-80-244-4062-0.  

MIKLOVIČOVÁ, J. a kol. (Eds.). PISA 2015. Národná správa Slovenko. 

2017. [online]. [citované 20.01.2020]. Bratislava : NÚCEM, 2017. 

Dostupné na internete: 

<https://www.nucem.sk/dl/3482/NS_PISA_2015.pdf> 

Národný štandard finančnej gramotnosti, verzia 1.2. 2017. [online]. [citované 

20.10. 2019]. Dostupné na internete: <http://www.minedu.sk/narodny-

standard-financnej-gramotnosti/> 

NOWALSKA, B. 2012. Przyjemne i pożyteczne. Obliczenia pieniężne 

w edukacji matematycznej dzieci. In Adamek, I., Pawlak, B. (ed.): 

Doświadczanie poznawania świata przez dzieci w młodszym wieku 

szkolnym. Kraków : Wydawnictwo LIBRON, 2012b, s. 183-198.  

ISBN 978-83-62196-59-3.  

Správa komisie. Finančné vzdelávanie. 2008. [online] [citované 23.03.2015] 

Dostupné na internete: 

<http://esslm.sk/sites/default/files/sprava_komisie-

financne_vzdelavanie.pdf> 

Test finančnej gramotnosti. 2013. [online]. [citované 08.02.2013]. Dostupné 

na internete: <http://www.sbaonline.sk/sk/presscentrum/aktuality/kviz-

otestujte-svoju-financnu-gramotnost.html> 



STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE 
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2020, č. 1 

 79 

Príspevok vznikol s podporou grantu VEGA 1/0443/18 Analýza sebaregulačných 

štýlov učenia sa študentov odboru predškolská a elementárna pedagogika. 

 

 

RNDr. Janka Kopáčová, CSc. 

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky 

Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku 

Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok 

jana.kopacova@ku.sk 

 
Prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD. 

Katedra didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní  

Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 

Račianska 59, 813 34 Bratislava  

zilkova@fedu.uniba.sk 
 
 
 



Lengyelfalusy, T., Gabrhelová, G.: 

Konceptuálny prístup k vyučovaniu slovných úloh 

 80 

Konceptuálny prístup k vyučovaniu slovných úloh 

Conceptual Attitude to Teaching Word Problems 

Tomáš Lengyelfalusy, Gabriela Gabrhelová 

Abstract 

The article presents one of the possible methods how to increase pupils՚ 

success in the solution of word problems. Word problems are the most 

frequent real-life tasks. It is possible to apply word problems to develop 

pupils՚ logical thinking and everyday problem solution. The development 

of numerical awareness and the interconnection of number concept and 

numerical operations are the basic features of this method. The link 

between numerical value and physical value is emphasized, which 

creates a precondition to the link between calculation data and physical 

reality. Pupils develop their own mental models during individual 

solutions. Such models are more helpful for them than the learnt models 

or algorithms. Algorithms are discovered by pupils and the risk of their 

formal memorization is thus minimized among pupils. 

Keywords: Word problems. Logical thinking development. Models. 

Algorithm. 

Úvod 

Matematika ako vedná disciplína je veľmi užitočná v rôznych 

oblastiach profesionálneho a aj každodenného života človeka. Vyučovanie 

matematiky je neoddeliteľnou súčasťou vysokoškolského štúdia nie len 

technických odborov ale aj ekonomiky, ba aj sociálnych vied. (Norris, 2012). 

Matematické zručnosti prispievajú k širokému a úspešnému uplatneniu človeka 

na pracovnom trhu (Hoyles, Noss, Kent & Bakker, 2010; Vorderman, Porkess, 

Budd, Dunne & Rahman-Hart, 2011). Zároveň štúdie dokázali, že existuje 

korelácia medzi vzdelaním v matematike a rýchlosťou zvyšovania platu 

zamestnanca – v prípade pokročilej matematiky môže mať po desiatich 

rokoch od skončenia strednej školy človek plat vyšší až o 19,5 % (Rosse 

a Betts, 2004). V každodennom živote matematické zručnosti podporujú 

mnohé iné zručnosti potrebné na riešenie bežných problémov, skvalitňujú 

rozhodovanie sa v bežnom živote človeka (English & Gainsburg, 2015). Na 

základe uvedených štúdií je veľkou výzvou ponúkať kvalitné vzdelávanie 

v oblasti matematiky. Avšak pri matematickom vzdelávaní narážame na 

niekoľko problémov. Jedným z nich je zistenie, že žiaci, na rozdiel od 

matematikov a učiteľov matematiky, nevidia kreativitu a krásu matematiky, 
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a teda neprichádzajú do kontaktu s pravou povahou matematiky (Devlin, 

1997). Ďalším problémom je, že žiaci majú vo všeobecnosti sklon viac 

znevažovať matematiku ako iné predmety (Poffenberger & Norton, 1959). 

Znevažovanie matematiky, spojené so snahou vyhýbať sa matematike počas 

štúdia, môže súvisieť s neúspechmi v matematike, ktoré následne vedú až 

k strachu z matematiky (Boaler, 2016). Tento strach z neúspechu v matematike 

často u ľudí spája matematiku s averziou. A platí, že ľudia sa vyhýbajú 

veciam či situáciám, ktoré sú spojené s averznými zážitkami (Bandura, 

1977). S cieľom odstrániť negatívne postoje žiakov k matematike, sa mnohé 

výskumné štúdie venovali identifikácii faktorov vplývajúcich na postoj žiakov 

k matematike. Vo viacerých výskumoch sa zistilo, že veľmi významnú úlohu 

pri vytváraní postoja žiakov k matematike má učiteľ (Berends, Goldring, 

Stein, & Cravens, 2012, Charalambous, Panaoura & Philippou, 2009; Johnson, 

2000) a využívanie zaujímavých vyučovacích stratégií (Yang, 2015). Ďalším 

veľmi dôležitým faktorom ovplyvňujúcim postoj študentov k matematike sú 

nimi dosiahnuté úspechy v matematike (Lipnevich et al., 2011; Moenikia 

& Zahed-Babelan, 2010; Woon, 2005). Cestou k zlepšenie postoju žiakov 

k matematike a tým aj k zlepšeniu výsledkov žiakov v matematike by mohol 

byť teda učiteľ využívajúci pre žiakov zaujímavé vyučovacie stratégie. Zároveň 

by to mal byť učiteľ, ktorý žiakom prezentuje skutočnú povahu matematiky. 

Je vhodné žiakom ukázať, že matematika nie je iba o pevných pravidlách 

a postupoch ale aj o kreativite a hľadaní súvislostí. Vodítkom pri hľadaní 

vhodnej stratégie by mohli byť zistenia viacerých výskumov, kde sa ukázalo, 

že ak sa majú študenti zamyslieť nad nejakou situáciou a vyvodiť z nej 

matematickú otázku, tak sa o matematiku zaujímajú oveľa intenzívnejšie 

a dosahujú v matematike vyššie úroveň (Silver, 1994). Tieto výskumy 

podporuje aj uznávaný matematik Reuben Hersh, ktorý vo svojej knihe Čo je 

v skutočnosti matematika? (What Is Mathematics, Really?) hovorí, že „Riešenie 

problémov a vytváranie nových je podstatou matematického života. Ak však 

matematiku postavíme mimo prirodzeného kontextu, tak sa samozrejme, javí 

ako mŕtva.“  

Proces učenia sa a riešenie problémov  

Podľa Jeana Piageta učenie sa neznamená zapamätávať si isté 

postupy. Pravé učenie sa podľa neho znamená pochopiť, ako jednotlivé 

myšlienky do seba zapadajú. Zastával názor, že žiaci by si mali pri učení sa 

vytvárať mentálne modely, ktoré im ozrejmia, ako myšlienky navzájom 

súvisia (Piaget, 1970). Keď sa žiak stretne s novým poznatkom či situáciou, 

snaží sa ju zakomponovať do svojho mentálneho modelu, do svojej predstavy 

o realite. Proces osvojovania si nových poznatkov je sprevádzaný zmenou 

mentálneho modelu. Ak sa žiakom podávajú v rámci vyučovania „hotové“ 

poznatky vo forme poučiek, vzorcov a šablónovitých postupov, nenastáva 
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rozvoj myslenia žiaka. Jeho vedomosti sú formálne (Hejný, 1990). Dôvodom 

je, že u žiaka nedošlo k začleneniu nového poznatku do mentálneho modelu, 

bol vynechaný proces tvorby prepojenia nového z už získaným a často aj 

proces vytvorenia mentálneho obrazu nového poznatku v mysli žiaka. Došlo 

len k symbolickému zápisu do pamäte žiaka. Formálne vedomosti veľmi 

sťažujú žiakom poznanie pravej povahy matematiky. Dokonca možno povedať, 

že miesto skutočnej matematiky sa učia manipulovať s naučenými symbolmi 

(porovnaj Mazur, 1997). Formálne vedomosti predstavujú prekážku aj pri 

riešení problémov, ktoré sú riešené dedukciou. Deduktívne usudzovanie viac 

súvisí s priestorovou ako verbálnou schopnosťou. Priestorová schopnosť je 

založená na vytváraní obrazových predstáv a psychickej manipulácii s nimi. 

Ľudia si pri dedukcii pomáhajú vytváraním mentálnych modelov, čiže 

predstavami, založenými na fyzickej realite (Ruisel, 2004). Preto považujeme 

za vhodné, aby sa žiaci počas vyučovania matematiky učili pracovať nie len 

s pojmami, ale aj s ich prepojením na fyzickú realitu. Teda aby sa žiaci snažili 

vytvoriť mentálny model zadaného problému. Napríklad pri hľadaní odpovede 

na otázku: Číslo A je menšie ako C, B je väčšie ako C. Je číslo B väčšie ako 

C? V tomto prípade za istú formu mentálneho modelu budeme považovať 

predstavu číselnej osi, kde sú zoradené dané čísla podľa údajov v úlohe. 

S podobným druhom mentálnych modelov sa stretávame, keď sa deti učia 

napr. spočitovať čísla. Keď majú problém vypočítať 5+3, tak sa im poradí: 

Predstav si máš 5 jabĺk a 3 jablká. Podľa Gondu (2019) je potrebné tiež 

presvedčiť žiakov, že matematika je veda, ktorá vznikla, aby pomáhala riešiť 

úlohy z praktického života. Táto jej úloha a poslanie by mala byť prezentovaná 

žiakom počas celého obdobia štúdia. V napĺňaní tohoto cieľa sú na prvom 

mieste slovné úlohy. 

Slovné úlohy 

Pojem slovná úloha nie je jednoznačne vymedzený v odbornej 

literatúre. My sa prikláňame k dvom nasledujúcim vnímaniam pojmu slovná 

úloha. L. Verschaffel, B. Greer a E. De Corte (2000) vymedzujú pojem slovné 

úlohy nasledovne:  

Slovné úlohy môžu byť definované ako slovné formulácie problémových 

situácií, v ktorých je položená jedna alebo viac otázok, na ktoré možno 

odpovedať použitím matematických operácií s číselnými údajmi dostupnými 

v zadaní úlohy. 

Podľa autorov L. Verschaffel a kol. pojem slovná úloha nezahŕňa 

numerické úlohy zadané slovne. Dôležitosť kontextu slovnej úlohy s ohľadom 

na riešiteľa vystihuje M. Hejný (2003, s. 23) svojím vymedzením slovnej 

úlohy: 

Termínom slovná úloha rozumieme matematickú úlohu, ktorá vyžaduje 

jazykové porozumenie a presah do životnej skúsenosti. Pod jazykovým 
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porozumením sa chápe porozumenie sémantiky samotných slov, slovných 

spojení i väzieb v texte úlohy. Presahom do životnej skúsenosti sa označuje 

skutočnosť, že so situáciami rovnakého kontextu, ako je kontext slovnej 

úlohy, sa riešiteľ stretol vo svojom živote, a teda má s nimi vlastné alebo 

sprostredkované skúsenosti. 

Rôzne formy prezentácie slovných úloh popisuje Z. Semadeni (1995), 

s ktorým sa stotožňuje L. Verschaffel a kol. (2000) nasledovným vyjadrením: 

Slovné úlohy môžu byť dané vo forme kombinácie písaného textu a iných 

druhov informácií (napríklad tabuľky, obrázka, náčrtu, videa ...) a prezentované 

tiež ústne (zahŕňajúce použitie intonácie, gestikulácie a iných neverbálnych 

druhov komunikácie). 

V školskej matematike sa často stretávame s rozdelením slovných 

úloh na jednotlivé kategórie. Jedná sa o prirodzené delenie, na základe 

nejakého spoločného znaku. Myslíme si, že deliť úlohy do skupín podľa toho, 

že sa počítajú rovnakým spôsobom je správne a prirodzené, no obsahuje 

v sebe isté riziko. Na strane učiteľa je riziko v tom, že bude mať tendenciu 

„uľahčiť“ prácu žiakom a ponúkne im hotový algoritmus riešenia daného typu 

slovných úloh. U žiakov je riziko ukryté v snahe naučiť sa naspamäť algoritmus 

riešenia daného typu úloh, bez dostatočného porozumenia jednotlivých krokov 

riešenia (Vankúš, Kubicová, 2010). Takýmto spôsobom naučené algoritmy 

môžu spôsobiť mentálny blok. Mentálny blok spočíva vo funkčnej fixácii, 

ktorá znemožňuje vnímať možnosť použitia algoritmu za iných okolností ako 

za akých bol naučený.  

Vyučovanie slovných úloh s tematikou práca 

Najskôr uvedieme štandardný učebnicový vzorový príklad, na základe 

ktorého sa žiaci majú naučiť riešiť slovné úlohy o spoločnej práci. 

 

Príklad 1: 

Jeden traktorista poorie pole za 12 hodín. Druhý z výkonnejším strojom 

to urobí za 8 hodín. Ako dlho im to bude trvať, ak budú orať spolu? 

 

Riešenie: 

prvý traktorista.....................12 hod........za 1 hodinu.................1/12 poľa 

druhý traktorista.....................8 hod........za 1 hodinu.................1/8 poľa 

spolu .............. x hodín 

 

prvý traktorista.....................za x hod......................x . 1/12 = x/12 

druhý traktorista...................za x hod......................x . 1/8 = x/8 

 

Zostavíme rovnicu, v ktorej sčítame prácu za x hodín prvého traktoristu 

a druhého traktoristu  
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Riešením lineárnej rovnice je .  

Uvedené riešenie možno považovať za algoritmus riešenia daného 

typu slovných úloh. Podľa viacerých výskumov je to najčastejší spôsob 

odovzdávania nových poznatkov vo vyučovacom procese (napr. Navarro-Ibarra, 

2017). Takýto prístup je ekonomický, šetrí čas a žiaci sa dostanú hneď k podstate 

a to je spôsob riešenia slovných úloh o spoločnej práci. Daný algoritmus je 

veľmi užitočný a zároveň jednoduchý. Žiaci sa ho pomerne rýchlo naučia 

a ušetrený čas sa môže využiť na precvičovanie daného algoritmu. Tento 

spôsob odovzdávania vedomostí má, popri všetkých svojich značných 

výhodách aj jeden nedostatok – neučí žiakov riešiť problémy ale len úlohy. 

Pri prvom stretnutí s úlohou o spoločnej práci je to pre žiakov problém 

(nepoznajú spôsob jeho riešenia) a tento problém za nich vyrieši učiteľ. 

Následne už riešia len úlohy (postup riešenia poznajú) na precvičenie 

naučeného postupu. Ale podľa prieskumu časopisu Fortune sú najviac 

vyhľadávaní a cenení zamestnanci, ktorí dokážu riešiť problémy. Plnenie úloh 

sa objavilo až na predposlednom mieste. Prirodzenou reakciou na túto 

požiadavku praxe je zväčšenie priestoru venovanému riešeniu problémov vo 

vyučovaní matematiky (nie len). Výsledný algoritmus by bol výsledkom 

uvažovania žiakov pod vedením učiteľa. Nižšie navrhovaný postup vyučovania 

slovných úloh o spoločnej práci je najvhodnejšie vo vyučovaní aplikovať 

heuristickou metódou.  

Cesta k algoritmu 

Skôr ako sa začnú vyučovať slovné úlohy o spoločnej práci, žiaci už 

riešili na hodinách slovné úlohy (môžu byť aj o práci), ktoré sa riešia 

pomocou úmernosti – trojčlenky. Rovnako už žiaci vedia počítať s percentami. 

Počas tejto etapy vyučovania matematiky získali veľmi dôležité poznatky, 

často využívané v bežnom živote. Na týchto vedomostiach a zručnostiach 

možno stavať aj pri riešení úloh o spoločnej práci. Monitoring už získaných 

vedomostí je veľmi užitočný k lepšiemu začleneniu nových poznatkov do 

myšlienkového sveta žiakov. Uvedené poznatky stačia žiakom na vyriešenie 

nasledujúcich dvoch úloh: 

 

Úloha 1 

Traktorista poorie 20 hektárov za 5 hodín. Koľko hodín mu trvá 

zoranie 60 hektárov? 
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Túto úlohu vyrieši väčšina žiakov priamo z „hlavy“, pričom vedome 

či nevedome využije priamu úmernosť.  

Aj nasledujúcu úlohu je možné vypočítať priamou úmernosťou, ale 

k jeho riešeniu už mnohí žiaci použijú pero a papier, prípadne kalkulačku. 

 

Úloha 2 

Traktorista poorie 20 hektárov za 5 hodín. Koľko hodín mu trvá 

oranie 70 hektárov? 

 

Táto úloha sa dá vyriešiť aj využitím  prepočtu na jeden diel celku, 

podobne ako pri percentách využitím prechodu cez jedno percento. Ak žiaci 

porozumeli podstatu prechodu cez jedno percento, dokážu (s prípadnou pomocou 

učiteľa) túto ideu transformovať na podmienky úlohy 2. V zadanej úlohe 

môže byť celkom čas orania alebo zoraná plocha. Teda budeme robiť prepočet 

na jednu hodinu alebo na jeden hektár. Tým je stanovené čiastková úloha a to 

zistiť akú plochu zorie traktorista za jednu hodinu alebo koľko hodín potrebuje 

na zoranie jedného hektára. Akým spôsobom uskutočníme prepočet? Prostred-

níctvom matematickej operácie delenie, ktorej výsledkom je časť delenca 

pripadajúca na jeden diel deliteľa. 

V ďalšej diskusii analyzujeme nasledovné možnosti postupu riešenia. 

Ktorý je správny? 

 

Možno niektorých žiakov prekvapí, že správne sú obe možnosti. 

Dôležité je vedieť určiť – interpretovať, význam získaného výsledku delenia. 

Ide o prepojenie získaného čísla s fyzickou realitou – vytvorenie mentálneho 

modelu. Zlomok  sa skladá z čísel 5 a 20 no ani jedno z nich v takejto 

podobe nie je prepojiteľné s realitou. Ak si uvedomíme, že v zadaní nebol 

zadané číslo 5 ale 5 hodín, tak vieme zadaný údaj prepojiť s mentálnym 

modelom. 5 hodín je časový údaj. Rovnako pridaním fyzikálnej jednotky 

hektár k číslo 20, získame plošný údaj. Pri delení potom získame informáciu, 

aké množstvo z čitateľa (to udáva výsledok delenia číselných hodnôt) 

potrebujeme na jeden diel menovateľa. Na základe uvedeného odporúčame 

miesto  

päť deleno dvadsať rovná sa jednaštvrtina 
používať 

päť hodín deleno dvadsať hektárov rovná sa štvrtina hodiny na hektár. 

Z čoho vyplýva, že traktorista potrebuje ¼ hodiny na zoranie jedného 

hektára. Pri druhom delení by sme dostali výsledok 4 hektáre za hodinu. Oba 

výsledky sú rovnocenné pre ďalšie kroky riešenia zadanej úlohy. Dodané 

fyzikálne jednotky k číslam sú nápomocné aj pri hľadaní ďalšieho kroku 
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postupu. Je potrebné urobiť takú výpočtovú operáciu, aby výsledkom časový 

údaj – číslo, ktorého fyzikálnou jednotkou by bol čas. Keďže sčitovaním 

(odčitovaním) sa nemení rozmer (fyzikálna jednotka), tak do úvahy pripadá 

násobenie alebo delenie.  

Pridanie fyzikálnej jednotky (rozmeru) k číslu má veľký význam pre 

zrozumiteľnosť jednotlivých krokov riešenia. Čísla sú abstraktné a pridanie 

fyzikálnej jednotky ich prepája s realitou, z abstraktného sa stáva konkrétne. 

Pridanie fyzikálnej jednotky k číselnej hodnote umožňuje vytvoriť mentálny 

model, teda prepojenie s fyzickou realitou. Číslo 5 môže samé o sebe znamenať 

čokoľvek. No 5 m znamená dĺžku, prípadne vzdialenosť, dokonca konkrétne 

predstaviteľnú, čo znamená, že sa pracuje s pojmom, ktorý je identifikovaný 

s realitou. Ďalším a veľmi významným prínosom pridania fyzikálnej jednotky 

je zjednodušenie orientácie sa pri výbere operácií s číselnými hodnotami 

(číslami). Žiakom je intuitívne zrejmé, že sčitovať a odčitovať možno len 

rovnaké „rozmery“ (jablká s jablkami a hrušky s hruškami). Pri násobení a delení 

sú tiež vodítkom práve fyzikálne jednotky pripojené k číselnej hodnote. 

Napríklad, ak má byť výsledkom rýchlosť, ktorej jednotkou je km/hod, tak ju 

vypočítame, ak nejakú vzdialenosť delíme príslušným časovým intervalom.  

Rýchlosť X 

Ešte raz sa vrátime k vypočítanej hodnote 4 hektáre za hodinu 

(4 ha/hod). Je to údaj, ktorý hovorí koľko hektárov zorie traktorista za 

jednotku času. Tento údaj môžeme interpretovať aj ako rýchlosť orania 

traktoristu (pracovná rýchlosť). Venujme chvíľu pozornosť pojmu rýchlosť. 

Je to pojem, ktorý môžeme použiť aj na porovnávanie dvoch (viacerých) 

subjektov vykonávajúcich tú istú činnosť. Porovnávanie je založené na tom, 

že pre každý z porovnávaných subjektov stanovíme aké množstvo z danej 

činnosti vykoná za jednotku času (napr. za hodinu). Získané hodnoty následne 

porovnáme. Napríklad, ak máme dva automaty na plnenie fliaš minerálkou, 

tak rýchlejší je ten, ktorý za hodinu naplní viacej fliaš. Z dvoch áut je 

rýchlejšie to, ktoré prejde za hodinu viac kilometrov. Samotný pojem rýchlosť 

(keď ho nevnímame v duchu definície fyzikálnej veličiny) je do istej miery 

abstraktný a je potrebné k nemu pripojiť ešte jeden pojem, vďaka ktorému je 

možné si reálne predstaviť o akej rýchlosti sa hovorí. Poznáme rýchlosť auta 

(pohybu) ale aj rýchlosť plnenia fliaš, rýchlosť skladania Rubikovej kocky, 

rýchlosť zohrievania vody kanvicou, dokonca aj rýchlosť rozprávania či 

riešenia slovných úloh. Preto môžeme zaviesť pojem „rýchlosť X“, ktorý 

budeme používať pri riešení slovných úloh o práci. X nahradíme podľa 

zadania úlohy. 

Význam pojmu „rýchlosť X“ je v tom, že vďaka jej známej hodnote 

vieme jednoducho vypočítať prácu, ktorú vykonáme za určitý násobok 

jednotky času. Súčasne vieme jednoducho vypočítať čas potrebný na vykonanie 
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určitého množstva práce. Trochu nadnesene povedané, ak poznám „rýchlosť 

X“, tak vypočítam čokoľvek, čo sa danej práce týka. Osvojenie si tohto pojmu 

umožní žiakom nasmerovať ich úvahy pri riešení úloh o práci. Ich myšlienky 

a kroky budú smerovať k medzivýsledku, k vypočítaniu „rýchlosti X“. 

Výsledkom diskusie okolo pojmu „rýchlosť X“ je nasledovný vzťah: 

 

Tento vzťah sa neponúka žiakom ako hotový produkt, ktorý je 

potrebné si zapamätať. Je to výsledok objavného procesu, ktorý sme začali 

tým, že sme číslam pridali ich fyzikálne jednotky, teda sme im dali konkrétny 

význam a uvažovali sme o praktickom význame jednotlivých čiastkových 

výsledkov pri riešení úlohy. Riešenie úlohy je dôsledne sprevádzané s tvorbou 

mentálnych modelov. Mentálne modely na jednej strane uľahčujú porozumenie 

jednotlivých krokov riešenia, na druhej strane, ak žiak dokáže tvoriť mentálne 

modely, je to znakom jeho porozumenia priebehu riešenia úlohy. 

Znovu sa vrátime k príkladu číslo 1 a budeme ho riešiť tak, že 

k číslam pridáme ich fyzikálnu jednotku a využijeme pojem „rýchlosť X“. 

Podľa vyššie uvedeného vzťahu sú tri kľúčové pojmy, po ktorých pátrame 

v zadaní: práca, čas a rýchlosť. Zo zadania príkladu 1 vyplýva, že práca, ktorú 

majú traktoristi vykonať je zoranie poľa. Keďže nie je udaná veľkosť poľa, 

budeme prácu traktoristov merať v jednotkách „pole“ (číslu 1 sme priradili 

„fyzikálnu“ jednotku). Činnosť, traktoristov je oranie, preto X v „rýchlosti X“ 

nahradíme pojmom orať. Teda platí: rýchlosť X = rýchlosť orania. Rýchlosť 

orania jednotlivých traktoristov vypočítame, ak veľkosť ich práce vydelíme 

časom, ktorý potrebujú na jej vykonanie. Preto : 

 

 

Podľa zadania máme vypočítať, čas potrebný na zoranie poľa, ak 

budú pracovať obaja traktoristi celý čas spoločne. Tento hľadaný spoločný čas 

označíme  

 

Každý traktorista počas spoločnej práce zorie istú časť poľa. Veľkosť 

zoranej časti poľa daným traktoristom vypočítame, ak rýchlosť práce daného 

traktoristu násobíme časom spoločnej práce. Preto platí 
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Ak sčítame jednotlivé zorané časti poľa po  hodinách spoločného 

orania, bude súčet rovný ploche celého poľa. Túto skutočnosť matematicky 

modeluje nasledujúca rovnica 

 

Po vyriešení vzniknutej lineárnej rovnice získame hľadaný čas 

spoločného orania  

Riešenie tohto príkladu v sebe obsahuje ešte jeden užitočný poznatok. 

Rovnicu  

 

možno jednoduchou úpravou zmeniť na rovnicu 

 

Rovnice (1) a (2) sú matematicky ekvivalentné no obsahovo 

rozdielne. Vďaka tomu, že počas riešenia príkladu sme pracovali s reálnymi 

pojmami, nie len s číslami, žiaci vedia, že v rovnici (1) sú na oboch stranách 

rovnice údaje o častiach poľa. Sčítance na ľavej strane majú rovnakú 

„jednotku“, inak by ich nebolo možné sčítať. Výsledok sčítania má teda tiež 

tú istú „jednotku“ ako sčítance. V rovnici (2) musia platiť rovnaké pravidlá. 

Na ľavej strane sa nachádzajú rýchlosti orania jednotlivých traktoristov a ich 

súčtom je tiež rýchlosť orania, rýchlosť spoločného orania. Preto hodnotu  

poľa/hod (konkrétne ) môžeme interpretovať ako rýchlosť ich 

spoločnej práce. Ba môžeme povedať, že je by to bola rýchlosť tretieho 

traktoristu, ktorý by takouto rýchlosťou sám pooral pole za rovnaký čas, ako 

traktoristi v zadaní príkladu 1 spoločne (z hodín fyziky známa priemerná 

rýchlosť). 

Ďalším veľmi prirodzeným poznatkom vyplývajúcim z rovnice (2) je 

fakt, že pri konaní spoločnej práce sa rýchlosti „práce“ sčitujú. To možno 

napríklad využiť vo fyzike, pri riešení úloh s protiidúcimi autami. Zároveň je 

to príprava a vysvetlenie, prečo v príkladoch o napĺňaní nádrže jedným 

otvorom vodou a súčasným vypúšťaním iným otvorom sa práca jednotlivých 

otvorov odčituje. Práca otvoru, ktorým sa nádrž napĺňa je zmenšená o prácu 

otvoru, ktorým sa nádrž vyprázdňuje.  
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Záver 

Matematika je koncepčný predmet. Preto vyučovanie matematiky 

chápeme ako tvorbu matematiky, spoluobjavovanie možností riešenia 

a vytváranie prepojení medzi jednotlivými jej oblasťami. Podstatnou zložkou 

matematickej aktivity je aj hľadanie súvislostí, riešenie úloh a problémov, 

tvorba pojmov, zovšeobecňovanie tvrdení, ich preverovanie a zdôvodňovanie, 

pričom tvorba poznatkov sa opiera o skúsenosti poznávajúceho (Šedivý, 

Ďuriš, Fulier, 2007). Integrita vedomostí zvyšuje šance na objavenie cesty 

k riešeniu a to nie len matematickej úlohy. Nie je to zoznam faktov 

a procesov, ktoré je nutné naučiť sa naspamäť (Gonda, 2017). Myslíme si, že 

vyučovanie matematiky by sa malo uberať týmto smerom. V dnešnej 

počítačov dobe už nie je prioritou ovládanie výpočtových algoritmov 

a postupov riešení úloh. Skôr je potrebné u žiakov vytvoriť koncept čísla. 

Jednotlivé počtové sú súčasťou konceptu čísla a pre rozvoj schopnosti riešiť 

problémy je užitočné porozumieť súvisu medzi konceptom čísla a počtovými 

operáciami. Tým sa u žiakov pestuje zmysel pre čísla, ktorý tvorí základ 

vyššej matematiky (Feikes a Schwingendorf, 2008). V predkladanom spôsobe 

vyučovania slovných úloh o práci je kladený dôraz na využívanie už 

získaných vedomostí pri riešení zadanej úlohy. Zároveň sa dbá na prepojenie 

číselných hodnôt s reálnym svetom. Tým sa riešenie úlohy prenáša 

z abstraktnej roviny na rovinu reálneho život a sveta. Za pozoruhodný prínos 

predkladanej metódy v rozvoji schopnosti riešiť slovné úlohy považujeme 

fakt, že žiaci si uvedomia, že každou prípustnou matematickou operáciou 

získavame nové poznatky využiteľné v ďalších krokoch riešenia. Vďaka 

dôslednému spájaniu číselnej hodnoty (čísla) „rozmerovou jednotkou“ žiaci 

jednoduchšie identifikujú vhodné matematické operácie, a zároveň vedia 

výsledok výpočtovej operácie interpretovať v duchu zadanej úlohy. V tomto 

prípade možno hovoriť o deduktívnom vyplývaní. Každý, aj čiastkový 

výsledok je deduktívnym záverom, pričom často je potrebné zadanie úlohy 

prepojiť s adekvátnymi teoretickými vedomosťami. Väčšina problémov, ktoré 

budú žiaci riešiť vo svojom budúcom živote budú v podstate slovné úlohy. 

Myslíme si, že vyučovanie matematiky bude pre žiakov oveľa užitočnejšie, ak 

miesto odovzdávania a precvičovania „hotových“ algoritmov na niektoré typy 

slovných úloh, sa zameria na rozvoj schopnosti logicky myslieť a pri riešení 

úloh využívať už získané vedomosti a zručnosti.  



Lengyelfalusy, T., Gabrhelová, G.: 

Konceptuálny prístup k vyučovaniu slovných úloh 

 90 

Bibliografia 

BANDURA, A. 1977. Social learning theory. Engelwood Cliffs, New Jersey: 

Prentice Hall. 

BERENDS, M., GOLDRING, E., STEIN, M., CRAVENS, X. 2012. 

Instructional conditions in charter schools and students’ mathematics 

achievement gains. American Journal of Education, 116(3), 303–335. 

BOALER J. Matematické cítenie. Tatran, 2016 Bratislava.  

ISBN 978-80-222-0833-8 

DEVLIN, K. 1997. The math gene: How mathematical thinking evolved and 

why numbers are like gossip. Basic Books: New York. 

ENGLISH, L. D., GAINSBURG, J. 2015. Problem solving in a 21th century 

mathematics curriculum. In L.D. English, D. Kirshner (Eds.), 

Handbook of international research in mathematics education  

(pp. 313–330). New York, NY: Routledge. 

FEIKES, D., SCHWINKENDORF, K. 2008. The importance of compression 

in children‘s learning of mathematics and teacher’s learning to teach 

mathematics. In Mediterranean Journal of research in Mathematics 

Education, 7 (2). 

GONDA, D., TIRPÁKOVÁ, A. 2019. An alternative approach to 

pupils’acquiring a concept parameter in solving inequalities In School 

mathematics, International Journal of Mathematical Education in 

Science and Technology, DOI: 10.1080/0020739X.2019.1670365 

GONDA, D. 2017. Vyučovanie zamerané na syntézu vedomostí. In: XXXV 

International Colloquium on the Management of Educational Process: 

Sborník abstraktů a el. verzi recenzovaných příspěvků na CD-ROMu. 

Brno. ISBN 978-80-7231-958-9.   

ŠEDIVÝ, O., ĎURIŠ, V., FULIER, J. 2007. Konštruktivizmus vo vyučovaní 

matematiky. In: Veda – vzdelávanie – prax. 2 diel: zborník 

z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2007, Nitra: UKF,  

ISBN 978-80-8094-203-8, s. 319-323. 

HEJNÝ, M. 1990. Teória vyučovania matematiky. Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo. Bratislava. 

HEJNÝ, M. 2003. Anatómia slovnej úlohy o veku. In Disputationes 

Scientificae. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2003, roč. 3, č. 3,  

s. 21 – 32. 

HOYLES, C., NOSS, R., KENT, P., BAKKER, A. 2010. Improving 

mathematics at work: The need for techno-mathematical literacies. 

Abingdon, Oxon: Routledge. 

CHARALAMBOUS, C. Y., PANAOURA, A., PHILIPPOU, G. 2009. Using 

the history of mathematics to induce changes inpreservice teachers’ 

beliefs and attitudes: Insights from evaluating a teacher education 

program. Educational Studies in Mathematics, 71(2), 161 – 180.  

doi: 10.1007/s10649-008-9170-0 



STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE 
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2020, č. 1 

 91 

JOHNSON, B. 2000. Investigation of the factors affecting attitudes toward 

mathematics of students in different college mathematics courses. Ohio 

University. 

LIPNEVICH, A. A., MACCANN, C., KRUMM, S., BURRUS, J., 

ROBERTS, R. D. 2011. Mathematics attitudes and mathematics 

outcomes of U.S. and Belarusian middle school students. Journal of 

Educational Psychology, 103(1), 105 – 118. doi: 10.1037/a0021949 

MAZUR, E. 1997. Understanding or memorization: Are we teaching the right 

thing? In Conference on the Introductory Physics Course on the occasion 

of the retirement of Robert Resnick, Ed. Jack Wilson.  

MOENIKIA, M., ZAHED-BABELAN, A. 2010. A study of simple and 

multiple relations between mathematics attitude, academic motivation 

and intelligence quotient with mathematics achievement. Procedia-Social 

and Behavioral Sciences, 2, 1537 – 1542.  

doi: 10.1016/j.sbspro.2010.03.231 

NAVARRO-IBARRA, L. et al. 2017. Mathematics, Technology and Learning: 

How to Align These Variables in Order to Explain Anxiety Towards 

Mathematics and Attitude Towards the Use of Technology for Learning 

Mathematics. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology 

Education, 13(9), 6211-6229. 

PIAGET, J. 1970. Piaget’s theory. In P. H. Mussen (Ed.), Carmichael’s 

manual of child psychology. New York: Wiley. 

POFFENBERGER, T., NORTON, D. 1959. Factors in the formation of 

attitudes toward mathematics. The Journal of Educational Research,  

52 (5), 171–176. 

ROSSE, H., BETTS, J. R. 2004. The effect of high school courses on 

earnings. Review of Economics and Statistics, 86 (2). 

RUISEL, I. 2004. Inteligencia a myslenie. Ikar. Bratislava 2004. 

SEMADENI, Z. 1995. Developing children’s understanding of verbal 

arithmetical problems. In Hejný, M., Novotná, J. (Eds.). Proceedings of 

SEMT 95. Prague, 1995, s. 27 – 37. 

SILVER, E. A. 1994. On mathematical problem posing. For the Learning of 

mathematics, 14 (1). 

VANKÚŠ, P., KUBICOVÁ, E.2010. Postoje žiakov 5. a 9. ročníka ZŠ 

k matematike. Acta mathematica 13, FPV UKF, Nitra 2010.  

ISBN 978-80-8094-781-1 

VORDERMAN, C., PORKESS, R., BUDD, C., DUNNE, R.,  

RAHMAN-HART, P. 2011. A world-class mathematics education  

for all our young people. London, UK: Conservative Party. 

VERSCHAFFEL, L., GREER, B., DE CORTE, E. 2000. Making Sense of 

Word Problems. The Netherlands, Lisse: Swets, Zeitlinger Publishers 

B.V., 2000. 



Lengyelfalusy, T., Gabrhelová, G.: 

Konceptuálny prístup k vyučovaniu slovných úloh 

 92 

WOON, PEGGY H.Y. 2005. Hubungan antara Sikap terhadap Matematik 

dengan Pencapaian Matematik Pelajar Tahun Tiga. Tesis Sarjana 

Pendidikan. Fakulti Pendidikan. Universiti Malaya. 

YANG, X. 2015. Rural junior secondary school students’ perceptions of 

classroom learning environments and their attitude and achievement In 

Mathematics in West China. Learning Environments Research. 18 (2), 

249 – 266. 

 

 

Doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. 

Katedra školskej didaktiky 

Vysoká škola DTI 

Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom 

lengyelfalusy@dti.sk 

 

Doc. PaedDr. PhDr. Gabriela Gabrhelová, PhD. 

Katedra didaktiky odborných predmetov 

Vysoká škola DTI 

Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom  

gabrhelova@dti.sk 
 
 
 



STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE 
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2020, č. 1 

 93 

Rozvoj kognitívnych zručností predškolákov 

v materskej škole použitím koučovacieho prístupu 

Coaching Approach to Develop Academic Skills 

of Pre-school Pupils in Nursery School 

Eva Králová 

Abstract 

The author focuses on the development of academic skills in pre-school 

pupils by coaching approach. Coaching is an effective tool for pre-

school pupils to help them think of various tasks from different points 

of view, to be able to handle various situations. The focus is on asking 

specific questions to promote: a) self-discovery and self-reflection in 

pupils as well as b) active listening behind the content and context, to 

approach thinking, emotions and values, to develop holistic listening in 

teachers. 

Keywords: Academic skills. Asking specific questions. Coaching approach. 

Responsibility. Three levels of listening. 

Úvod 

Z hľadiska kognitívneho vývinu je predškolský vek zaujímavé 

obdobie, kedy deti spoznávajú svet, spoznávajú seba – začínajú si 

uvedomovať vlastnú identitu, ale je to aj obdobie rozvoja komplikovanejšej 

reči a socializácie s rovesníkmi. Charakteristickým znakom predškolského 

veku je podľa Vágnerovej, M. (2000) postupné uvoľňovanie viazanosti na 

rodinu a rozvoj aktivity, ktorá už nie je samoúčelná, ale má poznávaciu 

funkciu. Je to obdobie veľmi intenzívnej telesnej a duchovnej činnosti 

spojenej s množstvom hier, v ktorých sa dieťa môže učiť cez rôzne situácie, 

v ktorých by sa za bežných okolností neocitlo.  

Ak učiteľ venuje predškolákom plnú pozornosť a správa sa k nim 

prosociálne, pomáha im dobre sa pripraviť na školu, čo zvyšuje ich motiváciu 

a šancu byť úspešnými žiakmi. Je dôležité, aby deti aj v materskej škole 

(ďalej MŠ) spoznávali seba, svoje túžby a talenty. Ak má dieťa v sebe 

objaviť svoj skrytý potenciál, malo by byť k jeho poznaniu systematicky 

a bezpečne vedené. Prosociálny učiteľ sa k žiakom správa podľa zlatého 

pravidla mravnosti: „Čo chceš, aby robili tebe, rob aj ty druhým.“ Žiakom tak 

pomôže objavovať svoje ciele a oni dostanú chuť učiť sa. Bez poznania 
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svojich túžob nie je možné stanoviť si ciele. Keď dieťa v škole objavuje 

vlastné ciele, prichádza s tým aj chuť učiť sa a vytráca sa strach. K tomu je 

dôležitá učiteľka alebo učiteľ, ktorí sa so žiakmi rozprávajú, majú ich radi, 

dôverujú im, sú k nim úprimní, zaujímajú sa o ich túžby, pomáhajú im ich 

realizovať, stanovujú im hranice a pravidlá, ktoré sú pre ďalší život detí 

v spoločnosti dôležité, ale zároveň tieto pravidlá aj kontrolujú. To chce silnú 

morálnu osobnosť učiteľa, ale aj rodičov a ostatných ľudí (príbuzných, 

rodinných priateľov atď.). 

Všeobecné kognitívne ciele edukácie v MŠ sú (ISCED 0, 2016, s. 6):  

 „(...) podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu,  

 podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa,  

 (...) rozvíjať u dieťaťa dimenzie školskej spôsobilosti, aby sa ľahko 

adaptovalo na následné primárne vzdelávanie,  

 umožňovať dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej 

skúsenosti a aktívneho bádania,  

 zabezpečovať dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní, 

 zabezpečovať dostupnosť poradenských a ďalších služieb pre všetky 

deti.“  

Jeden z prostriedkov, ktorý môže účinne pomôcť predškolákom 

rozvíjať kognitívne zručnosti v MŠ, je koučing. Je to pomáhajúci rozhovor, 

ktorý koučovanému pomáha kvalitnejšie rozmýšľať a konkrétnejšie vnímať 

realitu, ale najmä seba. Tento rozhovor je účinný preto, že väčšina z nás má 

v sebe akési „brzdy“, ktoré spôsobujú rozdiel medzi naším potenciálom 

a aktuálnym výkonom alebo správaním. Koučing tieto brzdy v našom myslení, 

vnímaní seba a správaní pomáha odstraňovať (Spillerová, D., 2017).  

Učiteľ, ktorý je aj kouč, môže vedome využívať koučovací prístup 

ako príležitosť rozvíjať potenciál žiakov v týchto oblastiach:  

 Podnecuje žiakov, aby uvažovali o veciach z novej perspektívy. 

 Prehlbuje u žiakov sebauvedomenie, posilňuje ich dôveru v seba, v ich 

schopnosť zvládať „problémové“ situácie, nachádzať vlastné riešenia. 

 Buduje u žiakov prevzatie zodpovednosti za tieto riešenia. 

 Keďže racionálna časť mozgu sa plne rozvinie v skorej dospelosti, 

učiteľ citlivo a správne používa techniky a otázky koučovacieho prístupu 

s rešpektom, ktorý je založený na stanovení hraníc a vyjadrení dôvery 

v schopnosti žiaka. 

Rozvoj kognitívnych zručností predškolákov koučovacím prístupom 

Koučovací prístup je rozhovor, ktorý môže učiteľ v materskej škole 

využiť ako edukačný prostriedok pri hľadaní a nachádzaní subjektívne 

najlepšieho riešenia zadanej úlohy alebo novo vzniknutej situácie.  
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Učiteľ, ktorý sa v edukačnom procese inšpiruje koučovacím prístupom 

môže podporiť žiakov MŠ v týchto oblastiach, ktoré zobrazuje obrázok 1 

(Collins, G., 2009): 

a) Posilnenie sebauvedomenia, aby si uvedomovali svoje myšlienky, 

ale aj to, čo sa deje v ich vnútri. Učiteľ môže uľahčovať žiakovi 

proces myslenia rekapitulovaním žiakových nápadov a ujasňovaním 

cieľov. Žiak si potrebuje uvedomiť nápad (čo chce), plán (ako nápad 

môže dosiahnuť), akciu (čo pre to musí urobiť). 

b) Zanechanie bariér: Učiteľ/ka usmerňuje žiaka, aby dokázal zanechať 

prekážky, ktoré mu bránia postupovať pri hľadaní riešení slobodne 

a zodpovedne, aby objavil niečo, čo ho presahuje. Prípadne, ak sa 

nevie posunúť, učiteľ mu môže poskytnúť niekoľko možností, napr. 

„Viem o niekoľkých zaujímavých riešeniach tejto úlohy. Chceš ich 

počuť? ...“ 

c) Podporu detí v ich raste k zodpovednosti: Povzbudzovaním zo strany 

učiteľa/ky k tomu, aby sa pýtali, uvažovali, plánovali a konali na 

základe nového poznania. K tomu je potrebné budovať dobrý vzťah 

s deťmi.  

d) Stanovenie si dosiahnuteľných cieľov a ich efektívne dosahovanie.  

e) Hľadanie odpovedí na koučovacie otázky môže deťom pomôcť 

zaujať postoj počúvania, dialógu, odvahy a entuziazmu počas hľadania 

riešení, čo uvoľňuje ich potenciál. Sú to otázky, ktoré žiakovi pomáhajú 

ujasniť si svoj cieľ – napr. predstaviť si ho ako splnený. Pomáha  

tu tzv. „naladenie“: „Predstav si, že si úlohu vyriešil/a. Aký bol prvý 

krok?/Čo všetko ti stojí v ceste, aby si úlohu vyriešil/a?“ 

 

 
Obrázok 1: Podpora žiakov pri riešení úloh koučovacím prístupom 
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Napríklad, na hodine matematiky môže učiteľka rozdať žiakom 

predmety rôznych tvarov a (alebo) farieb, napr. kocky – kvádre, aby si ich 

„ohmatali“ a ľahšie tak dokázali pochopiť význam niektorých matematických 

pojmov, napr. sčítania, priamo v procese ako s nimi narábajú, na ich 

vývinovej úrovni. Koučovací prístup učiteľky, ktorá ponúka predškolákom 

princíp sčítania do desať „iným spôsobom“, môže vyzerať aj takto: 

„Vidím, že Miška používa stratégiu zoskupovania podľa jedného 

spoločného znaku. Dáva do jednej skupiny  rôzne tvary rovnakej farby. Je to 

šikovný sčítací trik. Výborne Miška! A Peťko zase používa rôznofarebné 

kvádre na vytvorenie konkrétnych predmetov, vecí, ktoré pozná. Vidím, že 

oranžové kvádre v jednej skupine predstavujú pomaranč a červené zase 

jablko. Miška aj Peťko našli odlišný spôsob ako vyriešiť matematickú úlohu 

sčítavania do desať. Karolínka, veľmi sa mi páči, že k rovnakým tvarom si 

priradila číslice a tiež sa mi páči ako úhľadne si ich napísala. Naozaj si si 

dala záležať, aby si k rôznemu počtu tvarov priradila správne číslice. Vidím, 

že si zoskupila rôzne veľké tvary do skupín a ich počet si dobre vypočítala, 

lebo ku každej skupine si priradila správnu číslicu.“   

Koučovací prístup učiteľky v tomto príklade spočíva v tom, že popíše 

stratégie, ktoré žiaci používajú, ale sústredí sa aj na ich schopnosť vyriešiť 

problém sčítania. Jej popis reality, ku ktorému nezabudne pridať uznanie, 

umožní každému dieťaťu uvedomiť si, že učiteľka vidí jeho alebo jej prácu 

a úsilie, ale celá skupina si môže uvedomiť, že každý z nich používa iný 

spôsob pri vyriešení rovnakého zadania.  

Kladenie otázok v materskej škole – inšpirácia koučingom 

Z príkladu v predchádzajúcej kapitole je zrejmé, že učiteľ v role kouča 

nebude hľadať riešenia namiesto žiaka. Učiteľ môže žiakovi položiť otázku 

takto: Kde dáš tento tvar? Čaro takto položenej otázky spočíva v tom, že 

odpoveď na ňu môže byť pre každého žiaka iná, podľa toho, akú stratégiu si 

dieťa zvolí pri sčítaní. Pri kladení otázok, je dôležité zlaté pravidlo koučingu: 

Po položení otázky, počkaj na odpoveď. Veľa učiteľov má totiž tendenciu 

klásť niekoľko otázok naraz, napríklad takto: 

‒ Akej je to farby? Kde to zaradíš? 

‒ Koľko je tu kociek? Čo teraz robíš? Je správne dať ich do jednej 

skupiny? 

‒ Spočítaj všetky modré kocky. Čo s nimi urobíš?  

Aj keď učiteľ/ka má zámer pomôcť žiakom, veľmi často položením 

viacerých otázok dosiahne opačný účinok, deti zmätie. Keď položí žiakom 

viaceré otázky naraz, alebo im zadá naraz viacero pokynov, deti to zvyčajne 

vystraší, lebo majú pocit pred učiteľom musia obstáť podaním čo najlepšieho 

výkonu. Najmä, ak dieťa cíti, že učiteľ perfektne ovláda odpoveď. Položenie 

viacerých otázok môže tiež u detí vyvolať pocit, že sú skúšané, čo môže 
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spôsobiť, že odmietnu hovoriť a zostanú radšej ticho, najmä ak cítia strach 

z možnej chyby, ak nie sú si istí odpoveďou. Koučing nám ponúka možnosť, 

dať do rovnováhy kladenie otázok s popisom úlohy, reality, situácie. Pomer 

by mal byť 1 otázka na 10 popisov úlohy, situácie, reality. 

Ak žiak vie, čo je jeho cieľom, učiteľ mu koučovacím prístupom 

pomáha pri hľadaní cesty – spôsobu realizácie úlohy. Niekedy žiak nemôže 

úlohu vyriešiť, lebo nemá na ňu dostatok zručností. Vtedy mu učiteľ 

koučovacím prístupom pomáha nájsť to, čo z úlohy predsa len žiak dokáže 

vyriešiť. Potom položí otázku. Takto podnecuje aj slabších žiakov, aby 

uvažovali o veciach inak, pomáha im pozrieť si ich z iného uhla pohľadu 

a v nemalej miere posilňuje ich dôveru v seba, v svoju schopnosť zvládať aj 

ťažšie zadania a úlohy. Predstavme si situáciu, že v triede je 4 ročný žiak, 

ktorý stále nepozná všetky farby a tvary. Cieľom učiteľa/ky je pomôcť mu 

naučiť sa tieto pojmy: 

„Dominik, v oboch rukách držíš žltý kváder. Oba kvádre majú tvar 

obdĺžnika. Vidím, že ich kladieš jeden na druhý. Dva žlté kvádre. Teraz, keď si 

ich položil na seba, sú vyššie. Vidím, že si pridal červený trojuholník, aby si 

vytvoril špicatý vrchol. Jeden červený trojuholník si položil na vrch. V krabici 

pri tebe je veľa farieb a tvarov. Akú ďalšiu farbu si vyberieš? Dominik 

odpovedá, „Oranžovú.“ Učiteľka pokračuje, „Výborne, Dominik, poznáš farby! 

Je to oranžový kruh.“ 

V tomto rozhovore učiteľka opakovane použila slovo „žltý“ ku 

kvádrom a ďalšie dve farby, červenú pre trojuholník a oranžovú pre kruh. 

Napokon pomenovala aj pozíciu kde ich žiak umiestnil. Učiteľka nechala 

priestor Dominikovi ako a koľko farieb či tvarov si osvojí. Je pravdepodobné, 

že žiak môže vzápätí prísť za učiteľkou s žltým kvádrom v ruke: „Pozrite, 

našiel som ďalší žltý kváder!“ 

V škole sa objavujú tieto druhy otázok:  

a) Prvý spôsob kladenia otázok, ktorý majú učitelia pomerne zaužívaný 

vyžaduje od detí, aby dali správnu odpoveď, napr. „Akej farby je 

dom na tomto obrázku?“ alebo „Ako vyhláskuješ slovo s – t – a – v – 

b – a?“ Tento druh kladenia otázok je istým spôsobom „skúšania – 

testovania“, a vyžaduje od detí, aby podali výkon. Zvyčajne učiteľ 

veľmi dobre pozná odpoveď a dieťa si uvedomuje, že je dôležité 

odpovedať správne.  

b) Pri druhom spôsobe učiteľa/ku zaujíma čo žiak robí, ako postupuje 
a/alebo ho aj zaujíma prečo žiak postupuje tak ako postupuje. 

Napríklad, „Na čom teraz pracuješ?“ ... „Čo staviaš?“ ... „O čom 

píšeš?“ Tieto otázky učiteľ často kladie preto, že ho zaujíma na čom 

dieťa pracuje, ako uvažuje a chce sa naň napojiť. Ak sa učiteľ 

príležitostne žiaka niečo spýta, žiak to vníma ako záujem učiteľa 

o jeho názory, pocity a postupy. Sú to otázky, ktorými žiaka neskúša 

(tzv. netestovacie): „Ako ti môžem pomôcť?“ alebo „Nemôžem sa 
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dočkať, ako budeš postupovať ďalej.“ Umožňujú žiakovi sústrediť sa 

na odpoveď, lebo sa nesústredí na výsledok. Po položení tohto typu 

otázok je dôležité, aby učiteľ nechal krátku pauzu na žiakovu odpoveď. 

Avšak otvorené otázky tohto druhu môžu dieťa zaskočiť, 

najmä keď sú položené skôr, ako žiak uvažoval o finálnej verzii úlohy 

alebo skôr ako vôbec sám sebe, resp. niekomu inému vysvetlil, čo/ako 

chce urobiť. Je kontraproduktívne, keď učiteľ preruší dieťa vo chvíli, 

kedy nevie, čo stavia ani o čom píše. Položením otázky tohto typu dá 

učiteľ dôraz na produkt, nie na proces, čo môže odpútať pozornosť 

dieťaťa od tvorivého procesu. Problémom možno ľahko predísť, keď 

bude učiteľ používať základnú koučovaciu zručnosť, tzv. prítomnosť 

v procese, ktorá učiteľovi umožní, aby sa žiaci cítili bezpečne, prijímaní, 

rešpektovaní, vypočutí a neposudzovaní. Pre pokrok žiaka je dôležité, 

aby učiteľ zachovával pokoj aj počas ťažkostí v edukačnom procese 

(Karpinská, Z. – Kmecová, D., 2017). Namiesto častého kladenia otázok 

môže učiteľ v tomto zmysle napríklad popísať to, čo vidí, že žiak robí. 

Je to bezpečný spôsob komunikácie bez toho, aby učiteľ vyžadoval 

výkon. Napríklad: „Vidím, že si zoradil rôzne druhy ovocia podľa 

veľkosti do štyroch skupín. V skupinách nie je rovnaký počet ovocia. 

Teraz píšeš štvrtú číslicu. Každú číslicu si napísal rôznou farbou. 

Dávaš si na písaní číslic záležať. Už teraz som zvedavá, aký urobíš 

ďalší krok“. Je dôležité, aby dieťa mohlo experimentovať a malo na 

ďalší krok dostatok času a priestoru. Podľa Dweckovej, C. (2017) 

pochvaly majú na výkon klesajúci efekt, posilňuje ho spätná väzba. 

Rozdiel medzi nimi je, že pochvala hodnotí osobu, spätná väzba 

hodnotí proces – výsledok. 

c) Vylučovacie otázky typu áno/nie sa neodporúčajú. 

d) Koučing nás inšpiruje pýtať sa tak, aby žiak dostal niekoľko 

možností, z ktorých si môže vybrať. Napríklad: „Hovoríš Anička, že 

máš dve možnosti ako sa dostaneš do cieľa. Ktorú si vyberieš?“ alebo 

„Ktorá možnosť sa ti pozdáva viac?“ 

Učiteľ má teda klásť také otázky, ktoré sa vzťahujú k edukačným 

cieľom a kontrolovať, či žiaci majú všetko, čo potrebujú – alebo všetko, čo by 

mohli potrebovať vzhľadom na dosiahnutie stanovených cieľov (Neale, S. – 

Spencer-Arnell, L. – Wilson, L., 2009). Kladenie otázok, ktoré sú inšpirované 

koučingom môžu doviesť žiakov k lepšiemu sebapoznaniu a sebareflexii, 

napríklad tak ako to zobrazuje obrázok 2. 
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Obrázok 2: Otázky na podporu žiaka inšpirované koučingom 

Aktívne počúvanie – počúvanie za obsah 

Z príkladov v predchádzajúcich dvoch kapitolách je zrejmé, že učiteľka 
poskytovala žiakom spätnú väzbu s cieľom pomôcť im pri učení. Rozlišovala 
slabé aj silné stránky dieťaťa, a tak poskytla žiakovi slobodu, ale aj zodpo-
vednosť. Zručnosť aktívneho počúvania predpokladá, aby sa učiteľka úplne 
odpútala od seba a plne sa sústredila na to, čo žiak hovorí, robí, ako zadanú 
úlohu rieši. Tak zároveň učiteľka vytvára atmosféru dôvery a povzbudzuje 
žiaka, aby spontánne vyjadril svoje myšlienky, predstavy, názory či postoje. 

Aktívne počúvanie v koučovacom rozhovore predstavuje plné 
sústredenie sa na to, čo klient hovorí, pričom kouč ide až za obsah počutého. 
Karpinská, Z. a Kmecová, D. (2017, s. 83) odporúčajú zaoberať sa pri koučo-
vacom počúvaní hlbším porozumením toho, akým spôsobom klienta jeho 
problém znepokojuje. „Snaží sa klienta pochopiť, nie do detailu porozumieť 
všetkému, umožní klientovi vydať zo seba napätie a záťaž bez posudzovania, 
aby sa posunul vpred v premýšľaní a hľadaní možností.“  

Tieto autorky rozlišujú tri úrovne počúvania (obrázok 3, ibid., s. 83-83): 
a) 1. úroveň: Počúvanie obsahu a kontextu – teda bežné počúvanie. 
b) 2. úroveň: Počúvanie na úrovni štruktúry myslenia, hodnôt a emócií. 

Tu môže učiteľ vnímať, čo je pre žiaka dôležité a čo len okrajové. 
Všíma si, čo žiak hovorí, ale aj čo nehovorí a na tejto úrovni počúva 
na základe svojej vlastnej skúsenosti, je ku žiakovi empatický. 
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c) 3. úroveň: Celostné počúvanie na úrovni poľa, kde sa učiteľ spolu 

s žiakom nachádzajú. Tu učiteľ vníma to, čo mu je známe z kontextu 

žiakovho života, vzťahov, životnej nálady a počúva aj svoju intuíciu. 

 

 

Obrázok 3: Tri úrovne počúvania inšpirované koučovacím prístupom 

 

V tomto zmysle je aktívne počúvanie zo strany učiteľa kľúčové pre 

úspešný rozvoj žiaka, ktorý s pomocou učiteľa dokáže ochotne prebrať 

zodpovednosť za konkrétnu úlohu (nápad), niečo pre to urobí a sám si to 

navrhne (plán). Výsledkom je dobrá spätná väzba, ktorá je kľúčová pre 

žiakov úspech (akcia). Keď sa učiteľovi podarí zachytiť významné momenty 

počas riešenia úlohy, umožní tak žiakovi, aby získal iný pohľad na riešenie 

úlohy, ako mal na začiatku. Efektivita takého vzťahu učiteľa so žiakom 

pramení z pochopenia emócií a potrieb žiaka, pričom ak mu učiteľ poskytne 

pocit bezpečia a dôvery, môže dôjsť k osobnostnému rastu žiaka (Horská, H., 

2009).   

Kvalita učiteľovej pozornosti a jeho prosociálne správanie sú pre 

žiakov dôležité faktory, ktoré im pomáhajú stať sa pripravení a motivovaní na 

školu, aby z nich raz boli žiaci, ktorí chodia do školy radi. 

Záver 

V príspevku sa zaoberáme rozvojom kognitívnych zručností predško-

lákov s využitím koučovacieho prístupu. Tento prístup môže prispieť k posilneniu 

sebauvedomenia u žiakov. Pomôže to žiakom uvedomiť si čo chcú, ako to 

môžu dosiahnuť a čo pre to musia urobiť. Ak sa vyskytnú nejaké prekážky, 

učiteľ/ka môže žiaka usmerniť pri hľadaní riešení pomocou špecifických 

otázok. Žiaci sa môžu pozrieť na riešenie jednej úlohy z viacerých uhlov 

pohľadu, čo posilňuje ich dôveru v seba a zvyšuje ich schopnosť zvládať stále 

náročnejšie zadania. Je však dôležité, aby bola učiteľ/ka v edukačnom procese 

aktívne prítomná a počúvala za obsah vypovedaného, na úroveň štruktúry 

myslenia, hodnôt, emócií až k celostnému počúvaniu.  
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Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti v kontexte 

primárneho vzdelávania so zameraním na žiakov 

zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Developing Science Literacy in the Context of Primary 

Education with a Focus on Pupils from Socially 

Disadvantaged Environment 

Miriam Uhrinová, Jana Mastišová 

Abstract 

Nowadays it is important to develop science literacy among pupils. In 

this context, support from teachers is particularly needed for pupils from 

socially disadvantaged environment in the educational process. In this 

regard, teachers feel a lack of methodological materials to help them in 

this work. The paper presents partial results of the research aimed at 

ascertaining the current availability of methodological materials for 

primary education teachers meant for the development of science 

literacy among pupils from socially disadvantaged environment. 

Keywords: Pupil. Primary education. Socially disadvantaged environment. 

Science literacy. 

Úvod 

Prírodovedné vzdelávanie zohráva významnú úlohu v rozvoji spoločnosti 

i rozvoji ľudskej kultúry. Rozvoj a prosperita spoločnosti totiž závisí i od 

prírodovedne gramotných občanov. Pod gramotnosťou rozumieme „schopnosť 

jednotlivca prispôsobovať sa prostrediu, zvládať požiadavky sociálneho 

a kultúrneho prostredia, schopnosť jednotlivca prostredníctvom vlastnej 

gramotnosti prežiť“ (Held In Kolláriková, Pupala (eds.), 2010, s. 354). Podľa 

Národnej správy PISA (2006) je prírodovedná gramotnosť „...schopnosť používať 

vedecké poznatky, identifikovať otázky a vyvodzovať dôkazmi podložené závery 

pre pochopenie a tvorbu rozhodnutí o svete prírody a zmenách, ktoré v ňom 

nastali v dôsledku ľudskej aktivity“. 

Dôležitým prejavom prírodovednej gramotnosti sú nielen vedomostí, 

kompetencie a postoje, ale aj využívanie prírodovedných poznatkov v rozma-

nitých situáciách. Prírodovedná gramotnosť si však vyžaduje aj istú úroveň 

čitateľskej a matematickej gramotnosti. Ako uvádza Jančaříková (2017), 
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prírodovednú gramotnosť u detí predškolského a mladšieho školského veku je 

dôležité rozvíjať preto, že:  
‒ Spoločnosť potrebuje ľudí, ktorí poznajú zákonitosti prírody a ktorí sú 

schopní podieľať sa na ochrane životného prostredia ako aj chápať do 
určitej miery prírodné javy; 

‒ Očakáva sa, že ak deti dostanú v materskej škole dobré základy so 
zreteľom na rozvíjanie počiatočnej prírodovednej gramotnosti, bude 
jej rozvíjanie na základnej škole jednoduchšie a efektívnejšie; 

‒ Skúmanie prírody je významné, pretože u detí sa napr. rozvíja vedecké 
myslenie, podporuje sa prirodzená zvedavosť, rozvíjajú sa kompetencie, 
kontakt s prírodou má pozitívny vplyv na ich motorický, či emocionálny 
rozvoj. 

Je zaujímavé, že v primárnom vzdelávaní naznačujú výsledky medzi-
národných výskumov IEA PIRLS a TIMSS, že slovenskí žiaci dosahujú so 
zreteľom na prírodovedné predmety v medzinárodnom porovnaní nadpriemerný 
výkon a k prírodovedným predmetom vyjadrili pozitívny postoj. V nižšom 
sekundárnom vzdelávaní však už naznačujú výsledky medzinárodného výskumu 
OECD PISA 2012, že slovenskí žiaci dosahujú v prírodovedných predmetoch 
podpriemerný výkon. Zistilo sa, že najväčší problém sa ukazuje v súvislosti 
s rozvíjaním kritického myslenia u žiakov a ťažkosti v prírodovedných pred-
metoch majú najmä pri riešení úloh na zdôvodňovanie javov (reasoning) 
(Shewbridge a kol., 2016). Žiaci často považujú prírodovedné predmety za 
zložité, nesúvisiace s praktickým životom (Ramsden, 1998). Výsledky niektorých 
výskumov poukazujú práve na skutočnosť, že negatívne postoje žiakov 
k prírodovedným predmetom do veľkej miery súvisia s nedostatkom prepojenia 
vedy s reálnym životom (Osborne, Simon & Collins, 2003). Na základe toho 
možno konštatovať, že deti predškolského a mladšieho školského veku prejavujú 
záujem o prírodu, o jej poznávanie o rozvíjanie svojho prírodovedného vzdelá-
vania, s prechodom žiakov na druhý stupeň základných škôl však tento záujem 
u nich značne klesá. 

Prírodovedne gramotný človek sa vyznačuje zvedavosťou voči 
prostrediu, aktivitou pri jeho poznávaní a snahou objektívne objasňovať 
a interpretovať pozorované javy, skutočnosti, situácie a predmety aj so zreteľom 
na jeho aktuálnu kognitívnu úroveň. 

Optimálny rozvoj prírodovednej gramotnosti možno v predprimárnom 
i primárnom vzdelávaní zabezpečiť aplikáciou edukačných princípov (Žoldošová, 
2016): 

‒ zisťovať aktuálne poznanie dieťaťa/žiaka, 
‒ viesť deti/žiakov k vyjadrovaniu názorov, úsudkov, predpokladov 

a odôvodnení (prejavovať intenzívny záujem o detské vysvetlenia), 
‒ aktivity vytvárať tak, aby viedli deti/žiakov k pýtaniu sa otázok, 
‒ deti/žiakov vedieme k samostatnému skúmaniu reality (využitie ich 

vlastnej skúsenosti), 
‒ rozvíjať vybrané spôsobilosti špecifické pre poznávanie prírody (tzv. 

spôsobilosti vedeckej práce). 
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Pre primárne prírodovedné vzdelávanie je dôležité pracovať s predsta-

vami žiakov o prírodných javoch, pričom sa pracuje s prekonceptami i s mis-

konceptami. Práve tie ovplyvňujú významne proces učenia (Jančaříková, 

2015). Konštruktivisticky postavená výučba sa zakladá na základe poznatkov 

a skúseností žiakov, s ktorými vstupujú do edukačného procesu. V tejto súvislosti 

možno konštatovať, že u žiakov z málo podnetného prostredia, väčšinou zo 

sociálne znevýhodňujúceho prostredia, často absentujú existujúce poznatky, 

ktoré učiteľ u nich môže v edukačnom priestore rozvíjať.  

Za dieťa alebo žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia sa podľa 

zákona č. 245/2008 (§ 2, písm. p) považuje „dieťa alebo žiak žijúci v prostredí, 

ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky 

nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností 

dieťaťa alebo žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok 

primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti“. Za dieťa zo sociálne 

znevýhodňujúceho prostredia možno považovať dieťa, „...ktorému na dosia-

hnutie nejakého preň dôležitého cieľa alebo splnenia dôležitej úlohy chýbajú 

určité prostriedky, istá schopnosť, zručnosť a nedeje sa to jeho pričinením 

alebo zanedbaním“ (Bednářik a kol., 2004, s. 142). 

Efektívnu podporu žiakov zo sociálne znevýhodneného (príp. podľa 

niektorých autorov znevýhodňujúceho) prostredia možno považovať za kľúčový 

faktor pre ich školskú úspešnosť. So zreteľom na ich podporu zohráva významnú 

úlohu osobnosť učiteľa. Niektoré výskumy poukazujú na existujúci vzťah 

medzi vnútornou motiváciou učiteľov k profesijnému výkonu a ich vplyvom 

na motiváciu žiakov vzdelávať sa (Roth et al. 2007, Gorozidis, Papaioannou 

2014). Učitelia s výraznou vnútornou motiváciou k výkonu aplikujú do 

edukačného procesu častejšie aktivizujúce a inovatívne metódy zamerané na 

žiaka. Výskumy zároveň ukázali, že problémy spojené s profesiou učiteľa 

vedú u učiteľov k demotivácii, pričom často je príčinou nielen pracovná 

záťaž, nízke platové ohodnotenie, ale i žiaci, ktorí pochádzajú napr. z málo 

podnetného prostredia a je potrebné im venovať väčšiu pozornosť a vynakladať 

tak väčšie úsilie v práci (Kitching, Morgan, O’Leary 2009).  

Učiteľ/ka má pomáhať dosahovať optimálnu úroveň rozvoja všetkým 

žiakom, a to najmä prostredníctvom didaktických situácií, ktoré budú reflektovať 

ich individuálne poznatky (Jančaříková, 2015). V tomto kontexte nás zaujímalo, 

či majú učitelia pri rozvíjaní prírodovednej gramotnosti dostatok metodického 

materiálu na diferencovanú prácu so žiakmi so zreteľom na žiakov z málo 

podnetného prostredia. 
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Výskumná sondáž 

Cieľom výskumnej sondáže bolo zistiť súčasný stav ohľadom 

disponovania metodickým materiálom u učiteľov primárneho vzdelávania so 

zreteľom na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti u žiakov zo sociálne 

znevýhodneného, čiže málo podnetného prostredia. Výskum bol realizovaný 

v roku 2019. Hlavným výskumným nástrojom bolo interview, ktoré sa 

realizovalo s učiteľmi vybraných základných škôl v okrese Ružomberok. Pri 

tvorbe štruktúry otázok sme vychádzali aj z nasledujúcej výskumnej otázky: 

V1: Majú učitelia primárneho vzdelávania dostatok metodického 

materiálu, ktorý by mohli využívať pri práci v edukačnom procese so žiakmi 

zo sociálne znevýhodneného prostredia so zreteľom na rozvíjanie ich prírodo-

vednej gramotnosti? 

Výberový súbor 

Výskumný súbor bol tvorený učiteľmi primárneho vzdelávania v okrese 

Ružomberok. Vo výskume bol využitý príležitostný a kvótny výber. Výskumnú 

vzorku tvorilo 38 učiteľov, pričom 63 % opýtaných učiteľov malo svoju 

pedagogickú prax viac ako 10 rokov. 

Výskumné zistenia 

Vzhľadom k obmedzenému rozsahu príspevku budeme uvádzať len 

výber získaných dát a naše základné zistenia. 

Zaujímalo nás, či majú učitelia na 1. stupni základných škôl v triede aj 

žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Všetci oslovení učitelia sa 

zhodli, že aj v aktuálnom školskom roku, aj v priebehu predchádzajúcich 

rokov, prichádzajú do styku s takými žiakmi, ktorí prichádzajú z prostredia 

málo podnetného pre ich rozvoj. V tejto súvislosti nás ďalej zaujímalo, či 

možno prácu s týmito deťmi považovať za náročnejšiu z hľadiska prístupu 

učiteľa k nim počas edukačného procesu. Väčšina učiteľov uviedla, že práca 

so žiakmi zo sociálne znevýhodneného a z málo podnetného  prostredia je 

náročnejšia na prípravu i na čas, ktorý im venujú počas edukačného procesu.  

Z tohto dôvodu sme ďalej zisťovali, či majú učitelia dostatok 

metodického materiálu pre prácu v tomto kontexte alebo či pociťujú potrebu, 

aby mali prístup k materiálu, ktorý by im túto prácu zefektívnil. Prekvapivé 

zistenie bolo, že väčšina učiteľov pociťuje nedostatok metodického materiálu 

pre prácu s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Učitelia uvádzali, 

že vytvárať metodický materiál je pre nich časovo náročné a pripravujú si 

hlavne materiál pre frontálnu prácu so všetkými žiakmi. Pre žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia by uvítali hlavne pracovné listy, s ktorými by 

mohli v rámci ich aktivizácie pracovať v školskom klube detí, či v domácom 
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prostredí. Bolo by však potrebné, aby boli jednak spracované v takej forme, 

že žiakov motivujú do činnosti a jednak, aby ich súčasťou boli aj metodické 

pokyny pre učiteľa. Za prínosný pre edukačný proces označili učitelia aj 

zborník aktivít pre prírodovedné vzdelávanie, v ktorom by boli prezentované 

praktické aktivity pre interiér a exteriér.   

Na základe vyjadrenia opýtaných učiteľov možno ďalej zhrnúť, že 

za dôležité v tejto oblasti by považovali mať k dispozícii metodický materiál, 

ktorý by bol kategorizovaný podľa toho, ako rozvíja jednotlivé úrovne kogni-

tívnych schopností u žiakov.  

Záver 

So zreteľom na spracovávanú problematiku možno konštatovať, že 

prírodovednú gramotnosť je potrebné rozvíjať u všetkých žiakov. Vzhľadom 

na zefektívnenie edukačného procesu v tomto kontexte možno apelovať na 

skutočnosť, že v súčasnom edukačnom priestore je potrebné vytvoriť metodický 

materiál, ktorý by bol pre učiteľov nápomocný hlavne pre deti zo sociálne 

znevýhodneného prostredia.  

Pre rozvíjanie prírodovednej gramotnosti u detí mladšieho školského 

veku je vhodné napríklad: 

‒ poskytovať dostatok možností k poznávaniu a objavovaniu prírody, 

‒ ponúkať žiakom rozmanité činnosti v prírode či s prírodninami a pod-

porovať objavovanie vzťahov a súvislostí, 

‒ poskytovať žiakom rôzne veku primerané a vhodné pomôcky k pozo-

rovaniu a dokumentovaniu prírody,  

‒ klásť žiakom otázky, na ktoré je možno nachádzať viacero odpovedí 

a ktoré vychádzajú z predchádzajúcich skúseností, 

‒ spoločne sa tešiť z objavovania okolitého sveta atď. (Jančaříková, 

2015). 

Prostredníctvom doplnkového metodického materiálu sa môže otvárať 

žiakom aj zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia priestor 

na poznávanie prírody a rozvíjanie ich kompetencií aj v mimoškolskom 

prostredí. Je pre nich dôležité získať čo najviac skúseností z prírodovednej 

oblasti, aby si na nich následne mohli v edukačnom procese efektívnejšie 

konštruovať svoje poznanie. Didaktická transformácia a reflexia učebného 

obsahu, ktoré zohľadňujú jednak vývinové špecifiká, jednak špecifiká 

prostredia, je v podpore vzdelávania u žiakov kľúčom k ich úspechu. 
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Hodnotenie v informačnej výchove 

v primárnom vzdelávaní 

Information Literacy Instruction Assessment 

in Primary Education 

Jozef Benyak 

Abstract 

Information literacy is developed through information literacy instruction 

within the educational process continuously on several subjects. To this 

end, it is necessary to know how to develop and evaluate activities 

aimed at developing information literacy. In this article we analyse two 

information literacy assessment tools. These tools were key resources 

for our research tool aimed at pupils from a socially disadvantaged 

environment who are lagging behind in the lack of support at school or 

in the family. 

Keywords: Information Literacy. Information Literacy Instruction. 

Evaluation. Assessment. Design Based Research (DBR). 

Úvod 

Informačná gramotnosť je jedným s najvýznamnejších konceptov, 

ktorý reaguje na neustály nárast informačných technológií, ktorý so sebou 

prináša nové formy tvorby, získavania, spracovávania a prezentovania 

informácií. Aj my chceme na tieto zmeny reagovať a bojovať proti 

informačnému preťaženiu žiakov rozvíjaním informačných kompetencií. Ako 

sú na tom žiaci primárneho vzdelávania? Sú informačne gramotní alebo 

informačne negramotní? Alebo skôr na akej úrovni sú slovenskí žiaci a v čom 

je potrebné podporovať ich ďalší rozvoj? Existujú rozdiely informačnej 

gramotnosti medzi žiakmi primárneho vzdelávania a žiakmi so sociálne 

znevýhodneného prostredia? 

Informačná gramotnosť 

Od vzniku konceptu informačnej gramotnosti sa jeho obsah a zameranie 

výrazne zmenilo. P. Zurkowski (1974) na začiatku definoval informačnú 

gramotnosť ako súbor schopností a zručností, ktoré v modernej spoločnosti 
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potrebuje mladý [dospelý] človek pre riešenie „informačných problémov“. 

Zurkowski v tejto definícii spomenul 3 aspekty:  

‒ informačné zdroje majú byť aplikované v každodennej práci,  

‒ pre používanie informácií a prístup k informačným zdrojom je 

nevyhnutné rozvíjať určité zručnosti a techniky,  

‒ a informácie majú slúžiť na riešenie informačných problémov 

(Behrens, 1994).  

V podobnom smere L. G. Burchinal (1976) hovoril o tom, že v koncepte 

informačnej gramotnosti je nevyhnutné rozvíjať nový set schopností a zručností, 

ktorý zahŕňa schopnosti: vedieť vyhľadať a použiť informácie na vyriešenie 

problému a pre vytváranie úsudkov efektívne a účinne. Vychádzajúc z toho čo 

hovoril Zurkowski a Burchinal pokladáme za dôležité rozvíjať tento nový set 

schopností a zručností každodenne. Až do 80-tych rokov sa venovala pozornosť 

viac definovaniu jednotlivých schopností a zručností a vymedzeniu obsahu 

informačnej gramotnosti. A od konca 80-tych rokov sa odborníci viac zameriavali 

na proces osvojovania si týchto schopností a zručností. Pričom si oveľa viac 

začali uvedomovať, že žiaci, študenti a dospelí si musia tieto schopnosti 

a zručnosti osvojiť mimo knižníc. Oveľa viac sa začali angažovať pedagógovia 

a psychológovia, ktorí mali oveľa viac skúseností a s tým, ako rozvíjať tieto 

schopnosti a zručnosti. Na začiatku nového tisícročia sa zase pozornosť začala 

zameriavať na hodnotenie, testovanie a skúmanie informačnej gramotnosti 

(hlavne vysokoškolských a stredoškolských študentov).  

Úrovne informačnej gramotnosti 

Dnes sa pozornosť zameriava na proces osvojovania si schopností 

a zručností (informačných kompetencií) už od mladšieho a staršieho školského 

veku. Dokazuje to aj nedávna medzinárodná porovnávacia štúdia ICILS 

(Internation Computer and Information Literacy Study). ICILS nadväzuje na 

predošlé štúdie the Computers in Education Study (COMPED) v rokoch 1989 

a 1992 a štúdie the Second Information Technology in Education Study (SITES), 

v rokoch 1998 – 1999 (Module 1), 2001 (Module 2), a 2006. Tieto výskumy 

boli zamerané na implementáciu IKT do vzdelávania (Fraillon et al., 2013). 

ICILS je prvou medzinárodnou porovnávacou štúdiou, ktorej cieľom 

bolo zistiť ako žiaci budujú systém poznania, pochopenia, postojov, dispozícií, 

zručnosti počítačovej a informačnej gramotnosti v zmysle participácie v digi-

tálnom svete. V rámci všeobecnej definície gramotnosti nejde podľa T. L. Harris 

a R. E. Hodges, (1995) a O. Zápotočnej (2004) o určenie hranice negramotnosti 

a gramotnosti, ale skôr o tzv. „kontinuum“, ktoré je charakteristické definovaním 

miery alebo úrovní dosiahnutých schopností na individuálnej úrovni. Aj v tejto 

štúdii najprv vymedzili jednotlivé úrovne počítačovej a informačnej gramotnosti. 

Tieto úrovne reflektujú požiadavky súčasnej spoločnosti, ale sú viac orientované 

na počítačovú ako na informačnú gramotnosť. Taktiež sa štúdia ICILS realizuje 
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na vzorke žiakov s priemerným vekom 13,5 roka, bolo by teda potrebné 

formulovať podobným spôsobom jednotlivé úrovne aj v primárnom vzdelávaní. 
Na Slovensku už boli formulované aj štandardy informačnej 

gramotnosti1 pre jednotlivé ročníky a stupne ZŠ. Avšak pre prax je, podľa 
nášho názoru, lepšie formulovať úrovne informačnej gramotnosti dosiahnuté 
na individuálnej úrovni. Pri štandardoch je totiž možné hovoriť len o ich 
splnení alebo nesplnení. Ale pri definovaných úrovniach môžeme sledovať 
aktuálnu úroveň dosiahnutia informačnej gramotnosti a lepšie prispôsobiť 
náročnosť úloh pre dosiahnutie ďalšej úrovne. 

Podstatným faktom zostáva, že pri hodnotení môžeme vychádzať  
z už existujúcich štandardov a úrovní informačnej gramotnosti v základných 
školách a môžeme pristúpiť k vytváraniu hodnotiacich nástrojov. Nástroj, 
ktorý bol použitý v medzinárodnej porovnávacej štúdii ICILS je veľmi dobrý, 
avšak náročný pre bežné použitie v primárnom vzdelávaní. Obsahuje však 
digitálne prostredie, v ktorom žiaci vypracovávajú úlohy, pričom program 
hneď zbiera údaje na vyhodnotenie.  

Hodnotenie informačnej gramotnosti 

Hodnotenie je veľmi dôležitý a veľmi náročný proces. L. Ďurič 
a M. Bratská (1997) ho vnímajú ako proces, pri ktorom sa posudzujú výkony, 
prejavy alebo vlastnosti osôb alebo vecí, a porovnávajú sa so stanovenými 
kritériami. Podstata a význam hodnotenia sa v historickom kontexte vývinu 
ľudstva často menil, čím sa menili aj nároky na človeka (Tišťanová, 2016). 
Svoje špecifiká má aj hodnotenie v školskej praxi. Velikanič (1973) hovorí, že 
sa hodnotenie uskutočňuje tak v školskej ako i mimoškolskej práci. Zároveň 
však dodáva, že tento proces poznávania a posudzovania žiaka, jeho vedomostnej 
úrovne, pracovnej a učebnej činnosti, jej prejavov a výsledkov sa má cieľa-
vedome uskutočňovať hlavne počas vyučovania.  

Kosová (1999) upozorňuje, že si učitelia častokrát hodnotenie stotožňujú 
s preverovaním vedomostí. Hodnotenie nasleduje až po preverovaní vedomostí, 
je výsledkom diagnostického procesu. „Len ojedinele sa o hodnotení hovorí, 
ako o prostriedku výchovy, napriek tomu, že pedagogické a psychologické 
výskumy dokazujú, že hodnotenie vyvoláva v správaní dieťaťa veľké zmeny, 
ovplyvňuje vzťah k učiteľovi, ovplyvňuje vzťahy vo vnútri triedy, mení 
žiakov postoj ku škole, jeho sebapoňatie a sebahodnotenie.“ (Amonašvili, 
1990; Vágnerová, 1995; Kolář, Šikulová, 2009; Tišťanová, 2016, s. 13). 

Práve pri hodnotení informačnej gramotnosti by sme mali myslieť na 
to, že informačnou výchovou sa snažíme žiakov nie len vzdelávať, ale aj 
vychovávať. Formovať ich postoje k morálnemu vytváraniu informačných 

                                                 
1 Návrh štandardov informačnej gramotnosti. 2008. Dostupné na: 

<http://spgk.sk/swift_data/source/docky/Navrh%20standardov.doc> 
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„produktov“, bez plagiátorstva. Zvlášť vtedy, keď sa informačná výchova 
uskutočňuje nie ako samostatný predmet vo vzdelávaní, ale ako časť, ktorá sa 
prelína v rámci viacerých vyučovacích predmetov. 

Ďalší aspekt, na ktorý by sme pri hodnotení informačnej gramotnosti 
nemali zabúdať je, že žiaci rozvíjajú svoje informačné kompetencie nie len 
v škole, ale i doma, v knižnici, v mimoškolských inštitúciách, organizáciách 
a združeniach. Je teda dôležité čo budeme hodnotiť, pretože niektoré zručnosti 
dieťa získava mimo školy. Učiteľ môže hodnotiť iba to, čo sám môže ovplyvniť. 

S. K. W. Chu (2012) uvádza schému pre analýzu vybraných modelov 
informačnej gramotnosti odvolávajúc sa na Information Literacy Framework 
for Hong Kong Students: Building the Capacity of Learning to Learn in the 
Information Age (HKSAR Education and Manpower Bureau 2005). Ako 
môžeme vidieť v grafe 1 štandardy jednotlivých modelov rozdelil do štyroch 
oblastí vzdelávania. Na týchto štyroch oblastiach následne postavil svoj 
výskum, ktorého cieľom bolo zistiť úroveň informačnej gramotnosti žiakov 
5. ročníka základných škôl.  

Nástroj, ktorý S. K. W. Chu (2012) použil je modifikovaný Tool for 
Real-Time Assessment of Information Literacy Skills (TRAILS) test so štrnástimi 
položkami (ďalej len ako ILA – Information-Literacy Assessment). TRAILS 
vytvorili odborníci z Kent State University spolu s knihovníkmi, s cieľom 
hodnotiť úroveň informačnej gramotnosti tretiakov, šiestakov, deviatakov 
(ZŠ) a študentov maturitných ročníkov (Kent State University, 2010). ILA 
pôvodne vznikol ako pomôcka pre učiteľov do praxe a nie kvôli výskumu. 
Vyznačuje sa teda jednoduchým používaním, bezplatným a vhodným aj na 
elektronickú administráciu (Schloman a Gedeon, 2007; Chu, 2012). 
 

 

Graf 1: Schéma znázorňujúca výsledky analýzy vybraných modelov 

informačnej gramotnosti (Chu, 2012) 
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Na rozdiel od rozsiahleho výskumného nástroja, ktorý bol použitý 

v štúdii ICILS je ILA vhodný do bežnej praxe a aj keď jednotlivé úrovne 

možno nie sú zmapované tak podrobne, pre ďalšie koncipovanie informačnej 

výchovy postačujúce. Podstatným prvkom oboch nástrojov je správna 

formulácia úloh. Zároveň teoretické zameranie v teste poskytuje priestor na 

rozvíjanie informačnej výchovy v rámci prírodovedných, spoločensko-vedných 

a esteticko-výchovných predmetov v  primárnom vzdelávaní.  

Štruktúra ILA 

Štrnásť položiek hodnotiaceho nástroja ILA hodnotí viaceré oblasti 

informačnej gramotnosti žiakov. Tento test je zameraný na zisťovanie vedomostí 

a zručností práce s literatúrou, zisťovania, spracovávania a prezentovania 

informácií. Nami upravený hodnotiaci nástroj ILA je zameraný na prírodovedné 

a spoločenskovedné predmety. Preto aj texty a otázky smerujú k využitiu 

informácií získaných na týchto predmetoch. 

Zo štrnástich úloh sa venujú štyri vyhľadávaniu informácií na internete 

a ich hodnoteniu, rovnako štyri úlohy sú zamerané na vyhľadávanie a hodnotenie 

informácií v knižnici, ďalšie úlohy sa venujú etike v citovaní, hodnoteniu 

informácií – ich dôveryhodnosť, vyhľadávaniu informácií z textu a schopnosti 

vybrať potrebné informácie alebo zúženie témy (Graf 2). 

 

 

Graf 2: Obsahové rozloženie testu ILA (Chu, 2012) 
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Ukážky vybraných úloh z testu 

Obsahom informačnej gramotnosti sú aj zručnosti, ktoré žiaci 

využívajú v školskej knižnici. Tieto zručnosti sú potrebné na vyhľadávanie 

literatúry, orientácii v knižnici a pod. Preto je v teste zahrnutá aj úloha 

zameraná na vyhľadávanie v knižnici. 

„Ak chcete nájsť knihy od Gabriely Futovej, aký druh katalógového 

vyhľadávania by ste mali vyskúšať? 

a. Vyhľadávanie titulov 

b. Vyhľadávanie autora 

c. Vyhľadávanie predmetu“ 

 

V dnešnej dobe množstva technológií, ktoré nás obklopujú a dostupnosti 

internetu neustále je potrebné v rámci informačnej výchovy rozvíjať u žiakov 

schopnosti kritického hodnotenia informácií. Nasledujúca ukážka testovej 

úlohy je zameraná na overenie schopnosti žiakov rozlíšiť názor od faktu. Teda 

či je pravdivosť danej informácie naozaj overená.  

„Prečítajte si nasledujúcu vetu a vyberte, či je táto veta skutočnosťou 

alebo názorom. 

"Fajčenie je zlé pre zdravie." 

a. Fakt 

b. Stanovisko/názor“ 

Záver 

Súčasťou každej výchovno-vzdelávacej činnosti by malo byť aj 

hodnotenie (výsledkov, ale i priebehu tejto činnosti). Pri hodnotení výsledkov 

informačnej výchovy môžeme čerpať z návrhu štandardov informačnej 

výchovy alebo z už dostupných testových nástrojov. Preto sme sa rozhodli 

ako jeden z prvých krokov zostaviť hodnotiaci nástroj, ktorý by nám pomohol 

určiť úroveň informačnej gramotnosti žiakov primárneho vzdelávania a porovnať 

výsledky so žiakmi so sociálne znevýhodneného prostredia. Na základe 

získaných výsledkov budeme zostavovať metodické materiály na podporu 

informačnej výchovy so zameraním na žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia. 
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Substitúty v múzejno-pedagogickom priestore 

a ich uplatnenie v kontexte primárneho vzdelávania 

Substitutes in the Museum-pedagogical Space 

and their Application in Primary Education 

Jozef Zentko 

Abstract 

The paper pays attention to presentations and analysis of the use of 

substitutes in the educational process of elementary school with regard 

to non-formal education. We focus on identifying important elements in 

historical and artistic artifacts replaced by substitutes under the conditions 

of current primary education. The paper points out the possibilities of 

creative and artistic work in the pedagogical reality of children of 

younger school age. 

Keywords: Pupil. Primary education. Museum education. Non-formal 
education. Artifact. 

Úvod 

Múzejno-pedagogický priestor ponúka viaceré možnosti, ktoré sú 

efektívne využiteľné vo výchovno-vzdelávacom procese primárneho vzdelávania. 

Edukačný potenciál múzea je tvorený viacerými predmetmi, artefaktmi 

a didaktickým materiálom, ktoré napomáhajú uľahčovať proces neformálneho 

vzdelávania. Nosnú skupinu predstavujú múzejne substitúty, ktoré spolu 

s didaktickými exponátmi čí zábavnými exponátmi patria do skupiny objektov 

nemúzejnej hodnoty. Tieto predmety vytvárajú efektívny priestor pre experi-

mentovanie a ponúkajú nový zážitok a skúsenosť. Funkciou týchto predmetov 

je nahradiť resp. zastúpiť, pripomenúť, doplniť, použiť a tiež rozšíriť expozíciu1. 

Substitúty plnia dôležité a často nezastupiteľné miesto v muzeálnej praxi. Muzeo-

pedagogika resp. edukačný potenciál múzeí ponúka súčasnému výchovno- 

-vzdelávaciemu procesu vo všetkých stupňoch vzdelávania mimoriadne cenný 

a tvorivý priestor. Dôležitosť uchovávania a odovzdávania duchovného základu 

prítomného v kultúre a v hodnotách je nevyhnutnou súčasťou pri morálnom 

                                                 
1 LAJZOVÁ, D. – ŠKODOVÁ, M. 2019.Vitajte: Family Friendly. Gamifikácia v múzejnej 

praxi. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 7/2019, No: 1, ISSN 1339-2204. 
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a etickom formovaní jednotlivca2. Preto je nevyhnutná cieľavedomá, efektívna 

a tvorivá práca každého učiteľa v sprístupňovaní vzácneho kultúrneho dedičstva. 

Vyučovanie v múzeu v súčasnej pedagogickej realite 

Múzeum ako kultúrna inštitúcia so svojimi cennými zbierkami je 

v súčasnosti dôležitým priestorom, v ktorom môže prebiehať výchovno-vzdelá-

vací proces, zameraný na spoznávanie kultúrneho, historického, prírodovedného, 

či umeleckého dedičstva3. Jednou z kľučových podmienok je vhodná a efektívna 

spolupráca múzea a školy.  

Popredný nemecký muzeopedagóg Adolf Reichwein (1898-1944)4 

vytvoril šesť bodov, ktoré sú potrebné, aby sa múzeum priblížilo k škole5. 

1. Zbierka objektov musí spĺňať potreby rôznych vyučovacích predmetov. 

2. Návšteva múzea by mala byť v súlade s výchovno-vzdelávacím 

procesom na škole. 

3. Učiteľ a žiak pracujú rovnako ako v škole, aj v múzeu spolu. 

4. Odborná práca pedagógov múzea musí byť realizovaná v súlade 

s praxou učiteľa v škole. 

5. Odborné prednášky by mali učitelia realizovať so zreteľom na prácu 

v múzeu. 

6. Pedagogická prax, ako aj metodika praktických cvičení realizovaných 

v múzeu sú najčastejšie využívané pre výtvarnú výchovu, ručné práce 

a technické práce. 

Múzea nám predstavujú autentické prostredie pre históriu, kultúru, 

prírodu, techniku či umenie a umožňujú hlbší zážitok s artefaktmi duchovnej 

a materiálnej kultúry či technickými predmetmi6. Štátny vzdelávací program 

pre primárne vzdelávanie tieto možnosti zohľadňuje a je na tvorivosti každého 

pedagóga akým spôsobom túto možnosť využije pre zatraktívnenie výchovno-

-vzdelávacieho procesu. 

                                                 
2 ZENTKO, J. – UHRINOVÁ, M. 2012. Učiteľ a európske hodnoty, teoreticko-odborná príručka 

k poňatiu európskych hodnôt a kultúrneho dedičstva v primárnom vzdelávaní. Ružomberok: 

Verbum, 2012. ISBN 978-80-8084-944-3. 
3 UHRINOVÁ, M. – ZENTKO, J. 2012. Regionálna výchova v kontexte výchovy a vzdelávania. 

Ružomberok: Verbum, 2012. ISBN 978-80-8084-940-5. 
4 JAGOŠOVÁ, L. – JŮVA, V. – MRÁZOVÁ, L. 2010. Muzejní pedagogika, metodické a didaktické 

aspekty muzejní edukace. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-207-9. 
5 PATER, R. 2011. Miejsce muzeum w edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. In: Żurakowski, B.: 

Kultura artystyczna w przestrzeni wychowania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, 

2011. ISBN 978-83-233-3148-3. 
6 DUH, M. Muzejní pedagogika rozvíjejíci vztah k umění u dětí základných škol. In: Kultúra, 

umění a výchova, 2/2015. Ročník 3, 2015. ISSN 2336-1824. 
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Jednou zo základných činnosti každého múzea je sprístupňovanie 

zbierkových predmetov ako aj zbierok samotných tiež historických objektov 

v správe múzea, ako aj iných odborných, výchovno-vzdelávacích a prezen-

tačných oblastí7. Moderná premena školského systému umožňuje značnú 

flexibilitu školy pri návšteve kultúrnych a historických inštitúcií. Umožňuje 

realizáciu vlastnej výučby mimo budovy školy a využitie zbierkových fondov 

pre učenie. Jedným z cieľov je koncepčne začleniť a zúročiť vzdelávací 

potenciál miesta a regiónu a využiť ich na rozšírenie učiva a na využitie 

netradičných metód a foriem práce v relevantných vyučovacích predmetoch8 

v primárnom stupni vzdelávania. Cieľom Štátneho vzdelávacieho programu 

v primárnom stupni vzdelávania je: „ podporovať tie kognitívne činnosti, ktoré 

sú vyjadrené pojmami, ako je vlastné aktívne objavovanie, hľadanie, 

skúmanie, pátranie, zisťovanie niečoho nového, napríklad výsledkov pokusu 

alebo experimentu, interpretácie či vytvárania rôznorodých verbálnych, 

obrazových a grafických textov, ktoré tvoria sociálny a kultúrny svet. 

Vytváranie uvedených kognitívnych činností možno všeobecne zhrnúť najmä 

do týchto oblastí výchovy a vzdelávania“9:  

‒ rozvíjať schopnosti žiakov vedieť a chcieť sa učiť; 

‒ posilňovať sebadôveru žiakov v riešení problémov, ktoré sú spojené 

s učením; 

‒ viesť žiakov k aktívnemu občianstvu; 

‒ podieľať sa na vymedzovaní hodnôt slušného a morálneho človeka. 

Vhodne uplatnenie substitútov sa múzejno-pedagogickej práci ponúka 

vo viacerých vyučovacích predmetoch so zreteľom na primárne vzdelávanie. 

Najvýznamnejšie uplatnenie však vidíme v slovenskom jazyku a literatúre, 

v prvouke, vlastivede, prírodovede, hudobnej a výtvarnej výchove v pracovnom 

vyučovaní a pod. Návšteva múzeí či iných pamäťových inštitúcií a následná 

tvorivá práca s ponúkanými múzejnými substitútmi podporí tvorivé myslenie 

žiakov a vyučovací proces zatraktívni.  

                                                 
7 V ostatne spomenutej činnosti sa myslí muzeopedagogika. PAVLIKÁNOVÁ, M. 2013. Dívať 

sa, diviť sa, rozumieť? Obsah a odraz umenia vo vzdelávaní. In: Kultúra, umění a výchova, 

1/2013. Ročník 1, 2013. ISSN 2336-1824. 
8 VAVRDOVÁ, A. 2009. Využití paměťových institucí při poznávaní regiónu vre výuce 

vlastivědy. In: Sborník z 16. Konference ČPdS aFHS UTB „Škola v proměnách“. FTH UTB 

Zlín, 2009. ISBN 978-80-7318-904-4. 
9 Inovovaný Štátny vzdelávací program pre primárne vzdelávanie, 2015. 
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Substitúty v múzejno-pedagogickom priestore 

Múzea v súčasnom spoločenskom priestore predstavujú dynamické 

inštitúcie, ktoré realizujú podujatia či už v tesnom spojení so svojim zbierkovým 

fondom až k úplnej nezávislosti na nich10. V muzeálno-pedagogickej praxi sa 

veľakrát originálny predmet resp. artefakt nahradzuje niečím iným napr. 

náhradným predmetom t. j. substitútom. Táto skutočnosť má viaceré dôvody. 

Predmet môže byť príliš veľký, vytvorený z málo trvanlivých materiálov alebo 

mimoriadne vzácny a pod11. V kontexte muzeopedagogickej praxe môžeme 

muzeálne substitúty vnímať ako didaktické prostriedky. Ide teda o nástroje, 

ktoré nahrádzajú resp. dopĺňajú originál výstavného diela a dajú sa z pohľadu 

múzejno-pedagogického považovať za varianty didaktickej pomôcky. K takýmto 

predmetom patria napr. kópie, faksimile, reprodukcie, odliatky, imitácie, 

rekonštrukcie, modely a makety.12 

Spomínané predmety majú byť navrhnuté tak aby s nimi návštevník 

mohol sám manipulovať. Edukačné pomôcky pre múzeum si najčastejšie vyrába 

muzeálny pedagóg sám za pomoci odborných a technických pracovníkov13. 

Možno konštatovať, že ideálnym je stav, keď múzeum originály konzervuje 

a uchováva, prípadne vystavuje s maximálnymi opatreniami zabraňujúcimi 

ich poškodeniu a na prezentáciu ich funkcií, resp. manipuláciu používa substitúty, 

prípadne ich funkčnosť prezentuje inými formami. Medzi významné substitúty 

môžeme zaradiť rôzne: 

 Faksimile – najvernejšia napodobenina originálu zhotovená za použitia 

moderných technológií (technika, chémia a pod.) z rovnakého materiálu 

ako je originál. 

 Kópie – ide napodobeninu z rovnakého, resp. podobného materiálu 

zhotovená identickou alebo podobnou technikou.  

 Imitácie – kópia zhotovená z podobného, ale často lacnejšieho materiálu. 

                                                 
10 KRIŠKOVÁ, Z. 2016. Pamäťová inštitúcia múzea ako prostriedok formovania vzťahu ku 

kultúrnemu dedičstvu. In: STUDIA HISTORICA NITRIENSIA, 2016/ roč. 20/č. 2. 2016. ISSN 

1338-7219. 
11 DOLÁK, J. 2019. Muzeologie pro nemuzeology. Bratislava: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 

o. z., 2019. ISBN 978-80-89881-15-4 
12 WAIDACHER, F. 1999. Príručka všeobecnej muzeológie. Bratislava: Slovenské národné 

múzeum – Národné múzejné centrum, 1999, str. 114 
13 ŠOBÁŇ, M. 2015. Animaci to nekončí – neorganizovaní návštevníci v prostředí muzea 

a galerie. In: Studia Historica Nitriensia. 2015, roč. 19, č. 1, ISSN 1338-7219. 
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 Reprodukcie – rozmnožené diela s použitím iného materiálu a inej 

techniky14. 

 Replika – voľne napodobenie originálu.15 

 Rekonštrukcia ‒ plánovane vyrobený náhradný predmet na základe 

originálu, ktorý sa nezachoval alebo sa zachoval len nekompletný; 

zakladá sa na nepriamych dokladoch. Najčastejšie ide o opisy predmetu, 

ilustrácie, výsledky vedeckých analýz, alebo vytvorená na zvyškoch 

originálneho predmetu (črepy, zlomky), môže byť vyhotovená 

v originálnej veľkosti alebo ako model v presne určenej mierke, ako 

doplnenie neúplne zachovaných predmetov, tiež ako kresba.16 

 Modely – najčastejšie ide o zmenšené zobrazenie trojrozmerného 

predmetu či objektu. Originálny predmet reprezentuje rozmermi, 

funkciou, materiálom, vonkajšou podobou, vnútorným zložením, 

funkciou, kvalitou materiálu atď. Každopádne však pramennú hodnotu 

originálu nemôže nahradiť ani najdokonalejšia vytvorená kópia.17 

 Odliatky – prvý odliatok je zhotovený priamo z originálu otlačením 

povrchu do mäkkého materiálu a odliatím pomocou slepej formy 

(klasicky s použitím hliny a sadry); zodpovedá vernému originálu, 

avšak je z iného materiálu a väčšinou bez povrchovej úpravy alebo 

                                                 
14 V činnostiach s reprodukciou môžeme vhodne pracovať aj s fotografickou reprodukciou 

a rôznymi vizuálnymi podnetmi. Ideálne je aplikovať tvorivú metódu multiaspektovej analýzy. 

Multiaspektová analýza fotografie je metóda využívaná v etnografii a kultúrnej antropológií, 

vhodne uplatnenie nachádzame aj v pedagogike nakoľko výrazne prispieva k rozvoju tvorivosti 

a myslenia detí a je využiteľná tak vo formálnom ako aj neformálnom vzdelávaní. Zameriava sa 

na analýzu vhodných fotografických materiálov vychádzajúcich z vizuálnej antropológie, ktoré 

sú pre detí dostupné v rodinných fotoalbumoch a rodinných archívoch. Vizuálna antropológia 

je dôležitým a výrazne využiteľným prostriedkom pre spoznávanie materiálneho ale hlavne 

duchovného dedičstva každého národa. BOTIKOVÁ, M.: Rodinné fotografie a ich využitie pri 

výuke etnológie. In: Fotografie jako ikonografický pramen. Strážnice: Národní ústav lidové 

kultury, 2004. Porovnaj tiež: POPELKOVÁ, K. – ZAJONC, J.: Multiaspektová analýza ikono-

grafických prameňov: fotografia. In: Fotografie jako ikonografický pramen. Strážnice: Národní 

ústav lidové kultury, 2004, BIELESZOVÁ, Š.: Možnosti současné fotografie v procesu zážitkové 

pedagogiky pro dospělé. In: STUDIA HISTORIA NITRIENSIA. 2015/ročník 19/č. 1. 
15 DOLÁK, J. 2019. Muzeologie pro nemuzeology. Bratislava: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 

o. z., 2019. ISBN 978-80-89881-15-4. 
16 ŠULLOVÁ, Z. a kol. 2016. Zbierky dejín techniky II. Odborné ošetrenie zbierkových predmetov 

technického charakteru v kontexte ich následnej prezentácie. Zborník príspevkov zo zasadnutia 

Komisie pre zbierky dejín techniky Zväzu múzeí na Slovensku. Košice: Vydalo Slovenské 

technické múzeum, 2016. ISBN 978-80-972513-0-7. 
17 ŠULLOVÁ, Z. a kol. 2016. Zbierky dejín techniky II. Odborné ošetrenie zbierkových predmetov 

technického charakteru v kontexte ich následnej prezentácie. Zborník príspevkov zo zasadnutia 

Komisie pre zbierky dejín techniky Zväzu múzeí na Slovensku. Košice: Vydalo Slovenské 

technické múzeum, 2016. ISBN 978-80-972513-0-7. 
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vzhľadu originálneho predmetu (polychrómia, farebná kvality pôvod-

ných materiálov, napr. mramoru);18 

 Makety – ide o napodobeninu predmetu v inej mierke.19  

Používanie substitútov je mimoriadne vhodné aj v rámci prezentácie 

výrobných nástrojov a postupov, ktoré by bolo ťažšie prezentovať v autentickom 

prostredí.20 Tieto substitúty sú prirodzene nie v autentickej, ale iba v primárnej, 

resp. druhotnej, dokumentačnej úrovni.21 

Rôzne druhy substitútov, od faximílií a kópií, cez repliky a modely sú 

veľmi dôležitými najmä v súvislosti s prezentačnou činnosťou múzeí so zreteľom 

na jeho edukačný potenciál.  

Nejde len o prípady súvisiace so samotnou ochranou originálov pred 

ich prípadným zničením počas transportu, manipulácie a vystavovania, v prípade 

technických múzeí sú rôzne druhy substitútov veľmi podstatné napr. pri 

prezentácii funkčnosti alebo prezentácii rôznych výrobných procesov či 

technológií v dynamickom stave. Originálne a autentické predmety však môžu 

substitúty čiastočne nahradiť len v rámci múzejnej komunikácie, t. j. v rámci 

expozícií a výstav.22 

Celý súbor vystavovaných predmetov do ktorého patria muzeálie, t. j. 

autentické predmety a substituty, výstavný materiál (výstavne prostriedky ako 

napr. vitríny, oddeľovacie steny, paravány, informačné nástroje (vysvetľujúce 

texty, filmy23 a iné multimediálne pomôcky) ako aj samotná inštruktáž, vytvárajú 

spoločne  jeden podstatný komunikační proces.   

V súčasnosti túto skupinu zastupujúcich predmetov dopĺňajú aj substitúty 

digitálnej povahy: napr. rôzne podoby digitálnych reprezentácii muzeálií, ktoré 

                                                 
18 ŠOBÁŇOVÁ, P. 2014. Muzejní expozice jako edukační médium 1. Díl Přístupy k tvorbě expozic 

a jejich inovace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4302-7. 
19 ŠOBÁŇOVÁ, P. 2014. Muzejní expozice jako edukační médium 1. Díl Přístupy k tvorbě expozic 

a jejich inovace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4302-7. 
20 KRIŠKOVÁ, Z. 2005. Rekonštrukcia remeselníckej dielne v kontexte vidieckeho turizmu. 

In: Etnologické rozpravy, ročník XII 2005 číslo 2, Ústav etnológie SAV, Slovenské národné 

múzeum, Národopisná spoločnosť Slovenska, ISSN 1335-5074. 
21 STRÁNSKA, E. – STRÁNSKY, Z. 2000. Základy štúdia muzeológie. Určené pre poslucháčov 

muzeológie apríbuzných odborov a záujemcov o múzejnú kultúru, ochranu prírody a pamiatkovú 

starostlivosť Banská Štiavnica: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica. Fakulta prírodných 

vied, Katedra eko-muzeológie, Banská Štiavnica 2000. 
22 ŠULLOVÁ, Z. Autenticita a originalita / Funkčnosť a prevádzkyschopnosť. In: ŠULLOVÁ, Z. 

a kol. 2016. Zbierky dejín techniky II. Odborné ošetrenie zbierkových predmetov technického 

charakteru v kontexte ich následnej prezentácie. Zborník príspevkov zo zasadnutia Komisie pre 

zbierky dejín techniky Zväzu múzeí na Slovensku. Košice: Vydalo Slovenské technické múzeum, 

2016. ISBN 978-80-972513-0-7. 
23 GREGORZEWSKI, B. 1978. Muzeum v szkole. In: Muzeum a wychowanie plastyczne. Warszawa: 

Wydawnictwa szkolne ipedagogiczne, 1978. 
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sa návštevníkom prezentujú na rôznych nosičoch a stále častejšie pomocou 

špeciálnych projekcii (holografia, interaktívne projekcie a podobne)24. 

Okrem substitútov majú dôležité postavenie v múzejno-pedagogickom 

priestore aj25:  

Referenčné prvky, ide o materiál ilustratívneho charakteru rôzneho 

typu ako jednotlivé ilustrácie, nákresy, dokumenty, schémy, fotodokumentácia 

miesta archeologického nálezu atd. (v tlačenej alebo digitálnej podobe). Tieto 

prvky teda rozširujú svedectvo originálnych dokladov doplnkovými informáciami 

o ich vzniku, funkcii, výskyte a význame26. 

Prvky explikačné – ich funkciou je poskytnúť výklad vystavených 

predmetov, objasniť obsahy. Do tejto skupiny je možné zahrnúť aj titul 

výstavy, podtituly, úvodný text, sprievodné texty ku skupinám exponátov, 

popisy predmetov a rôzne distribučné materiály, a to v tlačenej alebo digitálnej 

podobe  

Didaktické exponáty – ide o auditívne, vizuálne, obrazové i technické 

pomôcky v podobe rôznych simulátorov, vedeckých hračiek, hlavolamov, 

interaktívnych stanovíšť, ale i kioskov s digitálnym obsahom typu elektronických 

hier, animácii, kvízov, databáz. Môže isť tiež o zásuvky alebo stoly s „hands-on“ 

exponátmi, didaktickými hračkami a pomôckami, rôzne projekcie a zvukové 

stopy, audiovizuálne efekty a pod.  

Zábavné prvky – patria tu odpočinkové zóny, stolčeky s hračkami, 

prvky s humornými aktualizáciami, detské textové a obrazové panely, „hands- 

-on“ hracie prvky a pod.27 

Všetky spomenuté prostriedky a pomôcky majú svoje využitie 

v edukačnom procese neformálneho vzdelávania. Jednotlivé múzea ponúkajú 

svoj súbor substitútov so zreteľom na výchovno-vzdelávací proces v primárnom 

stupni vzdelávania zohľadňujúci jednotlivé vyučovacie predmety. Manipulácia 

s jednotlivými zastupujúcimi predmetmi napomáha pochopiť jednotlivé súvis-

losti, skutočnosti a javy v spoločnosti, histórií, kultúre, technike, náboženstve 

a prírode. Substitúty majú v múzejno-pedagogickom priestore dôležité a často 

krát svoje nezastupiteľné miesto. Je v kompetencii každého učiteľa a múzejného 

pedagóga ako jednotlivé druhy v svojej tvorivej práci uplatní a využije. 

Aktívnou spoluprácou múzea a školy sa výchovno-vzdelávací proces výrazne 

zefektívni a zatraktívni.  

                                                 
24 ŠOBÁŇOVÁ, P. 2014. Muzejní expozice jako edukační médium 1. Díl Přístupy k tvorbě expozic 

a jejich inovace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4302-7. 
25 ŠOBÁŇOVÁ, P. 2014. Muzejní expozice jako edukační médium 1. Díl Přístupy k tvorbě expozic 

a jejich inovace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4302-7. 
26 JAGOŠOVÁ, L. – JŮVA , V. – MRÁZOVÁ, L. 2010. Muzejní pedagogika, metodické a didaktické 

aspekty muzejní edukace. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-207-9. 
27 ŠOBÁŇOVÁ, P. 2014. Muzejní expozice jako edukační médium 1. Díl Přístupy k tvorbě expozic 

a jejich inovace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4302-7. 
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Slovinské kultúrne dedičstvo a možnosti jeho prezentácie 

v školskej praxi na Slovensku 

Slovenian Cultural Heritage and Possibilities of its 

Presentation in School Practice in Slovakia 

Saša Vojtechová Poklač 

Abstract 

The article introduces educational projects for primary school children 
that have been successfully carried out in selected schools from several 
Slovak regions. The presentation focuses on beekeeping and on well- 
-known Slovenian tradition in this area that has been recognized not 
only in Slovenia but also as a part of European cultural and natural 
heritage. The Slovenian Ministry of Agriculture has launched an 
educational event called Honey Breakfast, mediating the importance of 
bees not only from environmental but also from nutritional and health 
aspects. Thanks to the support of the Embassy of Slovenian Republic in 
Slovakia and the lectorate of Slovenian language at Faculty of Arts, 
Comenius University in Bratislava, as well as the Slovak Association of 
Beekeepers, this event has also been established in Slovakia. 

Keywords: Cultural heritage. Tradition of beekeeping. Educational projects. 

Primary education. 

Kultúrne dedičstvo nás neustále sprevádza na každom kroku. Formuje 

našu každodennosť, či si to uvedomujeme alebo nie. Môže byť skryté za 

rohom starého domu alebo priamo v ňom, môžeme sa s ním stretnúť počas 

prechádzok po prírode, na pasienkoch a poliach, v horách či pri jazerách. 

Kultúrne dedičstvo môžeme uchopiť vo forme dobrej a zaujímavej knihy, 

hračky, výrobku, môžeme ho počuť pri speve ľudových piesní, pri rozprávaní 

ľudových rozprávok a môžeme ho zacítiť aj v nohách pri tancovaní ľudových 

tancov. Veľmi radi ho tiež ochutnávame v podobe tradičných jedál. Takmer 

všetky dni v roku sú tak či onak späté so zvykmi, obyčajmi a tradičnými 

rituálmi. 

Kultúrne dedičstvo predstavuje most medzi minulosťou, prítomnosťou 

a budúcnosťou. Na jednej strane nás spája s predkami, ich životom, skúsenosťami 

a múdrosťou a na strane druhej taktiež s budúcimi generáciami. Povinnosťou 

súčasnej generácie je postarať sa, aby vedomosti, zručnosti, obyčaje, zvyky 

i hodnoty, ktoré vnímajú a vytvárajú ľudia, sprostredkovala budúcim pokoleniam. 

Výdobytky minulých dôb z oblasti materiálnej a duchovnej kultúry sú základom 
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zachovávania kultúrnej identity každého národa. Podľa Slovinského etno-

logického lexikónu (Slovenski etnološki leksikon, 2011: 267) je „základná 

funkcia kultúrneho dedičstva v jeho priamom včleňovaní do súčasného života, 

najmä do výchovy, hospodárstva a cestovného ruchu, sprostredkovanie 

vedomostí z minulých období, posilňovanie svojbytnosti národa a kultúrnej 

identity.“ Keďže je kultúrne dedičstvo dôležité pre jednotlivcov, spoločenské 

skupiny a spoločnosť ako celok, je potrebné ho chrániť. Slovinská geografka 

Maruša Goluža (2010: 30) hovorí, že jestvuje viacero dôvodov, prečo je táto 

ochrana potrebná. V prvom rade je kultúrne dedičstvo bohatým zdrojom 

historických faktov, ktoré môžeme nasledujúcim generáciám odovzdať iba 

prostredníctvom ochrany a vhodným využívaním. Takisto má dôležitý 

význam pri vytváraní kultúrnej a národnej identity ľudí. Autorka ešte osobitne 

zdôrazňuje jeho hospodársky a rozvojový potenciál, ktorý si uvedomujú 

jednotlivé štáty a početné medzinárodné organizácie, a tak sa ochrana kultúrneho 

dedičstva stáva jedným z kľúčových faktorov udržateľného hospodárskeho 

rastu jednotlivých krajín. Práve z týchto dôvodov Európska komisia vyhlásila 

rok 2018 za rok kultúrneho dedičstva so sloganom „Naše dedičstvo: kde 

minulosť stretne budúcnosť.“ Je faktom, že záujem o kultúrne dedičstvo 

narastá. V posledných rokoch sa v Slovinsku realizovali rôzne projekty, 

pomocou ktorých chcú organizátori širšej verejnosti priblížiť európske kultúrne 

dedičstvo (napríklad Dni európskeho kultúrneho dedičstva; VirtualArch; Iron-

-Age-Danube; REFREsh; Europeana – Interaktívna mapa kultúrneho dedičstva), 

ako aj slovinské kultúrne dedičstvo (napríklad Emonec.com; DEDI – Encyklo-

pédia prírodného a kultúrneho dedičstva Slovinska; Spoznaj, chráň a zachovaj). 

Kultúrne dedičstvo by sme mali zveľaďovať a zdieľať s deťmi už od 

ich útleho veku. Z tohto dôvodu sa záujem oň čoraz intenzívnejšie objavuje aj 

vo vzdelávacom systéme. Priestor školy a učitelia spoluvytvárajú motivujúce 

prostredie pre učenie sa o kultúrnom dedičstve. Prostredníctvom procesu 

učenia sa žiakom neposkytujú iba vedomosti a poznatky z tejto oblasti, ale 

tiež pocit, že ide o ich dedičstvo, teda ide o niečo, čo patrí aj im. Takýmto 

spôsobom sa rozvíja kultúrne povedomie i povedomie o kultúrnom dedičstve. 

Zároveň sa žiakom naznačuje, že o kultúrne dedičstvo je potrebné sa aj starať. 

Vo väčšine príkladov ide o pokusy približovať kultúrne dedičstvo čo najväčšiemu 

počtu žiakov. Predmety a vyučovacie ciele, ktoré opisujú a sprostredkúvajú 

poznanie o prírodnom a kultúrnom dedičstve v Slovinsku, sú: a) povinné 

(všeobecnovzdelávacie) predmety: Spoznávanie prostredia (1., 2. a 3. ročník)1; 

Prírodoveda (4., 5., 6. a 7. ročník); Spoločnosť (4. a 5. ročník)2; Vedenie 

                                                 
1 V prvých troch ročníkoch základnej školy je kultúrne dedičstvo súčasťou predmetu Spoznávanie 

prostredia v rámci troch tematických celkov: čas, spoločnosť a environmentálna výchova (Kolar 

a kol., 2011). 
2 V 4. a 5. ročníku je kultúrne dedičstvo včlenené do tematických celkov: ľudia v spoločnosti, ľudia 

v priestore a ľudia v čase (Budnar a kol., 2011). 
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domácnosti (5. a 6. ročník); Technika a technológia (6., 7. a 8. ročník); 

Geografia (6., 7., 8. a 9. ročník); Dejepis (6., 7., 8. a 9. ročník); Občianska 

výchova a etika (7. a 8. ročník); Biológia (8. a 9. ročník); Chémia (8. a 9. ročník); 

Fyzika (8. a 9. ročník); Slovinský jazyk (od 1. do 9. ročníka); b) výberové 

predmety: Etnológia – kultúrne dedičstvo a spôsoby života3 (8. ročník: 35 

hodín ročne; 9. ročník: 32 hodín ročne); Turistická výchova (od 7. do 9. ročníka: 

32 až 35 hodín ročne); Čipkovanie (od 7. do 9. ročníka: 32 až 35 hodín ročne); 

Včelárstvo4 (od 7. do 9. ročníka: 32 až 35 hodín ročne); Dejiny umenia (od 

7. do 9. ročníka: 32 až 35 hodín ročne). Na základe vzdelávacích programov 

uvedených výberových predmetov možno povedať, že žiaci pomocou priamej 

skúsenosti, skúmaním, analýzou a hodnotením kultúrneho dedičstva získavajú 

vedomosti, intelektuálne zručnosti a širšie spektrum kompetencií, ktoré 

upevňujú ich schopnosť ochraňovať a zlepšovať spoločnosť a jej spôsoby 

života. Vďaka tomu všetkému neprekvapuje údaj osobitného Eurobarometra 

(Kulturna dediščina, 2017), v ktorom veľká väčšina respondentov (dokonca 

88 %) súhlasila, aby sa o kultúrnom dedičstve vyučovalo v školách. 

Iná situácia nastáva, ak chceme sprostredkovať vlastné kultúrne 

dedičstvo v inej krajine. V našom príklade ide o prezentáciu slovinského 

kultúrneho dedičstva slovenskej verejnosti, najmä študentkám a študentom 

a žiačkam a žiakom. Najskôr sa však vynorí otázka, čo vlastne vedia o Slovinsku. 

                                                 
3 Vzdelávací program predpokladá 17 všeobecných cieľov, ktoré by sa v predmete mali dosiahnuť. 

Rovnako sú tu podrobne predstavené ciele a obsahy 8. a 9. ročníka. V 8. ročníku žiaci spoznávajú 

spôsoby života a podoby kultúry, témy s ktorými sa stretávajú, sú: a) ľudstvo, ľudový, ľudová 

kultúra, národ, masová/populárna kultúra; b) totožnosť (identity); c) každodennosť a sviatky; 

d) kultúrne a prírodné dedičstvo. V 9. ročníku spoznávajú kultúrne dedičstvo a spôsoby života. 

Témy, ktorým sa venujú, sú: a) človek v prírodnom prostredí a kultúrnej krajine; b) kultúra 

bývania, podoby stavieb a usadlostí; c) každodenná hospodárska činnosť; d) kultúra stravovania, 

gastronómia a kulinárstvo, pohostinnosť; e) kultúra obliekania; f) preprava, doprava, obchod 

a cestovný ruch; g) rodinné a príbuzenské vzťahy; h) zvyky a obyčaje (rituály); i) spoločenský 

a spolkový život; j) duchovná a estetická tvorivosť; k) schopnosti, zručnosti a vedomosti; 

l) medziregionálne a medzietnické vzťahy; m) kultúra hygieny; n) pohlavný život; o) etnologická 

ekológia; p) charakterológia; r) Slovinci vo svete. Vo vzdelávacom programe je osobitne 

uvedené, že na uskutočňovanie cieľov tohto predmetu je potrebné prácu v triede kombinovať 

s prácou v teréne, s použitím informačných technológií. Komisia pre prípravu vzdelávacieho 

programu tohto predmetu zdôrazňuje, že sa pri vyučovaní tohto výberového predmetu rozvíjajú 

tieto kľúčové kompetencie: a) základné etnologické koncepty, ako sú ľudské práva, demokracia, 

morálne normy a hodnoty, pravidlá bontónu; b) koncepty pre hlbšie uvažovanie, ako sú: príčiny 

a následky, skutočnosti a názory, zmeny a kontinuita, podobnosti a rozličnosti; c) koncepty, 

ktoré vychádzajú z poznatkov etnologickej vedy, s dôrazom na časovom, geografickom a sociálnom 

vymedzení kultúrnych javov – písomných, obrazových, zvukových a ich interpretácia; d) koncepty 

o zdravom spôsobe života, rozvíjaní medziľudských vzťahov, udržateľom rozvoji v súlade 

s prírodou (Brodnik, 2015: 5 – 19). 
4 Výberový predmet Včelárstvo prehlbuje a rozširuje pochopenie biologických konceptov vo 

vertikále biologických obsahov. Základy včelárstva sú spojené s prírodou a kultúrnym dedičstvom. 

Na nižšom stupni (t. j. od 1. do 6. ročníka) deti získavajú vedomosti z oblasti včelárstva v rámci 

včelárskeho krúžku. 



STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE 
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2020, č. 1 

 129 

Slovinsko a Slovensko majú viac ako vynikajúce hospodárske vzťahy, 

rovnako sú ukážkovými aj vzťahy oboch krajín v oblasti kultúry. Ale aj tak, 

poznáme sa? A ako dobre sa poznáme? Čo Slovinky a Slovinci vedia 

o Slovensku? A naopak, čo vedia o Slovinsku Slovenky a Slováci? Po 

niekoľkoročných skúsenostiach môžem povedať, že sa v skutočnosti poznáme 

veľmi málo. Samozrejme, najideálnejšie je, ak kultúru iného národa 

spoznávame priamo v danej krajine. Ale uvedomujeme si, že to vždy nie je 

možné. Vtedy môže byť prvým mostom pri sprostredkúvaní inej kultúry práve 

lektor cudzieho jazyka, ktorý stojí pred početnými otázkami, napríklad: ktoré 

témy by bolo zaujímavé predstaviť, aby študenti pochopili širší kontext? Do 

akej hĺbky je potrebné predstaviť konkrétnu problematiku? Ktoré zdroje je 

vhodné využiť, aby to bolo zaujímavé,  jazykovo primerané a zrozumiteľné 

takisto na Slovensku? Ktoré slovenské reálie môžeme porovnávať so 

slovinskými? Aké sú podobnosti a podstatné rozdiely, ktoré je potrebné 

začleniť do vyučovania? Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 

v Bratislave, kde vyučujem slovinský jazyk a slovinskú kultúru, sa na tieto 

otázky snažíme odpovedať pri príprave obsahu jednotlivých predmetov 

(napríklad kurzy Reálie Slovinska, Vybrané kapitoly zo slovinskej kultúry, 

Slovinská literatúra 1 – 3, Súčasná slovinská literatúra, Ivan Cankar v kontexte 

slovinskej moderny). Sprostredkovanie slovinského jazyka ako cudzieho jazyka 

študentom je zároveň tiež sprostredkovaním slovinskej kultúry a kultúrneho 

dedičstva. Toto si uvedomujú aj v Centre pre slovinčinu ako druhý a cudzí 

jazyk pri Katedre slovenistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane, 

ktoré vďaka programu Slovinčina na zahraničných univerzitách podporuje 

činnosť lektorov slovinčiny a slovenistiky na zahraničných univerzitách, spája 

ich pomocou rôznych spoločných projektov, stará sa o spoluprácu so 

zahraničnými univerzitami, organizuje odborné stretnutia učiteľov, participuje 

na ich odbornom raste a zabezpečuje aj tvorbu učebných materiálov. Od roku 

2004 sa na slovenistikách vo svete každý rok alebo každé dva roky konajú 

veľké spoločné kultúrno-prezentačné projekty pod spoločným názvom 

Svetové dni..., na ktorých spolupracuje viac ako 60 univerzít na svete, ktoré sú 

zapojené do programu Slovinčina na zahraničných univerzitách. Doposiaľ sa 

uskutočnilo 9 veľkých kultúrnych projektov: Svetové dni prekladov literárnych 

textov (2004), Svetové dni slovinského filmu (2005), Svetové dni slovinskej 

literatúry (2006), Svetové dni slovinskej literatúry vo filme (2008), Svetové dni 

súčasnej slovinskej literatúry (2010), Svetové dni slovinského dokumentárneho 

filmu (2012), Svetové dni slovinského jazyka: Slovinčina do vrecka (2014), 

Svetové dni slovinskej kultúry (2016), Svetové dni Ivana Cankara (2018) 

a v decembri 2019 sa realizoval projekt Svetové dni slovinskej vedy a umenia. 

Ciele projektov sú spojené s propagáciou a šírením slovinského jazyka, literatúry 

a kultúry vo svete a jeho prezentáciou jednak na univerzitách, kde sa vyučuje 

slovinčina, ako aj v ich širšom okolí. Popri spomenutých spoločných projektoch 

slovenistika na Filozofickej fakulte Univerzite Komenského pripravuje 

každý rok v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovinskej republiky na Slovensku, 
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Združením SLO/SLO a Filozofickou fakultou Univerzity v Ľubľane viacero 

podujatí, na ktorých sa predstavuje slovinská kultúra. V posledných desiatich 

rokoch sme takýmto spôsobom zorganizovali viac ako 120 podujatí. Vo 

verejnosti najviac zarezonovala putovná výstava Slovensko-slovinská dimenzia, 

ktorou sme chceli návštevníkom priblížiť podobnosti a odlišnosti oboch krajín 

v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva, vedy, literatúry či športu. Výstava 

bola prezentovaná na Slovensku (Bratislava, Martin, Ružomberok, Liptovský 

Mikuláš, Nitra), v Slovinsku (Koper, Ľubľana) a vo Veľkej Británii (Londýn).  

Keď som uvažovala, ktorá téma z oblasti slovinského kultúrneho 

dedičstva by bola zaujímavá pre slovenských žiakov základných škôl, najmä 

pre tých na prvom stupni vzdelávania, ponúklo sa ich hneď niekoľko, a to 

z oblasti materiálnej kultúry ako aj nehmotného kultúrneho dedičstva. Deti by 

iste upútali zaujímavé slovinské ľudové rozprávky, ako aj tradičný ľudový 

tanec pre najmenších, určite by ich zaujímalo aj to, ako vyzerá tradičný 

alpský, mediteránsky alebo panónsky typ domu alebo ako žili pravekí ľudia 

na ľubľanských barinách. Možno by radi spoznali aj niektoré z tradičných 

slovinských remesiel. Avšak ako najlepšia voľba sa zdala téma, ktorá je 

spoločná tak Slovákom ako aj Slovincom, a tou je svet včiel. 
Slovinská etnologička a historička Marija Stanonik (2018: 5) hovorí, 

že „nikde inde sa už od dávnych čias príroda a kultúra tak šťastne neprepájajú, 
ako ich spája včela – príklad usilovnosti a úplnej organizovanosti v spoločenstve 

seberovných.“ Podľa slov M. Stanonikovej (2018: 5) tento drobný hmyz 
inšpiroval „niekoľko sympatických strán v slovinskom slovesnom umení: 

napríklad v slovesnom folklóre či v literatúre. Ukázalo sa totiž, že pre 
slovinské slovesné umenie  včela nie je ani zďaleka iba hmyzom, [...] ale je 

tiež ušľachtilou metaforou a v neposlednom rade symbolom veľkých a vysokých 
snažení a úspechov ľudského ducha.“ Z týchto slov je vidieť, že v Slovinsku 

je vzťah k včelám jedinečný. Slovinsko, ktoré je už od dávna včelárskou 
krajinou, je na svetovej špičke podľa počtu včelárov na obyvateľa (každý 200. 

obyvateľ je včelár). Slovinské včelárstvo má dlhú tradíciu a významnou 
mierou prispelo k rozvoju svetového včelárstva. Antona Janšu (1743 – 1773) 

z Breznice na Goreňsku Mária Terézia pozvala za cisársko-kráľovského učiteľa 
do Augartenu. Svoje skúsenosti s včelárstvom podal v rozprave o chove včiel 

s názvom Abhandlung von Schwärmen der Binen (1771) a v diele Des Anton 

Janscha hinterlassene vollständige Lehre von der Binenzucht (1775). So 
Slovinskom je tesne spätý takisto osobitý autochtónny poddruh včely 

medonosnej – kraňská včela (lat. Apis mellifera carnica), ktorú tiež nazývajú 
kraňská sivka. Je druhým najviac rozšíreným poddruhom na svete. Vyniká 

svojou schopnosťou zbierať, miernosťou a skromnosťou. Včely sú jedným 
z najvýznamnejších opeľovačov, zabezpečujú potravu a potravinovú bezpečnosť, 

udržateľné poľnohospodárstvo, biotickú rôznorodosť, významne ovplyvňujú 
zmierňovanie klimatických premien a prispievajú k ochrane životného prostredia. 

Ochrana včiel a včelárskeho sektoru tak dlhodobo prispieva k zmenšovaniu 
chudoby, hladu, k ochrane zdravého životného prostredia a k biodiverzite. 
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Vzhľadom na všetky tieto skutočnosti Včelársky zväz Slovinska v roku 2014 
podal návrh, aby sa 20. máj (dátum narodenia pioniera moderného včelárstva 

Antona Janšu) stal Svetovým dňom včiel. Návrh podporila vláda Slovinskej 
republiky, ktorá sa snažila, aby sa tento podnet dostal aj na rokovanie OSN. 

Rezolúciu 20. decembra 2017 súhlasne potvrdilo aj Valné zhromaždenie OSN 
v New Yorku, ktoré vyhlásilo 20. máj za Svetový deň včiel. Ministerstvo 

poľnohospodárstva, lesníctva a potravinárstva Slovinskej republiky od roku 
2010 organizuje každý tretí piatok v novembri projekt Tradicionalni slovenski 

zajtrk (Tradičné slovinské raňajky), ktorého zámerom je zlepšiť povedomie 

o zámeroch i dôvodoch lokálnej potravinovej sebestačnosti a domáceho 
pestovania a výroby potravinárskych produktov. Slovinské ministerstvo 

poľnohospodárstva iniciovalo takisto podujatie Evropski medeni zajtrk 
(Európske medové raňajky), zámerom ktorého je oboznamovanie verejnosti 

s významom včiel a včelárskych výrobkov, s významom raňajok ako dôležitej 
časti každodenného stravovania a zdravého spôsobu života a s významom 

potravy získanej z lokálnych zdrojov. Z iniciatívy bývalej slovinskej 
veľvyslankyne na Slovensku Bernardy Gradišnik a s podporou terajšieho 

veľvyslanca Gregora Kozovinca lektorát slovinského jazyka na Filozofickej 
fakulte UK v spolupráci so slovinským veľvyslanectvom a Slovenským 

včelárskym zväzom každý rok pripravuje viacero Medových raňajok 
v škôlkach a základných školách na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica, 

Košice, Ružomberok, Miloslavov). S pomocou tohto podujatia môžeme 
deťom zároveň priblížiť aj slovinské kultúrne dedičstvo. Na začiatku každého 

podujatia vždy slovenskí včelári deťom predstavia príbytky včiel, včeliu 
rodinu, telo včely, včeliu pašu a potravu, život včiel v úli, rodenie 

a prezimovanie včiel, včelie produkty a ich využitie, škodcov včiel 
a nesprávne zaobchádzanie s nimi. Predstaviteľ slovinského veľvyslanectva 

na Slovensku následne predstaví význam včiel v hospodárstve (včelárstvo, 

turizmus, včelí park) a súvislosť včely s politikou (projekty, ktoré podporila 
Slovinská republika – Medové raňajky a Svetový deň včiel). Upozorní aj na 

známu Einsteinovu myšlienku, že „ak zmizne včela z povrchu Zeme, človek 
prežije iba štyri roky“. Tretiu časť podujatia realizujem sama. Táto časť je 

zameraná práve na miesto včely v slovinskom kultúrnom dedičstve. Najprv 
deťom poviem niekoľko slovinských hádaniek spojených s včelami a deti 

musia nájsť na ne správnu odpoveď. Potom si pozrieme slovinskú kreslenú 
rozprávku Medveď Bojan5. Nakoľko je rozprávka sprevádzaná iba hudobným 

                                                 
5 Na konci 70. rokov v Slovinsku pod záštitou produkčnej firmy Viba film a vďaka prostriedkom 

samosprávnych kultúrnych organizácií v rámci skvalitnenia programu Slovinskej televízie 

začali vznikať prvé epizódy Medveďa Bojana, ktorý na konci svojej produkcie v roku 1999 

dosiahol spolu 33 epizód. Pomocou základných farieb a štetca vytvára a pretvára svet okolo 

seba. Štylizovaného medvedíka nakreslil Pavao Štalter. Sériu pre účely televízneho vysielania 

odkúpilo okolo 30 televízií, jednotlivé epizódy boli vysielané aj na rôznych festivaloch 

animovaných filmov.  



Vojtechová Poklač, S.: 

Slovinské kultúrne dedičstvo a možnosti jeho prezentácie v školskej praxi na Slovensku 

132 

sprievodom, deti počas jej pozerania môžu voľne rozprávať jej príbeh 
a imitovať napríklad pohyb včiel6. Deti tak môžu pri pozeraní rozprávky 

rozvíjať rôzne kompetencie (napríklad výtvarné, verbálne, pohybové, 
vedomosti zo sveta včiel). Žiakom a žiačkam v podobe PPT-prezentácie 

napokon predstavím knihu s názvom Z denníka včielky Medky, ktorú v roku 
1997 pre potreby slovinského Včelárskeho múzea v Radovljici napísal 

a ilustroval Marjan Manček7. Ilustrovaná knižka znázorňuje život včiel a jej 
doplnkom je aj slovníček včelárskych termínov. Nakoľko sa PPT-prezentácia 

deťom veľmi páčila, rozhodli sme sa, že knihu preložíme do slovenčiny. 

Miloslav Vojtech z Filozofickej fakulty UK ju v roku 2015 preložil do 
slovenského jazyka a v roku 2016 ju Slovenský včelársky zväz vydal ako 

28. zväzok edície Slovenská včela. 
V rámci podujatia Včielka Medka spája svet. Raňajky s európskymi 

priateľmi sme prostredníctvom Skypu spojili deti zo Základnej školy na 
Tbiliskej ulici v Bratislave s deťmi zo škôlky v obci Lesce v severozápadnej 

časti Slovinska. Po zhliadnutí rozprávky Z denníka včielky Medky deti zaspievali 
pieseň vo svojom rodnom jazyku, zjedli zdravé a chutné medové raňajky 

a rozmýšľali o včelách a ich význame pre prírodu a zdravie človeka8. 
Kým takmer všade v Európe (rovnako aj na Slovensku) sú známe úle 

v podobe ľudských alebo zvieracích figúr, ktoré vytvárali zruční rezbári, 
v Slovinsku sú viac známe pomaľované letáky úľov (panjske končnice)9, 

ktoré sú typické pre alpský a subalpský priestor slovinského územia (Stanonik 
2018: 182–186). Ide o veľmi významnú časť slovinského kultúrneho dedičstva. 

Známy slovinský maliar Hinko Smrekar (1883 – 1942) si myslel, že pre 
Slovincov má „každý pomaľovaný leták úľa hodnotu ako všetky parížske 

múzeá dokopy“ (Stanonik 2018: 182). Deťom približujeme tradíciu maľovania 
letákov úľov a motiviku, ktorú zobrazujú. Na základe poznatkov, ktoré získajú, 

deťom rozdelíme kartóny veľkosti úľových letákov. Tieto deti pomaľujú 

motívmi, ktoré sú im blízke.  

                                                 
6 K medvedíkovi Bojanovi náhodne zablúdi včela a Bojan jej s úsmevom nakreslí úľ. Onedlho 

priletia aj jej priateľky včely, ktoré do úľa znášajú hrnčeky nazberaného medu. Keď včely 

opustia úľ a odletia do práce, maškrtný Bojan začne vyjedať med. Nakoniec naň zaútočí roj 

nahnevaných včiel.  
7 Marjan Manček (1948) je známy slovinský ilustrátor, autor komiksov a animovaných filmov. 

Ilustroval viac ako 200 kníh a vytvoril viacerých kreslených hrdinov. Ako ilustrátor spolupracoval 

s početnými slovinskými prozaikmi a básnikmi.  
8 http://egss.eu/category/zanimivosti/page/4/. 
9 Úľové letáky maľovali jednoduchí insitní maliari od polovice 18, storočia do 1. svetovej vojny. 

V tomto období vzniklo viac ako 50 000 letákov. Motivika je zväčša figurálna (viac ako 600 

rozličných motívov; takmer polovica má náboženský charakter). Medzi svetskými motívmi 

vzbudzujú pozornosť fantastické a humorné výjavy. Úľové letáky vznikli v časoch rozvinutého 

včelárstva pri sezónnom vyvážaní úľov na lúky. Podľa obrázkov sa určovalo vlastníctvo 

jednotlivých úľov. Ide o najpočetnejšiu európsku zbierku figurálnych motívov pre nižšie 

spoločenské vrstvy. Zbierka je svedkom kultúrnych potrieb, pohľadov na svet a na tvorivé 

schopnosti roľníckeho a dedinského obyvateľstva (Slovenski etnološki leksikon 2011: 401 – 402). 
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Včelárstvo je tesne späté tiež s tradíciou pečenia medovníkov. Podľa 

slov M. Stanonik (2018: 192 – 193) už slovinský polyhistor Janez Vajkard 

Valavasor (1641 – 1693) detailne opísal pečenie korenených medovníkov 

v kláštoroch a hradoch. Dnes je v Slovinsku ešte stále živá tradícia pečenia 

medového pečiva napríklad v meste Škofja Loka, kde ho pečú pomocou 

modelov10, hovoria im „malé chlebíky“. Nakoľko ide o pravý ľudový 

umelecký výrobok, ktorý má najčastejšie tvar srdca alebo hviezdy, ukážem 

žiakom drevené modely a predstavím im zvyky a obyčaje, ktoré sú s týmito 

„chlebíkmi“ spojené. V súvislosti s medovými výrobkami im predstavím tiež 

tradičné slovinské remeslá – medovnikárstvo a pernikárstvo a ukážem im 

niekoľko výrobkov, ktoré vyrába rodina Pergerovcov, ktorá pokračuje 

v dlhoročnej tradícii výroby perníkov a sviečok, ktorá siaha už do roku 1757. 

Nakoľko je dnešný svet mladých tesne zviazaný s modernými technológiami, 

na konci im ukážem bezplatnú slovinskú hru určenú pre mobilné telefóny Dan 

čebel/Beeday, pomocou ktorej sa zmeníme na včely a spoznávame jednotlivé 

slovinské mestá a prírodné areály (napríklad Bled, Piran, Velika planina). 

Počas tohto putovania hráča čakajú rozličné kvetiny či vtáky (napríklad kačka 

alebo čajka), ktoré pri zbieraní peľu vytvárajú rôzne prekážky. Pomocou 

rýchlych prstov a čo najväčším počtom navštívených kvetov je potrebné včelu 

priviesť do úľa, aby mohlo putovanie pokračovať do ďalšieho kraja.  

Je dôležité zdôrazniť, že deti na Slovensku veľmi dobre poznajú 

včelárstvo a všetko, čo je zviazané s včelárskou tradíciou. Téma ich veľmi 

zaujíma, veľmi radi tvoria a spolupracujú. Ešte obzvlášť sme hrdí na 

výtvarno-literárnu súťaž Včela je živočích slnka a vzduchu, jej bzukot je 

piesňou leta pre žiakov základných a študentov stredných škôl, ktorú 

vyhlásilo Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v Bratislave v roku 2018 

v spolupráci so Združením SLO/SLO, lektorátom slovinského jazyka na 

Filozofickej fakulte UK a Centom pre slovinčinu ako druhý a cudzí jazyk 

Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane. Do súťaže sa zapojilo veľa škôl 

z celého Slovenska. Komisia, ktorá vyberala spomedzi viac ako dvoch stoviek 

prác, mala ťažkú úlohu a udelila ocenenia v rôznych kategóriách.  

Pochopenie odkazu kultúrneho dedičstva pomáha lepšie rozumieť nás 

samých, rozumieť iným a svetu okolo nás. Podporuje úctu k ľuďom, úctu 

k nášmu prostrediu a napomáha pri výchove zodpovedných občanov. Dedičstvo 

je zároveň podstatné pri ochrane národnej identity, pre lepšiu kvalitu života 

a rozvoj kultúrnej rozmanitosti. 

                                                 
10 Modely pre „malé chlebíky“ vyrezávali neprofesionálni rezbári. Vyrábali ich z hruškového 

a slivkového dreva. Motívy na nich sú veľmi rôznorodé, sakrálne i svetské. Do modelov 

vyrezávali ľudské a zvieracie postavy, rastlinné a geometrické motívy a rôzne predmety. 

Najstarší doteraz známy model pre „malé chlebíky“ bol vyrobený v meste Škofja Loka v roku 

1752 a je uložený vo Viedni. Na ňom sú znázornení dvaja hudobníci v barokovom oblečení 

(Stanonik 2018: 193).  
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Kultúrne dedičstvo ako prostriedok formovania hodnôt 

na primárnom stupni vzdelávania 

Cultural Heritage as a Means of Forming Values 

on Primary Education Level 

Miroslava Gašparová, Zlatica Huľová 

Abstract 

The paper focuses on the understanding of the values of the cultural and 
natural heritage of pupils at primary school level. It focuses on the 
importance of regional education in this process and focuses on some 
attitudes that help preserve and develop cultural and natural heritage in 
the process of education. 

Keywords: Cultural and natural heritage. Primary school. Regional education. 

Úvod 

Poznávanie najbližšieho kultúrneho a prírodného prostredia na 

primárnom stupni vzdelávania je nielen jedným z cieľov kurikula, ale je 

pochopiteľným racionálnym princípom výchovy a vzdelávania, ktorý je 

známy už od čias Komenského. Koncepčne ho upravuje kurikulum pre 

primárny stupeň vzdelávania vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť 

v predmetoch prvouka a vlastiveda, v prierezovej téme regionálna výchova 

a ľudová kultúra a vo vytvorení voliteľného predmetu regionálna výchova 

v školách, ktoré sa týmto smerom profilujú. Práve cez regionálnu výchovu má 

presah ako nadpredmetová platforma ku všetkým vyučovacím predmetom. 

Kultúrne a prírodné dedičstvo v regionálnej výchove 

Pre primárne aj predprimárne vzdelávania je dôležitý aspekt 

komplexnosti a holistického prístupu k projekcii okolitého sveta, vyžaduje 

rešpekt k integrite školského a mimoškolského prostredia a ich prirodzenú 

spojitosť v ranom období života detí. Regionálna výchova je program rozvoja 

osobnosti dieťaťa, ktorému venujú pozornosť viacerí odborníci (Uhrinová, 

Zentko, 2014, Čellárová, 2007, Lomenčík, 2007, Rochovská, Krížová, 2003). 

Je realizovaný vzájomnou interakciou subjektov a objektov vstupujúcich do 

tohoto procesu a plní okrem iných aj integračnú funkciu, ktorá vychádza z jej 

mnohodimenzionálneho obsahu (Gašparová, 2018). Je výchovou, ktorá je 
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orientovaná aj na formovanie regionálneho vedomia cez svoj multi-

dimenzionálny hodnotový rámec (Kancír, 2013). Integruje všetky aspekty 

konkrétneho prostredia regiónu, obce: jej polohu v širšom geografickom 

priestore, geografické osobitosti – povrchové celky, živú a neživú prírodu, 

regionálnu históriu, prírodné a kultúrne pamiatky a ich ochranu, významné 

osobnosti regiónu, tradičnú ľudovú kultúru, obyvateľstvo, multikultúrnosť aj 

súčasnosť regiónu (Gašparová, 2018). Z komplexného pohľadu môžeme 

všetky tieto dimenzie vnímať ako kultúrne historické dedičstvo, ktoré sme 

získali od predkov ako neoceniteľnú hodnotu a ktoré sme povinní chrániť, 

zveľaďovať a odovzdať nasledujúcim generáciám. Popitom je však našou 

úlohou nasledujúcej generácii tieto hodnoty ukázať, zdôrazniť a naučiť ich 

s nimi zaobchádzať. Dosiahnuť, aby nechodili okolo nich nevšímavo 

a ľahostajne, v horšom prípade ich neničili a nedevastovali. To je úlohou aj 

školy a jej edukačných procesov od raného  obdobia detstva. 

Kultúrne a prírodné dedičstvo v primárnej edukácii 

Rané obdobie vzdelávania má v rozvoji osobnosti človeka nenahra-
diteľné miesto. Predprimárne vzdelávanie, neformálna výchova a vzdelávanie 
rodinného prostredia a vlastné životné skúsenosti detí utvárajú štartovaciu 
pozíciu detí v ich ďalšom osobnostnom rozvoji. Primárny stupeň vzdelávania 
v súčasnosti uvádza deti do procesu školského vzdelávania. Všetky zámerné, 
cieľavedomé, ale aj neformálne intervencie vo vzťahu k deťom, sú význam-
nými prvkami, podieľajúcimi sa na ich kognitívnej, ale aj emocionálnej, 
sociálnej a postojovej úrovni v rozvoji osobnosti. Kurikulum orientuje edukáciu 
okrem ďalších oblastí výchovy a vzdelávania vedením žiakov k aktívnemu 
občianstvu a akcentuje potrebu edukácie podieľať sa na vymedzovaní hodnôt 
slušného a morálneho človeka. Vo svojich všeobecných cieľoch formuluje 
požiadavku na vyváženosť kognitívnych aj intelektuálnych aspektov vzdelávania 
s dimenziami sociálneho a emocionálneho rozvoja. Považuje za dôležité vytvárať 
u žiakov základy kultúrnej gramotnosti ako jednej z gramotností formujúcich 
a utvárajúcich osobnosť človeka. Každému žiakovi je nevyhnutné poskytovať 
aj mnohostranné možnosti na vlastné objavovanie a skúmanie najbližšieho 
sociálneho, prírodného  a kultúrneho prostredia. (ŠVP, 2015). 

Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky, kultúrne dedičstvo 
vymedzuje ako „nenahraditeľné bohatstvo štátu a jeho občanov, ako doklad 
vývoja spoločnosti, filozofie, náboženstva, vedy, techniky, umenia, dokumentov 
vzdelanostnej a kultúrnej úrovne slovenského národa, iných národov, národ-
nostných menšín, etnických skupín a jednotlivcov, ktorí žijú, alebo v minulosti 
žili na území Slovenska. Jednotlivé druhy a časti kultúrneho dedičstva sú 
rovnocenné a tvoria nedeliteľnú časť kultúrneho dedičstva Európy a celého 
ľudstva“ (Zb. z. SR 91/2001). Spolu s prírodným dedičstvom krajiny „je 
hrivnou, ktorá bola zverená nám všetkým. A môže to byť práve školský projekt, 
ktorý pred nás postaví otázku či a akú hodnotu tejto hrivne prikladáme 
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a nakoľko prispievame k jej zhodnocovaniu... Až v interakcii s tými, ktorí vnímajú 
kultúrno-historické dedičstvo ako trvalú hodnotu, majú dostatočné vedomosti 
aj zručnosti pre jeho ochranu a robia všetko pre jeho zhodnocovanie, sa môže 
meniť hodnotová orientácia mladšej generácie.“ (Parkan a kol., s. 14) Formo-
vanie vzťahu hodnotám kultúrneho a prírodného dedičstva je úlohou školy, 
ktorú môže dobre splniť iba v spolupráci s ďalšími inštitúciami, ktoré kultúrno- 
-historické a prírodné dedičstvo a jeho ochranu zabezpečujú odborne, ale aj 
v spolupráci s rodičmi, pamätníkmi, či ďalšími zainteresovanými subjektmi 
z rôznych oblastí kultúrneho, spoločenského či politického života. Prepojenie 
školy so životom tak v tejto oblasti prestáva byť formálnou proklamáciou, ale 
stáva sa nevyhnutnou skutočnosťou, ktorá pozitívne ovplyvní účinnosť edukácie. 

Formovanie hodnôt pri objavovaní kultúrneho a prírodného dedičstva 

Problematika tvorby hodnotového systému žiakov je aktuálna na 
každom stupni vzdelávania. V období primárnej školy vychádza z predškolskej 
edukácie, rodinnej starostlivosti a skúseností žiakov. Súčasný dvojúrovňová 
model vzdelávania síce neopúšťa tradíciu predmetového vyučovania, ale 
relatívne podrobným vytvorením obsahových aj výkonových rámcov priere-
zových tém otvára viac možností pre akcentáciu podnetov napĺňajúcich nielen 
kognitívne, ale aj afektívne ciele edukácie. 

V primárnom vzdelávaní má výchova k hodnotám kultúrneho a prírod-
ného dedičstva svoje špecifiká, vyplývajúce z vekových determinantov detí 
mladšieho školského veku. Pojem kultúrneho dedičstva je abstraktný, nechápu 
ho ako hodnotovú kategóriu, s pojmom „dedičstvo“ sa nestretávajú ani v jeho 
jednoznačnejšom, materiálnom význame, aj pojem „kultúra“ má pre nich viac 
či menej abstraktný obsah. Dokážu však vnímať krásu krajiny, prírody aj 
historických objektov, dokáže ich porovnávať s modernými, a popisovať 
spoločné a rozdielne javy, ktoré vidí, alebo vníma inými zmyslami, či dopÍňať 
vhodné chýbajúce súčasti konkrétnych subjektov. Posolstvo aj odkaz zanechaný 
od predchádzajúcich generácií môžu chápať len cez vlastné prekoncepty, 
ktoré im poskytli doterajšie vlastné životné skúsenosti. Nevyhnutné je 
zachovať zmysluplnosť toho, s čím prichádzajú do kontaktu, čo poznávajú 
a musia chápať  svoju aktívnu úlohu v tomto procese. Projektovanie edukácie 
a jej následná realizácia musí dať odpovede na otázky „čo?“, „kde?“, „ako?“ 
a „prečo?“ sa danou témou, objektom a javom zaoberáme, v akej miere bude 
predmetom edukačnej intervencie. „Ako“ dosiahneme stanovené ciele a „kde“, 
za akých podmienok bude táto edukačná intervencia najúčinnejšia. Vyššiu 
úroveň a náročnejšiu odpoveď vyžaduje otázka „prečo?“ sa týmito témami 
zaoberáme. Veľmi dobrou obsahovou platformou v tomto veku je oblasť 
tradičnej ľudovej kultúry v jej takmer všetkých materiálnych aj duchovných 
podobách. Deti učíme regionálny piesňový, tanečný aj hudobný folklór, 
poznávajú žánre ľudovej slovesnosti, tradičné ľudové remeslá, poznávajú 
ľudový odev, ornamentálne zdobenie odevov, hudobných nástrojov, obydlí 
a pod. Napriek zdanlivej príťažlivosti a nenáročnosti tejto obsahovej zložky, 
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je dôležité mať na pamäti rozsah a veľkú diverzitu javov tradičnej kultúry 
v rôznych regiónoch, čo môže pri slabom prehľade učiteľa viesť k nesprávne 
osvojeným poznatkom.  

Schopnosť uchovať a chrániť kultúrne dedičstvo, ktoré je dokumentom 
a odkazom kultúry, spoločenského života a sociálnych vzťahov čias, v ktorom 
bolo vytvorené, je prejavom kultivovanosti komunity. Jej jednotliví príslušníci 
sa s ním identifikujú na rôznej úrovni, podľa sily vlastnej kultúrnej identity. 
Táto sa formuje cez regionálnu identitu, ktorá je každodennou súčasťou života 
aj mladých ľudí. (Poláková, E., Kyseľová, J., 2019). Kultivácia osobnosti 
v tomto smere je dlhodobým procesom tvorby hodnotového systému jedinca, 
počas ktorého sa hodnoty preskupujú, a tak postupne v ňom nadobúdajú svoje 
trvalé miesto.  

Vytváranie hodnotového systému u jednotlivca je celoživotný proces, 
ktorý sa formuje prostredníctvom postojov, názorov a vzájomnej interakcie 
subjektov a objektov výchovy. Vytvárané sú postupnou interiorizáciou hodnôt 
subjektov výchovy a ich postupným preskupovaním. Pedagogická teória 
vymedzuje taxonómie výchovno-vzdelávacích cieľov a rozčleňuje podľa 
čiastkových cieľov na taxonómiu kognitívnych, afektívnych a psychomoto-
rických cieľov. Dôsledné cieľavedomé aj neformálne napĺňanie afektívnych 
cieľov môže viesť k vybudovaniu hodnotového systému človeka chápajúceho 
potrebu symbiózy a vyváženosti všetkých stránok života, jeho zmyslu, jeho 
podstaty aj smerovania. Kratwohlova taxonómia vymedzuje päť úrovní 
interiorizácie. Najnižšou je vnímavosť, na úrovni ktorej je jedinec ochotný 
prijímať (vnímať, uvedomiť si) konkrétne javy. Nasleduje reagovanie, ktoré 
sa prejavuje u neho zvýšeným záujmom a aktivitou o daný jav. Ďalšia úroveň – 
oceňovanie hodnoty značí taký stupeň interiorizácie, pri ktorom dané javy 
nadobúdajú pre subjekt výchovy vnútornú hodnotu, ktorá napomáha 
akceptácii a začína ovplyvňovať jeho konanie a správanie. Integrovanie 
hodnôt (ich organizácia) je úrovňou, v ktorej sa subjekt výchovy dostáva do 
situácií, v ktorých sa stretávajú viaceré hodnoty. Preto sa musia integrovať do 
sústavy a určovať medzi nimi vzťah, vymedziť im poradie. Najvyššou 
úrovňou, v ktorej hodnoty získavajú v hodnotovej orientácii jedinca pevné 
postavenie je internalizácia hodnôt v charaktere. Systém sa integruje do 
charakteru, čím je dosiahnuté vnútorné presvedčenie osobnosti, následne 
determinujúce jej správanie a konanie. (Kalhoust – Obst, 2002, s. 284) 

Súčasťou formovania hodnotovej orientácie človeka v zmysle zmeny 
postojov ku kultúrnemu dedičstvu by mala byť nielen kognitivizácia, ale 
najmä axiologizácia v rámci afektívneho rozvoja. Rozumné a zodpovedné 
postoje, ktoré napomáhajú zachovávať a rozvíjať kultúrne dedičstvo, možno 
dosiahnuť zdôraznením: 

 úcty ku kultúrnemu dedičstvu ako nenahraditeľnej hodnote vytvorenej 
generáciami, 

 zodpovednosti za zachovanie univerzálnych hodnôt aj pre budúce 
generácie, 
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 hrdosti na výsledky tvorivého zúročenia poznania a hodnotovej 

orientácie predchádzajúcich generácií, 

 akceptácie aj iných kultúr, nielen vlastnej, 

 tvorivosti v ochrane, aktualizovaní a zhodnocovaní kultúrneho dedičstva, 

 povinnosti ochraňovať kultúrne dedičstvo v jeho všetkých formách 

(Čellárová, L., 2007). 

V súvislosti s prístupom ku kultúrnemu dedičstvu u žiakov mladšieho 

školského veku nie je podstatné používanie exaktného pojmového aparátu, 

jeho správne pomenovanie, resp. definovanie. Schopnosť problém pomenovať 

nie je ekvivalentný a nekorešponduje so schopnosťou zaujať k nemu 

spoločensky žiaduci postoj. Potreba konkrétnych podnetov pre žiakov 

v procese edukácie na primárnom stupni vzdelávania preto dáva skôr priestor 

na formovanie postojov, morálnych hodnôt a noriem správania aj v oblasti 

tvorby vlastného vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu. Formovanie postojov však 

postupuje v symbióze s kognitívnymi, poznávacími procesmi prostredníctvom 

vlastného, aktívneho prístupu žiaka. Úloha učiteľa spočíva v navodení 

a výbere vhodných hmotných aj nehmotných didaktických prostriedkov. Cez 

obsah, formy, stratégie, metódy, či jednotlivé konkrétne úlohy až po 

materiálne ich zabezpečenie adekvátnymi pomôckami – reálnymi alebo 

sprostredkovanými. 

Dôležitými faktormi poňatia problematiky kultúrneho a prírodného 

dedičstva a jeho ochrany na primárnom stupni vzdelávania je aktivita žiakov, 

motivácia, tvorivosť, zmysluplnosť, reflexia, ocenenie. Činnosť, aktivita žiaka 

na vytváraní produktu – výstupu svojej práce je sama osebe motiváciou, 

motivačným faktorom pre ďalšie aktivity aj vlastnú iniciatívu, je katalyzátorom 

vlastného tvorivého potenciálu žiakov, prináša radosť z výsledkov a potrebu 

sa s nimi podeliť, prezentovať ich. Podstatnou črtou podporovania a uchovávania 

tohto nadšenia a motivácie je zmysluplnosť žiackych činností a výstupov, ich 

využiteľnosť, reálnosť a praktickosť, ktorá vedie k trvalej potrebe zaujímať sa 

o veci verejné, ochranu kultúrneho ale aj prírodného dedičstva, kultivovanie 

kultúrnospoločenského a aj prírodného prostredia. Spojenie školy a života, 

uvedomenie si, že škola nie je izolovaným ostrovom, ale je súčasťou 

každodennej reality, že pripravuje na každodennú realitu využívaním životných 

situácií ako školských príkladov. Nevyhnutnosťou kvality a zdokonaľovania 

akejkoľvek činnosti človeka, teda aj žiackych aktivít je reflexia, sebahodnotenie, 

aj vzájomné oceňovanie sa žiakmi. 
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Záver 

Hodnotová, emocionálna zložka tejto problematiky musí byť vyvážená 

a rovnocenná kognitívnej, ktorá by ju nemala presahovať. Dobré nasmerovanie 

tvorby hodnôt sa prejaví aj v konatívnej oblasti života človeka, v motivácii 

pre potrebu jeho poznávania kultúrneho a prírodného dedičstva vo všetkých 

jeho formách a v potrebe ho uchovať, zveľaďovať a chrániť. Efektívna 

výučba sa zúročí v kultivovaných, angažovaných občanoch, ktorí nie sú 

ľahostajní voči sebe navzájom, a tak sú tvorcami lepšieho a hodnotného 

spoločenstva ako kvalitného miesta pre život teraz, aj pre svojich potomkov 

v budúcnosti. 
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Vybrané aspekty zamerané na kliešťa obyčajného 

v kontexte primárneho a sekundárneho vzdelávania 

Selected Aspects Focused on the Castor Bean Tick 

in the Context of Primary and Secondary Education 

Jozef Macko, Gabriela Hrkľová, Dana Blahútová, 

Miriam Uhrinová 

Abstract 

The paper deals with the issue of the castor bean tick. It discusses 
current issues related to health protection and prevention of the diseases 
transmitted by ticks. The paper brings partial results of research aimed 
at identifying the current state of primary and secondary education 
teachers' knowledge of this issue. It also maps the results of the 
availability of methodical materials concerning the above-mentioned 
topic. 

Keywords: Tick. Education. Health protection. Methodical materials. 

Úvod 

Striehne na nás v kroví, nepozorovane sa k nám priblíži, nájde si teplé 

miestečko, prisaje sa a cicia našu krv, pokiaľ sa nenasýti a my o ničom ani len 

netušíme... Kliešť obyčajný Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758), parazit zo skupiny 

roztočov Acarina. Je jedným z 900 celosvetovo známych druhov kliešťov 

(Nowak-Chmura, Siuda, 2012). Približne 10 % z nich prenáša patogény, 

spôsobujúce ochorenia človeka a zvierat, predovšetkým Lymskú boreliózu 

a kliešťovú encefalitídu.  
Kliešte rodu Ixodes ricinus sú rozšírené v rámci Európy od Atlantického 

oceánu po strednú Áziu (50-60°C) a od Islandu po pohorie Atlas v severnej 
Afrike (Hillyard, 2002). Ich rozšírenie je mozaikovité, optimálne podmienky 
pre vývinový cyklus poskytujú zmiešané lesy s krovinovým podrastom, ktoré 
poskytujú vhodné abiotické podmienky a dostatok rezervoárových zvierat, 
ktoré sú zdrojom potravy. Daniel a kol. (2015), zdôrazňuje dôležitosť opadaného 
lístia (hrabanky), ktorá chráni jednotlivé štádiá kliešťov pred chladom a suchom 
a poskytuje optimálne mikroklimatické podmienky pre ich vývin. na Je popiso-
vaných viac faktorov, ktoré ovplyvňujú výskyt a hustotu populácie kliešťov: 
teplota vzduchu, zrážky, ovplyvňujúce vlhkosť vzduchu a snehová pokrývka. 
Jarná aktivita kliešťov začína, keď teplota stúpne na 4 °C. Metamorfóza 
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jednotlivých štádií (larva, nymfa a imágo) vyžaduje teplotu medzi 8 – 11 °C 
(Daniel, 1993). Lindren a Jaenson (2006) potvrdzujú optimálnu teplotu pre 
dospelé kliešťe 18 – 25 °C. Veľmi dôležité pre prežívanie jednotlivých štádií 
je zimné obdobie, teplota, dĺžka i snehová prikrývka. Je zaujímavé, že zimné 
obdobie prežíva len 5 % lariev a 20 % nýmf. 

Na Slovensku sa vyskytuje šesť druhov kliešťov. Rozšírenie najčastejšie 
sa vyskytujúceho druhu, kliešťa obyčajného Ixodes ricinus podlieha istým 
zmenám. V rámci mapovania Slovenska v 80-tych rokoch 20. storočia Řeháček 
a kol. (1991) uvádza jeho celoplošný výskyt, so zriedkavým výskytom 
v severných oblastiach Slovenska. Mačička (1955) poukazuje na optimálne 
podmienky pre vývinový cyklus nadmorskú výšku 600 – 900 m n. m.  

SHMÚ monitoruje klimatické zmeny na Slovensku, v rámci ktorých 
došlo k nárastu priemernej teploty vzduchu za posledných 100 rokov o 1,1 °C, 
poklesu relatívnej vlhkosti vzduchu, predovšetkým na juhu Slovenska – 
pokles 10 %, na severe a severovýchode 5 %. Došlo aj k poklesu snehovej 
pokrývky. Uvádzané faktory ovplyvňujú geografickú a vertikálnu distribúciu 
kliešťa obyčajného. Mnohí autori popisujú zvýšenie relatívnej denzity kliešťov 
(počet navlajkovaných kliešťov na hodinu zberu, čo je plocha 600 – 800 m2) 
na severe Slovenska (Hrkľová, 2010), Bullová a kol. (2008) a ich posun do 
vyšších nadmorských výšok. Macko a kol. (2016) poukazuje na najvyššie 
navlajkovaného kliešťa vo výške 1450 m n. m. vo Veľkej Fatre, v prírodnej 
rezervácii Skalná Alpa. 

Vývinový cyklus kliešťa obyčajného zahŕňa tri vývinové štádiá: larvu, 
nymfu a dospelé, pohlavne odlíšené jedince. Samička po kopulácii nakladie 
vajíčka do vrchnej vrstvy pôdy v počte niekoľko sto až tisíc. Pri optimálnych 
podmienkach celý cyklus trvá tri, prípadne 2 – 6 rokov. Jednotlivé štádiá 
parazitujú na viac ako 300 hostiteľoch (Gern, Humair, 2002): malé a veľké 
cicavce, vtáky a plazy. Pri hľadaní vhodného hostiteľa využívajú Hallerov 
orgán, zmyslový aparát na prvom páre nôh, ktorý registruje pohyb vegetácie, 
teplotu a CO2. Jednotlivé štádiá pri čakaní na hostiteľa používajú vertikálny 
pohyb po vegetácii a sú schopné dosiahnuť výšku 70 – 80 cm, prípadne 
100 cm nad úrovňou pôdy. Na príjem krvi slúžia špeciálne formované ústne 
ústroje: ostré chelicery (klepietka) zodpovedajú za penetráciu kože, pedipalpy 
(hmatadlá) sú senzorickým orgánom a centrálne uložený hypostom (chobôtik), 
fixuje kliešťa po dobu parazitovania, ktorá v závislosti od štádia môže byť 
niekoľko hodín, až dní. Pri prijímaní krvi dochádza k prenosu patogénov, 
vírus kliešťovej encefalitídy sa prenáša do krvi hostiteľa hneď na začiatku, 
spolu s extraktom slinných žliaz, ktorý obsahuje aj anestetiká, antikoagulanciá 
a látky potláčajúce imunitnú odpoveď hostiteľa. Borrelia bugdorferi sensu 
lato, agens Lymskej boreliózy preferuje u kliešťa epitelové bunky čreva 
(Rudolf a Hubálek, 2003) a k jeho pomnoženiu a prenosu dochádza až po 
24 hodinách od prisatia kliešťa.  

Pri predchádzaní ochorení, ktoré prenáša kliešť, je veľmi dôležitá 
prevencia. Začína už osvetou, dôležité je poznať kliešťa ako parazita, biotopy 
v ktorých prebieha jeho vývinový cyklus. Tu sa ponúka široký priestor na 
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implementáciu problematiky do vzdelávacích štandardov primárneho a sekundár-
neho vzdelávania, ponúknuť žiakom najnovšie vedecké poznatky, spracované 
do didaktickej podoby. Ovládať spôsoby mechanickej a chemickej ochrany, to 
znamená používanie svetlých odevov, zamedzenie vstupu kliešťa na telo, 
aplikácia repelentov na odev a kožu. Ak dôjde k prisatiu kliešťa, nepoužívať 
oleje a vazelíny, ktoré spôsobujú regurgitáciu slín a tým aj zvýšené uvoľnenie 
patogénov do tela hostiteľa (Bartunek, 2001). Podstatné je odstránenie 
vykývaním čo najskôr, bez zvyškov hlavovej časti a následná dezinfekcia.  

Výskumná sondáž 

Cieľom výskumnej sondáže bolo zistiť súčasný stav poznania 

problematiky kliešťa obyčajného v podmienkach primárneho a nižšieho 

sekundárneho vzdelávania z pohľadu učiteľov. Výskum bol realizovaný 

v rokoch 2016 – 2017. Hlavným výskumným nástrojom bol dotazník vlastnej 

proveniencie, ktorý bol distribuovaný učiteľom primárneho a sekundárneho 

vzdelávania. Dotazníkmi sme mapovali u učiteľov súčasný stav poznania 

problematiky o kliešťovi obyčajnom, pričom sme sa zamerali aj na dostupnosť 

metodických materiálov k tejto téme v edukačnej realite. Pri tvorbe štruktúry 

dotazníkov sme vychádzali aj z nasledujúcich výskumných otázok: 

V1: Stretávajú sa učitelia vo svojej edukačnej praxi s témou kliešť 

obyčajný? 

V2: Majú učitelia k téme kliešť obyčajný dostatok informácií a majú 

v edukačnej praxi k dispozícii dostatok metodických materiálov k danej téme? 

Výberový súbor 

Výskumný súbor bol tvorený učiteľmi 1. stupňa základných škôl 

a učiteľmi biológie na 2. stupni základných škôl na Slovensku. Vo výskume 

bol využitý príležitostný a kvótny výber. Výskumnú vzorku tvorilo 68 učiteľov, 

pričom 45 opýtaných učiteľov pôsobí na 1. stupni ZŠ a 23 sú učitelia biológie 

na 2. stupni základných škôl.  

Výskumné zistenia 

Vzhľadom k obmedzenému rozsahu príspevku budeme uvádzať len 

výber získaných dát a naše základné zistenia. 

Ako uvádzame geografické a vertikálne rozšírenie kliešťa obyčajného 

sa v posledných dekádach mení, dochádza k jeho expanzii do vyšších 

nadmorských výšok, klimatické pomery poskytujú vhodné podmienky pre 

jeho životný cyklus aj tam, kde doteraz boli nehostinné podmienky. Sezónna 

aktivita kliešťov dominuje v období máj – jún. Veľký dôraz pri predchádzaní 
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ochorení, ktoré prenáša kliešť sa dáva na prevenciu, spočívajúcu v poznávaní 

problematiky už v primárnom a sekundárnom vzdelávaní. 

V tejto súvislosti sme zisťovali odpoveď na výskumnú otázku V1: 

Stretávajú sa učitelia vo svojej edukačnej praxi s témou kliešť obyčajný? 

Zaujímalo nás, či učitelia majú v edukačnej praxi priestor na riešenie 

problematiky o kliešťovi obyčajnom a na objasnenie prevencie voči ochoreniam, 

ktoré prenášajú kliešte. Výsledky prezentuje graf 1. 

 

 

Graf 1: Využívanie témy Kliešť obyčajný v edukačnej praxi  

v percentuálnom vyjadrení 

 

Ako vidieť z grafu 1, polovica opýtaných učiteľov 1. stupňa ZŠ sa 

stretáva s danou problematikou priamo v edukačnej praxi, učiteľov biológie je 

95,8 %. Súvisí to práve so zaradením tejto témy do štátneho vzdelávacieho 

programu pre nižšie sekundárne vzdelávanie. 

Hoci sa problematika biológie kliešťov nedostala ako prioritná téma 

do vzdelávacích štandardov primárneho vzdelávania, je možné túto problematiku 

implementovať napr. do výkonového štandardu, v ktorom majú žiaci vysvetliť 

život živočíchov v lese či v lúčnom poraste. Značný priestor nájdeme tiež 

v rámci prierezových tém, a to najmä v prierezovej téme Ochrana života 

a zdravia. Práve táto téma integruje postoje, vedomosti, schopnosti, postoje 

a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia aj pri pobyte a pohybe 

v prírode. V sekundárnom vzdelávaní sa otvára priestor v rámci obsahového 

štandardu Lesné bezstavovce. Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných 

prejavov. Význam v lese. Medzi výkonovými štandardami nájdeme konkrétne 

ciele, ktoré majú žiaci dosiahnuť: Rozlíšiť na ukážke križiaka, kliešťa a 

mravca. Poznať možnosť nákazy kliešťom a odstránenie z kože.  

Keďže sa so zreteľom na primárne i sekundárne vzdelávanie nachádza 

na riešenie danej problematiky priestor v edukačnom procese, zaujímalo nás, 

či majú učitelia o tejto problematike dostatok informácií a dostatok metodických 
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materiálov. Oficiálnych didaktických materiálov k danej problematike je 

nedostatok, zaujímal nás názor učiteľov na aktuálny stav k danej skutočnosti 

v edukačnej realite. Stanovili sme výskumnú otázku V2: Majú učitelia k téme 

kliešť obyčajný dostatok informácií a majú v edukačnej praxi k dispozícii 

dostatok metodických materiálov k danej téme? 

Učitelia sa v rámci sebareflexie vyjadrili jednak k svojej úrovni 

informácií o danej problematike (graf 2), jednak sa vyjadrili k dostupnosti 

didaktických materiálov k danej téme (graf 3). 

 

 

Graf 2: Dostatok informácií k téme Kliešť obyčajný z pohľadu učiteľov 

v percentuálnom vyjadrení 

 

Z grafu 2 je zrejmé, že učitelia primárneho vzdelávania v rámci seba-

reflexie kriticky zhodnotili, že nemajú dostatok informácií k danej problematike. 

Možno z toho usudzovať, že následne túto problematiku nezaraďujú ani do 

učebného obsahu v rámci prierezových tém. Hoci je táto problematika záväzná 

so zreteľom na výkonový štandard v rámci biológie, len 45,8 % učiteľov 

sekundárneho vzdelávania majú dostatok informácií k danej problematike. 

Rovnaké percento učiteľov primárneho a sekundárneho vzdelávania naznačilo, 

že s určitosťou nemá dodatok informácií o danej problematike. 

V prípade, že učitelia nemajú dostatočné kompetencie v danej proble-

matike, je pochopiteľné, že využívajú ako náležitú pomoc dostupný metodický 

materiál s relevantnými informáciami a praktickými námetmi pre edukačnú 

prax. V tejto súvislosti sme zisťovali, či majú učitelia k dispozícii dostupný 

metodický materiál k danej problematike. Výsledky prezentuje graf 3. 
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Graf 3: Dostupnosť metodických materiálov k téme Kliešť obyčajný 

v percentuálnom vyjadrení 

 

Ako vidieť z grafu 3, väčšina učiteľov (87,5 % učiteľov 1. stupňa ZŠ 

a 66,6 % učiteľov biológie na 2. stupni ZŠ) sa vyjadrila, že nemá dostatok 

metodických materiálov k danej problematike. Nie je to potešujúce hlavne so 

zreteľom na skutočnosť, že v súčasnosti je potrebné edukačne pôsobiť na 

prevenciu voči chorobám, ktoré kliešť prenáša. 

Na doplnenie informácií k danej skutočnosti sme ďalej u učiteľov 

zisťovali, či by uvítali adekvátny materiál, ktorý by mohli využívať k tejto 

téme v edukačnej praxi. Výsledky sú zobrazené v grafe 4. 

 

 

Graf 4: Potreba metodických materiálov k téme Kliešť obyčajný 

v percentuálnom vyjadrení 
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Z grafu 4 vidieť, že väčšina učiteľov na obidvoch stupňoch vzdelávania 

(87,5 % učiteľov 1. stupňa ZŠ a 83,3 % učiteľov biológie na 2. stupni ZŠ) 

pociťujú potrebu metodických materiálov k danej problematike a uvítali by, 

keby im boli distribuované do edukačnej praxe. 

Na základe rozhovoru s učiteľmi sme ďalej zistili, že učitelia pri téme 

kliešť obyčajný využívajú v edukačnom procese ako prioritnú didaktickú 

metódu rozhovor a vysvetľovanie. Pre žiakov si väčšinou nevytvárajú ani 

pracovné listy, ani nerealizujú praktickú činnosť. Pracovné listy by pritom 

boli hlavne pre žiakov s vizuálnym štýlom učenia vhodnou učebnou pomôckou. 

Žiaci by si ich mohli zároveň zakladať aj do svojho portfólia a kedykoľvek sa 

k nim vrátiť aj mimo vyučovacej hodiny, na ktorej sa prezentuje táto téma, 

hlavne keď sa stretnú s týmto problémom v reálnom živote. 

Záver 

Výskumom sme sondovali súčasný stav určitých aspektov poznávania 

problematiky o kliešťovi obyčajnom v edukačnej praxi v primárnom a nižšom 

sekundárnom vzdelávaní. Pri zisťovaní odpovedí na stanovené výskumné 

otázky sme zistili, že učitelia sa stretávajú s touto problematikou na obidvoch 

stupňoch vzdelávania. Väčšina učiteľov však nemá o tejto téme dostatočné 

relevantné informácie a kompetencie. Tiež nemajú k dispozícii dostatok 

metodických materiálov k danej téme a uvítali by, keby boli vypracované 

metodické materiály v súlade so vzdelávacím štandardom.  

Posledné dekády sú poznačené dôsledkami globálnych a industriálnych 

zmien, v dôsledku ktorých dochádza k zmenám v rozšírení kliešťov a ochorení, 

ktoré prenášajú na človeka. V tejto súvislosti je potrebné mať na zreteli 

preventívne opatrenia, ktorými môžeme predchádzať kliešťom a ochoreniam, 

ktoré prenášajú na človeka. Práve deti v školskom veku pri trávení voľného 

času i školských aktivít trávia čas v miestach potencionálneho výskytu 

spomínaného parazita. V rámci edukácie môžeme výrazným spôsobom podporiť 

preventívne opatrenia už na primárnom s pokračovaním na sekundárnom 

stupni vzdelávania. 
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Perspektivy přírodovědného vzdělávání v kontextu 

mezinárodních výzkumů 

Perspectives of Science Education in the Context 

of International Research 

Jan Tirpák 

Abstract 

The paper deals with the perspectives of science education in the 
context of international research. It focuses on scientific literacy in the 
context of the international survey TIMSS (Trends in International 
Mathematics and Science Study). The aim of the article is to reflect the 
key aspects related to this international research following trends and 
results of education with emphasis on the areas of mathematics and 
natural sciences. Attention is also paid to our own research of selected 
answers of questionnaire items TIMSS 2015 by teachers from the 
Czech Republic, Slovakia and Singapore concerning self-confidence in 
activities in teaching science and educational strategies. 

Keywords: Scientific literacy. TIMSS. Elementary schools. Comparison. 

Czech Republic. Slovak Republic. Singapore. Educational strategy. 

Úvod a teoretická východiska 

Jedním ze základních vzdělávacích cílů v mnoha zemích po celém 

světě je vést žáky k tomu, aby dosahovali co nejlepších výsledků v matematice 

a v přírodních vědách. Studium matematiky a přírodních věd totiž během prvních 

let školní docházky napomáhá žákům uspět v jejich dalším vzdělávacím úsilí, 

jakož i v každodenním životě a v budoucí profesní dráze. 

Přírodovědná gramotnost (scientific literacy nebo také science 

literacy) je celosvětově rozšířeným pojmem, který je v odborné literatuře 

užíván již téměř přes pět desetiletí. Přesto se zatím na mezinárodní úrovni 

nedosáhlo všeobecné shody o tom, co vše se pod tímto pojmem skrývá. 

Můžeme říci, že obecné cíle přírodovědného vzdělávání u žáků by měly 

směřovat k využívání poznatků a metod přírodních věd pro inspiraci a rozvoj 

dalších oblastí lidské aktivity. Současně představovat přírodní vědy jako 

neoddělitelnou a nezastupitelnou součást lidské kultury. Tyto obecné cíle 

vedou u žáků k tzv. přírodovědné gramotnosti (scientific literacy). Ta je 

definována jako schopnost využívat přírodovědné vědomosti, klást otázky 

a na základě důkazů vyvozovat závěry vedoucí k porozumění přírodnímu 
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prostředí a usnadňující rozhodování, která se týkají přírodního prostředí a změn, 

jež v něm nastávají v důsledku lidské činnosti.1 Toto vymezení podporuje 

myšlenku, že podstatné je, aby byli žáci schopni hodnotit a vytvářet teorie na 

základě pozorování přírodních jevů, objektů, procesů a experimentální 

činnosti s nimi. Díky pochopení těchto přírodovědných a matematických 

konceptů je totiž možné následně provádět podložená a odůvodněná 

rozhodnutí umožňující jedinci aktivní život v lidské společnosti.  

Mezinárodní šetření TIMSS (Trends in International Mathematics and 

Science Study, Mezinárodní studie trendů v oblasti matematiky a přírodních 

věd) zjišťuje úroveň vědomostí a dovedností žáků v matematice a přírodních 

vědách. Zaměřuje se na věkové kategorie devítiletých a třináctiletých žáků – 

ve většině zemí se jedná o žáky 4. a 8. ročníků povinné školní docházky. 

Výběr probíhá dvoustupňově s tím, že se nejprve vyberou školy a následně 

jedna až dvě třídy v příslušném ročníku. Údaje o vzdělávacích výsledcích 

žáků jsou sbírány spolu s řadou dalších informací, například o organizaci, 

podmínkách a způsobech výuky. Díky tomu, že šetření TIMSS probíhá 

v pravidelných čtyřletých cyklech, poskytuje projekt zúčastněným zemím 

ojedinělou příležitost sledovat vývoj žáků v matematice a v přírodních vědách 

společně s empirickými informacemi o podmínkách výuky v těchto předmětech 

v dlouhodobém horizontu.  

Pokud se budeme věnovat samotné přírodovědné gramotnosti, tak 

tento pojem se ve výzkumu TIMSS 2015 explicitně nevyskytuje.2 Rámec 

hodnocení v přírodních vědách je v tomto šetření založen na dvou dimenzích: 

obsahové a kognitivní. Třemi obsahovými oblastmi jsou: vědy o živé a neživé 

přírodě a nauka o Zemi. Z hlediska kognitivních aspektů se jedná: o prokazování 

a používání znalostí a uvažování. 

 

Tabulka 1: Podíl zastoupení oblastí učiva a dovedností TIMSS 2015 

(Tomášek; Basl; Janoušková, 2016, s. 7) 

Oblasti učiva 
Dovednosti 

Matematika Přírodověda 

Čísla 50 % Živá příroda 45 % Prokazování znalostí 40 % 

Geometrické tvary a měření 35 % Neživá příroda 35 % Používání znalostí 40 % 

Znázornění dat 15 % Nauka o zemi 20 % Uvažování 20 % 

 
Při komparaci odborné literatury zabývající se vymezením přírodovědné 

gramotnosti, se můžeme setkat se čtyřmi následujícími klíčovými dimenzemi 

                                                 
1 PÍŠOVÁ, M. – KOSTKOVÁ, K. – JANÍK, T. a kol.: Kurikulární reforma na gymnáziích. 

Případové studie tvorby kurikula. Praha: VÚP v Praze, 2011. s. 174. 
2 TOMÁŠEK, V. – BASL, J. – JANOUŠKOVÁ, S.: Mezinárodní šetření TIMSS 2015. Praha: 

Česká školní inspekce, 2016. s. 32.  
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vědeckého přírodovědného poznávání.3 První dimenzí jsou pojmové systémy, 
které slouží k definici, popisu nebo vysvětlování přírodních jevů, tedy vlastností 
přírodních objektů či procesů probíhajících v těchto objektech nebo mezi nimi. 
Následují metody a postupy, prostřednictvím kterých se vyhledávají a řeší 
přírodovědné problémy, získávají a testují přírodovědné poznatky. Třetí dimenze 
se zaobírá metodologií a etikou, která studuje vlastnosti přírodovědných pojmů 
a tvrzení. Dále pak indikátory objektivity a pravdivosti přírodovědných hypotéz, 
teorií či modelů, způsoby dokazování a omezování podvodného jednání 
v přírodovědném bádání či kritérii pro odlišení vědy od pseudovědy. Poslední 
dimenzí je interakce s ostatními segmenty lidského poznání či společnosti, 
kdy se zkoumají vzájemné vztahy mezi přírodními vědami, matematikou 
a technologiemi, možnosti využití přírodních věd pro rozhodování decizní 
sféry při řešení různých sociálních (ekonomických, politických či kulturních) 
problémů, řešení morálních dilemat a aplikace přírodovědných poznatků 
v praxi. Je však nutné si uvědomit, že uvedené dimenze přírodovědného 
poznání nejsou vzájemně izolované, naopak velmi úzce spolu souvisejí. Nelze 
však přírodovědnou gramotnost chápat jen jako pouhou znalost pojmů, faktů, 
pouček a definic. Na přírodovědnou gramotnost je nutné nahlížet jako na 
souhrn postojů, kompetencí, dovedností a vědomostí, které umožňují jedinci 
rozumět okolnímu světu.  
 

 

Obr. 1: Jednotlivé složky přírodovědné gramotnosti ve vzájemných vztazích4  

 

                                                 
3 ČERNOCKÝ, B. – HEDVÁBNÁ, H. – HERINK, J. a kol.: Přírodovědná gramotnost ve 

výuce. Příručka pro učitele se souborem úloh.  Praha: NÚV, 2011. s. 25. 
4 MALČÍK, M. – MECHLOVÁ, E.: Nové přístupy kvýuce přírodovědných předmětů svyužitím 

ICT pomůcek na ZŠ. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 37. 
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Cílem přírodovědného vzdělávání ve škole by proto mělo být 

především rozvíjení přírodovědného myšlení každého žáka, jeho přírodovědné 

a zároveň vědecké gramotnosti. Přírodovědné vzdělávání se totiž postupně 

rozvíjí a formuje přírodovědnou (vědeckou) gramotností, přičemž termíny 

přírodovědné a vědecké vzdělávání v primární škole lze považovat za synonymní 

pojmenování.5  

V kontextu našeho uvažování můžeme vyčlenit čtyři úrovně vědecké 

gramotnosti. Tyto úrovně se liší hloubkou proniknutí do přírodních věd. První 

úrovní je nominální přírodovědná gramotnost, při které dochází k osvojení si 

základních přírodních termínů a názvů, druhou úrovní je funkční gramotnost, 

která se vyznačuje schopností používat přírodní termíny a názvy v souvislostech. 

Další navazující úrovní je úroveň pojmové a procedurální gramotnosti, které 

lze dosáhnout při schopnosti využívat získané přírodovědné vědomosti 

v konkrétní lidské činnosti. Poslední a zároveň nejvyšší úrovní vědecké 

gramotnosti je vícerozměrná přírodovědná gramotnost, která zahrnuje 

pochopení podstaty vědy, její historie a kulturní významnosti.  

Při utváření samotné přírodovědné gramotnosti u žáků primárního 

vzdělávání je velmi důležitým faktorem role učitele. Nejen při motivaci 

k přírodovědnému vzdělávání, ale především v oblasti osvojení základních 

metod a přístupů v přírodovědném poznávání. K tomu, aby se člověk mohl 

stát učitelem přírodních věd, což jej odliší od učitelů ostatních předmětů, 

a aby si zachoval své profesní dovednosti, jsou nezbytné podle Eurydice6 

určité kompetence typické pro přírodní vědy. Pro vědy je charakteristické 

především modelování, tedy vytváření kopií skutečnosti, často v abstraktní 

nebo matematické podobě. Dalšími příznačnými rysy přírodních věd jsou 

specifická epistemologie či způsob získávání znalostí, používání praktických 

prací (zejména laboratorních cvičení) i další atributy. Tyto dovednosti, 

kompetence a schopnost vyučovat dané aspekty přírodních věd musejí být 

součástí jakési povinné výbavy učitele přírodních věd. Pro výuku přírodních 

věd mají navíc svůj zvláštní význam všeobecné pedagogické kompetence jako 

učení se prostřednictvím argumentace a používání metod založených na 

bádání. V tomto ohledu je proto nutné si uvědomit, že vzhledem k velké šíři 

a rozmanitosti pojmů spojených s povahou přírodních věd nemusí krátká 

seznámení s nimi během vzdělávání učitelů vést k jejich dostatečnému 

pochopení tak, aby bylo ovlivněno chování nových učitelů při výuce 

přírodních věd. Doposud se uskutečnilo jen málo nových výzkumů na téma 

(kontroverzního) vztahu mezi znalostmi učiva učitelů přírodních věd a jejich 

pedagogickou praxí. Domníváme se však, že je nutné věnovat pozornost 

                                                 
5 TOMKULIAKOVÁ, R. – DOUŠKOVÁ, A.: Stratégie výučby prírodovedy v primarnom 

vzdelávaní. Banská Bytrica: Pedagogická fakulta UMB, 2012. ISBN 980-80-557-0386-2. s. 96. 
6 EACEA Eurydice: Přírodovědné vzdělávání v Evropě. Politiky jednotlivých zemí, praxe a výzkum. 

Dostupné z http://eacea.ec.europa.eu/Education/eurydice/documents/thematic_reports/133CS.pdf 
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otázce toho, co si učitelé myslí a co vědí, neboť je toto důležité pro plánování 

a realizaci dalšího vzdělávání těchto učitelů. 7 

Liší se však oblast sebedůvěry učitelů v činnostech při výuce přírodovědy 

a položek týkajících se vzdělávacích strategií u učitelů z České republiky, 

Slovenska a Singapuru. Z prezentovaných výsledků totiž vyplývá, že v rámci 

šetření TIMSS 2015 si nejlépe vedou právě žáci ze Singapuru. 

Výsledky šetření a jejich diskuse 

Námi provedený výzkum se zaměřil na korelaci výsledků dotazníkových 

položek odpovědí 262 učitelů z České republiky, 327 učitelů ze Slovenské 

republiky a 351 učitelů ze Singapuru v rámci šetření TIMSS 2015 zaměřených 

na oblast sebedůvěry učitelů v činnostech při výuce přírodovědy a položek 

týkajících se vzdělávacích strategií. Vyhodnocení vybraných oblastí znázorňují 

následující tabulky. Z uvedené tabulky (tab. 2) vyplývá, že nejvyšší korelaci 

u učitelů v České republice z hlediska ukazování přírodovědy žákům tak, aby 

vnímali, že se jim hodí, vykazuje sledování vyučujícího provádějící pokus 

nebo zkoumání. Dále pak pozorování přírodních jevů a popis toho, co vidí 

a navrhování nebo příprava pokusů, zkoumání. Následuje interpretace dat 

z pokusů nebo zkoumání a zkoumání věcí v terénu. Zároveň však výsledky 

poukazují, že učitelé nepoužívají čtení v učebnicích nebo jiných materiálech 

a učení se faktů a principů nazpaměť. 

 

Tabulka 2: Vyhodnocení korelací odpovědí učitelů v oblasti sebedůvěry v rámci 

dotazníkové položky ,,Ukazuji žákům přírodovědu tak, aby vnímali, že se jim 

hodí“ a vzdělávacích strategií při výuce přírodovědy – Česká republika 

Sledování vyučujícího provádějícího pokus nebo zkoumání 0,4397 

Pozorování přírodních jevů a popis toho, co vidí 0,4390 

Navrhování nebo příprava pokusů, zkoumání 0,4335 

Interpretace dat z pokusů nebo zkoumání 0,4295 

Zkoumání věcí v terénu 0,4173 

Prezentování dat z pokusů nebo zkoumání 0,4089 

Provádění pokusů a zkoumání 0,4037 

Práce ve skupinách žáků s různými schopnostmi 0,4037 

Sledování výkladu o nové látce 0,3992 

Psaní písemné práce nebo testu 0,3694 

Práce ve skupinách žáků se stejnými schopnostmi 0,3671 

Používání důkazů z pokusů na podložení svých závěrů 0,3387 

Čtení v učebnicích nebo jiných materiálech 0,3193 

Učení se faktů a principů nazpaměť 0,2522 

                                                 
7 TIRPÁK, J. – ŠKODA, J.: Komparace přírodovědné gramotnosti učitelů na 1. st. ZŠ. Online 

Journal of Primary and Preschool Education (OJPPE), 2018, roč. 2, č. 1, s. 33-35. 
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Tabulka (tab. 3) vykresluje u učitelů ze Slovenské republiky nejvyšší 

korelace z hlediska ukazování přírodovědy žákům v pozorování přírodních 

jevů a popisu toho, co žáci vidí. Dále pak v navrhování nebo přípravě pokusů, 

provádění pokusů a používání důkazů z pokusů na podložení svých závěrů. 

Naopak malý vztah vykazuje zkoumání věcí v terénu a psaní písemné práce 

nebo testu. 

 

Tabulka 3: Vyhodnocení korelací odpovědí učitelů v oblasti sebedůvěry 

v rámci dotazníkové položky ,,Ukazuji žákům přírodovědu tak, aby vnímali, 

že se jim hodí“ a vzdělávacích strategií při výuce přírodovědy – Slovensko 

Pozorování přírodních jevů a popis toho, co vidí 0,2354 

Navrhování nebo příprava pokusů, zkoumání 0,2102 

Provádění pokusů a zkoumání 0,2071 

Používání důkazů z pokusů na podložení svých závěrů 0,1943 

Interpretace dat z pokusů nebo zkoumání 0,1862 

Prezentování dat z pokusů nebo zkoumání 0,1810 

Práce ve skupinách žáků se stejnými schopnostmi 0,1529 

Práce ve skupinách žáků s různými schopnostmi 0,1458 

Čtení v učebnicích nebo jiných materiálech 0,1444 

Sledování výkladu o nové látce 0,1220 

Sledování vyučujícího provádějícího pokus nebo zkoumání 0,1216 

Učení se faktů a principů nazpaměť 0,0888 

Zkoumání věcí v terénu 0,0691 

Psaní písemné práce nebo testu 0,0091 

 

Z níže uvedené tabulky (tab. 4) vyplývá, že nejvyšší korelaci nalézáme 

v oblasti sebedůvěry a vzdělávacích strategií u učitelů v Singapuru v používání 

důkazů z pokusů na podložení svých závěrů, interpretaci dat z pokusů nebo 

zkoumání a provádění pokusů a zkoumání. Následuje práce ve skupinách 

žáků s různými schopnostmi, pozorování přírodních jevů a popis toho, co žáci 

vidí. Objevuje se opět menší využívání čtení v učebnicích a jiných materiálech 

a práce ve skupinách žáků se stejnými schopnostmi.  

 

Tabulka 4: Vyhodnocení korelací odpovědí učitelů v oblasti sebedůvěry 

v rámci dotazníkové položky ,,Ukazuji žákům přírodovědu tak, aby vnímali, 

že se jim hodí“ a vzdělávacích strategií při výuce přírodovědy – Singapur 

Používání důkazů z pokusů na podložení svých závěrů 0,5603 

Interpretace dat z pokusů nebo zkoumání 0,5531 

Provádění pokusů a zkoumání 0,5200 

Prezentování dat z pokusů nebo zkoumání 0,5136 

Práce ve skupinách žáků s různými schopnostmi 0,4987 

Pozorování přírodních jevů a popis toho, co vidí 0,4969 

Navrhování nebo příprava pokusů, zkoumání 0,4597 

Sledování vyučujícího provádějícího pokus nebo zkoumání 0,4566 

Sledování výkladu o nové látce 0,4501 

Psaní písemné práce nebo testu 0,4323 
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Zkoumání věcí v terénu 0,4079 

Čtení v učebnicích nebo jiných materiálech 0,3739 

Učení se faktů a principů nazpaměť 0,3588 

Práce ve skupinách žáků se stejnými schopnostmi 0,3323 

 

Z tohoto přehledu komparace se profiluje významný komponent 

v přírodovědném vzdělávání, kterým je vlastní aktivita žáka. S tím souvisí 

i názor, že volba samotných vzdělávacích strategií by neměla být záležitostí 

pouze učitele.8 Strategie, které uvádíme, nevytvářejí vyčerpávající výčet. Ve 

většině případů je nelze vyčlenit a oddělit od ostatních souvislostí, s nimiž 

vytvářejí systém. Znamená to, že využití určité strategie ve výuce je vázáno 

a podmíněno změnami dalšími. Osobnost učitele je však významným motivu-

jícím činitelem edukačního procesu. 

Závěr 

Profesní osobnost učitele je výsledkem jeho vlastní snahy stát se 

učitelem, zároveň je však formována již během pregraduální přípravy, ve 

které si učitel utváří své intuitivní pojetí výuky a také motivaci k učitelské 

profesi. Je však nutné překonat pojetí učitelské profese jako řemeslné činnosti 

a posunout se k modelu široké profesionality postavené na pojetí osobnosti 

učitele jako odborníka ve výchově. 9 Učitel by se měl proto zajímat nejen o to, 

co učí, ale také jak učí a zejména koho učí, což je nově deklarovanou 

doménou. Význam pro vytváření osobnosti učitele má tedy nejen pregraduální, 

ale i postgraduální příprava. Příznačným pro učitelskou profesi je totiž 

komplexní charakter tohoto povolání. Projevuje se v šíři záběru profesních 

aktivit a ve své povaze značně různorodými kompetencemi, které jsou od 

výkonu profese očekávány. Jednak se u učitele předpokládají ucelené 

a dostatečně hluboké znalosti systému poznatků vyučovaných vědních 

disciplín, které mohou být mnohdy značně odlišné povahy. Znalost předmětu 

výuky je pro výkon profese požadavkem zcela nutným, avšak zdaleka ne 

postačujícím a nejzásadnějším. Podstata učitelství totiž od učitele vyžaduje 

především široký soubor didaktických dovedností10, který mu osvojenou 

poznatkovou strukturu vědy dále umožní transformovat v učivo a didakticky 

ztvárnit tak, aby žáci byli schopni a také ochotni toto učivo přijímat.  

                                                 
8 TIRPÁK, J. – ŠKODA, J. Přírodovědná gramotnost učitelů 1. stupně základní školy v kontextu 

mezinárodních výzkumu. In Sapere Aude 2018 – Učitel, žák, psycholog. Hradec Králové: 

Magnanimitas, 2018, s. 163. 
9 DYTRTOVÁ, R. – KRHUTOVÁ, M.: Učitel. Příprava na profesi. Praha: Grada, 2009. ISBN 

978-80-247-2863-6. s. 79. 
10 URBÁNEK, P. Vybrané problémy učitelské profese. Aktuální analýza. Liberec: PF Technické 

univerzity v Liberci, 2005. ISBN 80-7083-942. s. 135. 
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Cílem příspěvku bylo proto především reflektovat perspektivy 

přírodovědného vzdělávání v kontextu mezinárodního šetření TIMSS týkající 

se sebedůvěry v činnostech při výuce přírodovědy a vzdělávacích strategií. 
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Didaktické špecifiká rozvíjania témy človek a príroda 

u detí mladšieho školského veku prostredníctvom 

kooperatívneho učenia 

Didactic Specifics of Developing the Topic of Man and 

Nature in Children of Younger School Age through 

Cooperative Learning 

Zdenka Zastková 

Abstract 

The aim of the paper is to mediate the proposal of several educational 
activities that are focused on the active involvement of primary 
education pupils in developing the topic of man and nature. As it is 
recommended to introduce pupils to the natural environment through 
the practical, active and investigative character of teaching, we point 
out the importance of cooperative learning as a system that is characterized 
by experiential and activating methods. In accordance with the principles 
of cooperative learning, we have proposed several activities that can be 
implemented in the educational process in the subject of science at 
primary school. 

Keywords: Man and nature. Cooperative learning. Principles of cooperative 

learning. Activating methods. Cooperative activities. 

Úvod 

Je empiricky potvrdené, že na rozvoji ľudskej osobnosti sa významnou 
mierou podieľajú aj faktory prostredia, ktoré nás obklopuje. Nejde pri tom len 
o prostredie, ktoré svojou tvorivou činnosťou ovplyvnil človek, ale aj 
o charakteristiky prírodného prostredia, ktoré nevzniklo zámernou ľudskou 
činnosťou. Konkrétne máme na mysli prostredie, ktoré je určené geografickou 
polohou, klimatickými podmienkami, charakterom zemského povrchu, 
podmienkami výživy a pod. Pod prostredím rozumieme aj časť vecí, dejov 
a javov okolitého sveta, ku ktorým jednotlivec zaujíma určitý vzťah a ktoré 
majú pre neho a jeho osobnosť určitý význam a hodnotu. Ide pritom 
o recipročný proces vzájomného pôsobenia, kedy prostredie vplýva na človeka 
a naopak, človek svojím správaním ovplyvňuje prostredie. Z tohto dôvodu sa 
téme človek a príroda začína venovať pozornosť už v predprimárnom vzdelávaní. 
V primárnom vzdelávaní si žiaci postupne systematizujú poznatky o prírode, 
ktoré nadobudli spontánnym učením. Opisujú pozorované skutočnosti, rozvíjajú 
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si pozorovacie a kategorizačné spôsobilosti, neskôr sa sústredia na rozširovanie 
poznania tým, že sa snažia skúmať fungovanie vybraných prírodných javov 
(ŠPÚ, Inovovaný štátny vzdelávací program, 2015, s. 2).  

Kooperatívny spôsob výučby predmetu prvouka a prírodoveda 

Cieľom Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu v primárnom 
vzdelávaní (ďalej len IŠVP) je podporovať také kognitívne činnosti, ktoré sú 
vyjadrené pojmami ako je aktívne objavovanie, hľadanie, skúmanie, pátranie, 
zisťovanie niečoho nového, interpretácia či vytváranie rôznorodých verbálnych 
obrazových a grafických textov, ktoré tvoria sociálny a kultúrny svet. Všeobecné 
ciele výchovy a vzdelávania na prvom stupni ZŠ musia byť vyvážené v oblasti 
rozvoja kognitívnych, intelektuálnych aspektov osobnosti, ako aj sociálnemu 
a emocionálnemu rozvoju žiakov. V IŠVP (2015, s. 4) sú charakterizované 
nasledovne: 

‒ vytvárať u žiakov základy gramotnosti prostredníctvom rozvíjania 
kľúčových kompetencií, 

‒ poskytovať každému žiakovi mnohostranné možnosti na vlastné 
objavovanie a skúmanie najbližšieho sociálneho, prírodného a kultúrneho 
prostredia, 

‒ viesť žiakov k poznávaniu a postupnému využívaniu svojich indivi-
duálnych predpokladov a efektívnych spôsobov vlastného učenia sa, 

‒ rozvíjať kognitívne schopnosti žiakov aktívnym riešením problémov 
samostatne aj v skupinách a vytvoriť tak u nich základy pre tvorivé 
a kritické myslenie,  

‒ rozvíjať sociálne kompetencie a podporovať prosociálne správanie 
žiakov, 

‒ viesť žiakov k zodpovednému aktívnemu prístupu k ochrane a upevňo-
vaniu svojho zdravia, 

‒ viesť žiakov k uplatňovaniu svojich práv, plneniu svojich povinností 
a rešpektovaniu práv iných ľudí. 

Ak vychádzame zo všeobecných cieľov výchovy a vzdelávania, ktoré 
sú stanovené v IŠVP, považujeme systém kooperatívneho učenia za jeden 
z vhodných nástrojov, ktorý je schopný uvedené ciele napĺňať. Konštatujeme 
tak práve vďaka mnohým efektom kooperatívneho učenia (D. W. Johnson 
a R. T. Johnson, 2009, s. 371 – 373 podrobili analýze približne 685 štúdií 
kooperatívneho učenia), ktoré sa preukázali v pozitívnom smere vzhľadom 
k výkonom a výsledkom žiakov, k interpersonálnym vzťahom, k motivácií 
k učeniu sa žiakov a k psychickému zdraviu. 

Podľa IŠVP je vzdelávacia oblasť Človek a príroda spojená s proble-
matikou skúmania a poznávania prírody, pričom hlavným cieľom výchovy 
a vzdelávania v tejto oblasti je: 

‒ porozumieť prírodným aspektom vplývajúcim na život človeka, 
‒ vedieť vysvetliť prírodné javy vo svojom okolí, 
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‒ zaujímať sa o prírodu a dianie v nej, 
‒ získavať informácie o prírode a jej zložkách nielen z rôznych zdrojov, 

ale najmä prostredníctvom vlastných pozorovaní a experimentov. 

Žiaci prostredníctvom tejto oblasti výchovy a vzdelávania poznávajú 
prírodu ako systém charakteristický rôznymi premenami, učia sa chápať 
dôležitosť prírodnej rovnováhy pre existenciu živých sústav, vrátane človeka. 
Postupné objavovanie sveta a prírody sa v primárnej edukácií realizuje 
prostredníctvom predmetu prvouka (1. a 2. ročník ZŠ, pričom vyučovací 
predmet integruje oblasti prírodovedného a spoločenskovedného vzdelávania) 
a prírodoveda (3. a 4. ročník ZŠ). Prvouka vytvára vedomostný, spôsobilostný 
a postojový základ pre predmety prírodovedu a vlastivedu v ročníkoch 3 a 4. 
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda je v predmete prvouka rozdelená do 
vzdelávacích štandardov Rastliny, Živočíchy, Človek, Neživá príroda a skúmanie 
prírodných javov a v predmete prírodoveda je táto oblasť konkretizovaná vo 
vzdelávacích štandardoch Rastliny a huby, Živočíchy, Človek, Neživá príroda 
a skúmanie prírodných javov a Prírodné spoločenstvá. Oba vyučovacie 
predmety sa odporúčajú realizovať činnostným a bádateľským charakterom 
výučby. Z tohto dôvodu je dôležité viesť žiakov k pozorovaniu, bádaniu, 
skúmaniu a objavovaniu prírody a prostredia a učiť ich uvedomelej ochrane 
prírody a prostredia tak, aby boli v procese poznávania sami aktívni. To 
predpokladá zaradiť do výchovno-vzdelávacieho procesu také činnosti, ktoré 
sú postavené na aktívnom poznávaní, resp. zvoliť také aktivizujúce metódy, 
ktoré v edukačnom procese podľa E. Petláka (2004, s. 146-147) navodzujú: 

‒ intelektuálnu, kognitívnu aktivitu (samostatné osvojovanie vedomostí, 
alebo v kooperácií s inými deťmi), 

‒ emocionálnu aktivitu (prežívanie radosti, úspechu a hodnôt navodených 
učiteľom), 

‒ praktickú aktivitu (psychomotorické činnosti, situácie bežného života).  

Z uvedeného vyplýva, že rozvíjanie poznania pri zoznamovaní sa 
s okolitým svetom a s prírodou pozitívne posilňuje taká organizácia výchovno- 
-vzdelávacieho procesu, ktorá sa orientuje nielen na obsah, ale aj proces 
poznávania a jeho realizáciu. Jednou z možností, ako realizovať výchovno-
vzdelávací proces s aspektom na rozvoj a konštrukciu poznania a vzájomných 
medziľudských vzťahov, umožňuje aj systém kooperatívneho učenia. 

Kooperatívne učenie možno charakterizovať ako zámerné, riadené 
využitie malých skupín, v rámci ktorých žiaci spolupracujú, aby maximalizovali 
ich vlastné učenie a učili sa navzájom, pričom v rámci kooperatívnych situácií 
sa jednotlivci snažia o dosiahnutie výsledkov, ktoré prinášajú výhody nielen 
im samotným, ale i ostatným členom skupiny (Johnson, W. D. – Johnson, T. R., 
2010, s. 2). Proces učenia sa v tomto prípade realizuje cez formu aktívneho 
učenia, ktorá umožňuje žiakom s aktívnym pričinením prijímať informácie 
a na ich základe si vytvárať svoje vlastné úsudky. Tieto informácie žiak 
spracováva a začleňuje ich do systému svojich doterajších vedomostí, zručností 
a postojov. V niektorých zahraničných krajinách je forma kooperatívneho 
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spôsobu výučby uznávaná práve z dôvodu, že podporuje učenie, myslenie na 
vyššej úrovni a prosociálne správanie žiakov a študentov v edukačnom 
procese od predškolského veku až po univerzity (Gillies, R. – Ashman, A. – 
Terwel, J. 2008, s. 1). 

Základné predpoklady realizácie kooperatívneho učenia spočívajú 
v rešpektovaní jeho princípov, ktoré tvoria kostru celého systému. D. W Johnson 
a R. T. Johnson (2002, s. 2) popísali princípy kooperatívneho učenia nasledovne: 

1. Jasne vnímaná pozitívna vzájomná závislosť – odvíja sa od cieľa 
a úloh, ktoré plní skupina ako celok. Vychádza z predpokladu, že 
splnenie úlohy možno dosiahnuť len spoločným úsilím, preto žiak 
koordinuje svoje úsilie s úsilím ostatných.  

2. Interakcia tvárou v tvár – podmienky pre umožnenie a podporu 
komunikácie, kooperácie a vzájomných vzťahov. 

3. Jasne vnímaná individuálna zodpovednosť a osobná zodpovednosť za 
dosiahnutie skupinových cieľov – povinnosť každého žiaka podieľať 
sa na činnosti v skupine, pričom preberá za ňu zodpovednosť. 

4. Formovanie a uplatňovanie interpersonálnych a skupinových spôso-
bilostí – úlohou je žiakov naučiť ako v skupine budovať a udržiavať 
vzájomnú dôveru, ako majú komunikovať s partnermi, ako riešiť 
konflikty a rozpory medzi členmi skupiny atď.   

5. Reflexia vzájomnej skupinovej činnosti – efektívnosť skupinovej práce 
je závislá od toho, ako skupina hodnotí svoju činnosť a volí ďalší postup. 

Vychádzajúc z uvedeného je dôležité vytvoriť také edukačné prostredie, 
ktoré sa vyznačuje akceptáciou, komunikáciou, rovnosťou a spoluprácu. Sme 
toho názoru, že v takomto prostredí je podporená motivácia a úsilie žiakov 
dosiahnuť kvalitný proces učenia, v predmete prvouka a prírodoveda 
predovšetkým prostredníctvom hľadania, pátrania, skúmania a objavovania 
a to aj v kooperatívnom usporiadaní učebných úloh. Učebné skúsenosti, pri 
ktorých žiaci interpretujú a aplikujú získané informácie, sú typické pre 
bádateľské hodiny (Pasch, M. a kol., 2005, s. 230). Tento typ výučby 
prirodzene od žiakov vyžaduje, aby kládli otázky, skúmali informácie, 
vytvárali hypotézy, zhromažďovali údaje a formulovali závery. V kooperatívnych 
skupinách následne okrem kognitívneho rozvoja osobnosti žiakov (poznávanie, 
pamäť, konvergentné a divergentné myslenie, hodnotiace myslenie), dochádza 
aj k rozvíjaniu nonkognitívnej stránky osobnosti, ktorú charakterizuje oblasť 
emocionality, motivácie, socializácie a komunikácie, axiologizácie a auto-
regulácie, ako aj kreativity žiakov. 

V záverečnej časti príspevku sa budeme zaoberať premietnutím 
základných princípov kooperatívneho učenia do edukačného procesu 
prostredníctvom návrhu konkrétnych aktivít v predmete prírodoveda pre 
žiakov 4. ročníka ZŠ. Aktivity sú štruktúrované tak, aby poskytovali učiteľovi 
informácie o zameraní aktivity, pomôckach potrebných pre realizáciu aktivít, 
inštrukcii a reflexii aktivít a metódach kooperatívneho učenia, na základe 
ktorých boli aktivity vytvorené. 
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Návrh aktivít rozvíjajúcich spoluprácu vo vzdelávacej oblasti človek 

a príroda v 4. ročníku základnej školy 

Aktivita č. 1  

Názov aktivity: Encyklopédia vedomostí  

Cieľ, zameranie: Overiť si vedomosti o neživej prírode a prírodných javoch. 

Uplatňovať svoje individuálne schopnosti, vedomosti, zručnosti. Vyjadriť 

svoj názor, rešpektovať názory iných a diskutovať o nich. Oceniť pomoc 

členov skupiny.  

Účastníci: I. stupeň ZŠ, ročník IV. 

Vzdelávací štandard: Neživá príroda a skúmanie prírodných javov 

Téma: Opakovanie učiva o neživej prírode 

Pomôcky: Pracovný list č. 1, farbičky 

Metóda: Kontrola v pároch 

Inštrukcia:  
1. Párová práca. Štvorčlenné skupiny sa rozdelia na dvojice. Dvojice 

pracujú s pracovným listom. Pracovný list je zameraný na opakovanie 

učiva, žiaci spájajú čiarou čo k sebe patrí. Jeden pracuje a zatiaľ 

druhý – kouč – pozoruje svojho partnera  a ak je to potrebné, pomáha. 

2. Kouč kontroluje, či sa so svojím partnerom zhodujú v odpovediach na 

otázky týkajúce sa učiva na pracovnom liste. Ak nie, môžu sa opýtať 

druhého páru zo svojej skupiny. Keď sa skupina ako celok nevie 

zhodnúť na odpovedi, každý zo skupiny zdvihne ruku. Učiteľ tak vie, 

že štyri zdvihnuté ruky znamenajú skupinovú otázku. 

3. Kouč hodnotí. Keď sa v odpovediach zhodujú, kouč svojho partnera 

pozitívne ohodnotí. 

4. Partneri si vymenia úlohy (kto bol kouč je riešiteľ úlohy a kto riešil 

úlohu je kouč) a opakujú kroky 1 – 3. 

5. Tím sa spojí. Dvojice sa znovu spoja do pôvodnej štvorice a páry si 

navzájom porovnávajú odpovede. Ak odpovede nie sú zhodné 

a skupina nie je schopná prísť na to prečo, zodvihnú všetci ruky. 

6. Tím hodnotí svoju prácu. 

7. Tím oslavuje. Keď sa zhodujú v odpovediach, podajú si navzájom 

ruky a pozitívne sa ohodnotia.  

Reflexia: 

‒ Povedz členom tvojej skupiny, že oceňuješ ich pomoc a prečo. 

‒ Darilo sa vám spolupracovať? V čom bola spolupráca pri aktivite pre 

vás dôležitá? 

‒ Robilo vám niečo problém? 

‒ Vyjadril každý z vás svoj názor? 

‒ Čo ste sa dozvedeli? ... 
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Pracovný list č. 1 

Spoj čiarou, čo k sebe patrí. Svoje rozhodnutie zdôvodni. 

 

 

(Upravené podľa Adame Dobišová, R. – Kováčiková, O. 2018) 

 

Aktivita č. 2 

Názov aktivity: Čo škodí dýchacej sústave  

Cieľ, zameranie: Uvedomiť si, čo všetko spôsobuje ochorenie dýchacej 

sústavy. Vyhľadať informácie z rôznych zdrojov, zaznamenať ich. Triediť 

pojmy podľa dôležitosti. Akceptovať názory druhých, obhajovať svoj názor 

argumentáciou, diskutovať, kooperovať, vedieť sa dohodnúť a určiť dominanty. 

Účastníci: I. stupeň ZŠ, ročník IV. 
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Vzdelávací štandard: Neživá príroda a skúmanie prírodných javov 

Téma: Dýchacia sústava 

Pomôcky: Kartičky na vystrihnutie (s obsahom pojmov: peľové zrná; prach; 

vírusy; baktérie; cigaretový dym; výfukové plyny z áut; výtrusy húb; chemické 

látky; splodiny leteckých motorov) 

Metóda: Technika snehovej gule 

Inštrukcia:  
Žiaci si na domácu úlohu môžu preštudovať informácie týkajúce sa 

témy čo škodí dýchacej sústave (prečítajú si zadaný materiál, vyhľadajú 

informácie, prípadne uplatníme aktivitu po výklade učiteľa). Na vyučovacej 

hodine ich oboznámime z cieľom úlohy a vysvetlíme im spôsob práce. 

Každému žiakovi rozdáme pracovný materiál – 9 kartičiek, na ktorých je 

napísané, čo všetko škodí dýchacej sústave. Žiaci podľa svojho zváženia 

zoraďujú predložené výroky do poradia od najviac škodlivého až k najmenej 

škodlivému na dýchaciu sústavu.  

Stanovíme čas. Po ukončení práce jednotlivcov vytvoríme dvojice. 

Pracujú na rovnakej úlohe, ale musia sa dohodnúť a vytvoriť spoločné poradie 

názorov. Diskutujú o svojich názoroch, argumentujú, protiargumentujú, nakoniec 

sa ale musia dohodnúť (umenie kompromisu). Spojíme dvojice do štvoríc 

(dve a dve dvojice) a pokračujú v práci ako v predchádzajúcej malej skupine.  

Určíme role v skupine (hovorca, pozorovateľ, zapisovateľ a pod.) 

Výsledkom práce musí byť opäť poradie názorov na to, čo najviac až 

najmenej škodí (podľa ich názoru) dýchacej sústave. Vyzveme hovorcov 

skupín k prezentácii názorov a ďalej už v skupinovej práci nepokračujeme, 

alebo môžeme pokračovať v skupinách po osem žiakov. Výsledkom ich práce 

musí byť opäť poradie, na ktorom sa skupina zhodla. Vyzveme hovorcov, aby 

prezentovali výsledky svojich skupín a zdôvodnili ich.  

Vyzveme tiež pozorovateľov, aby zhodnotili priebeh a výsledky práce 

svojich skupín.  

Na záver zhodnotíme výsledky všetkých skupín, diskutujeme s nimi 

o prípadných odlišnostiach, môžeme ich porovnať s odbornými stanoviskami, 

výskumom a pod. Žiakov pochválime, lebo akékoľvek poradie určili, fakt je 

ten, že všetko škodí dýchacej sústave a záleží aj na organizme človeka, ako na 

jednotlivé škodliviny reaguje. 

Reflexia: 

‒ Prekvapila vás niektorá informácia?  

‒ Zapamätali ste si niečo, čo ste predtým nevedeli? 

‒ Pokúšal sa každý v skupine o také správanie, aby ste sa cítili dobre? 

Ak nie, prečo? 

‒ Počúvali ste jeden druhého? 

‒ Prijali ste názor druhého spolužiaka – dokázal vás presvedčiť svojou 

argumentáciou? 

‒ Boli ste schopní prejednať, prediskutovať jednotlivé názory tak, že ste 

sa vyhli konfliktom, alebo ste sa hádali? 
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‒ Bola v skupine osoba, ktorá nedodržiavala základné komunikačné 

pravidlá – skákala iným do reči, prekrikovala sa, nepustila iných 

k slovu a pod. 

‒ Myslíte si, že by bolo jednoduchšie usporiadať dôležitosť výrokov 

individuálne (každý sám), alebo sa vám jednoduchšie pracovalo 

v skupinách? 

 

Aktivita č. 3 

Názov aktivity: Včela 

Cieľ, zameranie: Aktivizovať pôvodné vedomosti žiakov o včelách – hmyze 

žijúcom v spoločenstvách (včelstvách). Prepájať informácie z iných zdrojov 

a analyzovať informácie prezentované inými žiakmi. Upevniť spoluprácu 

v skupinách, akceptovať názory iných. 

Účastníci: I. stupeň ZŠ, ročník IV. 

Vzdelávací štandard: Prírodné spoločenstvá 

Téma: Včela medonosná 

Pomôcky: Veľké hárky papiera umiestnené v miestnosti, lepiaca páska, písacie 

potreby rozličnej farby, dataprojektor, prípadne informačný materiál o včele 

medonosnej. 

Metóda: Rotujúci prehľad 

Inštrukcia:  

Aktivitu realizujeme po výklade učiteľa, resp. po sprostredkovaní 

informácií prostredníctvom filmu, prezentácie v programe Microsoft PowerPoint 

a pod. Na veľké papiere napíšeme otázky (úlohy), ktoré sa vzťahujú na 

sprostredkované informácie a umiestnime ich okolo miestnosti, pričom na 

jednom papieri je jedna otázka.  

1. Čo tvorí spoločenstvo včiel? (vymenuj a opíš ich) 

2. Akú úlohu plnia kráľovné, robotnice, trúdy vo včelstve? 

3. Aký je úžitok včiel?  

4. Ako sa včely medzi sebou dorozumievajú? 

Žiaci sú rozdelení do 4 skupín. Každá skupina začína pracovať na 

riešení úlohy (otázky) napísanej na veľkom papieri. Počas niekoľkých minút 

spoločne diskutujú o otázke a výsledky diskusie zaznamenávajú na veľký 

papier. Každá skupina používa pero odlišnej farby (pre ľahšie rozoznanie 

príspevkov skupín). Na znamenie sa jednotlivé skupiny premiestnia k ďalšiemu 

najbližšiemu papieru, prečítajú si nielen otázku, ale aj informáciu, ktorú tam 

napísala predchádzajúca skupina. Opäť diskutujú už nielen o otázke, ale aj 

o informáciách napísaných inou skupinou žiakov a nakoniec pridajú svoje 

vlastné informácie alebo poznámky. Žiaci postupujú identicky pri jednotlivých 

otázkach diskutujú, zhodnocujú informácie, ktoré tam napísali predchádzajúci 

členovia skupín a vyjadrujú svoje stanovisko, až pokiaľ sa nevrátia k svojim 

pôvodným papierom.  
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Obmena: žiaci môžu mať k dispozícií knihy, encyklopédie, časopisy 

a rôzny informačný materiál, z ktorého informácie k jednotlivým otázkam 

hľadajú. V tomto prípade učivo žiakom pred zrealizovaním aktivity nesprostred-

kujeme.  

Reflexia:  

‒ Dokázali ste spolupracovať v skupinách? 

‒ Vedeli ste si rozdeliť úlohy? (jeden čítal otázky, ďalší zaznamenával 

informácie, iný rozvíjal diskusiu atď.) 

‒ Ktoré zaujímavé informácie ste sa dozvedeli? 

‒ Ako ste sa cítili? 

 

Aktivita č. 4 

Názov aktivity: V súdnej sieni 

Cieľ, zameranie: Uvedomiť si význam ochrany životného prostredia na planéte 

Zem. Dohodnúť sa pri formulovaní argumentov v skupine, vyjadriť ne/súhlas, 

obhájiť svoj názor a vedieť sa prispôsobiť.  

Účastníci: I. stupeň ZŠ, ročník IV. 

Vzdelávací štandard: Neživá príroda a skúmanie prírodných javov 

Téma: Planéta Zem 

Pomôcky: hárky papiera A4 na vypracovanie obhajoby, obžaloby, písacie 

potreby 

Metóda: Žalujem – obhajujem – súdim 

Inštrukcia:  

Žiakov uvedieme do dilemy prečítaním prípadu: „Je tu spor, či sa 

môžu v prírode zahadzovať papierové obrúsky. Bol prichytený občan, ktorý 

vyhodil papierovú vreckovku na zem a tvrdil, že sa ľahko rozloží. Jedni jeho 

skutok obhajovali, druhí ho odsudzovali.“ Pri aktivite postupujeme nasledovne: 

1. Učiteľ rozdelí skupinu (triedu) na tri súbory – žaloba, obhajcovia, 

sudcovia (porota, predseda súdu, zapisovateľ, strážca poriadku, novi-

nár...). 

2. Skupina žalobcov pracuje 5 – 10 minút na spracovávaní žaloby a v tom 

istom čase skupina obhajcov pripravuje argumenty pre čo možno 

najpresvedčivejšiu obhajobu.  

3. Osobitne sa inštruuje porota a popisujú sa roly ďalších hráčov, osobitne 

sa inštruuje predseda senátu, ktorý súdne pojednanie organizuje. Porota 

dbá o tom, aby hodnotila priebeh procesu po stránke formálnej, napríklad 

sleduje dodržiavanie pravidiel medziľudskej komunikácie, slušného 

správania, konštruktívnej hádky (nehodnotiť žiakov, ale priestupky)... 

4. Vypočuje sa obžaloba – vystúpi hovorca skupiny. 

5. Vypočuje sa obhajoba. 

6. Porota rozhodne hlasovaním alebo debatou, kto má lepšie obsahové 

argumenty a vyhlási víťaza sporu, prípadne môže spor vyhlásiť za 

nedoriešený.  
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Reflexia:  

‒ Ako sa Vám pracovalo na vypracovávaní obhajoby/obžaloby, stotožnili 

ste sa s rolou, ktorú ste mali reprezentovať?  

‒ Bolo pre vás ťažké/ľahké zapojiť sa do aktivity? Akou mierou ste 

prispeli k vypracovaniu nápadov? Boli ste skôr aktívni alebo pasívni? 

‒ Ako sa vám spolupracovalo v skupinách? Bol niekto vodca, príliš 

organizoval, rozprával, nepustil k slovu druhých alebo ste sa vedeli 

dohodnúť?  

‒ Dozvedeli Ste sa niečo nové o ochrane našej planéty?  

 

Aktivita č. 5 

Názov aktivity: Kompas 

Cieľ, zameranie: Uvedomiť si, na čo sa používa kompas a vymyslieť situáciu, 

v ktorej by sa dal reálne použiť. Vcítiť sa do situácie, jasne a zreteľne formulovať 

a vyjadriť svoje myšlienky, dodržať pravidlo. 

Účastníci: I. stupeň ZŠ, ročník IV. 

Vzdelávací štandard: Neživá príroda a skúmanie prírodných javov 

Téma: Kompas 

Pomôcky: Fixky, hárky papiera formátu A4 

Metóda: Píšeme okolo stola 

Inštrukcia:  
Žiaci pracujú v skupinách. Na tému: „Situácia v ktorej by som použil/a 

kompas“ žiaci v skupine zapisujú svoje nápady na hárok papiera. Každý člen 

skupiny používa fixku inej farby (ľahko zistíme, kto a ako prispel svojimi 

myšlienkami). Hárok papiera koluje od jedného člena skupiny k druhému 

v smere hodinových ručičiek a každý napíše jeden svoj nápad. Pravidlom je, 

že počas písania nápadov žiaci medzi sebou nekomunikujú. Nápady sa nesmú 

opakovať, čiže každý člen skupiny si musí prečítať čo druhí napísali. Hovorca 

každej skupiny prezentuje nápady pred celou triedou. Žiaci hodnotia jednotlivé 

nápady, ich reálnosť, originalitu a diskutujú o nich.  

Reflexia: 

‒ Mal/a si problém s vymyslením situácie? 

‒ Je tvoj nápad reálny? 

‒ Ktorý nápad sa ti najviac páči? 

‒ Čo by si robil/a, keby si nemal/a kompas a dostal/a by si sa do zložitej 

situácie? 

‒ Ako sa vám spolupracovalo v skupinách? Čo sa vám pri práci v skupine 

najviac páčilo? 

‒ Dokázali všetci členovia dodržiavať pravidlá, alebo niekto našepkával? 
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Integrácia digitálnych aplikácií 

do predgraduálneho vzdelávania učiteľov 

Integration of Digital Technology Applications 

into the Pre-gradual Teacher Training 

Ján Záhorec 

Abstract 

Due to the fast development of digital technology applications, there is 
a need to innovate continually the content of those parts of teacher 
trainees study programs which are aimed at the teacher trainee didactic 
technological competences. To find an optimal model of pre-gradual 
teachers training in the area of their didactic technological competence 
development, a research which is described in the paper has been done. 
Within the research, significance of incorporation of different kinds of 
software/hardware products into the teacher training study programs 
was examined. There were examined 9 kinds of digital products, in 
particular: ActivInspire, SMART Notebook, Flow!Works; Prezi; FreeMind, 
Mindomo, XMind; ActivExpression2, ActiVote, QRF700/900, Turning 
Point; Socrative 2.0; Google documents; Microsoft PowerPoint; Microsoft 
Excel; Microsoft Word. Necessary research data were obtained based 
on a screening of teacher trainees` opinions on several aspects relating 
to each of the given kinds of digital software/hardware products, e.g. on 
significance of incorporation digital products of the relevant kind into 
the teacher trainee study programs (teacher pre-gradual preparation). 

Keywords: Teacher training. Didactic-technological competences. Digital 

education technologies. School subjects. Research. 

Kontext výskumu a jeho cieľov 

Digitálne vzdelávacie technológie majú v rámci pregraduálnej 

prípravy učiteľov na Slovensku (ďalej už len SR) svoje miesto v systéme 

povinných, povinne voliteľných a voliteľných predmetov. Prácu s digitálnymi 

technológiami študenti vidia priamo na výučbe a v rámci svojej didakticko-

metodickej prípravy aj priamo využívajú didaktické technológie. Takéto 

nadobúdanie skúseností s novými vzdelávacími technológiami pre študentov 

učiteľstva predstavuje integratívne prepájanie vzdelávacieho obsahu disciplín 

svojho aprobačného zamerania s novými trendmi v oblasti využívania 

technológií, ale najmä moderného spôsobu riadenia edukačného procesu, 

ktorý akceptuje nové potreby edukačnej reality v kontexte transformácie 
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regionálneho školstva (Petrová, Duchovičová, 2013). Na základe analýzy 

vybraných študijných programov a podkladov z fakúlt pripravujúcich učiteľov 

pre vzdelávanie v oblasti regionálneho školstva Slovenskej republiky (ISCED 1 

až ISCED 3) je možné konštatovať, že študijné programy bakalárskeho aj 

magisterského stupňa vysokoškolského vzdelávania učiteľov obsahujú 

akademické študijné disciplíny, ktoré rozvíjajú digitálnu gramotnosť študentov 

v kontexte poskytnutia teoretického, ako aj praktického základu pre rozvoj 

didakticko-technologických kompetencií v ich budúcej edukačnej praxi (Kosová, 

a kol., 2012). V rámci implementácie obsahov súvisiacich s rozvíjaním digitálnej 

gramotnosti do jednotlivých predmetov v študijných programoch učiteľstva 

však existujú aj určité rezervy (Vítečková, Procházka, Gadušová, Stranovská, 

2016). Dôležitým sa javí potreba inovovať obsahy existujúcich študijných 

disciplín (didaktík vzdelávacích oblastí a predmetov) v súlade uplatňovaním 

požiadavky na prípravu učiteľskej profesie z pohľadu vývojových tendencií 

v európskom spoločenstve (Saltan, 2017; Ghavifekr, Rosdy, 2015; Wastiau, 

Kearney, 2013). 

Otázkou je, ako koncipovať optimálny model prípravy budúcich 

učiteľov regionálneho školstva v oblasti didakticko-technologických kompetencií, 

ktoré konkrétne prostriedky a ktoré aspekty ich využívania vo vyučovacom 

procese by mali byť akcentované. Hľadanie odpovedí na tieto otázky sa stalo 

predmetom výskumu, finančne podporovaného Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky. Hlavným zámerom tohto výskumu je 

podporiť modernizáciu a optimalizáciu pregraduálneho vzdelávania učiteľov 

v oblasti vytvárania ich profesijných didakticko-technologických kompetencií, 

t. j. inovovať príslušné oblasti vybraných študijných programov z hľadiska 

obsahovej náplne ale aj z hľadiska časovej dotácie zaraďovaním relevantných 

vzdelávacích disciplín do vzdelávacieho portfólia. 

Na riešenie výskumného problému sme zvolili kvantitatívnu metódu 

empirického merania. V príspevku budú prezentované niektoré parciálne 

výsledky uvedeného výskumného zisťovania.  

Východiskovým bodom tohto výskumu sa stalo zisťovanie zamerané 

na identifikáciu postojov učiteľov pôsobiacich na primárnom a sekundárnom 

stupni vzdelávania (ISCED 1 – ISCED 3) v Slovenskej republike k využívaniu 

digitálnych prostriedkov vo vyučovaní rôznych predmetov vo vzťahu k rôznym 

aspektom vyučovacej hodiny (Záhorec, Hašková, Munk, 2019). 

Metodika výskumu 

Metodika analýzy začleňovania (v kontexte koncepcie a integrácie) 

akademických študijných disciplín uvedeného charakteru v rámci pregraduálnej 

prípravy učiteľov vybraných študijných programov učiteľského smerovania 

realizovaných na rôznych vysokoškolských inštitúciách na území Slovenskej 

a Českej republiky, bola založená na screeningu názorov a postojov študentov. 
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Na screening názorov výskumnej vzorky participantov smerom k uvedenému 

výskumnému záberu bol použitý nami vytvorený dotazník obsahujúci okrem 

piatich faktografických položiek (ďalej označovaných ako oblasť A), aj deväť 

oblastí dotazovania (ďalej označovaných ako oblasti B1 až B9).  

Položky administrovaného dotazníka oblasti A s označením A1 až A5 

mali faktografický charakter. Zisťovali sme nimi pohlavie študenta (A1), 

názov navštevovanej vysokoškolskej inštitúcie/univerzity (A2) a jej fakulty 

(A3), ako aj aktuálne navštevovaný stupeň štúdia (A4) a študijnú aprobáciu 

respondenta, ktorú študuje (A5).  

V rámci dotazovania (oblasti B1 až B9) sme našu pozornosť zamerali 

konkrétne na hodnotenie nasledujúcich vzdelávacích tém:  

 Oblasť B1 – počítačové aplikácie akými sú napríklad ActivInspire, 

SMART Notebook alebo Flow!Works, určené na tvorbu elektronických 

vzdelávacích aktivít, interaktívnych úloh a vedomostných hier pre 

oblasť regionálneho školstva;  

 Oblasť B2 – internetová (online) aplikácia Prezi určená na vytváranie 

nelineárnych dynamických prezentácií (nie len) edukačného obsahu 

využiteľných vo výchovno-vzdelávacích aktivitách;  

 Oblasť B3 – počítačové/tabletové aplikácie akými sú napríklad 

FreeMind, Mindomo, XMind určené pre vytváranie myšlienkových 

máp využiteľných vo výchovno-vzdelávacích aktivitách so žiakmi, 

vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami;  

 Oblasť B4 – moderné interaktívne hlasovacie systémy, akými sú 

napríklad ActivExpression2, ActiVote, QRF700/900, Turning Point, 

prostredníctvom ktorých je možné klásť otázky s cieľom overovania, 

testovania a hodnotenia vedomostí žiakov vo vyučovaní;  

 Oblasť B5 – internetová aplikácia Socrative 2.0 učená na online 

overovanie, testovanie a hodnotenie vedomostí žiakov vo vyučovaní, 

ale aj mimo neho;  

 Oblasť B6 – moderné nástroje kolaboratívnej tvorby a správy elektro-

nických online dokumentov, akými sú napríklad Dokumenty Google, 

cestou využívania aktuálnych možností internetu kategórie Web 2.0;  

 Oblasť B7 – počítačová aplikácia Microsoft PowerPoint využiteľná 

na tvorbu didaktických prezentácií edukačného obsahu s aplikovaním 

spätnoväzbových a multimediálnych prvkov podporujúcich výklad 

učiteľa vo vyučovacom procese a systematizáciu poznatkov žiakov;  

 Oblasť B8 – je počítačová aplikácia Microsoft Excel určená na 

spracovanie tabelovaných údajov využiteľných v oblasti práce 

pedagogického zamestnanca regionálneho školstva;  

 Oblasť B9 – je počítačová aplikácia Microsoft Word určená na 

spracovanie a formátovanie vlastných textových dokumentov využiteľ-

ných v oblasti práce pedagogického zamestnanca regionálneho školstva. 
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Špecifikácia uvedených oblastí posudzovania v rámci administrovaného 

výskumného nástroja bola založená na rozsiahlej rešeršnej činnosti dostupných 

domácich a zahraničných zdrojov (Klement a kol., 2017; Petrasová 2012; 

Bagalová 2011), na konzultáciách s odborníkmi z riešenej vednej oblasti 

a v neposlednom rade aj na osobných diskusiách vedených v kruhoch odbor-

níkov, ktorí disponujú bohatými odbornými i pedagogickými skúsenosťami 

v oblasti terciálneho stupňa vzdelávania pedagogických zamestnancov regionál-

neho školstva SR a ČR v rámci študijných disciplín na ktorých je naše výskumné 

pôsobenie zamerané. 

Vytvorený výskumný nástroj bol v druhej polovici roku 2018 

distribuovaný medzi 280 vysokoškolských študentov. Výskumnú vzorku 

reprezentujúcu slovenských študentov tvorilo 205 respondentov. Výskumnú 

vzorku reprezentujúcu študentov v Čechách tvorilo 75 respondentov. 

Výsledky výskumu a ich diskusia 

V oblastiach B1 až B9 výskumného nástroja sme sa študentov 

prostredníctvom 5-tich otázok (totožných pre každú z oblastí dotazovania) 

pýtali na hodnotenie významnosti, prínosnosti a časovej dotácie zaraďovania 

špecifikovaných tém vzdelávacieho obsahu akademických študijných disciplín 

zameraných na formovanie didakticko-technologických kompetencií študentov 

v rámci ich pregraduálnej prípravy učiteľskej profesie. 

V prvej otázke (s označením B1.1, B2.1, B3.1 až B9.1) v každej 

z deviatich dotazovaných oblastí (B1 až B9) boli respondenti prostredníctvom 

6 bodovej škály (6 – rozhodne zaradiť, 5 – zaradiť, 4 – asi je potrebné zaradiť, 3 – 

asi to nie je potrebné zaradiť, 2 – nezaradiť; 1 – rozhodne nezaradiť) požiadaní 

o posúdenie významnosti zaraďovania príslušnej učebnej problematiky do 

pregraduálneho vzdelávania učiteľov regionálneho školstva.  

V tabuľke 1 sú uvedené popisné charakteristiky výsledného skóre 

odpovedí hodnotených položiek B1.1 až B9.1 zo všetkých 9-tich oblastí 

posudzovania vzdelávacieho obsahu. Tabuľka obsahuje popisné štatistiky 

výsledného skóre položiek B1.1 až B9.1 pre celú výskumnú vzorku, t. j. bez 

rozlišovania jednotlivých skupín respondentov podľa faktorov ŠTÁT, 

POHLAVIE a kombinácie faktorov ŠTÁT a POHLAVIE. Uvádzané sú 

hodnoty priemeru, smerodajnej odchýlky, smerodajnej chyby odhadu priemeru 

a 95 % interval spoľahlivosti priemeru hodnoty škály. 
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Tabuľka 1: Popisné štatistiky vybraných položiek B1.1 až B9.1 

z dotazovaných oblastí z globálneho aspektu 

Oblasť dotazovania / položka Priemer 
Smerod. 

odchýlka 

Smerod. 

chyba 

Interval spoľahlivosti 

priemeru 

-90 % +95 % 

B1.1 – ActivInspire, SMART Notebook, Flow!Works 

(tvorba elektronických vzdelávacích aktivít, 

interaktívnych úloh a vedomostných hier) 

4,68 0,99 0,06 4,56 4,79 

B2.1 – Prezi (vytváranie nelineárnych dynamických 

on-line prezentácií edukačného obsahu) 

4,38 1,09 0,07 4,25 4,51 

B3.1 – FreeMind, Mindomo, XMind (vytváranie 

myšlienkových máp využiteľných vo výchovno- 

-vzdelávacích aktivitách so žiakmi) 

4,42 1,11 0,07 4,29 4,55 

B4.1 – ActivExpression2, ActivVote, QRF700/900, 

Turning Point (overovanie, testovanie a hodnotenie 

vedomostí žiakov vo vyučovaní) 

4,15 1,21 0,07 4,00 4,29 

B5.1 – Socrative 2.0 (on-line overovanie, testovanie 

a hodnotenie vedomostí žiakov vo vyučovaní) 

4,29 1,17 0,07 4,15 4,43 

B6.1 – Google Dokumenty (kolaboratívna tvorba 

a správa elektronických on-line dokumentov) 

4,58 1,17 0,07 4,44 4,72 

B7.1 – Microsoft PowerPoint (tvorba didaktických 

prezentácií edukačného obsahu podporujúcich výklad 

učiteľa vo vyučovaní) 

5,25 1,08 0,06 5,12 5,38 

B8.1 – Microsoft Excel (spracovávanie tabelovaných 

údajov využiteľných v oblasti práce pedagogického 

zamestnanca) 

5,06 1,09 0,07 4,93 5,19 

B9.1 – Microsoft Word (spracovanie a formátovanie 

vlastných textových dokumentov využiteľných 

v oblasti práce pedagogického zamestnanca) 

5,44 0,96 0,06 5,32 5,55 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Z údajov v tabuľke 1 vidíme, že odpovede študentov celej výskumnej 

vzorky, bez akejkoľvek diferenciácie respondentov podľa uvádzaných faktorov 

na prvú položku v rámci jednotlivých deviatich oblastí posudzovania (B1 až 

B9) vzdelávacieho obsahu zameraného na formovanie didakticko-technolo-

gických kompetencií študentov v rámci ich pregraduálnej prípravy učiteľskej 

profesie, boli skôr pozitívne, pričom priemerné skóre odpovedí sa pohybuje 

v rozmedzí hodnôt 4,15 až 5,44 z maximálnej hodnoty škály 6.  

V rámci vyhodnotenia údajov pre výskumnú vzorku respondentov 

priemerné skóre nadobúda signifikantne najvyššie hodnoty (5,44) v prípade 

oblasti B9. Výsledná priemerná hodnota 5,44 pri oblasti B9 svedčí o tom, že, 

študenti si uvedomujú dôležitosť prehlbovania kompetencií o spôsobilosť 

efektívne využívať patričný diapazón nástrojov textového editora Microsoft 

Word v kontexte dokonalého štruktúrovania a jednotného formátovania vlastných 

dokumentov v prostredí softvérovej aplikácie Microsoft Word v intenciách 

svojej budúcej učiteľskej profesie. Pri prezentovaní údajov popisnej štatisticky 

(Tabuľka 1) dotazovanej vzorky študentov môžeme pozitívne výsledky 
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konštatovať aj v ďalších štyroch oblastiach posudzovania vzdelávacieho 

obsahu a to konkrétne v oblasti B1, B6, B7 a B8, v ktorých boli priemerné 

hodnoty odpovedí dosiahnuté na úrovni škály 5 (zaradiť uvádzané učebné 

témy do obsahového kurikula akademických študijných disciplín). Za v podstate 

uspokojivý výsledok možno považovať skutočnosť, že priemerné skóre 

vykazované respondentmi ani v jednej z hodnotených oblastí nekleslo pod 

hodnotu škály 4,2 (asi je potrebné zaradiť uvádzané učebné témy do obsahového 

kurikula akademických študijných disciplín). Uvedené dosiahnuté výsledky 

preto pre nás predstavujú pomerne neočakávané, prekvapivé zistenia. Pri 

hodnotení učebnej problematiky prostredníctvom oblasti B9 bola súčasne 

zaznamenaná najnižšia hodnota smerodajnej odchýlky (0,96), čo znamená 

najmenšiu variabilitu vo vyjadreniach respondentov ako celku (5,32 až 5,55). 

Z popisných charakteristík uvádzaných v tabuľke 1 je evidentné, že 

celkové výsledné hodnoty smerodajnej odchýlky odpovedí skupiny respondentov 

na prvú položku v rámci jednotlivých deviatich oblastí dotazovania nie sú 

extrémne odlišné. Z pohľadu tohto štatistického ukazovateľa boli najrôznoro-

dejšie odpovede zaznamenané pri štvrtej dotazovanej oblasti (B4.1: hodnota 

smerodajnej odchýlky 1,21) v ktorej respondenti hodnotili potrebu zaradenia 

do vzdelávacieho kurikula študijných programov učiteľstva problematiku 

moderných interaktívnych hlasovacích systémov (napr. ActivExpression2, 

ActiVote, QRF700/900, Turning Point) využiteľných v oblasti regionálneho 

školstva s cieľom overovania, testovania a hodnotenia vedomostí žiakov vo 

vyučovaní. Súčasne však práve u tejto oblasti (B4) bola zaznamenaná aj 

najvyššia hodnota priemerného skóre (4,15) odpovedí respondentov na 

hodnotenú prvú položku. Túto širokospektrálnu názorovú rôznorodosť je 

možné dávať do súvisu aj s nízkou úrovňou vedomostí na strane respondentov 

o možnostiach efektívneho využívania (napr. interaktívne edukačné aktivity 

a vedomostné hry) hlasovacích relácií (ExpressPoll, Pripravené otázky, 

Otázky pre spracovanie vlastným tempom) aplikovaných do procesu výučby 

prostredníctvom uvádzaných moderných hlasovacích systémov podporujúcich 

aktivizáciu a pozornosť žiakov na vyučovacej hodine. V kontexte s hlasovacími 

zariadeniami ActivExpression 2 a QRF700 (resp. QRF900) je potrebné 

poznamenať, že sa jedná o hlasovacie zariadenia, ktoré sú pre základné/stredné 

školy reálne dostupné na trhu s interaktívnymi pomôckami s relatívne nízkou 

finančnou náročnosťou. V súčasnosti taktiež veľa škôl a školských zariadení 

regionálneho školstva už disponuje kvalitným technologickým vybavením 

v podobe interaktívnych tabúľ (ActivBoard, resp. QOMO) a podporného 

softvéru (ActivInspire, resp. Flow!Works).  

Vyššia hodnota ukazovateľa variability (hodnota smerodajnej 

odchýlky 1,12) bola zaznamenaná v odpovediach respondentov na uvedené 

položku aj v prípade šiestej oblasti dotazovania (B6.1), týkajúcej sa 

hodnotenia potreby zaradenia moderných nástrojov kolaboratívnej tvorby 

a správy elektronických online dokumentov, akými sú napríklad Dokumenty 

Google, cestou využívania aktuálnych možností internetu kategórie Web 2.0. 



STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE 
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2020, č. 1 

 177 

Priemerné hodnoty skóre odpovedí na túto položku sa na základe intervalového 

odhadu priemeru pohybujú v rozmedzí 4,44 až 4,72, čo v rámci použitej škály 

znamená hodnotenia v rozpätí zaradiť uvádzanú učebnú tému až rozhodne 

zaradiť uvádzanú učebnú tému do obsahového kurikula akademických študijných 

disciplín. 

Výsledky štatistickej analýzy hodnotenia miery významnosti 

zaraďovania vybraných učebných tém z predmetných oblastí vzdelávania do 

pregraduálnej prípravy učiteľskej profesie z pohľadu študentov (ordinálnych 

dotazníkových položiek B1.1 až B9.1) dosiahnuté zvlášť pre každú 

dotazníkovú položku B1.1 až B9.1 (jednotlivé sledované učebné oblasti) bez 

diferenciácie do skupín podľa štátnej príslušnosti a pohlavia respondentov, 

ako aj ich vzájomnej interakcie, uvádzané v tabuľke 1 sú graficky vizualizované 

na obrázku 1. Graf na obrázku 1 zobrazuje bodový a intervalový odhad priemeru 

hodnotení jednotlivých položiek. 

Otázka je, či rozdiely, ktoré sú medzi štatistikami odpovedí 

respondentov na jednotlivé ordinálne dotazníkové položky B1.1 až B9.1, sú 

náhodné alebo či sú štatisticky významné. Odpoveď na túto otázku môžeme 

získať prostredníctvom analýzy rozptylu pre opakované merania. Je potrebné 

poznamenať, že prostredníctvom uvedenej analýzy nebola spočiatku testová 

závislosť odpovedí respondentov na jednotlivé učebné témy v predmetných 

oblastiach dotazovania (položky B1. Až B9.1) v závislosti od faktora ŠTÁT, 

POHLAVIE a kombinácie faktorov ŠTÁT a POHLAVIE, nakoľko sme na 

začiatku nášho výberového zisťovania chceli získať obraz skúmanej 

problematiky z globálneho aspektu, t. j. bez akejkoľvek diferenciácie. 

Na základe uvádzaných výsledkov popisnej štatistiky sme si stanovili 

nasledujúcu nulovú hypotézu, ktorú sme následne testovali na 5 % hladine 

významnosti: 

H0: V hodnoteniach položiek B1.1 až B9.1 nie je štatisticky významný 

rozdiel. 

Na dáta získané pomocou výberového zisťovania sme aplikovali 

analýzu rozptylu pre opakované merania. Predpokladom analýzy rozptylu 

s opakovaním meraní je rovnosť rozptylov a kovariancií v kovariančnej matici 

pre opakované merania. Tento predpoklad sa nazýva podmienka sféricity 

kovariančnej matice. Predpoklad normality sme nemuseli overovať vzhľadom 

na to, že výskumné vzorky sú dostatočne veľké. 

Na testovanie rovnosti rozptylov a kovariancií v kovariančnej matici 

sme použili Mauchleyov test sféricity (Tabuľka 2). 

 

Tabuľka 2: Mauchleyov test sféricity 

Oblasť dotazovania / Položky W Chi-Sqr. df p 

Oblasť B1 – B9 / Položka (B1.1 – B9.1) 0,3401 294,6061 35 0,00000 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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V prípade testovania premenných (B1.1 až B9.1) je test štatisticky 

významný (p < 0,05), tzn. predpoklad o rovnosti rozptylov sa zamieta. 

Konštatujeme, že v prípade uvedených premenných je test štatisticky 

významný (p < 0,05), t. j. prišlo k porušeniu predpokladu (Tabuľka 2). 

Pokiaľ nie je splnená podmienka sféricity kovariančnej matice, rastie 

veľkosť chyby I. druhu. Preto sa v takýchto prípadoch upravujú stupne 

voľnosti pre použitý F-test pomocou korekcií, čím sa dosiahne deklarovaná 

hladina významnosti. Na testovanie sme vzhľadom na porušenie predpokladu 

validity analýzy rozptylu použili Greenhouse-Geisserovu a Huynh-Feldtovu 

korekciu pre opakované merania analýzy rozptylu. 

 

Tabuľka 3: Greenhouse-Geisserova a Huynh-Feldtova korekcia pre 

opakované merania analýzy rozptylu 

 df F p G-G G-G G-G G-G 

    Epsilon Adj. df1 Adj. df2 Adj. p 

Položka 8 33,0787 0,00000 0,7774 6,2192 1716,4940 0,00000 

Error 2208       

 

 H-F H-F H-F H-F 

 Epsilon Adj. df1 Adj. df2 Adj. p 

Položka 0,8059 6,4473 1779,4680 0,00000 

Error     

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Výsledky testovania odpovedí respondentov na položky B1.1 až B9.1 

na základe Greenhouse-Geisserovej a Huynh-Feldtovej korekcie (Lower 

Bound) pre opakované merania analýzy rozptylu (Tabuľka 3) potvrdili 

štatisticky významné rozdiely v hodnotení položiek (p < 0,01). 

Na základe výsledkov analýzy pre opakované merania vidíme, že 

dosiahnutá hodnota významnosti je vo všetkých troch prípadoch zhodná, čo 

znamená, že stanovenú nulovú hypotézu  

H0: V hodnoteniach položiek B1.1 až B9.1 nie je štatisticky významný 

rozdiel 

zamietame s 99% spoľahlivosťou.  

V rámci testovania sme aplikovali aj neparametrické alternatívy pre 

opakované merania analýzy rozptylu, a to Friedmanov test a Kendallov 

koeficient zhody. Výsledky Friedmanovho testu (ANOVA Chi Sqr. (N = 280, 

df = 8) = 492,6239; p = 0,00000) a dosiahnutej hodnoty Kendallovho 

koeficientu zhody (Coeff. of Concordance = 0,21992) nám potvrdili výsledky 

Greenhouse-Geisserovej a Huynh-Feldtovej korekcie (p < 0,001). Výsledky 

sa zhodujú, môžeme ich považovať za robustné. 
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Tabuľka 4: Identifikácia štatisticky významných rozdielov 

Položka B1.1 B2.1 B3.1 B4.1 B5.1 B6.1 B7.1 B8.1 B9.1 

B1.1   0,00463 0,02753 0,00001 0,00003 0,94881 0,00001 0,00005 0,00001 

B2.1 0,00463   0,99990 0,06356 0,95892 0,20279 0,00001 0,00001 0,00001 

B3.1 0,02753 0,99990   0,01273 0,75125 0,50191 0,00001 0,00001 0,00001 

B4.1 0,00001 0,06356 0,01273   0,66206 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 

B5.1 0,00003 0,95892 0,75125 0,66206   0,00551 0,00001 0,00001 0,00001 

B6.1 0,94881 0,20279 0,50191 0,00001 0,00551   0,00001 0,00001 0,00001 

B7.1 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001   0,24636 0,29540 

B8.1 0,00005 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,24636   0,00005 

B9.1 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,29540 0,00005   

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Po preukázaní štatisticky významných rozdielov v hodnotení položiek 

B1.1 až B9.1 – vybraných učebných tém z predmetných oblastí dotazovania, 

nás zaujímalo, medzi ktorými položkami sú štatisticky významné rozdiely 

v hodnotení. Výsledky testovania štatistickej významnosti rozdielov medzi 

priemermi hodnôt odpovedí v rámci jednotlivých položiek uvádzame tabelované 

v tabuľke 4. Identifikované štatisticky významné rozdiely na hladine významnosti 

0,05 sú zvýraznené podfarbením. 

Výsledky testovania (Tabuľka 4) nám poukazujú na zaujímavé 

postavenie položiek B7.1 (učebná téma: Microsoft PowerPoint – tvorba 

didaktických prezentácií edukačného obsahu podporujúcich výklad učiteľa vo 

vyučovaní), B8.1 (učebná téma: Microsoft Excel – spracovávanie tabelovaných 

údajov využiteľných v oblasti práce pedagogického zamestnanca) a B9.1 

(učebná téma: Microsoft Word – k spracovanie a formátovanie vlastných 

textových dokumentov využiteľných v oblasti práce pedagogického zamestnanca). 

Pri týchto položkách sa preukázali štatisticky významné rozdiely hodnotení 

odpovedí respondentov so všetkými ostatnými testovanými premennými, t. j. 

B1.1 až B6.1.  

Naopak, štatisticky významne sa nelíši napríklad posúdenie významnosti 

zaraďovania problematiky tvorby elektronických vzdelávacích aktivít, inter-

aktívnych úloh a vedomostných hier prostredníctvom počítačových aplikácií 

ActivInspire, SMART Notebook, Flow!Works (B1.1) do pregraduálneho vzdelá-

vania učiteľov regionálneho školstva s významnosťou zaraďovania problematiky 

vytvárania myšlienkových máp využiteľných vo výchovno-vzdelávacích aktivitách 

so žiakmi prostredníctvom počítačových/tabletových aplikácií FreeMind, 

Mindomo, XMind (B3.1), ako aj s problematikou vytvárania nelineárnych 

dynamických on-line prezentácií edukačného obsahu prostredníctvom on-line 

platformy Prezi (B2.1). V posudzovaní významnosti zaraďovania vybraných 

učebných tém do vzdelávacích kurikúk príslušnej časti študijných programov 
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pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov regionálneho školstva sa štatisticky 

významne taktiež nelíši problematika overovania, testovania a hodnotenia 

vedomostí žiakov vo vyučovaní prostredníctvom interaktívnych hlasovacích 

systémov ActivExpression2, ActivVote, QRF700/900, Turning Point (B4.1) 

s problematikou on-line overovania, testovania a hodnotenia vedomostí žiakov 

vo vyučovaní prostredníctvom on-line internetovej aplikácie Socrative 2.0 (B5.1). 

V rámci testovania významnosti rozdielov medzi priemermi hodnotení 

jednotlivých položiek, sa ako štatisticky významný preukázal rozdiel pri 

dvojici položiek B1.1 a B4.1, respektíve B1.1 a B5.1. Okrem toho sa štatisticky 

významne líši posúdenie významnosti zaraďovania problematiky overovania, 

testovania a hodnotenia vedomostí žiakov vo vyučovaní prostredníctvom 

interaktívnych hlasovacích systémov ActivExpression2, ActivVote, QRF700/900, 

Turning Point (B4.1) s posúdením významnosti zaraďovania problematiky 

kolaboratívnej tvorby a správy elektronických on-line dokumentov v prostredí 

Google Dokumentov (B6.1) do pregraduálneho vzdelávania učiteľov regionál-

neho školstva. 

Získané výsledky testov (Tabuľka 4) zamerané na odhalenie korelačných 

vzťahov medzi položkami B1.1 až B9.1 – špecifikovanými učebnými témami 

zo vzdelávacieho kurikula akademických študijných disciplín zameraných na 

formovanie didakticko-technologických kompetencií študentov v rámci ich 

pregraduálnej prípravy učiteľskej profesie je graficky preukázateľné grafom 1, 

kde sa intervalový odhad priemeru hodnoty škály v prípade niektorých dvojíc 

premenných neprekrýva. 

Korelačné vzťahy medzi individuálnymi priemernými hodnotami 

skóre hodnotenia uvedených učebných tém z predmetnej oblasti vzdelávania 

z pohľadu študentov poukazujú na niektoré zaujímavé zistenia. Z grafickej 

interpretácie výsledkov badať mierny názorový odklon v hodnotení položky 

B9.1 – učebnej problematiky zameranej efektívne spracovanie a formátovanie 

vlastných textových dokumentov využiteľných v oblasti práce pedagogického 

zamestnanca regionálneho školstva prostredníctvom počítačovej aplikácie 

Microsoft Word a položky B8.1 – učebnej problematiky zameranej na 

spracovávanie tabelovaných údajov využiteľných v oblasti práce pedagogického 

zamestnanca prostredníctvom počítačovej aplikácie Microsoft Excel od 

hodnotenia zvyšných položiek B1.1 až B8.1 (s výnimkou položky B7.1). 
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Graf 1: Vizualizácia rozdielov v hodnotení jednotlivých ordinálnych položiek 

B1.1 až B9.1 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Identifikáciu homogénnych skupín v hodnotení jednotlivých položiek 

bez diferenciácie do skupín podľa faktora ŠTÁT, POHLAVIE a kombinácie 

faktorov ŠTÁT a POHLAVIE a v závislosti od skúmaných aspektov (dotazní-

kových položiek) sme zisťovali prostredníctvom viacnásobného porovnania 

jednotlivých dvojíc. Výsledky viacnásobného porovnania uvádzame v tabuľke 5. 

 

Tabuľka 5: Identifikácia homogénnych skupín 

Položka Priemer 1 2 3 4 5 6 

B4.1 4,15 ****      

B5.1 4,29 **** ****     

B2.1 4,38 **** **** ****    

B3.1 4,42  **** ****    

B6.1 4,58   **** ****   

B1.1 4,68    ****   

B8.1 5,06     ****  

B7.1 5,25     **** **** 

B9.1 5,44      **** 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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V rámci identifikovaných šiestich homogénnych skupín odpovedali 

respondenti (bez ich diferenciácie podľa faktorov ŠTÁT, POHLAVIE 

a kombinácie faktorov ŠTÁT a POHLAVIE) na položky takmer rovnako. 

Štatistická významnosť rozdielov v odpovediach respondentov na položky 

v rámci jednotlivých homogénnych skupín potvrdená nebola. 

Záver 

Spracovanie odpovedí respondentov na jednotlivé skríningové oblasti 

poukazuje na niektoré požiadavky, ktoré by mali byť premietnuté do inovácií 

učebných osnov pregraduálnej prípravy učiteľov v oblasti rozvíjania ich 

didakticko-technologických kompetencií využiteľných v ich budúcej edukačnej 

praxi. Ako vyplýva z výsledkov uskutočneného výskumu, okrem tradične 

vyučovaného používania softvérových aplikácií Microsoft Word, Microsoft 

Excel a Microsoft PowerPoint, k témam a otázkam, ktoré by mali byť 

zahrnuté alebo posilnené v učebných osnovách študijných programov pregra-

duálneho vzdelávania učiteľov, patrí predovšetkým využívanie softvérových 

aplikácií ActivInspire, FreeMind, Flow!Works a Mindomo vo vyučovacích 

a učebných procesoch. 
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Singapurský vzdelávací systém – relevantnosť 

učiteľskej profesie 

Singapore's Educational System – the Relevance 

of the Teaching Profession 

Tomáš Jablonský, Alexandra Punčová 

Abstract 

The article presents the basic theoretical background of the Singapore 

school educational system. This educational system is currently 

regarded as one of the most efficient ones in the world. Thanks to 

constant high performance of pupils in international tests it gained 

worldwide interest and attention. 

Keywords: Educational system. Singapore. School system. Teacher. Testing. 

Úvod 

Výzvy, ktorým čelí dnešná Európska únia a nielen EU sú početné, 

vzájomne prepojené a zložité. Určite sú známe výroky a konštatovania 

ohľadom kvality súčasného vzdelávania, nelojálnych študentov, neustále 

meniaci sa legislatívny rámec, vyhorených učiteľov, nedostatočné vzdelávacie 

výsledky, neschopnosť držať krok s technologickými zmenami, poddimenzované 

a diskriminačné financovanie atď. 

Relevantnou otázkou je – ako môžeme poskytnúť príležitosti pre 

pútavé a podnetné vzdelávanie, ktoré je prepojené s potrebami a záujmami 

žiaka, so svojou relevanciou do vnútra, ale aj mimo školskej dochádzky a tak 

priniesť potrebné efekty? 

Všetky nové medzinárodné výzvy, aktivity, programy a memorandá 

týkajúce sa edukácie ktorejkoľvek vekovej skupiny vychádzajú z chápania 

budúcnosti ako učiacej sa spoločnosti a ekonomiky založenej na vedomostiach. 

Je potrebné si uvedomiť, že menou a hodnotou 21. storočia sú zručnosti, 

schopnosti, nie peniaze. Podľa Stanovského, I. (2005, s. 1) vzdelávanie 

je  hlavným zdrojom udržania konkurencieschopnosti v celej spoločnosti 

a základným faktorom dosahovania prosperity nielen ekonomickej ale aj 

sociálnej spravodlivosti. Získaním vzdelania sa získa aj nezávislosť, menšia 

manipulovateľnosť a sociálna stabilita. 
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Charakterizovať školské systémy je náročným, problémom, pretože 

jeho organizáciu a fungovanie podmieňuje celý rad faktorov, ktoré znemožňujú 

ich jednoznačné vymedzenie.  

Z toho dôvodu je školský systém v každej krajine, prípadne správnom 

regióne budovaný a organizovaný odlišne. Napriek tomu sa v uvedenom 

príspevku pokúsime analyzovať úspech školského systému v Singapure, ktorý 

je považovaný za jeden z najvýkonnejších edukačných systémov vo svete. 

Môže byť tak inšpiráciu pre prípadne reformné zmeny v oblasti školstva aj 

u nás. 

Singapurský vzdelávací systém je dnes považovaný za jeden z naj-

efektívnejších vo svete. Vďaka neustále vysokému výkonu žiakov v medzi-

národných testovaniach získal celosvetový záujem a pozornosť. Kľúčom ku 

kvalite vzdelávacieho systému sú učitelia. Ich sociálne postavenie je jedným 

z ukazovateľov odrážajúcich význam prisudzovaný vzdelávaniu v každej 

kultúre (Fwu – Wang, 2002). Učiteľské povolanie sa v Singapure považuje za 

vysoko hodnotenú, veľmi atraktívnu a vysoko rešpektovanú profesiu. Podľa 

správy OECD (2016) sú učitelia nosnými piliermi singapurského vzdelávacieho 

systému. Učiteľstvo sa považuje za poslanie, nie za povolanie alebo kariéru, 

a učiteľ nie je „iba učiteľom predmetu, ale predovšetkým učiteľom učiaceho 

sa a ochrancom a správcom spoločenských hodnôt“ (Tan et al. 2012, s. 6). 

Singapur poskytuje jeden z najkoherentnejších systémov vzdelávania a zamestná-

vania učiteľov na svete (Sclafani, 2008, s. 2). V tomto článku sa sústreďujeme 

na štyri hlavné témy: výber a selekcia učiteľov, príprava učiteľov, začínajúci 

učitelia a kariérny postup učiteľov. 

Výber budúcich učiteľov 

Proces výberu učiteľov je veľmi prísny, vysoko selektívny, a založený 

na systematickom prístupe charakteristickom pre singapurské vzdelávanie. 

Kandidáti učiteľského povolania sú vyberaní z najlepšej tretiny absolventov 

stredných škôl. 

Nábor na profesiu učiteľ je jediný celoštátny výberový proces, 

organizovaný Ministerstvom školstva a Národným inštitútom vzdelávania. 

Každý rok ministerstvo prijíma iba toľko uchádzačov na pedagogické 

štúdium, koľko je predpokladaná tendencia odchodu učiteľov do dôchodku, 

čiže potrebných na pokrytie budúcich voľných pracovných miest (Sclafani, 

2008, s. 3). Študenti, ktorí sa chcú stať učiteľmi, musia pred vstupom do 

prípravného programu prejsť štvorstupňovým procesom: Ministerstvo 

školstva vyberá kandidátov na základe ich (1) akademických výsledkov. Tí, 

ktorí splnia túto požiadavku, ale ich jazykový výkon nespĺňa minimálne 

normy, absolvujú  (2) vstupné testy odbornej spôsobilosti z anglického jazyka 

(znalosť angličtiny má mimoriadny význam, je kľúčovou požiadavkou 

programov prípravy učiteľov ministerstva školstva). Kandidáti, ktorí sa 



Jablonský, T., Punčová, A.: 

Singapurský vzdelávací systém – relevantnosť učiteľskej profesie 

186 

dostanú do užšieho výberu na základe akademických kvalifikácií a znalosti 

anglického jazyka sú pozvaní (3) na pohovor so skupinou skúsených 

riaditeľov (aktuálne slúžiaci riaditeľ/riaditeľ na dôchodku/zástupca riaditeľa). 

Riaditelia  hodnotia spôsobilosť kandidátov pre učiteľské povolanie, ich 

komunikačné zručnosti, záujem o vzdelávanie, a potenciál byť dobrým 

vzorom. Prejsť výberovým pohovorom sa podarí približne jednému z troch 

vybraných uchádzačov, ktorý je následne (vyzvaný )oboznámený o povinnej 

účasti na (4) Prípravnom programe pre učiteľov organizovanom Akadémiou 

singapurských učiteľov (AST) – organizáciou vytvorenou Ministerstvom 

školstva. Týmto spôsobom sú budúci potenciálni učitelia v úzkom kontakte 

so skúsenými učiteľmi ešte pred začiatkom formálneho vzdelávania. Program 

je úvodným kurzom, ktorý poskytuje kandidátom na učiteľa povedomie 

o očakávaniach a étose povolania, ako aj o základoch výučby. V rámci 

Prípravného programu pre učiteľov trávia kandidáti na učiteľov určitý čas na 

školách ako ,,nevyškolení” zmluvní učitelia – v rozmedzí niekoľkých 

mesiacov až jedného roka. Účelom tohto pôsobenia je umožniť danej škole 

posúdiť vhodnosť uchádzača na funkciu učiteľa, a uchádzačovi potvrdiť si 

záujem, nadšenie a potrebnú motiváciu pre toto povolanie. Tento program 

ponúka uchádzačom o pedagogické štúdium zažiť život učiteľa a zároveň ich 

uviesť do budúceho vzdelávania na NIE (Národný inštitút vzdelávania) so 

skutočnou životnou skúsenosťou učiteľa. Zmluvní učitelia preberajú pod 

vedením a pod dohľadom svojho školského mentora a referenta (zvyčajne 

vedúceho katedry alebo vedúceho predmetu) vyučovacie povinnosti, okrem 

klasifikovania skúšok alebo testov. Na konci svojho pôsobenia kandidáti 

absolvujú hodnotiace posúdenie.  Ak škola ohodnotí kandidáta ako vhodného 

na funkciu učiteľa počas ,,Cvičenia školského hodnotenia” na konci školského 

roka a ak je kandidát  naďalej odhodlaný vykonávať toto povolanie, bude 

zaradený do Národného inštitútu vzdelávania (NIE), aby absolvoval počiatočnú 

prípravu učiteľov (počas prípravy v NIE je neustále monitorovaný, ak nespĺňa 

požiadavky na prístup, spôsobilosť a osobnosť, podáva slabý výkon, môže 

byť z programu vyradený – stáva sa to zriedka) (Darling-Hammond a kol., 

2017a, s. 5, NCEE, 2016, s. 2-3). 

Od začiatku pôsobenia v Prípravnom programe pre učiteľov (pred 

začiatkom vysokoškolského štúdia) dostávajú kandidáti od Ministerstva školstva 

plnú mesačnú mzdu. Mzdové rozpätie pre učiteľov – kandidátov je tesne pod 

mzdami začínajúcich učiteľov (NCEE, 2016, s. 3). 
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Príprava učiteľov, vzdelávanie učiteľov – Národný inštitút 

vzdelávania (NIE) 

Celá príprava učiteľov v Singapure sa realizuje v Národnom inštitúte 

vzdelávania (NIE), ktorý je autonómnym inštitútom Technologickej univerzity 

v Nanyangu (NTU). NIE je jedinou inštitúciou v Singapure, v ktorej sa 

uskutočňuje príprava a vzdelávanie učiteľov.  

Vstup do tejto inštitúcie znamená pre študenta začiatok jeho cesty 

vzdelávania a rozvoja ako učiteľa, ktorá pokračuje počas celej jeho kariéry. 

Programy NIE sú navrhnuté tak, aby lepšie prepojili teóriu a prax, a rozvíjali 

jednotlivca ako efektívneho a uvedomelého pedagóga (Ng – Low, 2017, 

s. 269). Základnou filozofiou vzdelávania učiteľov na NIE je viera, že učenie 

je poslanie, a že dobrí učitelia sú povolaní vyškoliť budúce singapurské 

generácie prostredníctvom jednoty účelu vo svojich osobných ašpiráciách, 

presvedčeniach a kompetenciách (Tan et al. 2012, in Ng – Low, 2017, s. 269). 

Vzdelávanie učiteľov na NIE sa riadi Modelom vzdelávania učiteľov 

pre 21. storočie (TE21) – rámcom, ktorý vyjadruje hodnoty, zručnosti a vedomosti 

potrebné pre učiteľov (známe ako „V3SK“) (NIE, 2016, s. 4). Cieľom Modelu 

TE21 je pripraviť učiteľov na heterogénnu populáciu žiakov, umožniť učiteľom 

byť autonómnymi mysliacimi profesionálmi, ktorí môžu vykonávať rôzne 

úlohy výučby 21. storočia, napríklad organizátor vedomostí, motivátor, facilitátor, 

spoluriešiteľ a dizajnér vzdelávacích procesov. Programy vzdelávania učiteľov 

tiež zdôrazňujú hodnoty, ktoré odrážajú názor, že učitelia by mali byť etickí, 

prispôsobiví a flexibilní, a mali by spolupracovať s kolegami (Darling-Hammond 

a kol., 2017b, s. 8). 

Učebné osnovy pre učiteľov „V3SK“ pozostávajú z akademických 

predmetov, vzdelávacích štúdií, kurikulárnych štúdií, vzdelávacích služieb 

a významného obdobia praktického vyučovania. Akademické predmety zahŕňajú 

vedomosti o obsahu a základných konceptoch a princípoch jedného alebo 

dvoch predmetov v závislosti od programu, v ktorom je študent učiteľstva 

zapísaný (NCEE, 2016, s. 8). NIE vstupuje do vzdelávania učiteľov s filozofiou, 

že hodnoty je možné zachytávať a učiť (Lee a Low 2014 in Ng – Low, 2017, 

s. 269-270). 

NIE má tri kľúčové programy počiatočnej prípravy učiteľov (ITP): 

štvorročné bakalárske štúdium umenia/vedy vo vzdelávacom programe 

(BA/BSC), dvojročné vysokoškolské vzdelanie (DipEd) a jednoročné post-

graduálne štúdium v odbore vzdelávanie (PGDE) (Nelhart – Ling, 2017, 

s. 288). 
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Začínajúci učitelia 

Po ukončení prípravy a odchode z NIE sa predpokladá, že absolventi 

štúdia – začínajúci učitelia majú dostatok teoretických vedomostí i praktických 

zručností potrebných na vykonávanie učiteľskej profesie. Začínajúci učitelia 

dostávajú finančné ohodnotenie vo výške porovnateľnej s príjmami začínajúcich 

inžinierov či účtovníkov pracujúcich v štátnej službe.  

Uvedenie do učiteľského povolania začína Slávnostným učiteľským 

ceremoniálom, ktorý zahŕňa prísľub učiteľov dodržiavať štandardy, hodnoty 

a povinnosti, ktoré sa od nich očakávajú (NCEE, 2016, s. 6). Aby sa 

zabezpečilo, že začínajúci učitelia budú môcť vykonávať svoje povolanie 

efektívne, navštevujú dvojročný úvodný program pre učiteľov začiatočníkov 

(BTIP) poskytovaný Akadémiou singapurských učiteľov (AST). Program je 

financovaný a spravovaný ministerstvom školstva, a jeho cieľom je uviesť 

začínajúcich učiteľov do učiteľského bratstva, a poskytnúť im podpornú 

štruktúra pre ich blaho (Ng – Low, 2017, s. 272, Low – Goodwin – Synder, 

2017, s. 47). Súčasťou tohto programu je trojdňový orientačný program pre 

začínajúcich učiteľov; učiteľské kurzy zaoberajúce sa témami, ako: vedenie 

triedy, angažovanie rodičov, vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, reflexná prax, 

pedagogika a hodnotiaca gramotnosť; návšteva pamiatkového centra ministerstva 

školstva; a štruktúrovaný školský mentorský program, ktorý zahŕňa školenie 

mentorov. Dvojročný úvodný proces sa končí Sympóziom začínajúcich učiteľov, 

ktoré slúži ako platforma na podporu profesionálnej identity učiteľov a vedenia 

učiteľov medzi začínajúcimi učiteľmi. Vstupom do tretieho roku profesionálneho 

života sa začínajúci učitelia považujú za skúsených učiteľov (NCEE, 2016, 

s. 7). 

Profesijný rast 

Singapur má jednu z najrozvinutejších štruktúr kariérneho rebríčka, 

ktorý ponúka učiteľom rôzne cesty kariérneho rastu. Výkon učiteľov sa 

každoročne vyhodnocuje a využíva na stanovenie výkonnostného bonusu 

(stanovuje riaditeľ), na identifikáciu učiteľov, ktorí majú pri vykonávaní 

profesie problémy (poskytnutie dodatočnej pomoci alebo potenciálne 

prepustenie); a identifikovanie úspešných učiteľov (potencionálne povýšenie) 

(Ng – Low, 2017, s. 275). Pretože učitelia majú rôzne ambície, ministerstvo 

školstva (2019) učiteľom dáva na výber z troch profesijných dráh, oblastí 

excelentnosti: učiteľská dráha, vodcovská dráha a špecializovaná dráha. 

K dispozícii sú tri smery učiteľskej kariéry: vyučovací, manažérsky (líderský) 

a špecializovaný smer. 
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Učiteľská dráha 

Táto dráha poskytuje profesionálny rozvoj a možnosti postupu tým 

učiteľom, ktorí majú záujem ďalej rozvíjať svoje pedagogické schopnosti 

(MOE, 2019), umožňuje im povýšenie bez presunu do administratívnej úlohy 

(Lim, 2010). Najvyššia pozícia v tejto kariérnej dráhe je pozícia hlavného 

učiteľa. 

Vodcovská dráha 

Vodcovská dráha umožňuje učiteľom zaujať vedúce pozície v školách 

a na ústredí ministerstva (MOE, 2019): Učitelia s preukázateľnými vodcovskými 

vlastnosťami môžu byť povýšení na vedúceho predmetu/úrovne, vedúceho 

katedry, zástupcu riaditeľa alebo riaditeľa, na pozície na ministerstve, riaditeľa 

všeobecného vzdelávania. 

Špecializovaná dráha 

Je určená pre učiteľov, ktorí inklinujú k špecializovanejším oblastiam 

(MOE, 2019), so znalosťami v konkrétnych oblastiach výučby. Pedagógovia, 

ktorí postupujú týmto smerom, sú povýšení na pozície ministerstva v jednej 

z troch špecializovaných skupín: kurikulum a hodnotenie, pedagogická 

psychológia a poradenstvo, vzdelávací výskum a meranie (Lim, 2010). 

Záver 

Zložitosť vzdelávacích systémov a najmä nové a náročnejšie požiadavky 

globálnej spoločnosti sústavne zvyšujú nároky na prácu učiteľa. Neustále sa 

v tomto zmysle modifikujú a zdokonaľujú viaceré požiadavky spojené s prácou 

učiteľa. V tomto procese je tak významná pozornosť venovaná predovšetkým 

učiteľovi a jeho profesii, pretože ani tie najprepracovanejšie edukačné programy 

by nebolo možné realizovať bez vysokej kompetentnosti, profesionality 

a osobnostnej vyspelosti učiteľov. 

Práve z uvedených dôvodov sú učitelia základom singapurského 

vzdelávacieho systému. Ministerstvo školstva im poskytuje podporu pred 

i počas vykonávania ich profesie. V Singapure existuje iba jediná inštitúcia na 

prípravu a vzdelávanie učiteľov. Vzdelávací systém je pri výbere kandidátov, 

ako sme už spomenuli veľmi selektívny, uchádzači o štúdium sú vyberaní 

z najlepšej tretiny absolventov stredných škôl, ktorí musia absolvovať náročný 

prijímací postup a zúčastniť sa prípravného procesu, aby sa stali študentmi 

pedagogického smeru a po ukončení tohto štúdia mohli vykonávať učiteľské 

povolanie. No na druhej strane to objektívnej a v preukázateľnej miere prináša 

svoje plody.  
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