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Predhovor 

Vážené kolegyne a vážení kolegovia, 

otvárate ďalšie číslo vedeckého časopisu Studia Scientifica, v ktorom 

zverejňujeme príspevky autorov z rôznych disciplín pedagogických vied. 

V tomto čísle je prezentovaný bohatý kaleidoskop problémov, ktoré sú 

v niektorých publikovaných príspevkoch pomenované explicitne a v iných sú 

popisované v náznakoch. V uvedenom čisle môžeme tak nájsť štúdie, ktoré 

analyzujú problematiku didaktickej vybavenosti učebníc dejepisu pre ZŠ, 

testovanie závislosti účelu začleňovania digitálnych prostriedkov do vyučo-

vacieho procesu od kategórie učiteľa a dĺžky jeho pedagogickej praxe. Ďalej 

výsledky výskumu, ktorý mapuje názory rodičov v období mimoriadnej 

situácie pandémie nového koronavírusu, kedy na školách prebiehala tzv. 

dištančná forma vzdelávania, tiež program rozvoja adekvátnych sociálnych 

zručností smerovaných k rozvoju prosociálneho správania žiakov. Prezentujeme 

zahraničné skúsenosti študentov študujúcich popri zamestnaní, resp. pochádza-

júcich z národnostních menšín; taktiež vplyv religiozity pri výbere televíznych 

žánrov vo vťahu k učeniu sa. Autori príspevkov publikovaných v tomto 

časopise sa opierajú o rôzne zdroje informácií – vlastnú empíriu a výskumy, 

výskumy iných autorov, porovnávacie analýzy atď. 

Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. 
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Preface 

Dear colleagues, 

you are just opening the new issue of the scientific journal Studia 

Scientifica, in which we publish contributions of authors from different 

pedagogical disciplines. In this issue we present many different problems that 

are either explicitly named in some of the contributions, or implicitly 

described in others. In this issue you may find studies analysing the issue of 

didactic functionality of history textbooks for elementary schools, testing the 

dependence of the aim of IT integration into education and the category of the 

teacher and the length of their pedagogical practice. Next there are presented 

results of the research mapping the opinions of parents in the time of 

coronavirus pandemics, when schools implemented distance form of study; 

also the programme of the development of adequate social skills focused on 

the development of prosocial behaviour of pupils. We present foreign 

experiences of students studying in addition to employment, or students 

coming from minorities; also the influence of religiosity on the selection of 

TV genres in relation to studying. The authors of the contributions published 

in this journal use various sources of information – their own experience and 

researches, researches of other authors, comparative analyses, etc. 

Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. 
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Didaktická vybavenosť učebníc dejepisu 

pre základné školy 

Didactic Equipment of History Textbooks 

for Primary Schools 

Michal Veselei 

Abstract 

The article analyzes the didactic equipment of history textbooks for 

primary schools using the method of measuring the equipment coefficient 

according to Průcha. The article describes the coefficient of use of the 

apparatus of curriculum presentation, learning management and orientation 

in more detail. Measurements have shown that current history textbooks 

meet the needs of school education. 

Keywords: History. Primary school. Textbook. 

Úvod 

Výskumy didaktickej vybavenosti učebníc neodmysliteľne patria 

k bádateľskému portfóliu odborových didaktík vrátane didaktiky dejepisu. 

Aktívne sa im venujú aj výskumníci v slovenskom či českom akademickom 

prostredí (napr. Bielková 1993, Tannenbergová 2011, Pillingová 2011).  

Tento druh výskumu vychádza z teórie, podľa ktorej vybavenosť 

učebníc konkrétnymi štruktúrnymi prvkami (komponentmi) determinuje ich 

úspešné využitie vo vzdelávacích procesoch v škole i v rámci domácej 

prípravy na vyučovanie (Průcha 1998). Jednotlivé použité komponenty, ako 

nositelia čiastkových funkcií, pritom spoločne vytvárajú základnú funkciu 

učebnice, čiže byť predovšetkým učebnou pomôckou.  

Učenie sa z učebníc si vyžaduje kvalitné publikácie spĺňajúce obsahové 

(kurikurálne) požiadavky a zároveň celkové profesionálne spracovanie. Podľa 

Maňáka a Knechta (2007) predstavuje učebnica zložitý celok komponentov, 

ktoré je potrebné dostať do rovnováhy. Verbálne i obrazové komponenty sa 

preto musia vhodne dopĺňať.  

Cieľom príspevku je preskúmať didaktickú vybavenosť aktuálnych 

učebníc dejepisu určených pre základné školy. V dotknutých publikáciách 

budeme zisťovať mieru využitia všeobecného súboru štruktúrnych prvkov pre 

učebnice zostaveného podľa Průchu. Túto mieru stanovíme ako koeficient 

v percentuálnom vyjadrení.  
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Najskôr uvedieme základné požiadavky kladené na učebnice, ktoré sa 

všeobecne prijímajú v pedagogickom diskurze. Potom prejdeme k charakteristike 

výskumnej metódy a stanoveniu výskumných otázok a napokon odprezentujeme 

výsledky kvantitatívneho merania didaktickej vybavenosti sledovaných 

učebníc s príslušnou diskusiou o nich. 

Všeobecné požiadavky na učebnicu 

Kurelová (2001) rozlišuje štyri hlavné okruhy požiadaviek, ktoré sú 

kladené na kvalitné učebnice: obsahové, štruktúrne, jazykové a technicko-

edičné požiadavky. 

Obsahové nároky sú prirodzene determinované didaktickými zásadami. 

Významné sú najmä zásady vedeckosti, spojenia teórie s praxou a sústavnosti, 

ale aj zásady primeranosti, názornosti a spätnej väzby. Učivo, ktoré je 

prezentované v dejepisných učebniciach, musí byť samozrejme faktograficky 

presné (vedecky overené), čo však neznamená, že jeho cieľom je podať akýsi 

prehľad histórie, resp. výťah z poznatkov o jednotlivých historických obdobiach 

samý o sebe.  

Historické udalosti sa predkladajú ako uzavreté historické skutočnosti, 

za účelom formovania historického vedomia (minulosť poznať, porozumieť 

jej a vedieť o nej diskutovať). Žiaci nemajú byť „malými historikmi“, nemajú 

vedecky rekonštruovať minulosť, ale analyticko-kriticky pracovať so syntézou 

dejín (jej didaktickou transformáciou) a formovať si požadované občianske 

postoje (porovnaj Kratochvíl 2005).  

V tomto zmysle je potrebné vidieť aj prepojenie s praxou. Žiaci majú 

v rámci výchovnovzdelávacích cieľov dosiahnuť, resp. nadobudnúť vlastnú 

historickú identitu opretú o kvalitnú historickú pamäť, či už ide o identitu 

regionálnu, národnú alebo európsku. Za týmto účelom je potrebné, aby 

učebnice obsahovali okrem základného výkladového textu aj rôzne jeho 

zhrnutia a sprehľadnenia. Taktiež je do nich potrebné zahrnúť dostatočné 

množstvo historických prameňov, vysvetlení (napr. slovníky dobových alebo 

historických pojmov) a aktualizácií.  

Aj zásada sústavnosti, inak povedané zásada postupovania od 

jednoduchého k zložitejšiemu, od známeho k neznámemu a od konkrétneho 

k abstraktnému, sa musí premietať do tvorby učebníc. Osobitne treba zvažovať 

použitie vývojového hľadiska (chronologického, napr. politický vývoj v určitej 

epoche) alebo systematického (tematického, napr. oboznámenie sa s vybranými 

umeleckými dielami).  

Ďalej je nutné rešpektovať zásadu primeranosti (nižšie ročníky 

nezaťažovať prílišnou abstrakciou a zložitosťou), názornosti (použitie dobových 

fotografií a prameňov, príkladov z kroník ap.) a zásadu spätnej väzby, ktorá je 

najčastejšie zastúpená vo forme rôznych úloh a cvičení. Poskytuje nielen 

preverenie kvality získaných poznatkov, ale svojou rozmanitosťou a kreativitou 
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môže predstavovať významnú funkciu i pri samotnom nadobúdaní nových 

poznatkov. Cieľom tu nemá byť memorovanie faktografie, ale kritické 

pochopenie minulosti. 

Dostávame sa tak aj k ďalším dôležitým zásadám, a to k princípom 

cieľavedomej aktivity a regulácie. V súčasnosti sa akcentujú samostatné 

činnosti žiakov, ktorí sú schopní pri vhodnom usmerňovaní cieľavedomej 

práce a regulácie vlastného správania a konania (Cirbes 1990). Ide tu napr. 

o požadovaný konštruktivistický prístup vo vyučovaní, podľa ktorého majú 

učitelia žiakov zámerne vovádzať do edukačných situácií prinášajúc im 

možnosti vlastnej manipulácie s učivom a získavania požadovaných vedomostí 

a zručností (porovnaj Tóthová 2014). Na tieto princípy treba myslieť pri 

tvorbe učebníc. 

Každá takáto publikácia je nielen nosičom informácií prezentovaných 

s didaktickou citlivosťou, ale zároveň by sa v nej mala odrážať i presadzovaná 

koncepcia vyučovania. Niektoré definície tak považujú učebnicu za prostriedok 

podieľajúci sa na riadení samotného vzdelávacieho procesu. Jej využitie 

chápu mnohorako: pomáha učiteľom plánovať a realizovať výučbu, žiakom 

slúži ako pomôcka i prostriedok na aktívne učenie sa a v neposlednom rade 

zohráva dôležitú úlohu v rámci domácej prípravy na vyučovanie (Turek 2014, 

Kolář a kol. 2012, Průcha – Walterová – Mareš 2013). Uvedenému zodpovedá 

bohatšia didaktická vybavenosť takýchto učebníc. Tie obsahujú, okrem 

učebného textu, tiež slovníky, úlohy, schémy, grafické prvky a pod. 

Štruktúrne požiadavky súvisia s jasným a logicky členeným učivom, 

resp. celým textovým komplexom zahrnutým do jednotlivých učebníc (základné 

učivo, doplňujúce učivo, zhrnutie, úlohy, opakovania ap.) i s využitím adekvátne 

zvoleného obrazového komponentu (fotografie, mapy, grafy ap.) a grafických 

prvkov (napr. rôzne značky pre jednotlivé časti, zvýraznené písmo).  

Podľa Labischovej a Grácovej (2010) vybavenie učebnice nielenže 

napomáha osvojovaniu obsahu vzdelávania podľa príslušného štátneho, resp. 

školského vzdelávacieho programu pre dejepis, ale zároveň plní riadiacu 

funkciu. Uľahčuje teda vzdelávací proces upriamením pozornosti na 

požadované dáta, či organizáciou učenia (sa) cez rôzne inštrukcie, registre, 

nadpisy a podnadpisy ap. 

Jazykové požiadavky súvisia s celkovým prejavom jazykovej kultúry 

i primeranou náročnosťou textu vzhľadom na osobnosť a vývinové štádiá 

dotknutých žiakov. Gavora (1992) v tejto súvislosti upozorňuje, že práve text 

prinášajúci v učebnici informácie s príslušným didaktickým zámerom 

významne pomáha dosiahnuť stanovené výchovnovzdelávacie ciele.  

Učebný text je samozrejme alfou a omegou a jeho spracovanie si 

vyžaduje, aby sa v ňom cenné pedagogické informácie „neutopili“. Autori 

učebníc preto musia voliť primeranú dĺžku a zložitosť viet, odsekov i kapitol. 

Ďalej je nutné, aby prihliadali na hustotou predkladaných informácií 

a lexikálno-sémantickú obťažnosť (primerané používanie odborných, fakto-

grafických a numerických pojmov).   
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Ani technicko-edičné požiadavky (od autorského zostavovania cez 

profesionálne grafické spracovanie až po tlačiarenské zhotovenie) nemožno 

podceňovať. Adekvátne spracované učebnice dokážu lepšie motivovať 

a účinnejšie sa podieľať na vytváraní pozitívneho postoja k dejepisu. V tejto 

súvislosti Tufekčić (2012) upozorňuje na komplex vzájomnej podmienenosti 

a dopĺňania sa medzi príslušným kurikulom, výchovnovzdelávacími cieľmi, 

učebnicou, vyučovacími metódami a školskou resp. triednou každodennosťou. 

Keďže učebnice stále zostávajú najpoužívanejšími a najdôležitejšími učebnými 

prostriedkami a pomôckami, treba im venovať veľkú pozornosť.  

Doteraz uvedené potvrdzuje výskum srbského pedagóga Djurovica 

(2006), podľa ktorého žiaci pozitívne hodnotia v učebniciach dejepisu využitie 

grafov a fotografií, jasný a pútavý text, presne a konkrétne prezentované 

udalosti, grafický dizajn s vhodným rozložením textu, výber dôležitých 

národných tém i príspevky zo všeobecných dejín. Naopak žiaci negatívne 

hodnotili faktografické informácie (dátumy, mená roky, bitky), nedostatočné 

oddelenie dôležitých vecí od doplňujúcich, nudný text, nedostatok zaujímavých 

vecí a poznatkov z dejín každodennosti.  

Tento výskum teda ukázal, že žiaci vedia oceniť to, čo im dáva 

zmysel, či už obsahový (národné dejiny, dôležité udalosti všeobecných dejín, 

každodennosť) alebo prezentačný (zaujímavý a jasný výklad, grafika, názornosť). 

Bocková (2008) pripomína, že dejepis musí nevyhnutne prinášať určitú sumu 

faktov, avšak tie by mali korešpondovať s „funkčnou gramotnosťou“, čiže žiaci 

musia vidieť v predkladanom učive význam a vedieť ho v živote aplikovať.  

O historických udalostiach sa neučíme samoúčelne, ale aby sme 

vedeli uchopiť vlastnú historickú identitu (osobnú, národnú, európsku) a zaujať 

adekvátny postoj k minulosti, príp. dokázali o nej viesť diskusiu. Žiaľ, v našich 

školách často prevláda sústredenie sa na prácu učiteľa, obsah učiva a jeho 

izolovaný výklad (Blížkovský – Kučerová – Kurelová a kol. 2000). 

Naproti Djurovicovým zisteniam možno uviesť, že podľa výskumu 

českej autorky Hudecovej (2001) si učitelia v praxi volili učebnice dejepisu 

zväčša na základe ich dostupnosti alebo zhody s kurikulom. V oveľa menšej 

miere prihliadajú na potreby žiakov. Vzhľadom k tomuto i k tomu, že trh 

učebníc má na Slovensku svoje prirodzené a byrokratické obmedzenia, je 

nevyhnutné pristupovať k tvorbe (nielen) dejepisnej učebnice maximálne 

zodpovedne.   

Charakteristika výskumnej metódy a stanovenie výskumných otázok 

Metódu merania didaktickej vybavenosti učebníc zaviedol v našom 

prostredí do pedagogických výskumov Průcha (1998). Celkovo bolo v tejto 

metóde identifikovaných 36 komponentov, ktoré sa rozdeľujú do troch 

skupín: aparát prezentácie učiva, aparát riadiaci učenie a orientačný aparát. 

Prvé dva aparáty majú dve podskupiny, a to verbálne komponenty a obrazové 
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komponenty, tretí aparát obsahuje iba verbálne komponenty (tabuľka č. 1). 

Tieto komponenty predstavujú fundamentálny súbor prvkov, z ktorých je 

žiaduce zostavovať príslušné publikácie.  

 

Tabuľka č. 1: Prehľad sledovaných komponentov podľa Průchu (1998). 

Aparát prezentácie učiva 

verbálne 

komponenty 

1. jednoduchý výkladový text, 2. sprehľadnený výkladový text (napr. 

schémy, tabuľky), 3. zhrnutie učiva celého ročníka, 4. zhrnutie 

učiva po témach (napr. kapitolách), 5. zhrnutie učiva z nižšieho 

ročníka, 6. doplňujúce texty (napr. dokumentačný materiál, citácie 

prameňov), 7. poznámky a vysvetlivky, 8. podtexty k vyobrazeniam, 

9. slovníky s vysvetlením (napr. odborné pojmy, cudzie slová) 

obrazové 

komponenty 

1. umelecká ilustrácia, 2. náuková ilustrácia (napr. model, schematická 

kresba), 3. fotografia, 4. mapy, plániky, grafy diagramy ap., 5. farebná 

obrazová prezentácia (použitie aspoň jednej farby odlišnej od farby 

bežného textu) 

Aparát riadenia učenia 

verbálne 

komponenty 

1. predhovor, 2. návod na prácu s učebnicou, 3. celková stimulácia 

pred učivom daného ročníka (napr. podnety na zamyslenie otázky), 

4. detailná stimulácia pred témou alebo počas nej, 5. odlíšenie úrovní 

učiva (napr. základné, rozširujúce, povinné, nepovinné), 6. otázky 

a úlohy za témami, 7. otázky a úlohy k celoročnému učivu (opako-

vanie), 8. otázky a úlohy k učivu v predchádzajúcom ročníku, 9. in-

štrukcie k úlohám, 10. námety pre mimoškolskú činnosť s využitím 

učiva, 11. explicitné vyjadrenie cieľov učenia pre žiakov, 12. prostried-

ky alebo inštrukcie k sebahodnoteniu žiakov (napr. testy), 13. výsledky 

úloh a cvičení, 14. odkazy na iné zdroje informácií (napr. bibliografia) 

obrazové 

komponenty 

1. grafické symboly vyznačujúce časti textu (napr. poučky, úlohy), 

2. použitie odlišnej farby pre určité časti textu, 3. použitie odlišného 

písma pre určité časti textu (napr. tučné, kurzíva), 4. využitie obálky 

(napr. pre schémy, tabuľky) 

Orientačný aparát 

verbálne 

komponenty 

1. obsah, 2. členenie na tematické bloky (napr. kapitoly), 3. marginálie, 

4. registre 

 

V rámci výskumu sa potom v dotknutých učebniciach merajú 

koeficienty využitia jednotlivých komponentov, medzi ktoré menovite patria:  

E i – koeficient využitia aparátu prezentácie učiva, 

E ii – koeficient využitia aparátu riadiaceho učenie, 

E iii – koeficient využitia orientačného aparátu, 

E v – koeficient využitia verbálnych komponentov, 

E o – koeficient využitia obrazových komponentov, 

E – celkový koeficient vybavenosti učebníc.  
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Koeficienty vybavenosti učebníc sa uvádzajú v podobe percentuálneho 

podielu využitých komponentov z celkového počtu sledovaných komponentov. 

Vzorec výpočtu celkového koeficientu sa potom vyjadruje ako  

E (%) = n * 100 / 36.  

Hodnota koeficientu sa tak môže pohybovať v rozpätí 0 – 100 %, 

pričom platí, že čím je hodnota vyššia, tým vykazuje učebnica vyššiu 

vybavenosť. Nulová hodnota je samozrejme silno relatívna a prakticky 

neprichádza do úvahy. Avšak ani sto percentná vybavenosť nie je automatická, 

pretože edukačný charakter učebnice si v praxi nemusí vyžadovať použitie 

všetkého, čo je k dispozícii.  

Vzorec pre päť čiastkových koeficientov sa vyjadruje obdobne 

upraveným vzorcom Ex (%) = n * 100 / X, kde X predstavuje celkový počet 

príslušných komponentov. 

Pri konkrétnych učebniciach sme pomocou značenia do záznamových 

hárkov zisťovali zastúpenie jednotlivých štruktúrnych komponentov, pričom 

sme v súlade s Průchovou metodikou sledovali iba ich samotný výskyt 

a nevšímali si ich početnosť. Získané dáta nám slúžili k výpočtu koeficientov 

vyjadrujúcich didaktickú vybavenosť učebníc. Následne sme ich rozdiskutovali 

za pomoci požiadaviek kladených na učebnicu. 

Postupne sme analyzovali aktuálne používané učebnice dejepisu pre 

základné školy: 

 TONKOVÁ, Mária – MIHÁLIKOVÁ, Margita. Dejepis pre 5. ročník 

základných škôl. Bratislava: SPN – Mladé letá, 2011; 

 KRASNOVSKÝ, Branislav – MIHÁLIKOVÁ, Margita – TONKOVÁ, 

Mária. Dejepis pre 6. ročník základných škôl. Bratislava: SPN – Mladé 

letá, 2011;  

 LUKAČKA, Ján – TONKOVÁ, Mária – KAČÍREK, Ľuboš – 

HANOVÁ, Soňa. Dejepis pre 7. ročník základných škôl. Bratislava: 

SPN – Mladé letá, 2013;   

 BEDNÁROVÁ, Marcela – KRASNOVSKÝ, Branislav – 

ULRICHOVÁ, Barbora. Dejepis pre 8. ročník základných škôl. 

Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2011;  

 KOVÁČ, Dušan – KRATOCHVÍL, Viliam – KAMENEC, Ivan – 

TKADLEČKOVÁ, Herta. Dejepis 9. Bratislava: Orbis pictus 

Istropolitana, 2015. 

 

Medzi premenné, ktoré boli sledované vo vymedzenej výskumnej 

vzorke, patrilo všetkých šesť koeficientov, čiže päť čiastkových a jeden 

celkový. Na začiatku analýz sme vyčlenili tri výskumné otázky: 

Aká je miera didaktickej vybavenosti súčasných učebníc dejepisu pre 

základné školy? 

Existujú rozdiely v miere didaktickej vybavenosti medzi jednotlivými 

publikáciami? 
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Ako sa odráža didaktická vybavenosť sledovaných učebníc v požia-

davkách kladených na učebnice? 

Výsledky merania 

Z tabuľky č. 2 vyplýva, že učebnice vykazujú nadpolovičné využitie 

komponentov zo sledovaného súboru (od 52,78% po 63,89%), pričom 

k relatívnemu, resp. miernemu nárastu dochádza pri učebniciach siedmeho až 

deviateho ročníka, v ktorých sa začínajú objavovať odkazy na ďalšie zdroje 

alebo otázky a úlohy aj nad rámec jednotlivých kapitol. Krivka celkového 

koeficientu sa rovnako premieta aj do koeficientu vybavenosti všetkých 

verbálnych a všetkých obrazových komponentov. 

 

Tabuľka č. 2: Koeficienty vybavenosti aktuálnych učebníc dejepisu 

pre základné školy 

Ročník 

Využitie aparátu Využitie prvkov 
Celková 

vybavenosť 
prezentácia 

učiva 

riadenie 

učenia 

orientácia 

v učebnici 
verbálne obrazové 

5.  71,43% 38,89% 50% 44,44% 77,78% 52,78% 

6.  78,57% 33,33% 50% 44,44% 77,78% 52,78% 

7.  71,43% 61,11% 50% 59,26% 77,78% 63,89% 

8.  71,43% 55,56% 50% 51,85% 88,89% 61,11% 

9.  78,57% 50% 50% 59,26% 66,67% 61,11% 

 

V učebniciach sa potom v rámci aparátu prezentácie učiva štandardne 

využíva jednoduchý i sprehľadnený výkladový text (schémy, tabuľky). 

Dobové a odborné termíny sú vysvetľované v samostatných častiach 

jednotlivých kapitol – v slovníkoch. Z doplňujúcich textov sa od 6. ročníka 

významne objavujú historické pramene. Okrem sprievodnej funkcie k hlavnému 

učebnému textu tvoria tiež určitý samostatnejší didaktický celok prostred-

níctvom úloh, výziev a podpornému textu na ich dešifrovanie. Ide o jadro 

dejepisných učebníc tvoriace už ich neodmysliteľnú súčasť.  

V každej z učebníc sa využíva farebná obrazová prezentácia (napr. 

ilustrácia, fotografia, mapa), pričom k vyobrazeniam sú pripojené podtexty. 

Ide tu teda o nepriamu názornosť (ku ktorej môžeme priradiť aj historické 

pramene a príklady zo života) učiacu pozorovať a analyzovať predkladané 

historické udalosti a javy. Okrem informačnej funkcie plní názornosť tiež 

funkciu uľahčenia pochopenia abstraktných vecí, rozvoja myslenia, motivačnú 

a utvárania predstáv a pojmov. Jedná sa teda o dôležitú a cenenú oblasť. 

Didakticky sa nemusia používať iba štandardné prvky ako mapy, 

karikatúry alebo záznamy kroník. Zaraďovať do učebníc možno napr. 

vyobrazenia osobností a ich oblečenia symbolizujúceho spoločenské postavenie 

a obsahujúceho rôzne odkazy s dobovým významom, ďalej návody a návrhy 



Veselei, M.: 

Didaktická vybavenosť učebníc dejepisu pre základné školy 

 14 

na dramatizáciu a pod. V tomto smere možno do budúcna tvoriť oveľa 

„smelšie“ publikácie – rozmanitejšie textové učebné pomôcky. 

V sledovaných učebniciach sa ďalej využíva zhrnutie učiva. V dvoch 

prípadoch sa nachádza zhrnutie učiva po väčších tematických celkoch 

(5. a 6. ročník) a v jednom prípade (9. ročník) sa v kapitolách kontextuálne 

využíva pripomenutie udalostí preberaných v nižších ročníkoch. Iné komponenty 

sa zo všeobecného súboru prvkov nevyužívajú. V tejto oblasti je teda pri 

opakovaniach po prebratí učiva v aktuálnych ročníkoch a opakovaní látky 

z nižších ročníkov potrebné učebnice dopĺňať.  

Prezentácia učiva celkovo pôsobí prepracovane s prihliadnutím na 

potreby školskej edukácie. Dosahuje vysokú mieru koeficientu vybavenosti 

(71,43% a 78,57%). Didaktický text je v učebniciach jasne a logicky členený. 

Pútavo sa k nemu viaže sprievodný obrazový komponent. Ako sme spomenuli 

vyššie, ide o veci, ktoré v dejepisných učebniciach oceňujú samotní žiaci.  

V rámci aparátu riadiaceho učenie sa využívajú vo všetkých 

sledovaných učebniciach inštrukcie, otázky a úlohy viažuce sa na preberané 

učivo v kapitolách, pričom ich využitie má presah aj do mimoškolskej 

činnosti. Ďalej autori do niektorých učebníc zaradili otázky a úlohy 

vzťahujúce sa na učivo celého ročníka (7. ročník) a na učivo z nižších 

ročníkov (7., 8. a 9. ročník). Týmito zložkami sa môžu učitelia inšpirovať pri 

tvorbe vlastných príprav alebo ich možno priamo aplikovať v motivačnej, 

fixačnej i aktivizujúco-expozičnej fáze vyučovania.  

Autori v učebniciach využívajú aj predhovory (5., 7., 8. a 9. ročník), 

odkazy na informačné zdroje, odlíšenie úrovní učiva (7., 8. a 9. ročník), 

a ďalej prvky na stimuláciu žiakov pri štúdiu jednotlivých kapitol (5., 6. 

a 7. ročník). Všetko sú to prvky, ktoré napomáhajú učiteľom viesť a plánovať 

výchovnovzdelávací proces a žiakov sprevádzajú učením sa na vyučovacích 

hodinách a pri príprave na vyučovanie vrátane prehlbovania si poznatkov 

(napr. odkazy na ďalšie zdroje).  

V rámci obrazového riadenia učiva sa vo všetkých publikáciách 

využíva odlišné písmo, a ďalej odlišná farba pre časti textu (tu je chudobnejšia 

iba učebnica pre 9. ročník). Takéto komponenty explicitne alebo intuitívne 

upriamujú pozornosť žiakov na podstatné informácie a charakter textu. 

Obálku autori využili len raz (8. ročník), kedy sa na zadnej strane uvádza 

obsah učebnice. 

Z tabuľky č. 2 vyplýva, že najvyšší koeficient vybavenosti z hľadiska 

aparátu riadiaceho učenie vykazuje učebnica pre 7. ročník (61,11%) a najmenší 

učebnica 6. ročníka (33,33%). Zo štruktúrnych prvkov všeobecného súboru, 

s ktorým sme porovnávali nami sledované učebnice, by sa dobre mohli využiť 

aj návody na prácu s učebnicami a stimulácie pred celoročným učivom 

v jednotlivých ročníkoch. Oba komponenty však autori do učebníc vôbec 

nezaradili. Prostredníctvom nich by sa žiaci mohli dať motivovať k štúdiu 

dejepisu ako takéto.  
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Z orientačného aparátu sa využívajú zakaždým dva prvky zo štyroch 

(príslušný koeficient má teda hodnotu 50%). Ide o obsah a členenie na 

kapitoly. Opätovne sa v sledovaných učebniciach odráža v rámci ďalších 

dvoch sledovaných aparátov ich profesionálne spracovanie vrátane žiakmi 

oceňovaného kvalitného grafického dizajnu.  

Záverom 

Učebnice zaraďujeme medzi kľúčové učebné pomôcky. Neustále si 

preto zasluhujú upriamovať našu pozornosť na ne. Merania didaktickej 

vybavenosti súčasných učebníc dejepisu pre základné školy v tomto príspevku 

preukázali, že zodpovedajú potrebám kladeným na tento druh publikácií. 

Sledované učebnice využívajú súbor komponentov zostavený podľa Průchu 

v nadpolovičnej miere, pričom do jednotlivých publikácií boli zaradené všetky 

dôležité prvky tak, aby vyhovovali moderným obsahovým a štruktúrnym 

požiadavkám. Rozdiely medzi nimi nie sú významné. V tomto smere ich teda 

neovplyvnila skutočnosť, že pochádzajú od rôznych autorských kolektívov 

a z troch vydavateľstiev.  

Naša základná analýza didaktickej vybavenosti zároveň preukázala, 

že hodnotené učebnice vzhľadom na ich dobré spracovanie možno ďalej 

analyzovať z hľadiska početnosti zastúpenia a charakteru jednotlivých 

komponentov, ich využívania vo výchovnovzdelávacom procese alebo 

hodnotenia zo strany učiteľov a žiakov. Učebnice je potrebné ďalej skúmať 

z hľadiska náročnosti a čitateľnosti textu i jeho obsahovej analýzy.  
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Vplyv religiozity na učenie sa z dokumentárnych filmov 

The Effect of Religiosity on Learning from Documentaries 

Attila Zoltán Kenyeres 

Abstract 

This article is centered around the question of how individuals’ religiosity 

influences learning from television documentaries. While a number of 

studies have addressed the influence of religiosity on higher education 

studies and reading habits, its influence on learning from TV documentaries 

and on cultural activities in general has not been researched yet. Therefore, 

we examined the effect of religiosity on the choice of documentary 

topics, and also analyzed the choice of television genres in the groups 

we established based on religious self-identification. In addition, we 

looked at how religiosity was correlated with finding out more about 

and doing research on the topics covered by the documentaries the 

individual had watched. The empirical basis of our research was the 

joint online survey conducted by the Institute of Education Studies and 

Cultural Management of the University of Debrecen and the National 

Institute for Culture in the summer of 2016. The online questionnaires 

were completed by nearly 4000 cultural public employees. The data 

were processed with SPSS. 

Keywords: Religiosity. Documentaries. Television. Informal learning. 

Introduction 

There are several factors justifying the study of the role of television 

documentaries in learning and self-education. Watching television is one of 

the most widespread leisure activities, which, apart from its entertaining 

function, is also a proven learning aid. Virtually all researchers agree that in 

modern societies leisure time is dominated by television. (See Robinson – 

Godbey 1999; Vitányi 2006; KSH 2013; Nagy 2013; Bureau of Labor 

Statistics – BOLD 2017; Nielsen 2016; Székely – Szabó 2017) 

The Hungarian population spent 253 minutes a day on average 

watching television in 2016 (Nielsen 2016). There is a wide range of literature 

on how television and the mass media in general influence and educate the 

human mind. Leyens and Codol (1988) argue that we encounter an endless 

amount of information from the surrounding world, only part of which we 

perceive directly, through our senses. A significant part of the indirect, not 

experimentally acquired knowledge comes from the media regardless of 
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whether it is television, radio, the printed press or books. Luhmann (2000) 

points out that whatever we know about our society and the world today 

comes from the mass media. Gerbner (1973) maintains that television plays 

such a central part in our lives that it rules our symbolic environment, 

replacing our personal relationships and other instruments of learning about 

the world with its own (distorted) images of reality.  

In the literature about the specific educating function of television, 

Giroux (1999) mentions the idea of “public pedagogy”, the core of which is 

that the media performs a pedagogical role to the public. Thumim (2006) 

emphasizes that as early as in the 1950s it was commercial televisions’ policy 

to teach, inform and advertise. Share (2009) also emphasizes the didactic 

function of the media by pointing out that nowadays people are also 

connected, besides television, through video-equipped phones and the 

internet, and the media teach “variable” lessons. Fowles (1992) highlights that 

television teaches everyday metacommunication such as a proper handshake 

technique or the role of proxemics. Agrawal (2000) claims that the media 

plays a major part in learning foreign languages and understanding the 

meaning of cultural symbols. Jacke and Winkel (2008) point out that films 

shown by devices of mass communication expand the possibilities of 

perception beyond the school, familiarizing their audiences with the aspects of 

body language or improving their concentration skills. In Vajda’s (1994) 

view, television is an extremely powerful teaching instrument with the 

capacity to spread useful and positive knowledge as well as aggressive 

content. According to Buckingham (2013), media is educational by its very 

nature, which applies to news coverages as well as the programs of Discovery 

Channel or even the Jerry Springer Show and the cartoon Pokemon. In this 

way, the media is a kind of informal school system. McQuail establishes four 

main roles of television, namely entertainment, politics, advertising and 

education (McQuail 1987). He adds that television can serve as a domestic 

learning instrument for adults. Several major international studies have 

acknowledged the role of television in spreading knowledge, especially 

scientific information (See: Dhingra 2003; Bates 2005; Barnett et al. 2006; 

Murcia 2009; Heather – Kristten 2009; Phillips – Norris 1999). McQuail 

(1987) regards the media as an important public educator inasmuch as it 

supports comprehensive schooling, libraries and open education. 

The last nationwide survey into the role of television in learning, 

involving 1244 adult interviewees, was conducted between 2006 and 2009 by 

the University of Debrecen, Károly Eszterházy College and the University of 

Pécs (Forray – Juhász 2009). The results showed that 17% of the respondents 

relied on television as the primary source of their autonomous learning, and 

54% obtained knowledge from television programs with varying frequency. 

The remaining 29%, however, absolutely rejected television as a learning tool 

(Kenyeres 2009). 
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Several studies emphasize that learning from the media is greatly 

influenced by individual socio-demographic background variables (Brown et 

al. 2002; Ambrus 2010; Van Evra 2004). Kozma (1999) also points out that 

the consumption of mass media content is influenced by consumers’ living 

conditions and other sociocultural characteristics such as lifestyle, leisure 

time, financial status, value preferences, subculture, age etc. One of the 

background variables is religiosity, the connection of which with reading 

habits has already been investigated by researchers. (Gereben 2005; Nagy 

2003; Kamarás 2008; Pusztai 2008; Németh 2013). Similarly, its effects on 

student careers in higher education have also been analyzed (Pusztai 2015; 

Pusztai 2012). However, no research has been done yet into how individuals’ 

religiosity influences their learning from television programs.  

The inclusion of religiosity as a background variable is also justified 

by the fact that 54.7% of the population reported being religious in the last 

census in 2001, conducted by the Hungarian Central Statistical Office (KSH 

2013). Therefore, we set out to analyze how religiosity affects learning from 

television documentaries.  

Conceptual Framework and Sample Population 

Our research focused on the role of films aired on documentary TV 

channels (e.g. Discovery Channel, National Geographic Channel, Spektrum TV) 

in adults’ everyday learning. As the term “documentary (film)” is generally 

used in the international literature to denote films which are intended to 

educate and popularize science – as well as to entertain sometimes –, we will 

adopt this term to refer to the above genre and distinguish it from both 

fictional films and directly educational ones made to be used in formal 

education.  

Csákvári and Malinák’s definition of the term is as follows: “In 

documentaries, the existence and truth of the information presented about 

objective reality can be proved with evidence from real life” (Csákvári – 

Malinák 1998, 214). The “predecessors” of documentaries, like those of 

fictional films, first appeared on the screens of cinemas. According to Hofer et 

al., the attribute “documentary” was first used in 1922, when cinemas put on 

show the silent film “Nanook of the North”, which presented an Eskimo 

family’s everyday life. It was defined as a documentary based on the method 

of filming and editing (Hofer et al. 2014). In Ellis’s (2005) opinion, 

documentaries are grounded in the need to present reality instead of fiction, 

truth instead of deception and authenticity instead of pretense. Silverstone 

holds the view that “the credibility of documentaries is based on their way of 

representation, coherence and their ability to align their own reality with the 

reality everyone is familiar with” (Silverstone 1985, 178). 
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To sum up, documentaries as a television genre have a strong 

presence in technologically developed societies. However, their coverage in 

the literature has been restricted to content analysis, and their role in learning – 

from the recipient’s perspective – has not been examined yet.  

The survey was conducted online among participants of the third 

round of the Cultural Public Employment Program in Hungary in the summer 

of 2016. Altogether, 3.932 of them completed the online questionnaire we had 

compiled based on the hypotheses formulated by the Hungarian and 

international literature on the connection between popular science on television 

and learning from television programs.  

For the comprehensive description of the surveyed population, we 

examined our respondents’ demographic characteristics, socio-economic status, 

religious attitudes, cultural capital and relationship status. These attributes can 

serve as potential explanatory factors when learning from television is 

investigated. We looked upon religiosity as part of the individual’s social 

capital since church communities and congregations are social entities, so 

belonging there is a possible indicator of involvement and embeddedness in 

society. For the classification of religious attitudes, we used Miklós Tomka’s 

categories: religious and follows the teaching of the church; religious in their 

own way; cannot say; not religious; not at all religious (Tomka 2010). For 

simpler analysis, we created three blended categories: non-religious; individually 

religious; an active, practicing member of a religious community (hence 

referred to as actively religious). These are the categories we used during our 

analysis of learning from documentaries.  

Based on research in Hungary, Tomka concluded that affiliation with 

churches is generally becoming looser while religiosity “in one’s own way” 

and individualization are on the increase. He also pointed out that faith in God 

is becoming widespread while materialism is losing ground. According to the 

2008 European Values Study, young people and people with higher education 

and income levels are less religious than the senior age group and people with 

lower education and income levels (Tomka 2010).  

Of the Hungarian cultural public employees who took part in our 

survey, the majority was religious, mostly in their own way. At the same time, 

a quarter of our respondents were not or not at all religious. We compared our 

figures to other research data: the 2011 census data (KSH 2013), and the 

results of two regional research projects conducted among university students, 

namely the TERD survey involving a sample of 1,362 in 2008 and a survey 

conducted by Németh involving 468 teacher trainees in 2012 (Németh 2013). 
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Table 1. Religiosity of the participants of the survey 

Category of 

Religiosity 

Participants 

of the survey 

N=3,932 

Teacher 

trainees 2012 / 

N=468 

TERD 

research 

2008 N=1,362 

KSH data 

2011 

Religious in their 

own way 

(individually 

religious) 

55.2% 58.7% 52% 54.7% 

Religious, follows 

the teaching of 

a church (actively 

religious) 

13.9% 15.3% 12% 

Not religious 19.6% 12.9% 22% 18.2% 

Not at all religious, 

different conviction 

4.9% 6.5% 4% 

Does not 

know/refuses to 

answer 

6.4% 6.7% 4% 27.1% 

(Sources: own data; Németh 2013; KSH 2013) 

 

Most cultural public employees surveyed (69.1%) were religious. It is 

a much higher proportion than the corresponding figure in the 2011 census 

data (54.7%). However, while 27.1% did not know or refused to answer in the 

census, in our survey only 6.4% did so. Presumably, a large proportion of that 

27.1 percent were religious but reluctant to reveal it. In line with the trends 

described by Tomka (2010), most respondents were religious, but in their own 

way. This was the case in our sample (55.2%) as well as in the 2008 and 2012 

surveys among university and college students (Németh 2013). 

In our sample, not religious and not at all religious respondents made 

up 24.5%, which was higher than the corresponding census figure. Again, the 

same problem arises: we cannot know what proportion of the 27.1% who did 

not answer were not religious. The proportion of non-religious respondents in 

our sample was roughly the same as in the 2008 TERD survey. The 2012 

survey among teacher trainees, however, showed a much higher level of 

religiosity. Still, what those two surveys and the nationwide figures had in 

common was that the largest group was “religious in their own way” 

everywhere (Németh 2013). It is noteworthy that only 14% of cultural public 

employees reported following the teaching of a church. This is in line with 

Tomka’s (2010) observations and nationwide statistics again, namely that the 

number of those who claimed to be religious had fallen by 20% in 10 years 

(KSH 2013). 

Altogether, the overwhelming majority of the survey participants 

were religious, but most of them did not practice their religion according to 

the teaching of a church. When comparing our figures with the Hungarian 

Central Statistical Office data, we found that the cultural public employees 

surveyed were more religious than the Hungarian national average. As most 
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of our respondents lived in small rural settlements, mainly in Eastern Hungary, 

we could also detect some correlation in terms of places of residence and 

region, in line with Pusztai’s research, who claims there are regional differences 

in the territorial distribution of people who claim to be religious or non-

religious. It was primarily in the capital and in Békés, Jász-Nagykun-Szolnok 

and Hajdú-Bihar Counties where the proportion of those who had no religious 

affiliation, or refused to reveal it, was the highest. In contrast, in Western and 

Northern Hungary as well as in Bács-Kiskun County – in typically Catholic 

regions – two thirds of the respondents reported belonging to a religious or 

denominational group (Pusztai 2014). Regarding young people’s religiosity, 

Rosta (2013) points out that there is an elitization process taking place: an 

increasing number of highly qualified young people are becoming religious 

and affiliated with a church. Having analyzed the parents’ level of education 

in our sample of cultural public employees, we found that 17.6% of the 

respondents claiming to be non-religious had fathers with a higher education 

degree and 18.1% had mothers with a degree. Of those who claimed to be 

religious, the corresponding figures were 12.9% and 13.8%, respectively.  

Hypotheses 

It is rather religious than non-religious people who learn from 

television documentaries aired on documentary channels. 
We expect individuals’ religiosity to result in a higher frequency of 

learning from documentaries. Our hypothesis is based on earlier research data 
showing that conscious religious faith positively correlates with success in 
higher education (Pusztai 2008; 2015) and religious students are more likely 
to occupy themselves with obtaining information than their non-religious 
peers (Németh 2013). This leads us to assume that these channels and their 
documentaries generate a higher number of viewers and a stronger drive to 
learn among religious than non-religious people.  

The ratings of documentaries on religion are in direct proportion to 

levels of religious self-identification. 
We presume that the channels we included in our research (National 

Geographic, Discovery, Spektrum) air documentaries on religion regularly. 
There are several content analyses on such documentaries (Meyers 2006; 
Silbermann 2008). We expect that the level of religious self-identification 
correlates with the ratings of documentaries on various topics; therefore, 
documentaries on religion are the least popular with non-religious people and 
the most popular with actively religious audiences. 

Documentaries stimulate further study and research among the most 

religious viewers. 
This hypothesis is also based on earlier research among Hungarian 

higher education students. It showed that religiosity resulted in a relationship 
network that helped academic advancement (Pusztai 2004), and religious 
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students were more likely to engage in academic activities alongside their 
studies and were more integrated into the academic world e.g. as members of 
academic societies (Pusztai 2015). This leads us to assume that religious people 
will learn more and do further research stimulated by documentaries as well. 

Findings 

In this part of our paper, we present the findings of our nationwide 

survey among cultural public employees, described above. To our first question, 

“Do you watch documentaries on documentary channels like National 

Geographic, Discovery, or Spektrum TV?”, 76.7% of our respondents answered 

they did and 23.3% answered they did not. Looking at the answers in the light 

of religiosity, we found that individually religious respondents were the most 

active viewers, whereas actively religious respondents watched these channels 

the least. 

 

Table 2. The distribution of documentary viewers and its difference from 

the overall distribution by religious self-identification (N=3,932) 

Religious self-identification Proportion among 

all viewers 

Proportion in 

the full sample  

Difference 

Non-religious  23.8% 24.5% -0.7% 

Individually religious** 57.0% 55.2% +1.8% 

Actively religious* 13.1% 13.9% -0.8% 

The underlined bold figures indicate a much higher value, the bold figures in 

italics indicate a much lower value than expected in a random distribution. 

The significance level of the correlation: **= 0.000, *<0.05. 

(Author’s own source) 

 

Looking at the data, we found that personal religiosity influenced the 

frequency of watching documentaries. The individually religious group had 

the highest proportion of viewers (57%), and this group had the largest 

difference (+1.8%) relative to their proportion in the full sample. The actively 

religious group had the lowest proportion of viewers (-0.8% difference), with 

a very similar difference among non-religious respondents. 

To sum up, the top and the bottom – actively religious and non-

religious – groups “moved together”. We found that our hypothesis, namely 

that it is rather religious than non-religious people who learn from television 

documentaries, was only partly justified as it was true only for the individually 

religious group. 

We examined the ratings of the four documentary channels ranked by 

Nielsen as the most popular in Hungary (Animal Planet, National Geographic 

Channel, Discovery Channel, Spektrum TV) by religious self-identification. 
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The results were the same for every channel: ratings were the highest among 

individually religious respondents and the lowest in the actively religious 

group. 

 

Table 3: Correlation between religious self-identification and the ratings of 

the four most popular documentary channels as ranked by Nielsen (N=3932) 

Religious self-

identification – 

Animal Planet 

Never Monthly Weekly Daily  Frequency 

index 

Significance 

Non-religious 22.3% 33.7% 14.2% 4.3% 1.50 0.000 

Individually religious 19.7%* 37.4%*** 18.1%*** 4.0% 1.65 

Actively religious 23.4% 32.2% 12.6%*** 3.8% 1.41 

Religious self-

identification 

Discovery Channel 

Never Monthly Weekly Daily Frequency 

index 

Significance 

Non-religious 8.6% 36.0% 23.3% 6.6% 1.77 0.002 

Individually religious 8.6% 39.6%*** 24.5%* 6.4% 1.87 

Actively religious 10.3% 35.5% 20.3% 6.0% 1.66 

Religious self-

identification 

National Geographic 

Never Monthly Weekly Daily Frequency 

index 

Significance 

Non-religious 3.9% 37.3% 25.9% 7.5% 1.86 0.001 

Individually religious 4.1% 40.4%* 27.1% 7.7% 1.97 

Actively religious 4.6% 38.5% 23.6% 5.5% 1.74 

Religious self-

identification 

Spektrum TV 

Never Monthly Weekly Daily Frequency 

index 

Significance 

Non-religious 11.7% 36.6% 21.1% 5.2% 1.69 0.001 

Individually religious 13.6% 37.0% 23.3%** 5.3% 1.79 

Actively religious 13.6% 35.5% 18.3%* 4.8% 1.59 

The underlined bold figures indicate a much higher value, the bold figures in 

italics indicate a much lower value than expected in a random distribution. 

The significance level of the correlation: ***= 0.000, **<0.01, *<0.05. 

(Author’s own source) 

 

As it can be seen from the data, we detected a clear correlation and 

significant differences: it was individually religious respondents who watched 

all four channels the most frequently, followed by non-religious respondents. 

The actively religious group watched the documentary channels the least 

frequently.  

It is clear from the above that religiosity was a significant factor 

influencing the viewing habits of our sample. Here again, the top and bottom – 

actively religious and non-religious – groups “moved together”. The actively 

religious group showed the least activity, whereas the individually religious 

group was the most active, which means that the data on the individual 

channels were similar to the data on all documentary channels as a whole.  

We also examined the platforms our sample groups used to watch 

documentaries and compared the proportions to the results of the entire sample. 
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The results showed that the non-religious group was overrepresented 

in the use of DVDs and internet platforms for viewing, the individually 

religious group in the use of mobile phones, whereas the actively religious 

group was underrepresented in all respects compared to the entire sample.  

 

Table 4: Difference of the distribution of viewers across different platforms 

compared to the distribution of the full sample by religious self-identification 

(N=3,932) 

Religious self-identification TV Internet Mobile phone DVD 

Non-religious  -1.3%** +3.4% +1.7% +7.9% 

Individually religious +2%*** 0% +3.8% -6.6% 

Actively religious -0.4% -4.2%** -2.4% -3.1% 

The underlined bold figures indicate a much higher value, the bold figures in 

italics indicate a much lower value than expected in a random distribution. 
The significance level of the correlation: ***= 0.000, **<0.01, *<0.05. 

(Author’s own source) 
 

Looking at the connection between platforms used for watching 
documentaries and religious self-identification, we can conclude that religion 

was an influencing factor, albeit not a significant one. 
The above data show that individually religious respondents were 

overrepresented with respect to the use of television (+2%). However, 
regarding the use of the internet, the non-religious group was the most 

overrepresented (+3.4%) and the actively religious group was the most 
underrepresented (-4.2%). As for watching documentaries on mobile apps, the 

individually religious group was overrepresented (+3.8%) and again, the 

actively religious group was underrepresented. We measured the greatest 
differences for DVDs: the individually religious group was underrepresented 

by 6.6 % and the non-religious group was overrepresented by 7.9%.  
As the findings reveal, personal religiosity influenced what platform 

the respondents chose to watch documentaries on. The use of the internet, 
mobile apps and DVDs were more typical of the non-religious and the 

individually religious groups. Non-religious respondents were clearly over-
represented with respect to DVDs, whereas it is noteworthy that the actively 

religious group was underrepresented with respect to all platforms; to the 
internet to the greatest degree and to television to the smallest degree.  

What might explain these findings is that actively religious respondents 
were not typically engaged in leisure activities such as watching TV, surfing 

on the internet or having phone conversations. Instead, they preferred traditional 
pastimes like reading, self-study, going to museums and exhibitions, and 

attending theatres and classical concerts. Regarding these activities, the actively 
religious group had the highest figures among the three sample groups and 

was consequently overrepresented compared to its share in the full sample.  



Kenyeres, A. Z.: 

Vplyv religiozity na učenie sa z dokumentárnych filmov 

 26 

We also asked our respondents which subject matters covered by the 

documentaries they were most interested in. Table 5 represents that actively 

religious respondents mainly watched documentaries on history, religion, 

politics, culture and art, usually related to a training course they were 

participating in. Individually religious and non-religious respondents mostly 

watched documentaries on science and the environment. 

 

Table 5: Correlation between the frequency of gaining knowledge from 

documentaries and religious self-identification (N=3,932) 

Knowledge related to 

training 

Never Occasionally Frequently Exclusively Average Significance 

Non-religious 54.5%** 40.4%** 3.0% 2.1% 0.53 0.001 

Individually religious 45.5%** 48.8%** 4.0% 1.7% 0.62 

Actively religious 44.1% 49.6% 4.0% 2.2% 0.64 

Science (e.g. 

geography, 

astronomy, life of 

animals and plants, 

biology, etc.) 

Never Occasionally Frequently Exclusively Frequency 

index 

Significance 

Non-religious 19.9%** 49.0%** 28.7% 2.4% 1.13 0.041 

Individually religious 13.3% 55.9%* 27.3% 3.5% 1.21 

Actively religious 15.8% 54.4% 26.4% 3.5% 1.18 

Environmental 

protection, 

meteorology (e.g. 

saving energy, 

climate change, 

storms, etc.) 

Never Occasionally Frequently Exclusively Frequency 

index 

Significance 

Non-religious 20.7%** 50.4%* 26.5% 2.5% 1.11 0.001 

Individually religious 13.4%** 54.4% 29.3% 2.9% 1.22 

Actively religious 15.9% 53.8% 26.4% 3.8% 1.18 

History, religion, 

politics 

Never Occasionally Frequently Exclusively Frequency 

index 

Significance 

Non-religious 28.3%** 51.3%** 18.5% 1.9% 0.94 0.000 

Individually religious 19.9%** 58.9%** 19.2% 2.0% 1.03 

Actively religious 17.8%* 55.5% 25.5%** 1.3% 1.1 

Culture and art (e.g. 

sculpture, painting, 

architecture, 

literature, music, 

dance) 

Never Occasionally Frequently Exclusively Frequency 

index 

Significance 

Non-religious 26.4%** 54.3%** 17.8% 1.6% 0.94 0.000 

Individually religious 18.0%** 60.3%* 19.8% 2.0% 1.06 

Actively religious 20.0% 55.9% 22.2% 2.0% 1.06 

The underlined bold figures indicate a much higher value, the bold figures in 

italics indicate a much lower value than expected in a random distribution. 

The significance level of the correlation: **= 0.000, **<0.05. 

(Author’s own source) 
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Religious respondents showed higher frequency in all subject matters. 

In training-related topics as well as history, religion and politics, the frequency 

of learning from documentaries increased with the level of religious awareness. 

In both subject matters, the highest frequency (0.64 and 1.2) was measured 

among actively religious respondents. Documentaries on music and art were 

definitely more popular with religious viewers (1.06 for each group), similarly 

to science and environmental protection, where the individually religious 

group had the highest frequency index.  

Our hypothesis that the ratings of documentaries on religion are in 

direct proportion to religiosity, was justified. At the same time, however, our 

findings contradict earlier research data on the connection between religiosity 

and topics of reading. Németh (2013) concluded that the frequency of reading 

books with a religious theme was not higher among students who identified 

themselves as religious, and Nagy (2009) found a similarly weak link between 

religiosity and reading interests.  

We also wanted to know how religiosity affected the choice of TV 

programs (Table 6). We found that actively religious respondents’ top preferences 

were news programs, political analyses and general knowledge quiz shows, 

while films, series, documentaries, musical programs, entertainment shows 

and other thematic programs were most popular with the individually religious 

group. 

 

Table 6: Correlation between the ratings of different types of TV programs 

and religious self-identification (N=3,932) 

News programs, 

political analyses 

Never Monthly  Weekly Daily Frequency 

index 

Significance 

Non-religious  32.5%*** 23.4% 22.7% 21.4%** 1.33 0.000 

Individually religious 22.5%*** 24.4% 25.6% 27.5%** 1.58 

Actively religious 18.9%*** 24.7% 24.2% 32.2%*** 1.7 

General knowledge 

quiz shows 

Never Monthly  Weekly Daily Frequency 

index 

Significance 

Non-religious  35.8%*** 39.8% 20.5%*** 3.9%** 0.93 0.000 

Individually religious 23.1%*** 44.1%*** 27.0%** 5.8% 1.15 

Actively religious 24.7% 37.4%* 29.5%** 8.4%*** 1.22 

Films Never Monthly  Weekly Daily Frequency 

index 

Significance 

Non-religious  15.8%** 29.1% 35.9% 19.2% 1.59 0.000 

Individually religious 9.8%*** 29.0% 38.8%* 22.4%** 1.74 

Actively religious 12.8% 32.6% 36.3% 18.3% 1.6 

Series Never Monthly  Weekly Daily Frequency 

index 

Significance 

Non-religious  33.3% 21.4% 25.5% 19.7% 1.32 0.083 

Individually religious 30.9%** 23.2% 25.8% 20.1% 1.35 

Actively religious 37.9%** 19.0% 26.0% 17.0% 1.22 

Documentaries Never Monthly  Weekly Daily Frequency 

index 

Significance 

Non-religious  18.9%*** 40.3%** 29.4% 11.4% 1.33 0.024 

Individually religious 13.0%*** 43.9% 33.2%** 9.9% 1.4 

Actively religious 15.2% 47.6%* 28.2% 9.0% 1.31 
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Musical programs 

and news, videoclips 

Never Monthly  Weekly Daily Frequency 

index 

Significance 

Non-religious  41.4%*** 34.5%* 14.3%*** 9.8%** 0.92 0.001 

Individually religious 31.3%*** 39.8%*** 21.5%*** 7.5% 1.05 

Actively religious 38.5% 33.7% 22.0% 5.9% 0.95 

Entertainment shows Never Monthly  Weekly Daily Frequency 

index 

Significance 

Non-religious  53.4%*** 29.3% 12.5%*** 4.9% 0.69 0.000 

Individually religious 40.6%*** 33.2%** 20.1%*** 6.1% 0.92 

Actively religious 45.8% 29.7% 19.8% 4.8% 0.84 

Thematic programs 

(sport, tales, cuisine, 

childcare) 

Never Monthly  Weekly Daily Frequency 

index 

Significance 

Non-religious  43.2%*** 36.0%*** 15.0%** 5.8% 0.83 0.000 

Individually religious 32.2%*** 43.1%*** 18.6% 6.0% 0.98 

Actively religious 34.1% 41.8% 19.4% 4.8% 0.95 

The underlined bold figures indicate a much higher value, the bold figures in 

italics indicate a much lower value than expected in a random distribution. 

The significance level of the correlation: ***= 0.000, **<0.01, *<0.05. 

(Author’s own source) 

 

As is evident from the data, religious groups produced a higher 

frequency index in every category, and the non-religious group ranked the 

lowest, except for series. It was the individually religious group that had the 

highest frequency rate in most genres, namely thematic programs, entertainment 

shows, musical programs, documentaries and series. Series were the only 

category where the actively religious group ranked the lowest. Watching news 

programs and general knowledge quizzes was highly characteristic of religious 

respondents, and we even found correlation and a direct proportion between 

their ratings and religiosity: in both cases, the non-religious group had the 

lowest (1.33 and 0.93, respectively) and the actively religious group had the 

highest (1.7 and 1.22, respectively) frequency indices. So it seems that 

religiosity directed people towards serious programs like news, political 

analyses and general knowledge quizzes.  

Our next question was what kind of further research and interest was 

generated by television documentaries. Most respondents (60.6%) did not do 

any reading or research about documentary topics, but almost 40% of them 

did. Looking at their religious attitudes, we found that non-religious respondents 

were more likely to further study the topic covered by a documentary they had 

seen.  
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Table 7: Religious self-identification of respondents who have done further 

study on documentary topics (N=1,549) 

Religious self-identification Proportion among 

those who reported 

doing further study 

(N=1,549) 

Proportion in 

the full sample 

(N=3,932) 

Difference 

Non-religious 25.6% 24.5% +1.1% 

Individually religious 53.3% 55.2% -1.9% 

Actively religious 14.1% 13.9% +0.2% 

(Author’s own source) 

 

The highest rate of overrepresentation – compared to the overall 

distribution in the sample – was measured for non-religious respondents 

(1.1%). This activity was the least popular with individually religious 

respondents (-1.9%).  

The above data show that our hypothesis that documentaries stimulate 

further study and research among the most religious viewers was only partly, 

or rather not, justified. Although the actively religious group was slightly 

overrepresented, this activity was still much more typical of non-religious 

respondents. 

We also investigated what sources of information were used in the 

self-study inspired by documentaries and how they were affected by religious 

attitudes. We found that every group had their own preferences in which they 

were overrepresented: the non-religious group in asking friends and colleagues, 

the individually religious group in finding information from other documentaries 

and cultural facilities, and the actively religious group in being advised by 

NGO workers and instructors.  

 

Table 8: Overrepresented and underrepresented groups among those who do 

self-study inspired by documentaries, by religious self-classification 

Key to numbers:  

1. Religious self-identification; I. Non-religious; II. Individually religious; III. Actively religious 

2. Internet; 3. Books; 4. Documentaries; 5. Family; 6. Journals; 7. Friends; 8. Colleagues; 

9. Cultural institutions; 10. Instructors; 11. Radio; 12. Television; 13. NGOs 

1. 2. 3. 4.  5. 6. 7. 8.  9. 10. 11. 12. 13. 
I. +1.7%* -2% -0.1% +3.5% -0.2% +4.7% +6.7% -4.2%* +2.7% -0.5%* -4.2% -4.4% 

II. +0.1% -1.1% +1.9%** -5.7%* -3.1% -5% -11.4%** +3.3% -9%** -1% -6.9%** -8.5% 

III. -1.7% +1.9% -4.6%* +1.4% +1.7% -1% -0.1% +0.4% +5.7% -0.3% +7.3%* +7.1% 

The underlined bold figures indicate a much higher value, the bold figures in 

italics indicate a much lower value than expected in a random distribution. 

The significance level of the correlation: **= 0.000, **<0.05. 

(Author’s own source) 
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Our figures show that there was direct proportion between religious 

awareness and the use of books and the radio. The extent of representation 

increased in parallel with religious awareness. Accordingly, we measured the 

lowest representation among non-religious respondents, and the highest among 

actively religious respondents. As for searching the net for information, there 

was inverse proportionality: as religiosity increased, representation decreased. 

For some other sources of information such as periodicals and the staff of 

cultural institutions, we found that religious respondents were overrepresented 

and non-religious respondents were underrepresented. The reverse was true in 

the case of friends and colleagues: the non-religious group was more likely to 

turn to them for information.  

The results shed light on two further tendencies. Firstly, as regards 

consulting experts and NGOs, the non-religious and the individually religious 

groups “moved together”, being both underrepresented, while the actively 

religious group was overrepresented. Secondly, when it came to gaining 

information from documentaries, family members and instructors, it was the 

non-religious and actively religious group that “moved together”, and the 

individually religious group was on the other side. The non-religious group 

showed the greatest difference regarding colleagues and the smallest regarding 

NGOs as sources of information. 

The individually religious group was the most highly represented 

regarding cultural institutions, and the least represented regarding colleagues. 

The corresponding categories for the actively religious group were experts – 

NGOs and documentaries, respectively. To sum up, religiosity has an influence 

on what sources an individual refers to for researching a documentary topic 

further. 

Conclusion 

Our research findings prove that in our sample, which consisted of 

cultural public employees in Hungary, religiosity is a determining factor in 

learning from documentaries. Documentaries were watched the most frequently 

by individually religious respondents, and the least frequently by the actively 

religious group. This means that our hypothesis that it is religious rather than 

non-religious people who are more likely to learn from television documentaries, 

was only partly justified. The same tendency applied to the four best-known 

documentary channels in Hungary: their programs were watched the least 

frequently by the actively religious group, and the most frequently by the 

individually religious group. Besides, we found that the most and least religious 

groups “moved together”.  

With respect to the platforms where the documentaries were watched, 

non-religious respondents were overrepresented regarding DVDs and the 

internet, and the individually religious group was overrepresented regarding 
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the use of mobile phones, whereas the actively religious group – compared to 

their proportion in the full sample – was underrepresented regarding all 

platforms. What might explain these findings is that actively religious 

respondents were not typically engaged in leisure activities such as watching 

TV, surfing on the internet or having phone conversations. Instead, they 

preferred traditional pastimes like reading, self-study, going to museums and 

exhibitions, and attending theatres and classical concerts, in which they were 

overrepresented.  

Our second hypothesis, namely that the ratings of documentaries on 

religion are in direct proportion to the level of religiosity, was justified. The 

actively religious group mostly watched documentaries in connection with 

some training they took part in, usually in political, historical and political 

themes or inspired by their interest in culture and art. The individually religious 

and non-religious groups primarily preferred documentaries on science and 

the environment.  

We also concluded that religious awareness channels one’s interest 

towards more serious programs. The actively religious group preferred news 

programs, political analyses and general knowledge quizzes, whereas the 

individually religious group’s preferences included films, series, documentaries, 

entertainment shows as well as musical and other thematic programs.  

Our third hypothesis, namely that documentaries stimulate further 

study and research among the most religious viewers, was not, or only partly, 

justified. Although we observed the very slight overrepresentation of actively 

religious respondents, further study was the most typical of non-religious 

respondents. Having looked at the sources of study, we found that non-religious 

respondents mainly relied on colleagues and friends, which is where they were 

overrepresented. The individually religious group drew on cultural institutions 

and other documentaries, while the actively religious group deepened their 

interest and knowledge with the help of NGO staff and instructors. 
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Testovanie závislosti účelu začleňovania digitálnych 

prostriedkov do vyučovacieho procesu od kategórie 

učiteľa a dĺžky jeho pedagogickej praxe 

Testing the Dependence of the Purpose of Incorporating 

Digital Resources into the Teaching Process on Teacher 

Category and Length of their Teaching Practice 

Ján Záhorec, Alena Hašková 

Abstract 

The article follows a study published in the previous issue of the journal 

(Záhorec – Hašková, Teachers` attitudes to including digital tools into 

the teaching process in the context of its effectiveness increase, Studia 

Scientifica Facultatis Paedagogicae, 5/2020, p. 75–85), in which the 

authors have presented significance of including digital didactic means 

into the teaching processes in point of view of primary and secondary 

school teachers with respect to increase of teaching efficiency. Following 

the empirically identified hierarchy of various aspects of teaching, which 

can be significantly influenced from the point of view of primary and 

secondary school teachers by the intervention of digital tools, the 

authors analysed teachers' views on this importance with respect to the 

segmentation factor of the length of teachers` pedagogical practice and 

the segmentation factor of the sub-category of the pedagogical employee 

to which the teachers belong according to legislative framework § 20 of 

the Act No. 138/2019 on Pedagogical and Professional Employees. 

Keywords: Digital didactic means. Interactive educational activities. 

Teaching efficiency. Use of the digital technologies in teaching. 

Úvod 

V rámci príspevku Postoje učiteľov k začleňovaniu digitálnych 

prostriedkov do vyučovacieho procesu v kontexte zvyšovania jeho účinnosti 

publikovanom v predchádzajúcom čísle (Studia Scientifica Facultatis 

Paedagogicae, 5/2020, s. 75 – 85), bol predstavený projekt KEGA Inovácia 

pregraduálnej prípravy učiteľov v oblasti didakticko-technologických 

kompetencií (doba riešenia projektu 2017 – 2020) a časť zistení, ku ktorým 

riešitelia projektu (riešiteľ projektu PF UK Bratislava a s ním spolupracujúce 

pracoviská FPV a PF UKF v Nitre) dospeli na základe východiskového 

výskumu zameraného na identifikáciu účelov, kvôli ktorým učitelia pôsobiaci 
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v praxi využívajú digitálne didaktické prostriedky a rôzne interaktívne 

vzdelávacie aktivity založené na ich platforme. V súvislosti s týmito účelmi 

bolo následne zisťované, či identifikované účely sú zhodné pre všetkých 

učiteľov alebo či sú rôzne v závislosti od stupňa školy, na ktorej učitelia 

pôsobia, prípadne v závislosti od dĺžky pedagogickej praxe učiteľov. Výsledky 

realizovaného výskumného testovania sú prezentované v tomto článku.  

Východiská prezentovaného výskumu 

Na základe dotazníkového dopytovania, respondentmi ktorého boli 

učitelia pôsobiaci na základných a stredných školách, bola identifikovaná 

hierarchia účelov, vzhľadom na ktoré učitelia považujú využívanie digitálnych 

prostriedkov a zaraďovanie na ich platforme založených interaktívnych 

edukačných aktivít do vyučovania za prínosné pre zvyšovanie jeho efektívnosti. 

Hierarchické zoradenie týchto účelov, prezentované v Tabuľke 1, sa odvíja od 

priemerného skóre škály, ktorou respondenti vyjadrovali svoje názory na 

mieru významnosti zaraďovania príslušných aktivít do vyučovacieho procesu 

s ohľadom na možnosť zvýšenia efektívnosti jednotlivých aspektov vyučovacieho 

procesu (4-bodová škála s hodnotami 1 – bezvýznamné, nemá to vplyv, 2 – 

skôr bezvýznamné, 3 – skôr významné, 4 – rozhodne významné). Respondenti 

pritom posudzovali celkovo 13 aspektov vyučovacieho procesu, efektívnosť 

ktorých by potenciálne mohla byť zvyšovaná prostredníctvom zaraďovania 

interaktívnych edukačných aktivít. Tabuľka 1 predstavuje (v zmieňovanom 

hierarchickom usporiadaní) kompletný zoznam týchto aspektov vyučovania 

C1 – C13 (korešpondujúcich s účelmi využívania digitálnych prostriedkov 

a na ich platforme založených interaktívnych edukačných aktivít), spolu 

s uvedením výsledných hodnôt priemerov a smerodajných odchýlok. Ide 

o časť výskumu, ktorá bola zameraná na zistenie, akým spôsobom, za akým 

účelom učitelia vo všeobecnosti zaraďujú digitálne didaktické prostriedky 

a s nimi spojené interaktívne vzdelávacie aktivity a úlohy do vyučovacieho 

procesu. 

 

Tabuľka 1: Výsledné hodnoty priemeru a smerodajnej odchýlky aspektov  

C1 – C13 vzhľadom na ktoré respondenti posudzovali prínos zaraďovania 

digitálnych prostriedkov a interaktívnych edukačných aktivít do vyučovania 

na zvýšenie jeho efektívnosti 

 Aspekt (účel) Priemer 
Smerodajná 

odchýlka 

C13 rozvoj digitálnej gramotnosti žiakov 3,595376 0,60845 

C1 zvyšovanie motivácie žiakov 3,589595 0,527507 

C3 zvyšovanie aktivity žiakov na vyučovacej hodine 3,50289 0,634514 

C2 zvyšovanie záujmu žiakov o vyučovací predmet 3,456647 0,633029 

C8 zvyšovanie obľúbenosti vyučovacieho predmetu 3,358382 0,61842 
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C5 ľahšie pochopenie nového učiva u žiakov 3,32948 0,61104 

C6 väčšia trvácnosť zapamätania si učiva 3,225434 0,674313 

C4 rozvoj tvorivosti žiakov 3,132948 0,754607 

C7 
rozvíjanie zručnosti aplikovať nadobudnuté 

poznatky pri riešení praktických úloh 
3,023121 0,714906 

C10 zvyšovanie „ducha súťaživosti“ žiakov 2,959538 0,809525 

C12 zvyšovanie pozitívnej klímy v triede 2,820809 0,919571 

C9 zvyšovanie vzájomnej kooperácie žiakov 2,815029 0,777896 

C11 pozitívne ovplyvňovanie disciplinovanosti žiakov 2,699422 0,909798 

N = 173 

 

Výskumná vzorka respondentov dotazníkového dopytovania bola 

vytvorená z účastníkov ďalšieho vzdelávania učiteľov organizovaného v Brati-

slavskom, Nitrianskom a Trnavskom samosprávnom kraji (t. j. z frekventantov 

tohto vzdelávania v troch z ôsmych samosprávnych krajov Slovenska). Bližšia 

charakteristika výskumnej vzorky je prezentovaná v Tabuľke 2. 

 

Tabuľka 2: Charakteristika výskumnej vzorky respondentov 

Faktor (položka) Skupina 
Početnosti  

(N = 173) 
% 

pohlavie (A1) 
muž 15 8,67 

žena 158 91,33 

dĺžka pedagogickej praxe 

(A2) 

do 5 rokov (vrátane) 46 26,59 

od 5 do 20 rokov (vrátane) 87 50,29 

nad 20 rokov 40 23,12 

podkategória 

pedagogického 

zamestnanca (A4) 

učiteľ prvého stupňa základnej 

školy (ISCED1) 
68 43,59 

učiteľ druhého stupňa základnej 

školy (ISCED2) 
69 44,23 

učiteľ strednej školy (ISCED3) 19 12,18 

Vysvetlivky: A1, A2 a A4 sú pracovné označenia položiek (= segmentačných 

faktorov) v rámci administrovaného výskumného nástroja  

 

Následne nás zaujímalo, či odpoveď na výskumnú otázku 

Za akým účelom učitelia zaraďujú digitálne didaktické prostriedky a s nimi 

spojené interaktívne edukačné aktivity a úlohy do vyučovacieho procesu? 

závisí od pôsobiska učiteľa (t. j. od toho, či vyučuje na základnej alebo 

strednej škole, resp. na prvom alebo druhom stupni základnej školy), eventuálne 

od dĺžky jeho pedagogickej praxe (t. j. či s postupom času a nadobúdaním 

určitých skúseností dochádza u učiteľov k zmene účelu, kvôli ktorému 
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zaraďujú do vyučovania interaktívne edukačné aktivity). Z tohto dôvodu boli 

odpovede respondentov analyzované v závislosti jednak od segmentačného 

faktora podkategória pedagogického zamestnanca a jednak od segmentačného 

faktora dĺžka pedagogickej praxe učiteľa.  

Na základe príslušnosti k podkategórii pedagogického zamestnanca, 

do ktorej sú učitelia podľa legislatívneho ustanovenia § 20 Zákona č. 138/2019 

Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch Slovenskej 

republiky zaradení, 68 učiteľov vyučovalo na prvom stupni základných škôl 

(učitelia pre primárne vzdelávanie, ISCED 1), 69 učiteľov na druhom stupni 

základných škôl (učitelia pre nižšie stredné vzdelávanie, ISCED 2) a 19 

učiteľov bolo zo strednej školy (učitelia pre vyššie stredné vzdelávanie, 

ISCED 3) (Tabuľka 2). Ide o ďalšie členenie legislatívnej kategórie učiteľ, 

pričom vlastnými kategóriami členenia pedagogických zamestnancov sú 

kategórie učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, korepetítor, školský 

tréner, pedagogický asistent, zahraničný lektor, školský špeciálny pedagóg 

a učiteľ profesijného rozvoja (§ 19 Zákona č. 138/2019 Z. z.). 

Podľa segmentačného faktora dĺžka pedagogickej praxe boli dopytovaní 

respondenti zaradení do jednej z troch skupín, a to: 

a) začínajúci pedagogickí zamestnanci s dĺžkou pedagogickej praxe do 5 

rokov (vrátane); 

b) skúsení pedagogickí zamestnanci s dĺžkou pedagogickej praxe od 5 do 

20 rokov (vrátane); 

c) erudovaní pedagogickí zamestnanci s dĺžkou praxe nad 20 rokov. 

Analýza závislosti odpovedí učiteľov na segmentačnom faktore 

podkategória pedagogického zamestnanca 

V rámci štatistického spracovania výsledkov bola overovaná nulová 

štatistická hypotéza 

H0: Odpovede respondentov nezávisia od úrovne segmentačného faktora 

podkategória pedagogického zamestnanca, 

ktorá predstavuje de facto 13 parciálnych nulových hypotéz formulovaných 

pre jednotlivé posudzované aspekty C1 – C13. Parciálne nulové hypotézy boli 

testované na 5% hladine významnosti, pričom nezávislosť daných aspektov 

C1 – C13 bola testovaná prostredníctvom parametrických aj neparametrických 

postupov.  

Vzhľadom na identifikované odchýlky od normality, predpoklad 

rovnosti rozptylov pre one-way ANOVA bol overený prostredníctvom 

neparametrického Levenovho testu. Na základe výsledkov neparametrického 

Levenovho testu nebolo identifikované porušenie predpokladu rovnosti 

rozptylov ani pre jednu zo skúmaných položiek C1 až C13. 
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Aby sme neznižovali silu štatistických testov, na získané dáta bola 

aplikovaná aj neparametrická alternatíva k one-way ANOVA, t. j. Kruskal-

Wallis ANOVA. Výsledky boli zhodné, t. j. môžeme ich pokladať za 

robustné. 

Na základe výsledkov one-way ANOVA ako aj jej neparametrickej 

alternatívy Kruskal-Wallis ANOVA, neboli zamietnuté nulové hypotézy 

v prípade premenných (aspektov) C1 (zvyšovanie motivácie žiakov), C2 

(zvyšovanie záujmu žiakov o vyučovací predmet), C3 (zvyšovanie aktivity 

žiakov na vyučovacej hodine), C4 (rozvoj tvorivosti žiakov), C7 (rozvíjanie 

zručnosti aplikovať nadobudnuté poznatky pri riešení praktických úloh), C8 

(zvyšovanie obľúbenosti vyučovacieho predmetu), C9 (zvyšovanie vzájomnej 

kooperácie žiakov), C10 (zvyšovanie “ducha súťaživosti” žiakov) a C13 

(rozvoj digitálnej gramotnosti žiakov). Týchto deväť položiek teda nezávisí od 

faktora podkategória pedagogického zamestnanca, na rozdiel od zvyšných 

štyroch položiek C5 (ľahšie pochopenie nového učiva u žiakov), C6 (väčšia 

trvácnosť zapamätania si učiva), C11 (pozitívne ovplyvňovanie disciplino-

vanosti žiakov) a C12 (zvyšovanie pozitívnej klímy v triede), pri ktorých ich 

závislosť od faktora podkategória pedagogického zamestnanca bola štatisticky 

preukázaná. 

Tabuľka 3 poskytuje detailnejší štatistický obraz analyzovanej 

závislosti. Sú v nej uvedené popisné charakteristiky (hodnoty priemeru, 

smerodajnej odchýlky, smerodajnej chyby odhadu priemeru a 95% interval 

spoľahlivosti priemeru hodnoty škály) výsledného skóre hodnotenia položiek 

C5, C6, C11 a C12, t. j. aspektov, u ktorých sa preukázala štatistická závislosť 

od skúmaného faktora podkategória pedagogického zamestnanca. Deskriptívne 

štatistiky sú uvedené zvlášť pre jednotlivé skupiny respondentov segmentované 

podľa faktora podkategória pedagogického zamestnanca, pričom súčasťou 

tabuľky sú aj údaje pre celý výskumný súbor bez diferenciácie respondentov. 

 

Tabuľka 3: Popisné charakteristiky premenných C5, C6, C11 a C12 

Položka 

C5 

Úroveň 

faktora 
N Priemer 

Smerod. 

odchýlka 

Smerod. 

chyba 

Interval spoľahlivosti 

priemeru 

-95,00 % +95,00 % 

Celkovo   173 3,32948 0,61104 0,046457 3,237781 3,421178 

A4 a 85 3,458824 0,524471 0,056887 3,345698 3,571949 

A4 b 69 3,202899 0,631984 0,076082 3,05108 3,354718 

A4 c 19 3,210526 0,787327 0,180625 2,831047 3,590006 

        

Položka 

C6 

Úroveň 

faktora 
N Priemer 

Smerod. 

odchýlka 

Smerod. 

chyba 

Interval spoľahlivosti 

priemeru 

-95,00 % +95,00 % 

Celkovo   173 3,225434 0,674313 0,051267 3,12424 3,326627 

A4 a 85 3,388235 0,599486 0,065023 3,258929 3,517541 

A4 b 69 3,072464 0,648955 0,078125 2,916568 3,22836 

A4 c 19 3,052632 0,911268 0,209059 2,613414 3,491849 
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Položka 

C11 

Úroveň 

faktora 
N Priemer 

Smerod. 

odchýlka 

Smerod. 

chyba 

Interval spoľahlivosti 

priemeru 

-95,00 % +95,00 % 

Celkovo   173 2,699422 0,909798 0,069171 2,562889 2,835955 

A4 a 85 2,964706 0,837329 0,090821 2,784098 3,145314 

A4 b 69 2,449275 0,916134 0,11029 2,229196 2,669355 

A4 c 19 2,421053 0,901591 0,206839 1,9865 2,855605 

        
Položka 

C12 

Úroveň 

faktora 
N Priemer 

Smerod. 

odchýlka 

Smerod. 

chyba 

Interval spoľahlivosti 

priemeru 

-95,00 % +95,00 % 

Celkovo   173 2,820809 0,919571 0,069914 2,68281 2,958809 

A4 a 85 3,00 0,872872 0,094676 2,811726 3,188274 

A4 b 69 2,623188 0,925162 0,111376 2,40094 2,845437 

A4 c 19 2,736842 0,991189 0,227394 2,259104 3,21458 

Vysvetlivky: A4a – učiteľ pre primárne vzdelávanie; A4b – učiteľ pre nižšie 

stredné vzdelávanie; A4c – učiteľ pre vyššie stredné vzdelávanie 

 

Na základe bodového odhadu priemeru v hodnotení jednotlivých 

faktorov môžeme konštatovať, že skupina respondentov – učiteľ pre primárne 

vzdelávanie (A4a) sa v porovnaní s ostatnými dvomi skupinami respondentov – 

učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (A4b) a učiteľ pre vyššie stredné 

vzdelávanie (A4c), vyjadrili pozitívnejšie vo všetkých štyroch testovaných 

položkách C5, C6, C11 a C12. Priemerné hodnoty skóre odpovedí respondentov 

na dotazníkové položky C5, C6, C11 a C12 sa pohybujú v rozmedzí škály 2 

(skôr bezvýznamné) až 4 (rozhodne významné) z maximálnej hodnoty škály 4. 

Z tabelácie spracovania vyjadrení respondentov (Tabuľka 3) k vybraným 

položkám C5 – ľahšie pochopenie nového učiva u žiakov; C6 – väčšia 

trvácnosť zapamätania si učiva; C11 – pozitívne ovplyvňovanie disciplino-

vanosti žiakov; C12 – zvyšovanie pozitívnej klímy v triede identifikujeme 

najnižšie priemerné skóre pri položke C11, v ktorej sa učitelia pre nižšie 

stredné vzdelávanie (2,45), ako aj učitelia pre vyššie stredné vzdelávanie 

(2,42) vyjadrovali smerom k pozitívnemu ovplyvňovaniu disciplinovanosti 

žiakov počas vyučovacej hodiny. Učitelia vyššieho stredného stupňa vzdelávania 

tým deklarovali názor, že zaraďovanie interaktívnych edukačných aktivít 

a digitálnych prostriedkov do vyučovacieho procesu nemá významnejší vplyv 

na pozitívne ovplyvňovanie disciplinovanosti žiakov na hodine (položka 

C11). Uvedené výsledky preto pre nás predstavovali pomerne neočakávané, 

prekvapivé zistenia. Predpokladáme, že tento výsledok môže súvisieť s rôznosťou 

vyučovacích metóda, ktoré učitelia používajú vo vzťahu k rôznym vekovým 

kategóriám žiakov. Naopak, najvyššie priemerné skóre bolo zaznamenané pri 

položkách C5 (3,45) a C6 (3,38) hodnotených učiteľmi pre primárne vzdelávanie, 

v ktorých respondenti hodnotili významnosť zaraďovania didakticky spraco-

vaných interaktívnych edukačných aktivít do vyučovania vo vzťahu k ľahšiemu 

pochopeniu nového učiva u žiakov (C5) a väčšej trvácnosti zapamätania si 

učiva (C6). 
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V podstate za uspokojivý výsledok možno považovať skutočnosť, že 

priemerné skóre pri žiadnej z hodnotených položiek nekleslo pod hodnotu 2,00. 

Výsledné hodnoty smerodajných odchýlok odpovedí respondentov na 

jednotlivé položky C5, C6, C11 a C12 nie sú veľmi odlišné. Priemerné 

hodnoty skóre jednotlivých odpovedí sa vzhľadom na intervalový odhad 

priemeru pohybovali od 1,99 až po hodnotu 3,59. V rámci použitej škály to 

znamená hodnotenie významnosti zaraďovania interaktívnych edukačných 

aktivít a digitálnych didaktických prostriedkov do vzdelávacieho procesu pre 

zvyšovanie efektívnosti príslušných aspektov vyučovania (C5 – ľahšie 

pochopenie nového učiva u žiakov; C6 – väčšia trvácnosť zapamätania si 

učiva; C11 – pozitívne ovplyvňovanie disciplinovanosti žiakov; C12 – 

zvyšovanie pozitívnej klímy v triede) v rozpätí skôr bezvýznamné až rozhodne 

významné.  

Ak by sme sa na dosiahnuté výsledky pozreli z pohľadu tohto 

štatistického ukazovateľa detailnejšie, najheterogénnejšie odpovede boli 

zaznamenané pri položke C12 v rámci skupiny učiteľov vyššieho stredného 

vzdelávania (ukazovateľ variability 0,99). Pomerne vysoká rôznorodosť 

odpovedí respondentov bola zaznamenaná aj v prípade hodnotenia položky 

C12 (ukazovateľ variability 0,93) a C11 (ukazovateľ variability 0,92) učiteľmi 

pre nižšie stredné vzdelávanie. Hodnoty priemerného skóre odpovedí 

uvádzaných pri týchto položkách sa na základe intervalového odhadu 

priemeru pohybujú v rozmedzí 2,26 až 3,21 (položka C12 hodnotená učiteľmi 

pre vyššie stredné vzdelávanie), 2,40 až 2,85 (položka C12 hodnotená 

učiteľmi pre nižšie stredné vzdelávanie), 2,23 až 2,67 (položka C11 hodnotená 

učiteľmi pre nižšie stredné vzdelávanie). Naopak najnižšia hodnota smerodajnej 

odchýlky (0,52, resp. 0,60), t. j. najnižšia variabilita odpovedí respondentov, 

bola zaznamenaná pri položkách C5 (3,35 až 3,57) a C6 (3,26 až 3,52) 

u skupiny učiteľov pre primárne vzdelávanie. Pri položkách C5 a C6 

hodnotených učiteľmi pre primárne vzdelávanie bola súčasne zaznamenaná aj 

najnižšia hodnota priemerného skóre odpovedí (C5 – 3,46; C6 – 3,39). 

Analýza závislosti odpovedí učiteľov na segmentačnom faktore  

dĺžka pedagogickej praxe 

V rámci štatistického spracovania výsledkov bola overovaná nulová 

štatistická hypotéza  

H0: Odpovede respondentov nezávisia od úrovne segmentačného faktora 

dĺžka pedagogickej praxe zamestnanca, 

ktorá predstavuje de facto 13 parciálnych nulových hypotéz formulovaných 

pre jednotlivé posudzované aspekty C1 až C13. Parciálne nulové hypotézy 

boli testované na 5 % hladine významnosti, pričom nezávislosť daných 

aspektov C1 až C13 bola testovaná prostredníctvom rovnakých parametrických 
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ako aj neparametrických postupov ako v prípade testovania divergencie 

priemerných hodnôt skóre odpovedí respondentov na tieto položky v závislosti 

od podkategórie pedagogického zamestnanca. 

Na základe výsledkov one-way ANOVA ako aj jej neparametrickej 

alternatívy Kruskal-Wallis ANOVA ani jedna z príslušných 13 nulových 

hypotéz zamietnutá nebola. To znamená, že ani pri jednej z testovaných 

položiek (sledovaných aspektov vyučovacieho procesu C1 až C13) štatistická 

závislosť odpovedí učiteľov od faktora dĺžka ich pedagogickej praxe 

preukázaná nebola.  

Ako ukážku spracovania popisných charakteristík a hodnotenia 

výskumných údajov detailne uvádzame výsledky odpovedí len niektorých 

vybraných položiek, konkrétne C1 – zvyšovanie motivácie žiakov, C2 – 

zvyšovanie záujmu žiakov o vyučovací predmet, C5 – ľahšie pochopenie 

nového učiva u žiakov, C8 – zvyšovanie obľúbenosti vyučovacieho predmetu, 

C9 – zvyšovanie vzájomnej kooperácie žiakov), C11 – pozitívne ovplyvňovanie 

disciplinovanosti žiakov a C12 – zvyšovanie pozitívnej klímy v triede (Tabuľka 4). 

Ide o deskriptívne štatistiky výsledkov spracovaných zvlášť pre jednotlivé 

skupiny respondentov segmentovaných podľa faktora podkategória pedago-

gického zamestnanca, pričom súčasťou tabuľky sú aj údaje pre celý výskumný 

súbor bez diferenciácie respondentov. 

 

Tabuľka 4: Popisné charakteristiky vybraných položiek (premenných)  

C1, C2, C5, C8, C9, C11 a C12 

Položka 

C1 

Úroveň 

faktora 
N Priemer 

Smerod. 

odchýlka 

Smerod. 

chyba 

Interval spoľahlivosti 

priemeru 

-95,00 % +95,00 % 

Celkovo 

 

173 3,589595 0,527507 0,040106 3,510433 3,668758 

A2 a 46 3,695652 0,510754 0,075307 3,543977 3,847327 

A2 b 87 3,563218 0,521651 0,055927 3,452039 3,674397 

A2 c 40 3,525 0,554122 0,087614 3,347783 3,702217 

 

Položka 

C2 

Úroveň 

faktora 
N Priemer 

Smerod. 

odchýlka 

Smerod. 

chyba 

Interval spoľahlivosti 

priemeru 

-95,00 % +95,00 % 

Celkovo 

 

173 3,456647 0,633029 0,048128 3,361649 3,551646 

A2 a 46 3,521739 0,657914 0,097004 3,326363 3,717115 

A2 b 87 3,448276 0,605376 0,064903 3,319253 3,577299 

A2 c 40 3,4 0,671775 0,106217 3,185156 3,614844 

 

Položka 

C5 

Úroveň 

faktora 
N Priemer 

Smerod. 

odchýlka 

Smerod. 

chyba 

Interval spoľahlivosti 

priemeru 

-95,00 % +95,00 % 

Celkovo 

 

173 3,32948 0,61104 0,046457 3,237781 3,421178 

A2 a 46 3,369565 0,488021 0,071955 3,224641 3,514489 

A2 b 87 3,321839 0,673316 0,072187 3,178336 3,465342 

A2 c 40 3,3 0,607644 0,096077 3,105666 3,494334 
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Položka 

C8 

Úroveň 

faktora 
N Priemer 

Smerod. 

odchýlka 

Smerod. 

chyba 

Interval spoľahlivosti 

priemeru 

-95,00 % +95,00 % 

Celkovo 

 

173 3,358382 0,61842 0,047018 3,265576 3,451187 

A2 a 46 3,304348 0,591404 0,087198 3,128723 3,479973 

A2 b 87 3,402299 0,655208 0,070246 3,262655 3,541943 

A2 c 40 3,325 0,572332 0,090494 3,141959 3,508041 

 

Položka 

C9 

Úroveň 

faktora 
N Priemer 

Smerod. 

odchýlka 

Smerod. 

chyba 

Interval spoľahlivosti 

priemeru 

-95,00 % +95,00 % 

Celkovo 

 

173 2,815029 0,777896 0,059142 2,698291 2,931767 

A2 a 46 2,76087 0,873938 0,128855 2,501342 3,020397 

A2 b 87 2,908046 0,772073 0,082775 2,743495 3,072597 

A2 c 40 2,675 0,655842 0,103698 2,465252 2,884748 

 

Položka 

C11 

Úroveň 

faktora 
N Priemer 

Smerod. 

odchýlka 

Smerod. 

chyba 

Interval spoľahlivosti 

priemeru 

-95,00 % +95,00 % 

Celkovo 

 

173 2,699422 0,909798 0,069171 2,562889 2,835955 

A2 a 46 2,869565 0,832898 0,122804 2,622225 3,116906 

A2 b 87 2,724138 0,984646 0,105565 2,514281 2,933994 

A2 c 40 2,45 0,782829 0,123776 2,199639 2,700361 

 

Položka 

C12 

Úroveň 

faktora 
N Priemer 

Smerod. 

odchýlka 

Smerod. 

chyba 

Interval spoľahlivosti 

priemeru 

-95,00 % +95,00 % 

Celkovo   173 2,820809 0,919571 0,069914 2,68281 2,958809 

A2 a 46 2,782609 0,96409 0,142147 2,496309 3,068908 

A2 b 87 2,816092 0,958787 0,102793 2,611747 3,020437 

A2 c 40 2,875 0,790569 0,125 2,622164 3,127836 

Vysvetlivky: A2a – učiteľ s dĺžkou pedagogickej praxe do 5 rokov; A2b – 

učiteľ s dĺžkou pedagogickej praxe od 5 do 20 rokov; A2c – učiteľ s dĺžkou 

pedagogickej praxe nad 20 rokov 

 

Celkovo priemerné hodnoty skóre odpovedí respondentov na všetky 

položky C1 až C13 sa pohybovali v rozmedzí škály 3 (skôr významne) až 4 

(rozhodne významne) z maximálnej hodnoty škály 4, pričom v deviatich 

prípadoch (položky C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C10, C11) bolo najvyššie 

hodnotenie dosiahnuté u skupiny učiteľov s dĺžkou pedagogickej praxe do 5 

rokov (A2a), v troch prípadoch (položky C8, C9, C13) u skupiny učiteľov 

s dĺžkou pedagogickej praxe od 5 do 20 rokov (A2b) a v jednom prípade 

(položka C12) u skupiny učiteľov s dĺžkou pedagogickej praxe nad 20 rokov 

(A2c). Najnižšia variabilita vo vyjadreniach (smerodajná odchýlka 0,49) bola 

dosiahnutá pri položke C5 (3,22 až 3,51) v skupine učiteľov s dĺžkou 

pedagogickej praxe do 5 rokov. Na druhej strane, najheterogénnejšie odpovede 

(smerodajná odchýlka 0,98) boli zaznamenané pri položke C11 (2,51 až 2,93) 

a to u učiteľov s dĺžkou pedagogickej praxe od 5 do 20 rokov. 
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Ako bolo uvedené už v predchádzajúcom, závislosť účelu, kvôli 

ktorému učitelia zaraďujú interaktívne edukačné aktivity do vyučovania, od 

dĺžky ich pedagogickej praxe potvrdená nebola ani pri jednej z položiek C1 – 

C13. To znamená, že účely zaraďovania týchto aktivít do vyučovacieho 

procesu sú u učiteľov stále tie isté a nemenia sa s narastajúcimi skúsenosťami 

učiteľov. Prezentované výsledky (Tabuľka 4) na jednej strane potvrdzujú, že 

učitelia bez rozdielu dĺžky ich pedagogickej praxe vnímajú digitálne 

didaktické prostriedkom ako fenomén, ktorý významnou mierou prispieva 

k zvyšovaniu efektivity vyučovacieho procesu, pričom na druhej strane podľa 

ich názoru tento vplyv je najsignifikantnejší v oblasti zvyšovania motivácie 

(C1 = 3,59) a aktivizácie (C3 = 3,50) žiakov a zvyšovania záujmu žiakov 

o vyučovací predmet (C2 = 3,46). Na tomto mieste ale vzniká otázka, akým 

spôsobom sú tieto prostriedky skutočne využívané učiteľmi v rámci nimi 

vyučovaných predmetov. Aký je účel kvôli ktorým učitelia zaraďujú do 

vyučovacieho procesu digitálne technológie a s nimi spojené interaktívne 

edukačné aktivity Sú dôvody zaraďovania týchto prostriedkov do výučby 

rovnaké pre všetkých učiteľov, nezávisle od toho aký predmet vyučujú, alebo 

či sa tieto dôvody líšia v závislosti od charakteru vyučovaného predmetu. 

Odpovede na tieto otázky je možné nájsť v prácach (Záhorec, Nagyová, 

Hašková, 2019; Hašková, Záhorec, 2021). 

Záver 

Ako ukazujú výsledky rôznych výskumov (Uluyol, Sahin, 2016; 

Shopova, 2014; Ottestad, Kelentrić a Guðmundsdóttir, 2014), úspešnosť 

využívania digitálnych didaktických technológií počas školskej výučby závisí 

predovšetkým od osobnosti učiteľa a jeho nadobudnutých kompetencií v tejto 

oblasti modernej didaktiky. Preto je veľmi dôležité kontinuálne udržiavať 

náležitú úroveň didakticko-technologických kompetencií učiteľov (Brečka, 

Valentová, 2017; Kostolanský, Šebo, Tomková, 2019; Kuna, Kozík, Kunová, 

Šebo, 2018). Súčasťou tejto úlohy je aj potreba neustále inovovať pregraduálne 

vzdelávanie učiteľov a to najmä v kontexte výkonu ich budúcej profesie. 

Výsledky výskumných šetrení, či už prezentovaných v tomto príspevku alebo 

v príspevku v minulom čísle (Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, 

5/2020, s. 75 – 85) naznačujú niektoré požiadavky, ktoré by sa mali prejaviť 

v inovácii kurikúl pregraduálnej prípravy učiteľov zameraných na oblasť 

rozvoja profesijných didakticko-technologických kompetencií budúcich 

učiteľov. Na druhej strane je však potrebné si uvedomiť, že všetky príslušné 

výskumy boli realizované v období pred vypuknutím pandémie ochorenia 

COVID-19, ktorá signifikantne zmenila fungovanie edukačného prostredia na 

všetkých stupňoch škôl. Kým v období pred vypuknutím pandémie sa hlavný 

dôraz v rámci didakticko-technologickej prípravy a ďalšieho vzdelávania 

učiteľov hlavný dôraz kládol na zvyšovanie ich schopností využívať rôzne 
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technické prostriedky, s akcentom na rozvoji schopností využívať aplikácie 

digitálnych didaktických prostriedkov, na podporu vyučovacieho procesu, 

v súčasných pandemických podmienkach sa ako oveľa potrebnejšie ukazuje 

zamerať sa na rozvoj schopností učiteľov pracovať s rôznymi on-line 

systémami a schopnosti realizovať vyučovací proces ich prostredníctvom. 

Výsledky realizovaných analýz údajov získaných v rámci riešenia 

projektu KEGA 041UK-4/2017 boli spracované do formy vedeckej štúdie 

vyúsťujúcej do návrhu opatrení na inováciu a modernizáciu predmetnej časti 

študijných programov pregraduálnej prípravy učiteľov na Pedagogickej 

fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v oblasti rozvíjania ich didak-

ticko-technologických kompetencií potrebných pre úspešný efektívny výkon 

ich budúcej učiteľskej profesii (Záhorec, Hašková, Munk, 2020). 
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Zapojenie neštandardných študentov 

do vyššieho vzdelávania 

Involvement of Non-traditional Students 

in Higher Education 

Ágnes Engler  

Abstract 

Non-traditional students have been the subject of numerous studies in 

higher education, including part-time students. In most cases, adults who 

invest in their human capital study alongside work and family (Ashton 

& Elliott 2007, Darab 2008, Piece 2008, Misra et al. 2012, Gopalan et 

al. 2019). Reconciling work, family, and study tasks is difficult, not 

only because students must contend with many tasks and roles, but 

because their effectiveness and also their institutional integrability is 

questionable (Kember 1999, Ogunsiji and Wilkes 2004, Meuleman et 

al. 2015). In our article, we seek to demonstrate which factors determine 

the effectiveness of part-time students. We examined the data of part-

time students studying in three higher education institutions in Hungary 

(N = 1092). We identified four types of study motivations among 

students with quite different social backgrounds and learning aspirations. 

Results show that the effectiveness of adult learning is not influenced 

by the socio-economic status of the family of origin, but their individual 

goals and their communities are much more influential. Another important 

result is that the successful institutional integration of non-traditional 

students increases academic efficiency and student cohesion. 

Keywords: Higher education. Non-traditional students. Part-time students. 

Integration. Family and work. 

Introduction  

In the last third of the last century, groups of students, who were 

called non-traditional students because of their unusual admission to higher 

education, gradually emerged in the world of education. Some examples are 

first-generation students, those not coming directly from secondary school, 

those belonging to ethnic minorities or the working class, and older students 

(Hrubos 2002, Kozma 2004, Benett et al. 2007, Wyatt 2011, Scott and Lewis 

2012, Hughes 2014, Pusztai 2018). Students in non-traditional (part-time) 

higher education are also non-traditional students, not only because of their 
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different work schedules, but also because they are typically older, and have 

applied for higher education in addition to work and family (Sorcinelli 1989, 

Richardson and King 1998, Bron & Agélii 2000, Darab 2008, Woods 2017, 

Kasworm 2018). A special group is formed by students who are raising 

children. They don’t just need specialized infrastructure (f.e. baby changing, 

ramp) but also they need flexible learning policy, scholarship, special 

consultation procedure with instructors. (Bradburn et al. 1995, Weber 2015, 

Greenberg and Shenaar-Golan 2020) 

In our interpretation, adult students become non-traditional students 

because of their close external relationships and responsibilities (work, 

family). But this is not the only thing that differentiates them from traditional 

students (multiple tasks, special needs, etc.). We believe that by connecting 

their relationship networks outside the campus world, adult students construct 

exceptional knowledge that adds vibrance to their study investments. If they 

can build on all these above-mentioned factors within the campus, and even 

successfully connect their new university relationships to it, they can become 

successful investors in the studying process.  

Non-traditional Students Among Traditional Students 

In 1987, the OECD formulated criteria for ‘non-traditional students’ 

that they do not come from the world of education but enter the world of 

higher education at a later stage in their lives, interrupting their careers. 

Kasworm (1993) adapts his own interpretation of adult students to this 

definition, according to which they do return to the world of formal education 

after a longer break, but at the same time, they have very different goals that 

result in differently designed integrations compared to traditional students. In 

the simplest terms non-traditional students have not followed a continuous 

educational path into college. (Newbold et al. 2010) In the process of entering 

university has an important role of social, cultural, and economic capital. 

According the results of Brändle (2017) cultural capital prolongs the process 

only for non-traditional students, social capital helps traditional students 

entering higher education, economic capital hinders the process for both 

groups. Fulton (1984) generally attributes adult learning to various reasons, 

such as the need for professional development, building an existing career, 

acquiring a new profession, opening to a new career, or simply learning for 

one’s own sake.  

In addition to age, those who define non-traditional students usually 

use previous education, social background, and origins to form their groups. 

This can also be seen in the typology of Bron and Agélii (2000), who divide 

Swedish students into seven groups: high school graduates over 25, children 

of working-class parents, part-time students, people of other ethnicities, people 

from community colleges, and students with special needs. Rendon (2000) 
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considers non-traditional students those who are different in terms of ethnicity, 

lower socio-economic status, first-generation, and employment status. Students 

in Germany are categorized into six categories by Wolter (2000), where those 

in the first group go through the second course of study: after vocational 

training, they graduate from secondary school as evening or correspondence 

students, just as they later graduate from higher education. The next group 

belongs to the third passengers who enter higher education with a differential 

exam (actually with a high school diploma) after obtaining a vocational 

qualification. During the double qualification, they pursue a profession 

between taking the maturity exam and getting their diploma. 

Students in the fourth group were given all the conditions to continue 

their studies in higher education immediately after leaving secondary school, 

but they did not choose this. The group of professionals includes those who 

work for their second or subsequent degrees, and the seniors who start studying 

after getting retired. Pechar and Wroblewski (2000) examine non-traditional 

students from other perspectives as well, taking into account, in addition to 

age and social affiliation, their position in the world of work, their form of 

work, and the nature of the work performed by them. 

The changed, diverse compound of students creates a different milieu 

to universities, especially institutions with a long tradition. Higher education 

institutions welcome their unusual audiences in different ways. Sometimes, 

certain groups are not allowed to prevail, the level of subsidies is quite 

limited, and the institutions do not show flexibility in response to these 

students’ needs. Other institutions, especially smaller ones are welcoming new 

students with short-term but diverse trainings and individualized methods. 

The educational institutions should consider the needs of adult students, for 

example, the crediting of their previously acquired knowledge and their 

informal knowledge, in particular, self-directed learning, and their information 

and communication technological background. (Schuetze-Slowey 2000) 

The Changed Role of Universities 

The changing role of higher education institutions arises in connection 

with formal training in higher education. Duke (1996), among others, points 

out that adult education and higher education, with the latter becoming more 

and more involved in the education of adults, has traditionally had different 

aims and purposes. Higher education institutions, especially universities, have 

been set up to provide small elite training and conduct research, while adult 

education must provide practice-oriented training, sometimes for disadvantaged 

groups. In Duke’s opinion, the restructured universities converted to mass 

education are part of a new development, or, as Benő (1996) puts it, the 

vocational education and further educational function of adult education 

appears in addition to the previous functions of school-based adult education. 
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As the model of the entrepreneurial university is spreading, higher educational 

institutions put more emphasis on their relationships with the economic 

environment and the number of part-time students in practice-oriented training 

with strong labour market relevance has increased (Gibb-Haskins 2013). 
According to Hubig (2002), universities need a ‘new profile’ to adapt 

to the new needs arising from the dynamics of knowledge – to make 
the production and transmission of competence possible. He thinks of 

different competencies in addition to ‘usual’ skills (e.g. communication skills, 
decision-making competence, etc.), such as methodological competence, 

value competence, creativity, or intercultural competence. Elm (2002) continues 

the line with additional skills: hermeneutic-reflexive-cultural competence, 
hermeneutic-communicative-intercultural skill, and, of course, information 

and communication technology ability, too. 

Adult Student Groups on Campus 

Comparative studies of full-time and part-time students highlight the 
adult students’ excellent time management skills (Richardson-King 1998), 

their ability to maintain self-directed studying habits (Schuetze-Slowey 2000), 
and their long-term dedication (Wolfgang-Dowling 1981, Arjomandi 2018). 

Students who defined themselves as non-traditional because of their age, 
employment and parenting responsibility, had higher resilience compared to 

traditional students (Chung et al. 2017)). In addition to analyzing changes, an 
important question is whether higher education institutions should respond to 

changing needs and processes, and if so, how they should relate to the 
education of the new student society in practice.  

Zuber-Skerritt (1998) encourages instructors in higher education 
institutions to assess the special needs of adult students and to develop 

strategies that bridge the gap between theoretical and practical training. Senge 

(2000) proposes a model in which institutions involve the potentials of the 
economy in education through practical and, to a lesser extent, theoretical 

training. Proposing the renewal of higher education, he criticizes those whose 
knowledge operates in a closed system, illustrating the complete isolation 

from the outside world with large lecture halls. According the results of Gilardi 
and Guglielmetti (2011) non-traditional students put more energy into informal 

contact outside formal teaching situations than traditional students do.  
The importance of the relationship between the teacher and his or her 

students does not end with the student years. Though it has the same 
significance in successful student activities, the conditions established during 

the years of public education also have an impact on adult learning. 
(Crosnoeet al. 2004) If the teacher pays special attention to the progress of his 

or her students, their higher performance can be seen in both public and adult 
education. (Bru et al. 2001, Roeser et al. 1996, Johnson et al. 2016). There is 

a strong relationship between student performance and instructors ’teaching 
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attitudes: if a teacher feels able and willing to influence his or her students’ 
performance, attitudes, and learning successes, then his or her students will be 

truly successful. (Tschannen et al. 1998) 

The Purpose of the Study 

When examining adult students, our first question is who these adult 
students really are, and why they made their decision to continue their studies 
at this stage in their careers. Exploring the factors that appear in the learning 
decision mechanism is relevant for two reasons. On the one hand, it provides 
information about an important point in the student’s life path by observing 
the motives that led them to study, along with the roles their background of 
origin and their individual adult background played in this process. We examine 
the importance of the family of origin and the socio-economic background in 
adult study investment and academic performance. (Becker 1975, Boudon 
1981, Bukodi 2000, Róbert 2001, Elster 2001, Gurantz 2019, Pusztai and 
Márkus 2019, Pusztai and Csók 2020). Because families’ social status has 
a strong impact on academic careers, we hypothesized that this also applies to 
part-time students. However, because their relationship network is predominantly 
out-of-institution, we expected that the constitution of their relationship 
network would have a crucial influence on their performance. 

On the other hand, motivations behind the decision to pursue further 
studies can also influence the effectiveness and outcome of further study 
processes. The motives that emerge in learning decisions are, of course, not 
independent of the cultural capital accumulated by the family of origin, the 
learning attitude, the adult's previous school experiences, performance, and 
experiences. (Bourdieu 1998, Coleman 1988, Csernyák et al. 2004). However, 
we believe that adult students, with their knowledge and experience, undertake 
and manage their human resource investments, modifying (but not neglecting) 
youthful attitudes and aspirations. (Richardson-King 1998, Breloer 2001, 
Maróti 2002, Tynjälä et al. 2003). This modified set of studying motivations, 
we hypothesize, influences the continuation of higher education and student 
integration, forming students’ groups of different characters. (Breloer 2001, 
Schuetze and Slowey 2002, Weaver-Hightower 2003, Johnson 2005, Forbus 
et al. 2011, Siivonen and Filander 2020) 

Methods 

The qualitative and quantitative research of adult students’ lives took 
place in the three leading higher education institutions of the Northern Plains 
(Statistical) region of Hungary. This is one of the most disadvantaged regions 
in Hungary, compared to the national average the population is under-educated, 
the proportion of employees is lower with a lower per capita income, and the 
proportion of ethnic minorities is higher. 
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An inventory survey entitled Adult Students in Higher Education was 
conducted in 2013 and 2014. It was done online, and respondents filled in the 
forms electronically. The respondents provided their answers through the 
electronic student registration and management system of the three institutions 
of higher education. A total of 9,781 students were involved in the survey in 
the region, and we received 1,092 completed and analysable answer sheets 
(11% of all the answer sheets were returned, which is a relatively high rate at 
such inventory surveys, showing the willingness of the respondents to take 
part in the test.) SPSS software was used for processing the questionnaires. 
For the analysis, the explanatory variables were examined with cross-table 
and Pearson’s chi correlation. A cluster analysis was performed, using the 
motivations for studying. The database and the results of the research are 
useful for shaping government policies related to higher education and may at 
the same time serve as a starting point for further research projects.  

Results 

Motivations Leading Students to Higher Education 

A cluster analysis was performed to develop a deeper understanding 
of learning intentions and motivations. We included 21 variables in the analysis 
that include learning motives for the moment of the decision to continue 
studying. The variables involved include primary motives (desire to learn, 
intellectual maintenance, interest in the study programme, increasing of 
knowledge, development of existing knowledge), motivations from the 
immediate environment (degree of encouragement from parents and partners, 
suitability and self-confidence, the disappearance of previous hindering 
factors), and workplace expectations (workplace specifications, getting 
a promotion, keeping a job, and obtaining a job more easily). For the cluster 
analysis, we also used factors that play a role in choosing the place of study 
(prestige of the institution, geographical proximity of residence and place of 
work, recommendation and opinion of acquaintances).1 In the cluster analysis, 
four well-defined groups emerged, which were given the following names: 
correctives, committed, innovators, outsiders. 

                                                 
1 Variables included in the cluster analysis (averaged on a five-point scale): the expectations of 

my workplace; getting a higher position; keeping a job; being encouraged by my spouse, partner; 

being encouraged by my parents; interest in the study programme; maintaining mental freshness; 

proving to myself; I usually like to study; forming new relationships; increasing knowledge; 

development of existing knowledge, specialization; gaining self-confidence; I could schedule 

learning in my life only now; it is easier to succeed with a degree; compensating for the lack of 

further education in a younger age; the prestige and recognition of the institution; acquaintances' 

opinions about the institution; the proximity of the place of residence to the institution; my work 

ties me to the region, it is an advantage if I graduate here; my colleagues and acquaintances also 

studied or study here. 
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Students belonging to the group of correctives (23% of the sample) 

mostly made up for their previously postponed higher education or modified 

their previous studying decision by choosing a new direction with a new 

profession. Their average level of motivation on a 100-point scale is 62. The 

decision to study and their engagement gives them strong self-confidence, but 

the ‘proving myself’ factor also takes on a high value. The average age of 

those belonging to this group is the highest (37 years). In this group, there are 

the most married members (47%) and the most raising children (53%). 

The committed members (28%) are strongly embedded in the higher 

education institution and its environment and are characterized by a very 

strong regional attachment. In their case, it is extremely significant for the 

location of residence, work, and study to be within a common geographical 

unit. In addition to their regional commitment, they also have a positive attitude 

towards learning, as the average value of many internal motives can be said to 

be high. Their subjectively defined level of motivation (on a one-hundred-degree 

scale) is outstanding, reaching an average of 80 points.  

Students classified as innovators (27%) have a very strong primary 

motivational base. The love of studying, the need for professional development, 

the interest in the study programme reached an outstandingly high average in 

their motivational ranking. Internal motives are coupled with a strong sense 

of purpose, and they participate in higher education with a need for self-

development, and with renewing and innovative intentions. The interesting 

thing about this student group is that almost no external motives appear in the 

strong internal motivational base. The average motivation level of the group is 

outstandingly high, also 80 points on average. 

The cluster name of outsiders refers to the lack of higher education 

and regional integration. In the case of the students appearing here (22% of 

the sample), the reason for entering higher education is difficult to reveal: we 

do not see a significant motivation for a career, the incentive of family 

members and acquaintances is negligible, the internal motivation is below 

average. They do not seem to find their place in the world of higher education 

either, this group has the lowest need to belong to the student community. 

And as we still try to capture the motivation of the adults belonging here, we 

can notice the expectations of the workplace and the interest in the study 

programme (these are above 50% on average). From this, we can conclude 

that the reason for further studying should be sought in the incentive coming 

from the workplace, probably despite the fact that these people did not want to 

become members of the studying community. The average age is 31 years, 

however, the proportion of those who already have a degree is high (55%). 

Students’ motivational self-esteem is the lowest in this group, at only 44 points 

on a hundred-degree scale. 

We can show a strong significant relationship between individual 

student groups and demographic background variables, except for gender. 

[Table 1] 
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Table 1. The Relations between Clusters and Background Variables 

 

 

Significance level 

(R-square) 

gender 0,82 

Age 0,05 

type of residence 0,000 

educational attainment of the father 0,001 

educational attainment of the mother 0,001 

educational attainment of the partner 0,003 

the basic education of the respondent 0,000 

marital status 0,001 

raising children 0,000 

higher educational institution 0,000 

Willingness to Study during Higher Education 

In the following, we do not discuss the motivations leading to further 

studying, but the studying attitude experienced during university studies. For 

all respondents, the most important motivating factor experienced during 

higher education is the achievement of the set goal (for almost 90% of the 

respondents this motivation is significant). However, outsiders rated it 

significantly lower, with about half of the students here feeling that it would 

be decisive in their studies [Figure 1]. 

 

Figure 1. Motives Appearing During Higher Education by Groups of Students, 

in per cent, ***p=0,000 
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The impact of the workplace does not generally appear to be strong, 

but this factor is outstandingly high among the members of the committed 

group. The respondents belonging to this group are committed to the given 

region, and keeping their jobs plays an important role – even in a geographical 

sense – within their lives. 

In the course of studies, gaining useful knowledge through studying is 

also a strong internal motivation which also contributes to the development 

of their personality. Studying as a tool to promote social mobility appears 

significantly among the committed and the correctives. Students in the latter 

group, whose parents’ educational attainment is otherwise the lowest in the 

sample, as adults perceive that investing in human capital leads to higher 

social status over time. Students in the group of correctives are those whose 

parents did not direct them towards higher education at the time they had to 

choose a career path in their youth (about one-tenth of the respondents 

belonging to the group of correctives, compared to the 2-6% of the other 

groups, p = 0.001). Similarly, we find the highest number of those who had to 

get a job after graduation in this group (34%, compared with 11-20% of the 

others, p = 0.000). Thus, correctives, who have the highest average age, have 

experienced in their professional careers that a higher education degree is not 

only fruitful on the labour market but also has a positive effect on their social 

position. 

Students’ Activity During University Studies 

Students were asked how they rate their accomplishments in the 

courses and their performance which they had to rate on a five-point scale 

(p = 0.000 for each variable). Among the relevant variables, we mention those 

that were rated the highest by the group of the committed. [Figure 2] The 

statement ‘I try to attend classes’ took an average of 4.5 for the students who 

belonged to this group, as opposed to, for example, the average of 4.1 for the 

outsiders. Committed students esteem not only attendance, but also class 

attention (4.7) and classroom activity: the statement ‘I engage in classroom 

work, dialogues, and common tasks’ was rated 4.7 on average (outsiders rated 

the same 3.6). [Figure 2] 
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Figure 2. Some Characteristics of the Studying Process, Based on Student 

Evaluation, on a Five-point Scale, Average, p***=0,000 

 
 

According to the students' self-assessments, a majority of students 

who state ‘I prepare my assignments on time and also ‘try to prepare well for 

my exams’ are from the committed group. These defining activities not only 

indicate the students' commitment to studying, but also refer to effective 

teacher-student dialogue and cooperation. This is also proved by the fact that 

satisfied committed students require more frequent consultations than required, 

and it appears to be one of their basic needs (p = 0.000). Half of the students 

who belong to this group often or occasionally ask for an extra appointment 

from their instructor, as this proportion is 34-35% in the other clusters. 

Corrective students can be seen as integrative in terms of their 

academic activity, as showed by their individual comments to the questionnaire, 

in which they mostly demand higher standards: ‘The MA distance learning 

programme should be more rigorous, and now I'm talking against myself, but 

I feel they are too forgiving with us.’ The same is true for the methods: ‘instead 

of reading the materials (since we get it and it requires independent processing 

anyway), we would require more practice-oriented lectures, although it is true 

that most teachers are prepared and give useful lectures’, or in the field of 

internships: ‘to have a higher number of special training taught, to provide 

education appropriate to the training during hospital internships (e.g. learning 

to conduct childbirth in practice), and to provide as much practical training as 

possible for ambulances’. Most students stating that more consultation 

weekends would be needed (28%) belong to the group of correctives, and 

a further 20% of the group’s students would think about the need for this. 
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One-third of them are also personally looking for the opportunity to consult 

with their teachers individually. In their case, we can assume that students 

who make-up their previously missed years of study prefer the intensive 

teacher-student relationship typical of earlier school levels and look for the 

possibility of this teaching, monitoring, and testing partnership in higher 

education as well. At the same time, they’ve already developed high expectations 

in terms of teacher work forms and methods. 

The innovators show mixed levels of interest in contacting the 

instructors. A third of them would require more frequent personal meetings; 

they do not find it problematic to cooperate with their teachers; they actively 

participate in the classes; they meet the expectations of their professors. What 

differentiates them from other groups is the multitude of critical responses to 

open-ended questions about teaching work. Some of the comments relate to 

the choice of curriculum, for example: ‘a wide variety of knowledge is good, 

but it shatters attention and energy. We would need more courses related to 

the profession to gain deeper knowledge, to connect knowledge, because that 

is exactly what we would like to sell in the labour market.’  

On the other hand, they reflect on specific teaching practices: 

‘consultations often consist only of reading out presentations. Substantive 

information transfer and two-way communication is not developed. Instructors 

are often inexperienced assistant lecturers, with tumbling practical examples. 

In addition, I really miss the participation of renowned instructors with 

extensive experience in distance learning training. I would also like to discuss 

practical experiences with the right partner.’ In this group, the need for direct, 

personal contacts appears the most often: ‘the opportunity to meet with 

instructors on the weekend, i.e. at least one longer break when I can visit that 

instructor with my problems’; ‘Some teachers should be more interested in 

corresponding about student's academic progress.’ 

The analysis of the questionnaire questions about the instructors 

revealed that contacting instructors was the biggest problem for outsiders 

among the groups of students. Students in the other clusters were less likely to 

have difficulty reaching out to professors, organizing consultations with them, 

or developing problems in the classroom communication situation. Engagement 

with instructors is the least problematic issue for the committed group members. 

Discussion  

Regarding student groups, the cluster analysis found that the most 

successful students were ‘innovatives’ with their high inner motivation and 

‘committed’ from disadvantaged backgrounds, but the less educated ‘correctors’ 

also made a serious effort. However, the ‘outsiders’ with a favourable status 

proved to be moderately motivated; we did not see any student objectives in 

their case. Based on these, it seems, similar to results of Breloer 2001, Johnson 
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2005, Forbus et al. 2011, that while adults' past careers and current study 

motivations determine adult students’ achievement, if they are not properly 

integrated into the world of education, human capital investment will not 

result in satisfactory results. 

In addition to individual returns on capital investment, we could also 

discover a kind of collective return. We found that the members of the 

‘committed’ group of students with the appropriate studying attitude did not 

want to become geographically mobile in addition to their upward social 

mobility. Most of these first-generation intellectuals came from small 

settlements and lower social backgrounds and wanted to use their acquired 

knowledge in their region. In the group of ‘innovators,’ we observed that 

strong internal motivation produced student community returns even during 

their studies. Professional relationships with students and faculty members 

facilitate academic progress and, in fact, studying communities develop in 

well-functioning cohorts. Outsiders with a favourable background, obtaining 

degrees in a high proportion, make up the vast majority of the least successful. 

Further research is needed to find the reasons why this is the case, but the 

result certainly draws attention to the fact that involvement and integration of 

non-traditional students is one of the most important tasks of the teaching-

studying process. (See for example the challenges of the students from some 

non-academic backgrounds in the process of academic and social integration, 

Ulriksen et al. 2017) 

Students’ relationships with their instructors have a major impact on 

the integration of adult students in higher education. Like according to 

conclusion of Zerquera (2016) teachers aware of multiple roles and 

obligations of students. Students demand and expect personal meetings, 

effective communication, partnership, and practical knowledge transfer. Their 

commitment to studying has a positive effect on the relationship with 

professors and vice versa. There is also a correlation between initial motivation 

and attitudes towards the instructors’ work, but teaching can also influence 

studying attitudes positively, as we have seen it in the case or correctors. 

However, difficulties such as the problem of reconciling studying and work 

infiltrate into teaching practice and affect the relationships established there. 

Limitations  

The research took place in one region of Hungary (three counties), so 

no general conclusion can be drawn. (However, the proportion of non-traditional 

students in the study region is above the national average.) The survey was 

comprehensive, but the students in the sample do not represent the core 

population. One possible distortion of the results may also be caused by the 

fact that the more successful students respond in the online survey from the 

outset. 
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Názory rodičov na slovné hodnotenie, jeho informačnú 

a motivačnú funkciu počas pandémie koronavírusu 

Parents´ Opinions on Verbal Feedback, its Informational 

and Motivational Function, During 

a Coronavirus Pandemic 

Estera Kövérová, Lenka Kolcunová, Veronika Pekárová, 

Robert Tomšik, Petra Ferenčíková, Eva Rajčániová 

Abstract 

The present study analyzed the opinions of parents during the emergency 

situation of the new coronavirus pandemic, when a distance form of 

education was implemented. The research sample consisted of 296 

parents and 309 children. Data collection was carried out using the 

questionnaire method and disclosed the preferences of the type of 

assessment for parents and their views on the functions of verbal 

feedback. According to results of statistical data analysis parents prefered 

verbal feedback to grading system and agreed for it to become a standard 

part of school evaluation. Majority of parents of the first grade students 

preferred verbal feedback, whilst most parents of the second grade 

students prioritized grading system. Parents accepted the informative 

function of verbal feedback as important, however grading system was 

considered to be more motivating. On the contrary, the majority of 

parents of students with special needs and first grade students viewed 

verbal feedback as motivational. Among the benefits of verbal 

feedback, information and motivation provided to the child were 

mentioned most frequently by the parents. Insufficient comprehensibility 

was perceived as the most frequent shortcoming of the verbal feedback. 

Keywords: Verbal feedback. Formative assessment. Primary education. 

Coronavirus. Special educational needs. 

Úvod 

V súčasnosti sa školský systém, u nás aj vo svete, nachádza v mimo-

riadnej situácii spôsobenej pandémiou nového koronavírusu. Systém formálneho 

vzdelávania a jeho aktéri sa musia vysporiadať a začať orientovať v novej 

situácii – čiastočného alebo úplného zatvorenia škôl a prechodu na dištančnú 

formu vzdelávania. Tento stav prináša nové výzvy, ale aj ohrozenia. Jednou 

z takýchto výziev je zavedenie slovnej spätnej väzby ako spôsobu evaluácie.  
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Výskum ukazuje, že práve slovná spätná väzba bola identifikovaná 

ako jeden z najsilnejších vplyvov na učenie študentov (Hattie, 2009). Spätná 

väzba je všeobecne definovaná ako „informácia poskytovaná určitým činiteľom 

(napr. učiteľom, kolegom, spolužiakom, rodičom, samým sebou, skúsenosťou), 

ktorá sa týka aspektov výkonnosti alebo porozumenia“ (Hattie, Timperley, 

2007, 81). Spätná väzba od učiteľa je okrem iného (sebahodnotenie, spätná 

väzba od spolužiakov) súčasťou procesu formatívneho hodnotenia. Formatívne 

hodnotenie podporuje podľa autorov (Moss, Brookhart, 2019) ďalšie učenie 

a prispieva k rozvoju študentov a samotného výchovno-vzdelávacieho procesu, 

pretože slovná spätná väzba obsahuje informácie o prednostiach a limitoch 

každého žiaka, pričom zohľadňuje individuálne osobitosti a predpoklady. 

V tomto procese sú dôležité najmä informácie o tom, akým spôsobom je 

možné zlepšiť svoj výkon alebo optimalizovať proces učenia. Nemenej 

dôležité je zachytiť snahu a motiváciu každého zo žiakov (Black, Wiliam, 

2010; Bloom, Hastings, Madaus, 1971; Clark, 2010; Ferencová, Kosturková, 

Hromada, 2018; Hall a kol., 2020; Wininger, Norman, 2005). Pre potreby 

tohto článku budeme vnímať slovnú spätnú väzbu od učiteľa ako synonymum 

slovného hodnotenia.  

O slovnom hodnotení a jeho funkciách môžeme uvažovať prostred-

níctvom konceptuálneho rámca behaviorizmu a kognitivistickej paradigmy. 

Podľa behaviorizmu je funkciou spätnej väzby korekcia správania prostred-

níctvom odmeny a trestu. Tu je väčší dôraz kladený na frekvenciu výskytu 

spätnej väzby a jej bezprostrednosť, nie na jej obsah (Kulik, Kulik, 1988). 

V tomto prípade by stačila konečná známka ako odmena alebo trest za určitý 

výkon. Naopak kognitivistická paradigma uvažuje o slovnom hodnotení 

z hľadiska obsahu. Rieši, či slovné hodnotenie obsahuje informácie potrebné 

na korekciu správania (Kulhavy, Stock, 1989). Behaviorizmus uvažuje najmä 

o motivačnej funkcii slovného hodnotenia a jeho procesnej stránke, kogni-

tivizmus najmä o informačnej funkcii a obsahovej stránke.  

Informačná alebo inak povedané kognitívna funkcia súvisí s obsahovými, 

procedurálnymi alebo strategickými prvkami poznania, ktoré by slovné 

hodnotenie malo obsahovať, aby bol žiak schopný korigovať svoje nedostatočné, 

chybné alebo nepresné riešenie (Narciss, 2008). Pri slovnom hodnotení je 

dôležité poukázať na to, aké chyby žiaci robia a čo je potrebné spraviť pre ich 

nápravu (Wiliam, 2011).  

Kognitívna spätná väzba má tak väčší účinok na zlepšenie výkonu ako 

afektívna spätná väzba (Morozov a kol., 2010). Rozlíšenie na kognitívnu 

a afektívnu spätnú väzbu prinášajú do teórie formatívneho hodnotenia Nelson 

a Schunn (2009), ktorí definujú kognitívnu spätnú väzbu ako zameranú na 

sumarizáciu, špecifikáciu a vysvetľovanie, pričom afektívna spätná väzba 

obsahuje iba konštatovanie kvality práce napríklad prostredníctvom výrazov 

ako „dobre napísané“ alebo „nedostatočné“ (podľa Lu, Law, 2012). Afektívnu 

spätnú väzbu tak môžeme prirovnať k známkam a ich slovným ekvivalentom, 

kognitívnu spätnú väzbu k slovnému hodnoteniu. Hattie a Timperley (2007) 
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na základe metaanalýzy zistili, že niektoré druhy spätnej väzby sú účinnejšie 

ako iné. Spätná väzba obsahujúca informáciu o tom, ako zadanú úlohu spraviť 

efektívnejšie má väčší účinok na výkon študentov ako spätná väzba vo forme 

pochvaly, odmeny alebo trestu. Čiže pokiaľ spätná väzba obsahuje potrebné 

informácie a argumenty, je účinnejšia ako reakcia odmenou alebo trestom, 

ktorá pôsobí skôr na emocionalitu učiaceho sa. 

Slovné hodnotenie motivuje k učeniu prostredníctvom budovania 

vnútornej motivácie a vedie k pozitívnym individuálnym výsledkom (Hagstrom, 

2006). Známkovanie bude vždy fungovať na princípe vonkajšej motivácie. 

Môže sa preto stať, že žiakovi nie je úplne jasné za čo známku dostal, alebo 

ako ju má napraviť. Žiak vie iba to, že zlyhal v preberanej látke, ale nevie čo 

bolo lepšie a čo horšie, pretože samotná známka nenesie túto informáciu. 

Naopak pri slovnom hodnotení sa predpokladá, že žiak chápe, čo sú jeho 

prednosti a nedostatky, ako ich má rozvíjať či odstrániť a zároveň sa učí 

verbálne hodnotiť svoju prácu. Významnou súčasťou procesu formatívneho 

hodnotenia je aj sebahodnotenie alebo hodnotenie od spolužiakov, ktoré je 

realizované samotnými žiakmi a vedie k autoregulovanému učeniu (Meusen- 

-Beekman, Brinke, Boshuizen, 2015; Ferencová, Kosturková, Hromada, 2018). 

Na základe vyššie povedaného sa ukazuje, že informačná a motivačná funkcia 

slovného hodnotenia sú úzko prepojené. 

Od informačnej a motivačnej funkcie slovného hodnotenia sa odvíja 

množstvo iných výhod. Green (2019) píše, že slovné hodnotenie v prvom rade 

uľahčuje proces učenia, zvyšuje sebavedomie a zvládnutie učiva najmä u detí 

so zníženou úrovňou schopností. Pretože podľa kognitivistickej paradigmy 

informácie, ktoré obsahuje, umožňujú modifikovať pedagogickú situáciu 

a prispôsobiť ju čo možno najlepšie obom zúčastneným stranám. Druhú z výhod 

zabezpečuje procesuálna stránka slovného hodnotenia, pretože učiteľ vytvára 

rozhodnutia a hodnotí proces v konkrétnom momente výkonu určitej aktivity. 

Slovné hodnotenie je tak dynamickým procesom, deje sa v momente plnenia 

úlohy, čiže v momente učenia sa, informuje zúčastnených a modifikuje 

učenie. Ide o proces poskytovania informácii už počas zadávania úlohy, či 

inštrukcie, čo má veľkú výhodu najmä z behavioristického pohľadu, pretože 

posilňuje žiaduce a eliminuje nežiaduce správanie (postup, výsledky plnenia 

úlohy) v momente jeho vzniku. Okrem informačnej (tzv. kognitívnej) 

a motivačnej funkcie má slovné hodnotenie aj funkciu metakognitívnu 

(Narciss, 2008) a sociálnu (Grolmusová, 2014; Orosová a kol., 2019).  

Pri metakognitívnej funkcii ide o schopnosť reflexie vlastného spôsobu 

učenia (Clark, 2010; Pellegrino, Chudowsky, Glaser, 2001). Žiak monitoruje 

a vyhodnocuje dosahovanie cieľov, uvažuje o udržateľnosti zvolených riešení 

a zapája stratégie vyhľadávania chýb (Narciss, 2008). 

V neposlednom rade by z hľadiska sociálnej funkcie slovné hodnotenie 

malo slúžiť na podporu vzťahov medzi učiteľom a žiakom. Ak bude učiteľ 

pristupovať k hodnoteniu ako k spoločnej aktivite, ktorú so žiakom vykonáva 
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a ktorá je pre žiaka prínosom, môže byť potom hodnotenie chápané ako 

dialóg (Grolmusová, 2014; Orosová a kol., 2019). 

Spomínané funkcie a výhody slovného hodnotenia sa ukazujú ako 

dôležité najmä pri vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami (ďalej len ŠVVP). Mnoho štúdií poukazuje na to, že formatívne 

hodnotenie je efektívnym spôsobom hodnotenia najmä pre deti, ktoré sú 

menej výkonné alebo majú ŠVVP (Madison-Harris, Muoneke, Times, 2012; 

Black, Wiliam, 2010). Brookhart, Moss a Long (2010) zistili zlepšenie 

v čitateľskej pripravenosti u rizikových študentov, ktorých učitelia boli 

zapojení do projektu rozvoja formatívneho hodnotenia na školách. Školský 

zákon dokonca odporúča slovné hodnotenie pri žiakoch so ŠVVP. „Žiak 

s mentálnym postihnutím, žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami, okrem žiaka odborného učilišťa, sa môže hodnotiť 

podľa odseku 1 písm. a) slovným komentárom o dosiahnutých vzdelávacích 

výsledkoch bez vyjadrenia stupňov“ (Zákon 245/2008 Z.z. Zákon o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

Z vyššie spomenutého je zrejmé, že zo zavedenia slovného hodnotenia do 

praxe škôl, by profitovali najmä deti, ktoré sú z formálneho systému 

vzdelávania vylučované. Pozitívny názor rodičov ako aj ostatných zložiek 

výchovno-vzdelávacieho procesu je v tomto ohľade veľmi dôležitý.  

Z dôvodu mimoriadnej situácie prvej vlny pandémie vydalo MŠVVaŠ 

SR Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej 

situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020, ktoré uvádza, že priebežné hodnotenie by v čase prerušovaného 

vyučovania nemalo byť realizované známkovaním, ale malo by byť nahradené 

slovným hodnotením. V apríli tohto roku bol preto uskutočnený celoslovenský 

online prieskum, ktorý realizoval Komenského inštitút (2020) v spolupráci 

s agentúrou Focus. Výsledky tohto prieskumu naznačujú, že väčšina rodičov 

detí navštevujúcich základnú školu víta možnosť hodnotenia žiakov na konci 

školského roka aj slovne, pričom viac ako pätina rodičov by preferovala pre 

aktuálny školský rok výlučne slovné hodnotenie bez známok (23 %) a viac 

ako polovica rodičov by si priala kombináciu známok a slovného hodnotenia 

(61 %). Za zmienku stojí fakt, že až 63 % rodičov v tomto prieskume uviedlo, 

že aj po skončení mimoriadnej situácie, by slovné hodnotenie v nejakej 

podobe na vysvedčení uvítali. Výsledky výskumu naznačujú, že slovné 

hodnotenie je zo strany rodičov vítanou možnosťou.  

Vzhľadom k spomínanej situácii Výskumný ústav detskej psychológie 

a patopsychológie realizoval v júni až septembri 2020 výskum, ktorý je 

predmetom tejto publikácie. Výskum bol zameraný na to, ako rozličné formy 

hodnotenia vnímajú rodičia detí na základných školách (ďalej len ZŠ). 

Podrobne sa zaoberal najmä vnímaním informačnej a motivačnej funkcie 

slovného hodnotenia. V rámci ďalšej explorácie sa skúmali špeciálne názory 

rodičov detí na 1. a na 2. stupni a tiež názory rodičov detí so ŠVVP a bez 

ŠVVP, ktoré boli navzájom porovnávané.  
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Metodológia výskumu 

Metóda 

Na základe existujúceho výskumu, zaoberajúceho sa touto témou 

(Glatznerová, 2015; Maxwell, 2005), bol autormi pre účely výskumu vytvorený 

online dotazník, ktorý pozostáva zo 64 položiek. Časť položiek bola určená 

rodičom a časť ich deťom, ktoré navštevovali 1. alebo 2. stupeň ZŠ. Úvodná 

časť dotazníka informovala respondentov o účele výskumu a o tom, akým 

spôsobom bude s dátami následne zaobchádzané. Respondenti boli následne 

požiadaní o vyjadrenie súhlasu so spracovaním údajov a účasťou vo výskume, 

pričom sa súhlas vzťahoval k účasti rodiča i dieťaťa. V ďalšej časti dotazníka 

respondenti odpovedali na otázky týkajúce sa sociodemografických údajov 

(vek, pohlavie, vzdelanie rodiča, vek a pohlavie dieťaťa, bydlisko), typu školy 

a ročníka, ktorý dieťa navštevuje a prítomnosti ŠVVP u dieťaťa. 

Sekcia dotazníka určená pre rodičov, ktorá je predmetom záujmu 

predkladaného výskumu, obsahovala 10 položiek. Položky sa zameriavali na 

preferenciu jednotlivých foriem hodnotenia, zisťovanie názorov na slovné 

hodnotenie a jeho začlenenie do školského hodnotenia, a tiež na jeho 

informačnú a motivačnú funkciu. Dotazník taktiež obsahoval otvorené otázky, 

ktoré boli zamerané na vnímané výhody a nevýhody slovného hodnotenia 

a reakcie detí na slovné hodnotenie z pohľadu rodičov.  

Zber dát 

Zber dát bol realizovaný v období od 22.6.2020 do 28.9.2020, pričom 

bol dotazník distribuovaný v online priestore prostredníctvom webových 

a facebookových stránok a newslettera Výskumného ústavu detskej psychológie 

a patopsychológie. Ďalej bol dotazník distribuovaný pomocou facebookových 

skupín združujúcich rodičov, ktorí javia záujem o problematiku školstva 

a dištančného vzdelávania. 

Výskumný súbor 

Výskumný súbor pozostával z 296 rodičov, v zastúpení 13 otcov 

(4,4 %) a 281 matiek (94,9 %), dvaja rodičia pohlavie neuviedli. Vek rodičov 

sa pohyboval od 28 do 58 rokov (M = 40,05; SD = 5,30). Respondenti 

najčastejšie uviedli, že pochádzajú z obce (N = 100; 33,8 %), potom z krajského 

mesta (N = 72; 24,3 %), okresného mesta (N = 66; 22,3 %) a menšieho mesta 

(N = 55; 18,6 %), zatiaľ čo 3 respondenti bydlisko neuviedli. V rámci vzdelania, 

väčšina rodičov uviedla vzdelanie vysokoškolské (N = 179; 58,7 %), potom 

bez vysokoškolského vzdelania (N = 126; 41,3 %), 4 rodičia svoje vzdelanie 

neuviedli. Respondenti sú rodičmi 1 až 4 detí, pričom mali možnosť zapojenia 
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sa do výskumu s viacerými deťmi, ktoré navštevujú ZŠ. Odpovede rodičov sa 

celkovo týkali 309 detí. Na základe výpovedí rodičov 52,1 % (N = 161) detí 

navštevovalo 2. stupeň a 47,6 % (N = 148) prvý stupeň ZŠ. Z týchto detí malo 

12,9 % (N = 40) ŠVVP, medzi ktoré patrilo intelektové nadanie, poruchy 

učenia, ADD/ADHD, Aspergerov syndróm, oneskorený vývin reči a viacnásobné 

postihnutie alebo iné zdravotné znevýhodnenie. 

Spracovanie výskumných dát 

Získané dáta boli spracované pomocou programu SPSS ver. 23, 

prostredníctvom ktorého boli použité metódy deskriptívnej štatistiky (frekvenčná 

analýza). Pre grafické znázornenie dát bol použitý MS Excel. Odpovede 

respondentov k otvoreným otázkam boli konceptualizované a následne 

kategorizované. Otázky boli podrobené analýze, na ktorej sa podieľali dvaja 

výskumní pracovníci. Následne boli samostatné kategórie podrobené komparácií, 

za účelom zvýšenia reliability. 

Výsledky 

Ako prvé boli štatistickej analýze podrobené odpovede rodičov na 

otázku, ktorá zisťovala akú formu hodnotenia uprednostňujú rodičia pre svoje 

dieťa. Rodičia uviedli ako najpreferovanejšiu formu hodnotenia slovné 

hodnotenie (N = 123; 40,5 %), za ním nasledovalo hodnotenie známkami  

(N = 106; 34,9 %) a kombinácia slovného hodnotenia a známok (N = 72; 

23,7 %). Niektorí rodičia uviedli, že nepreferujú žiadnu z uvedených foriem 

(N = 3; 1 %). Po rozdelení súboru v závislosti od stupňa ZŠ, najviac rodičov 

detí na 1. stupni uprednostňovalo slovné hodnotenie (N = 69; 47,3 %), zatiaľ 

čo rodičia detí na 2. stupni najviac preferovali ako formu hodnotenia 

známkovanie (N = 70; 44,3 %). V závislosti od prítomnosti/neprítomnosti 

ŠVVP, tak ako rodičia detí so ŠVVP (N = 23; 57,5 %) tak aj rodičia detí bez 

ŠVVP (N = 100; 37,9 %) najviac uprednostňovali slovné hodnotenie. 

Percentuálne zastúpenie preferencie formy hodnotenia rodičov je graficky 

znázornené v Grafe 1.  
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Graf 1. Názory rodičov k preferencii formy hodnotenia. 

 

V ďalšom kroku boli analyzované odpovede rodičov na otázku, či by 

súhlasili s tým, aby sa slovné hodnotenie stalo bežnou súčasťou školského 

hodnotenia. Väčšina rodičov uviedla, že slovné hodnotenie by malo známkovanie 

dopĺňať (N = 165; 53,4 %). Podľa časti rodičov by malo slovné hodnotenie 

známkovanie nahradiť (N = 80; 25,9 %). Niektorí rodičia nesúhlasili s tým, 

aby sa slovné hodnotenie stalo súčasťou školského hodnotenia (N = 58; 

18,8 %). Na otázku nevedelo odpovedať 1,3 % (N = 4) rodičov a dvaja rodičia 

uviedli, že so slovným hodnotením súhlasia, ale len pre 1. stupeň ZŠ (0,6 %). 

Po rozdelení súboru v závislosti od stupňa ZŠ, sa vyskytovali podobné 

najčastejšie názory aj u rodičov detí na 1. stupni (N = 78; 52,7 %) aj u rodičov 

detí na 2. stupni (N = 87; 54,0 %), kde v oboch prípadoch prevládal názor, že 

slovné hodnotenie by malo známkovanie dopĺňať. Rodičia detí na 1. stupni 

častejšie preferovali  nahradenie známkovania slovným hodnotením (N = 52; 

35,1 %) v porovnaní s rodičmi detí na 2. stupni (N = 28; 17,4 %). Naopak 27,3 % 

(N = 44) rodičov detí na 2. stupni nesúhlasilo, aby sa slovné hodnotenie stalo 

súčasťou hodnotenia, zatiaľ čo rodičia detí na 1. stupni s týmto výrokom 

nesúhlasili v oveľa menšom zastúpení (N = 14; 9,5 %). Odpovede rodičov detí 

na 1. a 2. stupni sú graficky znázornené v Grafe 2. 
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Graf 2. Názory rodičov k začleneniu slovného hodnotenia  

do školského hodnotenia. 

 

V druhej časti sa výskum zameral na informačnú a motivačnú funkciu 

slovného hodnotenia. Ako prvá bola vykonaná analýza odpovedí rodičov 

k informačnej funkcii. Deskriptívnej analýze boli najskôr podrobené odpovede 

rodičov na otázku: „Dozvedáte sa prostredníctvom slovného hodnotenia niečo 

nové o Vašom synovi/ Vašej dcére?“. Výsledky analýzy ukázali, že väčšina 

rodičov sa prostredníctvom slovného hodnotenia väčšinou alebo vždy dozvedá 

niečo nové o svojom dieťati (N = 190; 62,7 %). Podobne to vyzeralo aj po 

rozdelení súboru v závislosti od stupňa ZŠ, kde tak ako rodičia detí na 

1. stupni (N = 96; 66,6 %), tak aj rodičia detí na 2. stupni (N = 94; 59,1 %) 

uvádzali, že väčšinou alebo vždy slovné hodnotenie plní túto informačnú 

funkciu. Deskriptívna analýza všetkých odpovedí je uvedená v Tabuľke 1. 

 

Tabuľka 1. Deskriptívna analýza názorov rodičov na plnenie informačnej 

funkcie slovného hodnotenia. 

„Dozvedáte sa prostredníctvom 

slovného hodnotenia niečo nové 

o Vašom synovi/Vašej dcére?“ 

Rodičia detí na 

1. stupni ZŠ 

Rodičia detí na 

2. stupni ZŠ 

Spolu 

N % N % N % 

Nie nikdy 6 4,2 15 9,4 21 6,9 

Väčšinou nie 42 29,2 50 31,4 92 30,4 

Väčšinou áno 50 34,7 49 30,8 99 32,7 

Vždy áno 46 31,9 45 28,3 91 30,0 

Poznámka: N – počet. 
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V nadväznosti na informačnú funkciu slovného hodnotenia, deskriptívnej 

analýze boli tiež podrobené odpovede rodičov na otázku: „Aká forma hodnotenia 

Vášho syna/Vašu dcéru najlepšie informuje o tom, v čom a ako sa má zlepšiť?“. 

Z odpovedí rodičov, najviac zastúpené bolo slovné hodnotenie (N = 158; 

52 %), za ním nasledovalo známkovanie (N = 76; 25 %) a obe formy, aj 

známkovanie aj slovné hodnotenie (N = 61; 20,1 %). Názor, že žiadna forma 

hodnotenia túto funkciu neplní uviedli 3 % (N = 9) rodičov. Po rozdelení 

súboru v závislosti od stupňa ZŠ, z odpovedí rodičov detí na 1. stupni vo 

veľkej miere prevládalo slovné hodnotenie (N = 90; 61,6 %), zatiaľ čo 

u rodičov detí na 2. stupni bolo slovné hodnotenie zastúpené v nižšom počte 

(N = 68; 43 %), no v oboch prípadoch to bola najčastejšie uvedená možnosť. 

Rozdielne názory boli na známkovanie, kde 33,5 % (N = 53) rodičov detí na 

2. stupni uvádzalo, že známkovanie túto informačnú funkciu plní najlepšie, 

zatiaľ čo tento názor zastávalo len 15,8 % (N = 23) rodičov detí na 1. stupni. 

Odpovede rodičov detí na 1. a 2. stupni sú graficky znázornené v Grafe 3. 

 

 

Graf 3. Názory rodičov na formu hodnotenia, ktorá najlepšie informuje dieťa 

o tom v čom a ako sa má zlepšiť. 

 

Okrem informačnej funkcie bola tiež skúmaná aj motivačná funkcia 

slovného hodnotenia. Deskriptívnej analýze boli podrobené odpovede rodičov 

na otázku: „Aká forma hodnotenia Vášho syna/ Vašu dcéru najviac motivuje 

do ďalšej činnosti?“. Rodičia ako najčastejšiu odpoveď uvádzali známkovanie 

(N = 117; 38,1 %). Hneď za ním nasledovalo slovné hodnotenie (N = 96; 

31,3 %), obe formy, aj známkovanie aj slovné hodnotenie (N = 85; 27,7 %). 

Niektorí rodičia uviedli, že ani jedna zo spomínaných foriem hodnotenia 

nemotivuje ich dieťa (N = 9; 2,9 %). Po rozdelení súboru v závislosti od 

stupňa ZŠ, rodičia detí na 1. stupni za najviac motivujúce považovali slovné 
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hodnotenie (N = 56; 37,8 %), zatiaľ čo rodičia detí na 2. stupni za najviac 

motivujúcu formu hodnotenia považovali známkovanie (N = 70; 44 %). 

V závislosti od prítomnosti/neprítomnosti ŠVVP, rodičia detí so ŠVVP za 

najviac motivujúcu formu hodnotenia považovali slovné hodnotenie (N = 17; 

42,5 %), pričom rodičia detí bez ŠVVP ako najmotivujúcejšiu formu zväčša 

uvádzali známkovanie (N = 105; 39,3 %). Všetky odpovede rodičov sú 

graficky znázornené v Grafe 4. 

 

 

Graf 4. Názory rodičov na formu hodnotenia, ktorá ich dieťa najviac  

motivuje do činnosti. 

 

K motivačnej funkcii slovného hodnotenia bola takisto rodičom 

položená doplňujúca otvorená otázka: „Aký vplyv má slovné hodnotenie na 

osobnosť a výkon vášho dieťaťa? (De)Motivuje ho slovné hodnotenie?“. 

Výpovede rodičov ukazujú, že až v 64,5% prípadoch bolo zaznamenané 

zvýšenie motivácie na základe slovného hodnotenia. Naopak len 17,9 % 

rodičov uviedlo, že slovné hodnotenie motiváciu ich dieťaťa nezvyšuje alebo 

ich demotivuje. Niektorí rodičia uvádzali, že tento rozdiel nespozorovali alebo 

ho nedokázali posúdiť (14,0 %) a len 3,6 % rodičov odpovedalo, že ich dieťa 

slovné hodnotenie síce motivuje, ale menej ako hodnotenie známkami (Graf 5). 
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Graf 5. Vplyv slovného hodnotenia na výkon a motiváciu dieťaťa  

z pohľadu rodičov. 

 

Okrem informačnej a motivačnej funkcie, boli taktiež zisťované 

reakcie detí na slovné hodnotenie. Väčšina rodičov uviedla, že ich dieťa na 

slovné hodnotenie reaguje pozitívnymi emóciami (54,1 %) a len malá časť 

uviedla, že dieťa vykazuje negatívne emócie (6,3 %) alebo neprejavuje žiadny 

záujem o slovné hodnotenie (3,8 %). Podrobné grafické znázornenie všetkých 

odpovedí rodičov je uvedené v Grafe 6. 

 

 
Graf 6. Reakcia detí na slovné hodnotenie z pohľadu rodičov. 

 

Taktiež boli rodičom položené otvorené otázky, ktoré boli zamerané 

na zistenie pozitívnych a negatívnych aspektov slovného hodnotenia. Grafické 

znázornenie výsledkov deskriptívnej analýzy uvádzame pre obe otázky zvlášť 
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(Graf 7 a Graf 8). Rodičia ako najčastejšie pozitíva slovného hodnotenia 

uvádzali spätnú väzbu a informatívnosť (39,4 %), motiváciu (11,8 %), progres 

(11,2 %), pozitívne emočné reakcie dieťa (7,9 %) či individualizovaný prístup 

(5,5 %). Na druhej strane 11,8% rodičov uviedlo, že v slovnom hodnotení 

nevidia žiadne pozitíva (Graf 7). V otázke, ktorá bola zameraná na negatíva 

slovného hodnotenia až 32,3 % rodičov uviedlo, že v slovnom hodnotení 

nevidia žiadne negatíva. Najčastejšími negatívami slovného hodnotenia, ktoré 

opisovali rodičia boli nezrozumiteľnosť, či nejasnosť slovného hodnotenia 

(13,9 %), výhrady voči tvorbe alebo obsahu slovného hodnotenia (9,6 %), 

jeho prílišná subjektivita (5,3 %) alebo demotivácia dieťaťa (10,2 %). Niektorí 

rodičia ako negatívum uvádzali to, že deti a učitelia ešte nie sú pripravené na 

slovné hodnotenie a preto skôr preferujú známkovanie (13,5 %). Vo vyjadreniach 

rodičov tiež bola spomínaná aj záťaž pre pedagogický personál (5,9 %). 

Podrobné grafické znázornenie všetkých odpovedí k negatívam slovného 

hodnotenia z pohľadu rodičov je  uvedené v Grafe 8. 

 

 
Graf 7. Pozitíva slovného hodnotenia z pohľadu rodičov. 
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Graf 8. Negatíva slovného hodnotenia z pohľadu rodičov. 

Diskusia 

Dištančná forma vzdelávania, ktorá bola zavedená na školách v čase 

mimoriadnej situácie determinovala okrem iného aj zmeny v spôsobe 

hodnotenia žiakov. Školám bolo vládou odporúčané hodnotiť žiacke výkony 

prostredníctvom slovnej spätnej väzby. Slovné hodnotenie je v našich 

podmienkach dlhodobo zatláčané do úzadia a školy aj učitelia ho využívajú 

len minimálne (Orosová a kol., 2019; Shewbridge a kol., 2014). Na základe 

vzniknutej situácie a nevyhnutnosti aplikovať slovné hodnotenie do školskej 

praxe aspoň na určitý čas, sa naskytla možnosť preskúmať tento fenomén, nie 

ako hypotetickú situáciu ale ako pedagogickú realitu so všetkými jej 

pozitívnymi aj negatívnymi dôsledkami. Predkladaná výskumná štúdia sa tak 

zameriava na preferenciu rodičov voči konkrétnemu typu hodnotenia, ich 

názory na slovné hodnotenie a jeho informačnú a motivačnú funkciu. 

Identifikuje rodičmi vnímané klady a zápory slovného hodnotenia a reakcie 

detí na tento typ hodnotenia. 

Z hľadiska preferencie väčšina rodičov v našom výskume uprednost-

ňovala slovné hodnotenie pred známkovaním. Zároveň súhlasili s tým, aby sa 

slovné hodnotenie stalo bežnou súčasťou školskej evaluácie ako doplnok 

známkovania. Podobné zistenia ponúka aj výskum agentúry Focus a Komen-

ského inštitútu (2020), ktorý zistil, že väčšina rodičov detí navštevujúcich 

základné školy (63%), by uvítala slovnú spätnú väzbu na konci školského 

roka aj po skončení mimoriadnej situácie. Trochu iný obraz ponúka v našom 

výskume  rozdelenie výskumného súboru na rodičov detí na 1. a 2. stupni ZŠ. 

Rodičia žiakov na 1. stupni ZŠ preferovali slovné hodnotenie, pričom  rodičia 
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žiakov na 2. stupni známkovanie. Rozdiely medzi 1. a 2. stupňom sa ukazujú 

aj v názoroch rodičov na to, či by sa slovné hodnotenie malo stať súčasťou 

bežného hodnotenia. Rodičia detí na 1. stupni ZŠ v oveľa vyššej miere 

súhlasili s tým, aby sa slovné hodnotenie stalo bežnou súčasťou hodnotenia aj 

po skončení mimoriadnej situácie.  

Ďalej bola analyzovaná informačná alebo inak povedané kognitívna 

funkcia slovného hodnotenia. Výskum preukázal, že rodičia sa zo slovného 

hodnotenia väčšinou alebo vždy dozvedeli niečo nové o svojom dieťati 

a zároveň podľa nich slovné hodnotenie najlepšie informovalo dieťa v čom 

a ako sa má zlepšiť. Pre rodičov detí na 2. stupni ZŠ, informačnú funkciu 

plnilo lepšie známkovanie v 33,5 % prípadoch, čo bolo viac ako u rodičov 

detí na 1. stupni ZŠ (15,8 %). Toto zistenie je zaujímavé najmä vzhľadom na 

nedostatočnú informatívnosť známkovania ako takého, keďže známka nenesie 

žiadnu sémantickú informáciu okrem určenia stupňa dosiahnutých vedomostí. 

Morozov a kol. (2010) tvrdia, že pokiaľ je spätná väzba zameraná na poznanie, 

či argumentáciu, čiže je kognitívnou spätnou väzbou má väčší účinok na 

zlepšenie výkonu ako afektívna spätná väzba, zameraná na emocionalitu 

človeka. Narciss (2008) tvrdí, že kognitívna funkcia slovného hodnotenia je 

nevyhnutná pre korigovanie správania. Pokiaľ slovná spätná väzba obsahuje 

informácie o tom, čo a ako napraviť, je korekcia možná. Spomínaný autor 

poukazuje aj na metakognitívnu funkciu slovnej spätnej väzby, na základe 

ktorej žiaci dokážu nahliadnuť na spôsob svojho učenia a zároveň dokážu 

analyzovať chyby v tomto procese.  

Zdá sa, že rodičia detí na 1. stupni ZŠ boli oveľa viac naklonení 

konceptu slovného hodnotenia ako rodičia detí na 2. stupni ZŠ, či už to bolo 

z hľadiska preferencie, či súhlasu aby sa stalo bežnou súčasťou hodnotenia, 

alebo z hľadiska jeho informačnej funkcie. Možnú interpretáciu tohto zistenia 

by mohol poskytnúť výskum českých autoriek (Laufková, Novotná, 2014), 

ktorý poukázal na predpoklad, že rodičia by sa mohli viac prikláňať k známkam, 

práve z dôvodu výkonnostného porovnávania svojho dieťaťa s ostatnými 

žiakmi, ktoré im týmto spôsobom môže následne pomôcť vybrať vhodnú 

strednú školu. Zistenia, že rodičia detí vo vyšších ročníkoch (2. stupeň ZŠ) 

viac preferujú známky, ktoré ich zároveň aj viac informujú o výkone svojho 

dieťaťa, by mohli súvisieť s blížiacim sa prechodom na strednú školu. 

Na rozdiel od informačnej funkcie bola motivačná funkcia vo 

výskume viac spájaná so známkovaním. Dáta ukazujú, že podľa rodičov 

motivovalo ich deti do ďalšej činnosti väčšinou známkovanie. Slovné 

hodnotenie spĺňa motivačnú funkciu, ale známkovanie ich motivovalo vo 

väčšej miere. Opäť vidíme rozdiely medzi 1. a 2. stupňom ZŠ, ale teraz aj 

medzi rodičmi detí so  ŠVVP a bez ŠVVP. Motivačnú funkciu so známkovaním 

spájali prevažne rodičia detí na 2. stupni ZŠ a rodičia detí bez ŠVVP. Možnou 

interpretáciou môže byť predpoklad, že rodičia detí so ŠVVP sa stretávajú so 

slovným hodnotením častejšie ako rodičia detí bez ŠVVP, pretože deti so 

ŠVVP, by podľa zákona 245/ 2008 Z. z. (Zákona o výchove a vzdelávaní 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov), mali byť hodnotené slovne, 

zároveň podľa vyššie uvedených teoretických poznatkov je pre deti so 

zníženou úrovňou schopností alebo pre deti so ŠVVP vhodnejší formatívny 

typ hodnotenia (Black, Wiliam, 2010). Pri rodičoch žiakov na 2. stupni ZŠ 

môžeme opäť uvažovať o zvýšenej motivácii známkami v kontexte blížiaceho 

sa prechodu na strednú školu (Laufková, Novotná, 2014).    
Známky sú v súčasnom školskom systéme vnímané ako odmena alebo 

trest za žiakov výkon. Otázne je nakoľko známka motivuje k ďalšiemu rozvoju. 
Podľa Hagstroma (2006) slovné hodnotenie rozvíja vnútornú motiváciu práve 
preto, že nie je založené na externom odmeňovaní a trestaní. Kľúčovú úlohu 
pri motivácii hrá podľa Narcissa (2008) realistické vnímanie vlastných 
schopností a zručností, k čomu môže opäť dopomôcť práve slovná spätná 
väzba, nie známkovanie.  

Môžeme povedať, že motivačná a informačná funkcia slovného 
hodnotenia sú v procese výchovy a vzdelávania dôležité. Aj výsledky výskumu 
ukazujú, že informatívnosť a motivácia sú rodičmi najčastejšie uvádzané 
pozitíva slovného hodnotenia. Medzi negatíva patrila nejasnosť a nezrozu-
miteľnosť, čiže chyby vo formulácii slovného hodnotenia, čo môže súvisieť 
s nedostatkom skúseností s touto formou hodnotenia na jednej či druhej strane. 

Limity výskumu 

Medzi limity výskumu môžeme zaradiť výber výskumného súboru, 
ktorý nebol reprezentatívny. Vzhľadom na to, že dotazník bol administrovaný 
prostredníctvom facebookových skupín a stránky Výskumného ústavu, 
výskumný súbor bol obmedzený na rodičov, ktorí sa o problematiku zaujímajú 
alebo sú určitým spôsobom motivovaní. Ďalším obmedzením je absencia 
predvýskumu, kde by boli položky dotazníka pilotne overované, z dôvodu 
nevyhnutnosti rýchleho reagovania na vzniknutú situáciu.  

Záver 

Pandémia nového koronavírusu priniesla so sebou nové výzvy 
v oblasti vzdelávania. Pre školy bolo nevyhnutné začať zvažovať používanie 
inovatívnych spôsobov výučby a hodnotenia. Predkladaná štúdia sa zameriava 
na vnímanie slovného hodnotenia a jeho funkcie rodičmi detí na ZŠ. Zdá sa, 
že pozitívnejšie vnímali slovné hodnotenie rodičia detí na 1. stupni ZŠ 
a rodičia detí so ŠVVP, oproti rodičom detí na 2. stupni ZŠ a bez ŠVVP. 
Dôvodom by mohli byť bohatšie skúsenosti rodičov detí so ŠVVP s týmto 
typom hodnotenia. Zároveň preferencia známok rodičmi detí na 2. stupni ZŠ 
môže súvisieť s blížiacim sa prechodom na strednú školu. Ukazuje sa, že 
rodičia oceňovali informačnú funkciu slovného hodnotenia, ale uviedli, že ich 
deti viac motivujú známky. Toto zistenie je nevyhnutné vnímať v kontexte 
tradície, ktorú známkovanie, ako určitá forma odmeny a trestu za školský 
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výkon, u nás má. Vzhľadom na to, že učitelia nemajú príliš veľa skúseností 
s formatívnym spôsobom hodnotenia, ani nie sú na tento typ hodnotenia 
dostatočne pripravovaní je pochopiteľné, že pre nich môže byť zložité v plnej 
miere využiť jeho motivačný potenciál. Avšak výsledky tohto výskumu môžu 
byť užitočné pri budúcich úvahách o systematickejšom zakomponovaní 
slovnej spätnej väzby do bežnej pedagogickej praxe na školách. 
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Rozvoj prosociálneho správania žiakov základnej školy 

prostredníctvom preventívneho programu 

The Development of Pupils´ Prosocial Behaviour 

at Basic School through Preventive Programme 

Daniela Kolibová, Eva Dolinská 

Abstract 

The article deals with pupils  ́teams in which the problem of social inclusion 

can be observed. It presents the programme of adequate social skills 

development that are oriented at the development of prosocial behaviour 

of pupils. The article is based on the definition of key concepts and notions 

related to prosocial behaviour. By means of action research the social 

inclusion of pupils depending on the type of class, is identified, followed 

by the preventive programme facilitating the prosocial behaviour of pupils 

of basic school. Finally, it presents the proposals of activities of couselling 

activities of school psychologist. 

Keywords: Prosocial behaviour. Social integration of pupils. Social skills. 

Status of the pupil. 

Úvod 

Škola je miestom, kde sa žiaci dostávajú do množstva nových 

interakcií, a rozvíjajú rôzne spôsoby správania. Očakáva sa, že učiteľ, 

výchovný poradca, školský psychológ a iní odborní zamestnanci dokážu 

vnímať školské správanie žiakov, vedia ho analyzovať a pochopiť. Pri 

odhaľovaní porúch správania u žiakov je najdôležitejšie, aby odborní 

zamestnanci vedeli, ako ďalej postupovať alebo oslovili odborníka, ktorý pri 

odstraňovaní poruchy správania vie pomôcť.  

Školská prax ukazuje, že vzhľadom k problémom žiakov v rovesníckych 

vzťahoch, je potrebné zaoberať sa prejavmi školského správania žiakov a ich 

sociálnym začlenením. Poznať sociálne začlenenie žiakov je dôležité aj preto, 

že postoje žiaka sú ovplyvniteľné a v škole existuje priestor na formovanie 

interakčných vzťahov. Je to jav, ktorý potrebujeme poznať, aby sme lepšie 

pochopili, čo sa deje vo vnútri triedy, ako toto dianie vnímajú, interpretujú 

a hodnotia samotní žiaci. Dôležitou je aj komunikácia pedagogického 

zamestnanca a odborného zamestnanca školy s rodičmi žiaka, aby sa dosiahla 

želateľná náprava.  
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Postavenie žiaka v školskej triede ako malej sociálnej skupine 

Školská trieda je druh malej sociálnej skupiny, ktorá významne 
ovplyvňuje socializačný vývin žiaka a významne prispieva k rozvoju jeho 
sociálnych atribútov. Školskú triedu možno začleniť do typu sekundárnej 
skupiny, kde sa môžu vytvoriť aj hlbšie citové vzťahy, no citová viazanosť nie 
je taká silná ako v prípade rodiny, ktorú považujeme za primárnu sociálnu 
skupinu. V zmysle sociálnej začlenenosti môžeme školskú triedu považovať 
aj za neformálnu skupinu, kde sú osobné vzťahy medzi jednotlivcami 
odrazom ich potrieb a citov. Školskú triedu môžeme taktiež považovať za 
referenčnú skupinu, pretože slúži na porovnávanie výkonov a prejavov 
všetkých členov (Boroš, 2001). 

Z hľadiska konceptu vývinových štádií sa zdôrazňuje potreba 
prekonania psychologickej krízy v každom období a interakcia indivídua so 
sociálnym prostredím. Pre každé štádium je charakteristický určitý konflikt 
psychosociálneho obsahu, s ktorým sa jedinec musí vyrovnať (Matúšová, 
2017).  

Postavenie žiaka v triede vyjadruje miesto, ktoré v skupine zaujíma, 
určuje jeho postavenie voči ostatným členom skupiny (spolužiakom) v zmysle 
podriadenosti, nadriadenosti alebo rovnocennosti (priradenosti) a vyjadruje 
jeho funkciu. Rozloženie pozícií v skupine vypovedá o rozdelení moci 
v skupine, ako sú jednotliví členovia prijímaní a hodnotení. Postavenie 
jednotlivca v triede určuje najmä: 

 miera jeho sociálnej príťažlivosti, 

 miera jeho prestíže (osobnej moci), 

 spôsob jeho sebapresadzovania pri začleňovaní do skupiny a seba-
realizácie, 

 podiel na dosahovaní skupinových cieľov (Oravcová, 2004). 

Postavenie žiaka v triede je možné diferencovať aj z aspektu uznania 
a neuznania (dešpektu). V skupine môžeme identifikovať rôzne postavenie 
rôznych žiakov. Žiak môže byť podporovaným členom a jeho sebapresa-
dzovanie je akceptované, ďalej odmietaným členom, ktorý by sa rád presadil, 
ale skupina mu bráni, alebo prehliadaným členom, ktorý by sa rád presadil, 
ale nedokáže to a je skupinou prehliadaný, a napokon izolovaným členom, 
ktorý sa nechce presadiť a ani skupina ho neakceptuje.  

Z hľadiska osobnej prestíže (moci) možno pozície žiaka v školskej 
triede členiť na päť skupín, dominantný člen (vodca), aktívny člen (pomocník 
vodcu), závislý člen (podriaďuje sa), pasívny člen, okrajový člen (Nákonečný, 
1999). 

Z zmysle sociálnej štruktúry školskej triedy vznikajú formálne vzťahy, 
ktoré sú dané organizáciou triedy, a neformálne vzťahy, ktoré môžeme nazvať 
osobne výberové a ktoré sú výrazom sympatií a blízkosti. Z tohto hľadiska 
môžeme žiakov v triede rozdeliť na hviezdy, žiakov prijatých a uprednostnených, 
žiakov neprijatých a žiakov odmietaných a izolovaných (Gajdošová, 2000). 
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Počas vzniku školskej triedy ako sociálnej skupiny začína postupne 

dochádzať k polarizácii jedincov a dochádza k vzniku malých skupiniek 

(podskupín). Vznik týchto podskupín vo väčšom kolektíve je dôležitý, pretože 

jedincom poskytuje pocit bezpečia a akceptácie. Medzi jednotlivými 

skupinkami v triede veľmi často vzniká napätie a rivalita, ktoré sa podieľajú 

na miere kohézie a tenzie v skupine.  

Kohézia (súdržnosť) je dostredivou silou v skupine. Určitá miera 

súdržnosti je nevyhnutná na dosiahnutie skupinových cieľov. Miera súdržnosti 

sa zvyšuje, ak má skupina jasne stanovené ciele, ktoré sú cieľmi jej členov, ak 

sa členovia vzájomne akceptujú, majú podobné zmýšľanie, názory a hodnotové 

rebríčky. Čím je skupina kohéznejšia, tým sú jej členovia voči sebe otvorenejší, 

ich komunikácia je jasnejšia a skupina je stabilnejšia. Kohéziu skupiny 

ovplyvňuje aj dianie mimo skupiny, charakter skupiny vo vzťahu k ostatným 

článkom sociálneho prostredia a skupinám, ktoré ju obklopujú. Známy je 

efekt nepriateľa, ktorý nastáva, ak skupina prežíva pocit ohrozenia zo strany 

ostatných skupín, pričom sa výrazne zvyšuje jej kohézia.  

Tenzia (napätie) je prirodzenou a dôležitou súčasťou každej skupiny. 

Je dynamizujúcim prvkom v existencii skupiny. Adekvátna práca s tenziou je 

dôležitým (aj významne deštruujúcim) nástrojom práce so skupinou. Tenzia je 

vyvolaná nespokojnosťou členov skupiny, ktorá môže súvisieť s nejasne 

definovanými cieľmi, nestotožnením sa členov s úlohou, normami, prežívaním 

neadekvátnosti vzájomných vzťahov, neprijatím štýlu vedenia a pod. Existuje 

však aj optimálna hladina tenzie, ktorá vedie k zvýšeniu produktivity a akcie-

schopnosti skupiny (Oravcová, 2004). 

Vo väčšine skupín možno mieru súdržnosti a napätia regulovať najmä 

štýlom riadenia skupiny a voľbou metód práce. Dôsledkom rovnováhy medzi 

silami vytvárajúcimi tenziu a kohéziu skupiny je skupinová atmosféra (klíma, 

prostredie). 

V školskej triede vzniká v závislosti od formálnych a neformálnych 

vzťahov špecifická sociálno-psychologická premenná, ktorú označujeme 

pojmom sociálna klíma triedy. Klímu školskej triedy vytvárajú všetci jedinci 

v skupine, skupinky žiakov, na ktoré sa trieda člení, jedinci stojaci mimo 

skupín, jednotliví žiaci a učitelia, ktorí v triede vyučujú. Každý subjekt môžeme 

nazvať aktérom klímy. Z obsahového hľadiska zahŕňa pojem sociálna klíma 

triedy isté ustálené postupy, prežívanie, vnímanie, hodnotenie a reakcie 

všetkých aktérov na situáciu, ktorá v triede nastala, práve sa stáva, alebo sa 

stane. Dôraz sa kladie na subjektívne aspekty klímy, teda ako klímu vidia 

a interpretujú jej priami aktéri. Z časového hľadiska označuje pojem sociálna 

klíma triedy tie dlhodobé javy, ktoré sú príznačné pre danú triedu a učiteľa 

(Verbovská, 2006). 

Klímu triedy si predstavujeme ako samozrejmosť a istý stav, ktorý 

vytvárajú žiaci spoločne s učiteľmi a ktorý pôsobí samovoľne, avšak na klímu 

triedy a školy významne  pôsobí jasnosť cieľov, požiadavky na dosiahnutie 

cieľov, štandardy, spôsoby zaobchádzania učiteľov so žiakmi, podpora 
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a prostredie bezpečia. Žiaci musia mať jasné predstavy o tom, čo sa od nich 

v škole očakáva a vyžaduje. Musia im byť jasné a zreteľné ciele, ku ktorým 

smeruje trieda a škola. S jasnosťou cieľov úzko súvisia požiadavky, ktoré sú 

na žiakov kladené a ktoré vedú k dosiahnutiu cieľov. To platí nielen pre 

vzdelávaciu, ale aj pre výchovnú oblasť. S požiadavkami súvisia štandardy, 

ktoré sú vyjadrením, resp. špecifikovaním cieľov a požiadaviek na žiakov. Ak 

žiak presne vie, čo sa od neho žiada, má to na neho motivujúci vplyv, ktorý 

vedie k zvýšenému úsiliu a výkonom. Žiaci oceňujú, ak sa s nimi jedná čestne 

a zodpovedne. Mali by mať pocit, že ich činnosti sú učiteľmi cenené 

a podporované. Škola a učitelia majú vytvárať prostredie, v ktorom sa žiak cíti 

bezpečne, čo má motivujúci vplyv. Žiak by nemal mať pocit žiadneho 

ohrozenia. Prostredie, v ktorom žiak prežíva väčšiu časť dňa, malo by byť pre 

neho príťažlivé také prostredie, v ktorom by sa príjemne cítil (Petlák, 2006). 

Je zrejmé, že dobrá klíma v triede, s ktorou by boli všetci účastníci 

spokojní, sa nevytvára samovoľne, a nedá sa prikázať. Na jej vytváranie 

a udržiavanie pôsobí rad činiteľov, spomedzi ktorých najvýznamnejšia je 

premyslená práca učiteľov a vedenia školy. 

Každý aktér môže mať iné predstavy a požiadavky a iné vnímanie 

klímy triedy a školy, no možno predpokladať, že zo subjektívneho hľadiska 

žiaci v triede preferujú prostredie do určitej miery príjemné. V tomto smere 

hovoríme o pozitívnej klíme školskej triedy. Aby žiaci považovali klímu 

v triede za pozitívnu, oceňujú, ak sa môžu zúčastňovať vyučovania, kde:  

 sa nevyskytujú stresové situácie, 

 majú možnosť vlastnej sebarealizácie, 

 majú pocit, že učiteľom záleží na ich rozvoji, 

 cítia, že sú akceptovaní a učiteľ má tendenciu pristupovať k nim 

individuálne, 

 prežívajú úspech a radosť zo svojej činnosti, 

 učiteľ je ku všetkým spravodlivý, 

 žiak vždy vie, čo sa od neho žiada a nie je zaskočený nepredvídateľnými 

požiadavkami (Petlák, 2006). 

Prosociálne správanie 

Olivar (1992) opisuje prosociálnu osobnosť ako osobnosť, ktorá je 

súcitná, štedrá, ochotná, nezávistlivá, chápavá, láskavá a empatická. Z uvedenej 

charakteristiky prosociálnej osobnosti je zrejmé, že toto spoločensky pozitívne 

správanie závisí od vplyvu prostredia, od činiteľov a od postojov správania.  

Medzi činitele, ktoré sa podieľajú na výchove prosociálnej osobnosti, 

patrí predovšetkým prijatie žiaka takého, aký je, atribúcia, pripisovanie 

pozitívnych vlastností a využívanie induktívnej výchovy s dôrazom na spätnú 

väzbu. Medzi faktory, ktoré sa podieľajú na formovaní prosociálnej osobnosti, 

patria úcta a ľudská dôstojnosť, pozitívny postoj k sebe samému, pozitívne 
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hodnotenie druhých, vyjadrovanie vlastných citov a komunikácia, kreativita a 

iniciatíva, empatia, asertivita, pomoc, darovanie, spolupráca, solidarita, mieru-

milovnosť a priateľstvo.  

Výrost a Slaměník (2008) vymedzujú prosociálne správanie ako akt 

vykonaný v prospech druhého človeka alebo skupiny osôb. Výchova 

k prosociálnosti je základom pozitívneho správania a rozvíja schopnosť 

empatického správania.   

Žiaci v období ranej adolescencie disponujú pomerne veľkým 

množstvom emocionálnych kompetencií. Majú nadobudnutú schopnosť 

prisúdiť emocionálny podnet viac k vnútorným ako k externým javom. 

Postupne čoraz väčšmi rozumejú komplexnostiam emócií, a chápu, že 

emocionálne stavy druhých nie sú také jednoduché, ako si predstavovali. 

Narastá u nich úroveň a prejavy empatie. Konajú tak, akoby stáli pred 

imaginárnym publikom, ktoré ich analyzuje a detailne hodnotí. Sú si  vedomí 

dosahu svojho emocionálneho prejavu na ich sociálne interakcie s ostatnými, 

vrátane dosahu na uznanie rovesníkmi. Napriek výraznému posunu rozvoja 

emocionálnych zručností by sa dospievajúci mali naučiť a vedieť sa vyrovnávať 

s ťažkou úlohou kedy a ako riadiť určité emócie. 

V tomto vývinovom období sa hlavný socializačný faktor presúva 

z rodiny na skupinu rovesníkov, ktorá je pre žiakov veľmi dôležitá. 

Regulovanie emócií napomáha nielen pri budovaní kamarátstva, ale aj prijatí 

jedinca rovesníkmi. S popularitou a prijatím súvisia sociálne zručnosti ako 

schopnosť striedať sa v komunikácii, počúvať iného, keď hovorí, a neverbálne 

preukázať svoj záujem. Žiaci síce disponujú schopnosťami ako riešenie 

konfliktov, vyjednávanie a robenie kompromisov, ich rozhodnutia však často 

ovplyvňuje vnútorná neistota, niekedy spontánne reakcie. Pri sociálnych 

interakciách hrajú významnú úlohu komunikačné zručnosti. Sociálne úspešné 

deti disponujú schopnosťou dobre komunikovať a citlivo reagujú na iného 

hovoriaceho. V interakčných vzťahoch žiaci často využívajú zmysel pre 

humor, potešenie z hry, schopnosť vyvolať zábavu a adekvátne zvládnuť vtipy 

na vlastnú osobu. V kontraste s tým je agresívne správanie, ktoré negatívne 

koreluje s prijatím od rovesníkov. 

Dlhodobé mapovanie interakčných vzťahov v školských triedach 

poukazuje na fakt, že žiaci, ktorých rovesníci neprijímajú, resp. sú veľmi málo 

akceptovaní, majú nižšiu úroveň spoľahlivosti a nevedia riešiť konflikty tak 

dobre ako ich rovesníci. Žiaci, ktorí sú rovesníkmi akceptovaní, preukazujú 

viac prosociálneho správania a agresiu vnímajú ako menej vhodný spôsob 

riešenia konfliktov. 

Prosociálnych ľudí charakterizuje celý rad pozitívnych vlastností, ako 

úcta k sebe, pozitívny dojem o sebe, schopnosť vytvárať dobré medziľudské 

vzťahy, kreativita a iniciatíva, schopnosť riešiť náročné problémy, schopnosť 

komunikovať s druhými a vyjadrovať svoje city, schopnosť pochopiť druhých, 

asertivita, čiže schopnosť ostať sám sebou a bez vyvolania konfliktov uplatniť 

svoje idey a potreby, ochota pomáhať druhým, podeliť sa, spolupracovať, 
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prevziať zodpovednosť a starostlivosť o druhých, záujem o širšie spoločenské 

problémy, solidarita, konštruktívna sociálna kritika, duševné zdravie, harmonická 

osobnosť (Olivar, 1992) . 

Uvedené vlastnosti a prejavy je potrebné formovať v celom výchovno- 

-vzdelávacom procese, v škole i mimo nej, v obsahu výchovy a vzdelávania, 

za účasti všetkých výchovných činiteľov i samotných žiakov ako aktívnych 

objektov i subjektov výchovy. 

Škola je stabilným prostredím, kde sa môžu rozvíjať hodnoty ako 

zodpovednosť, humánnosť, solidarita, utváranie pozitívneho vzťahu k sebe, 

empatia, komunikácia, kooperatívne zručnosti, nenásilné riešenie problémov. 

Žiak treba podporiť v tom, aby sám uvažoval o svojom presvedčení o hodnotách 

a aby ich dokázal aplikovať v reálnom živote. Škola by mala upriamiť väčšiu 

pozornosť na výchovu, ktorá smeruje od jednotlivca ku skupine a medzi 

skupinami navzájom. Takto zameraná výchova prispieva k rozvoju plno-

hodnotnej osobnosti, ktorá je schopná participovať na eliminácií a riešení 

problémov, ktoré vedú k spoločnému prospechu. 

Akčný výskum sociálnej začlenenosti žiakov základných škôl  

pred aplikáciou preventívneho programu  

Hlavným cieľom akčného výskumu bolo určiť mieru sociálnej 

začlenenosti žiakov v triedach štandardného typu a v triedach s rozšíreným 

vyučovaním cudzích jazykov.  

V súvislosti s hlavným cieľom sme sformulovali a stanovili tieto 

úlohy prieskumu: 

a) zistiť aktuálnu mieru a potrebu sociálnej začlenenosti v školských 

triedach, 

b) diagnostikovať rozdiely v sociálnej začlenenosti v závislosti od typu 

triedy, 

c) zistiť, či na mieru sociálnej začlenenosti v školských triedach má 

vplyv taká premenná, akou je typ triedy. 

Metodika akčného výskumu 

V odbornej literatúre existuje množstvo rôznych prístupov k štúdiu 

sociálneho začlenenia žiakov. Zahraničné aj slovenské výskumy v tejto oblasti 

potvrdzujú opodstatnenosť mapovania a poznávania sociálneho začlenenia 

žiakov v školských triedach. 

Vzhľadom na vek žiakov a možnosť skupinovej aplikácie sme sa 

rozhodli použiť metódu dotazníka. Použité boli dotazníky sociálnej začlenenosti 

T. Kollárika (2008). 
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Teoretický základ dotazníkov tvoria dva aspekty sociálneho začlenenia: 

 želané začlenenie (desired affiliation), teda želaná úroveň sociálneho 

začlenenia determinovaná veľkosťou a silou potreby, 

 dosiahnuté začlenenie (achieved affiliation), teda dosiahnutá úroveň 

sociálneho začlenenia na základe subjektívnej výpovede jednotlivca. 

Pri skombinovaní želaného a dosiahnutého sociálneho začlenenia, 

získavame tieto možné výsledky: 

1. ak je potreba väčšia než dosiahnutá úroveň afiliácie, je pravde-

podobné, že osoba sa bude cítiť osamelá, odstrkovaná, neprijatá 

sociálnou skupinou, 

2. ak je potreba menšia než reálna dosiahnutá úroveň afiliácie, potom by 

sa osoba mala cítiť obťažovaná a utlačovaná a cítiť tlaky zo strany 

skupiny ku konformite prezentovať sa požadovanou mierou afiliácie, 

3. ak je želaná a dosiahnutá úroveň rovnaká, osoba by pravdepodobne 

mala mať subjektívny pocit spokojnosti a úspešnosti v sociálnej 

interakcii, pričom nezáleží na veľkosti potreby. 

Metóda akčného výskumu pozostávala z dvoch samostatných dotazníkov 

zameraných na zisťovanie potreby sociálneho začlenenia a sociálne začlenenie. 

Dotazník zisťujúci potrebu sociálneho začlenenia PZS je zameraný 

na hodnotenie veľkosti a sily potreby a jej znakov. Umožňuje diagnostikovať 

motivačnú zložku afiliácie. Obsahové zameranie a formulácia otázok sledujú 

prežívanie a postoje ovplyvňované danou potrebou. 

Dotazník zisťujúci sociálne začlenenie SZ je zameraný na hodnotenie 

miery a rozsahu sociálneho začlenenia, umožňuje diagnostikovať behaviorálnu 

zložku afiliácie. Obsahovo sleduje aktivity pri nadväzovaní kontaktov, 

prispôsobivosť a rýchlosť sociálnej adaptácie v nových situáciách. 

Každý dotazník obsahuje 30 výrokov, na ktoré respondent (žiak) 

odpovedá áno/nie. Dotazníky obsahujú aj miesto na zaznamenanie základných 

osobných údajov a stručnú inštrukciu. 

Sociálne začlenenie (SZ) – dotazník je zameraný na hodnotenie miery 

a rozsahu sociálneho začlenenia – umožňuje diagnostikovať behaviorálnu 

zložku afiliácie. Obsahove sleduje aktivity pri nadväzovaní kontaktov, 

prispôsobivosť a rýchlosť sociálnej adaptácie v nových situáciách.Každý 

z dotazníkov poskytuje samostatný údaj o potrebe sociálneho začlenenia 

(PSZ) a sociálnom začlenení (SZ). Umožňujú však aj vzájomnú komparáciu 

týchto dvoch hodnôt (rozdiel medzi PSZ a SZ) a ich následnú interpretáciu 

Vypĺňanie i vyhodnocovanie dotazníkov je veľmi rýchle a nenáročné. 

Autorom predmetného dotazníka je T. Kollárik pod číslom T-98. Teoretický 

základ dotazníka tvoria dva základné aspekty: 

a) želané začlenenie – želaná úroveň sociálneho začlenenia determino-

vaná veľkosťou a silou potreby 

b) dosiahnuté začlenenie – dosiahnutá úroveň sociálneho začlenenia na 

základe subjektívnej výpovede jednotlivca. 
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Dotazník PSZ obsahuje výroky, ktoré sa týkajú potreby sociálneho 
začlenenia. Pri ich výbere bola dodržaná požiadavka, aby obsahovali 
najpodstatnejšie znaky a charakteristiky tejto potreby a jej odrazu v subjektívnom 
prežívaní jednotlivca. Z predložených výrokov má 28 diagnosticky signifikantnú 
odpoveď áno a 2 výroky majú signifikantnú odpoveď nie.  

Metóda pozostáva z dvoch samostatných dotazníkov, ktoré sú zamerané 
na postihovanie nasledovných aspektov začlenenia:  

Potreba sociálneho začlenenia (PSZ) – dotazník je zameraný na 
hodnotenie veľkosti a sily potreby a jej znakov. Umožňuje diagnostikovať 
motivačnú zložku afiliácie. Obsahové zameranie a formulácia otázok sledujú 
prežívanie a postoje ovplyvňované danou potrebou. 

Dotazník sociálneho začlenenia obsahuje výroky, ktoré sa vzťahujú 
na subjektívne vyjadrenie správania v sociálnej interakcii. Systémom seba-
hodnotenia respondent prezentuje svoje formy správania, čo v súhrne (súhrnné 
skóre) vyjadruje mieru sociálneho začlenenia. Z predložených výrokov má 13 
diagnosticky signifikantnú odpoveď áno a 17 odpoveď nie.  

Akčný výskum sa uskutočnil v mesiacoch  január – február 2019. Po 
výbere tried sme žiakom skupinovo administrovali štandardizovaný Dotazník 
sociálneho začlenenia. Rozdaniu dotazníka predchádzala ústna inštrukcia, 
v ktorej sa administrátor predstavil, stručne objasnil cieľ výskumu a konkrétne 
požiadavky na respondentov. Respondentov sme motivovali k spolupráci tým, 
že sme prisľúbili poskytnúť spätnú väzbu respondentom po spracovaní 
výsledkov. Potom nasledovalo rozdanie dotazníkov a spoločné vyplnenie 
záhlavia. Dotazník nie je anonymný. Pri podávaní inštrukcie sme postupovali 
podľa odporúčaní autorov dotazníka, aby sme zabezpečili jednotnosť pokynov 
vo všetkých typoch tried. Dotazník bol administrovaný školským psychológom, 
v školskom prostredí – na vyučovacej hodine. Čas na vyplnenie dotazníka 
nebol stanovený. Respondenti pracovali podľa individuálneho tempa. 

Úlohou respondentov bolo samostatne riešiť situácie, neradiť sa 
a neodpisovať. Školský psychológ pri zbieraní dotazníkov kontroloval, či 
respondenti odpovedali na všetky otázky a nezabudli sa podpísať. 

Pri interpretácii získaných údajov sme zvolili analogický postup, t. j. 
do úvahy sme brali kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu výsledkov jednotlivých 
typov tried (triedy štandardného typu, triedy s rozšíreným vyučovaním 
cudzích jazykov). 

Pri štatistickom spracovaní získaných údajov sme sa orientovali na 
vypočítanie percentuálnych údajov a základných údajov o priemerných 
hodnotách. 

Charakteristika výskumného súboru 

Každá školská trieda vytvára osobitnú jednotku v rámci školy. 
Predstavuje samostatné spoločenstvo, založené na vlastnej štruktúre, ktorá 
vytvára špecifické prostredie a vzťahy a preukazuje jedinečnú mieru a potrebu 
sociálnej začlenenosti členov. 
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Do prieskumu boli zaradené štyri triedy ôsmeho ročníka. Prieskumnú 

vzorku tvorilo 84 žiakov vo veku 13-14 rokov. Na prieskume sa zúčastnili: 

a) Školská trieda štandardného typu: 

ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok  8.A 20 žiakov 

ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok  8.B 19 žiakov 

b) Školská trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov: 

ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok 8.C 22 žiakov 

ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok 8.D 23 žiakov 

 

Tabuľka č. 1: Prehľad respondentov výskumnej vzorky 

Typ triedy Počet tried 
Počet žiakov % 

Chlapci Dievčatá Spolu Chlapci Dievčatá 

Štandardné triedy 2 18 21 39 46,15 53,85 

Triedy s rozšíreným 

vyučovaním CJ 
2 21 24 45 46,67 53,33 

Spolu 4 39 45 84 46,43 53,57 

Zdroj: vlastné spracovanie autorov 

 

Do výskumnej vzorky boli zaradení žiaci rovnakej vekovej kategórie – 

žiaci ôsmeho ročníka. Túto skupinu žiakov sme vybrali z dôvodu objektívnejšej 

interpretácie výsledkov, pretože pri žiakoch nižších ročníkov môže dochádzať 

k premenlivosti preferencii pod vplyvom nedávnych zážitkov a skúseností. 

Žiaci ôsmeho ročníka v porovnaní s mladšími žiakmi sú vývinovo na vyššej 

úrovni osobnostnej zrelosti, pravdepodobne uvažujú samostatnejšie, svojich 

rovesníkov hodnotia reálnejšie a na základe dlhodobých prejavov ich správania, 

čím miera a potreba sociálneho začlenenia a vytvárania skupín prestáva mať 

náhodný charakter a stáva sa cielenou. Žiakov s rozšírením vyučovaním 

anglického sme vybrali náhodne, pretože v danej škole boli vhodnou vzorkou 

na komparáciu získaných výsledkov. 

Analýza výsledkov akčného výskumu a ich interpretácia 

Výsledky výskumu majú byť nástrojom na zodpovedanie základných 

otázok stanovených v hlavnom cieli. Pre každý dotazník a typ školskej triedy 

sme vypracovali samostatné vyhodnotenie. 

Analýza miery a potreby sociálnej začlenenosti v štandardných triedach 

Nášho výskumu sa zúčastnilo 84 žiakov 8. ročníka, v štruktúre 46,43 % 

chlapci a 53,57 % dievčatá. Vzhľadom na túto nerovnosť v relatívnom počte 

jednotlivých pohlaví sú výsledky v grafoch interpretované v ich percentuálnom 

vyjadrení. 
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Graf č.1: Úroveň sociálneho začlenenia 

 

Zdroj: vlastné spracovanie autorov 

 

Podľa výsledkov v grafe č. 1 je úroveň sociálneho začlenenia dievčat 

v štandardnej triede vyššia ako úroveň chlapcov. Vysoká úroveň sociálneho 

začlenenia hovorí o tom, že žiak preberá aktívnu úlohu pri nadväzovaní 

kontaktov, je spoločenský a otvorený voči cudzím ľuďom. Nízka úroveň 

sociálnej začlenenosti chlapcov hovorí skôr o vyhýbaní sa kontaktu s cudzími 

ľuďmi, zdržanlivosti a náročnej prispôsobivosti. 

 

Graf č. 2: Potreba sociálneho začlenenia 

 

Zdroj: vlastné spracovanie autorov 
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Výsledky v grafe č. 2 znázorňujú, že dievčatá prevyšujú chlapcov aj 

v úrovni potreby sociálneho začlenenia. Táto vysoká úroveň poukazuje na 

veľmi silné, v jednotlivých prípadoch až prehnané úsilie o dobré medziľudské 

vzťahy a porozumenie s inými ľuďmi. O chlapcoch výsledky napovedajú 

o zníženom záujme o kvalitu medziľudských vzťahov, nedbanlivosť o svoj 

zovňajšok a časté vyhýbanie sa spoločenským kontaktom. 

 

Graf č. 3: Prehľad miery a potreby sociálnej začlenenosti u dievčat 

 

Zdroj: vlastné spracovanie autorov 

 

Pri porovnaní miery a potreby sociálnej začlenenosti u dievčat, ktorú 

uvádza graf č. 3, sa ukazuje, že miera potreby vysokej úrovne začlenenosti 

prevyšuje reálny stav. Toto záporné skóre hovorí o tom, že časť dievčat 

nedosahuje požadovanú úroveň afiliácie a môže sa cítiť osamelá a odstrkovaná. 

Časť dievčat s nízkou potrebou sociálneho začlenenia naopak dosahuje reálne 

rovnakú hodnotu úrovne svojho sociálneho začlenenia, čo znamená, že by 

mali mať subjektívny pocit spokojnosti a úspešnosti v sociálnej interakcii. 

Na základe výsledkov v grafe č. 4 môžeme uzatvárať, že časť tejto 

skupiny svojím sociálnym začlenením prevyšuje svoju potrebu sociálneho 

začlenenia. To znamená, že žiak sa môže cítiť obťažovaný svojím okolím, 

mať pocit, že ho ostatní utláčajú, ale nechce ich uraziť alebo nemá dosť sily 

na to, aby im dal svoje pocity najavo. Týmto spôsobom podlieha vplyvu 

skupiny a spoločenských konvencií. Pri priemernej úrovni však potreba 

začlenenia prevyšuje reálny stav. Pri veľkom rozdiele v negatívnom smere to 

môže implikovať, že žiak sa nachádza v prostredí, ktoré významne znemožňuje 

uspokojenie potreby, alebo svojím sebapodceňovaním sa pripravuje o možnosť 

uspokojiť svoju potrebu.  
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Graf č. 4: Prehľad miery a potreby sociálnej začlenenosti u chlapcov  

 

Zdroj: vlastné spracovanie autorov 

 

Pri zovšeobecnení výsledkov ohľadom miery a potreby sociálneho 

začlenenia žiakov v štandardných triedach (tabuľka č. 2) môžeme usudzovať, 

že požadovaná úroveň sociálneho začlenenia žiakov dosahuje približne aj 

úroveň reálnej hodnoty sociálneho začlenenia. Tento vyrovnaný stav možno 

považovať za stav subjektívnej spokojnosti žiakov v príslušnej triede.  

 

Tabuľka č. 2: Prehľad miery a potreby sociálneho začlenenia v štandardnej triede 

 SZ PSZ 

 Chlapci Dievčatá Spolu Chlapci Dievčatá Spolu 

Vysoká úroveň 5 6 11 4 7 11 

Priemerná úroveň 3 10 13 5 9 14 

Nízka úroveň 10 5 15 9 5 14 

Zdroj: vlastné spracovanie autorov 

Analýza miery a potreby sociálnej začlenenosti v triedach s rozšíreným 

vyučovaním cudzích jazykov 

V triedach s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov môžeme sledovať 

pomerne vyrovnané hodnoty vysokej miery sociálnej začlenenosti medzi 

dievčatami a chlapcami, čo znázorňuje graf č. 5. Aj tu vidíme, že miera 

sociálnej začlenenosti dievčat je na vyššej úrovni než u chlapcov. V porovnaní 

so štandardnými triedami však miera vysokej úrovne začlenenosti chlapcov 

dosahuje vyššie hodnoty. V tomto prípade možno konštatovať, že takmer 

polovica respondentov oboch pohlaví je pomerne spoločenská a nemá problém 

s nadväzovaním nových vzťahov. 
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Graf č. 5: Úroveň sociálneho začlenenia 

 

Zdroj: vlastné spracovanie autorov 

 

Avšak podľa výsledkov v grafe č. 6 môžeme konštatovať, že potreba 

sociálnej začlenenosti v triedach s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov je 

u dievčat výrazne vyššia ako v štandardných triedach. Naopak, u chlapcov vidíme 

rovnaký trend nízkej požadovanej úrovne sociálneho začlenenia. V týchto 

triedach veľmi pravdepodobne dochádza medzi dievčatami k priveľmi prehnanej 

snahe o dosiahnutie dobrých medziľudských vzťahov a prílišnej starostlivosti 

o svoj zovňajšok, ako aj k snahe zapôsobiť na svoje okolie. 

 

Graf č. 6: Potreba sociálneho začlenenia 

 

Zdroj: vlastné spracovanie autorov 
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Naopak, u chlapcov evidujeme oveľa vyššiu mieru reálnej sociálnej 

začlenenosti v skupine ako je požadovaná hodnota. Tento stav je podobný 

zisteniam u chlapcov v štandardných triedach. Výsledky uvedené v grafe č. 7 

však naznačujú, že tento rozdiel je omnoho markantnejší. Môže dochádzať 

k situácii, že žiak sa môže cítiť obťažovaný a utláčaný. 

 

Graf č. 7: Prehľad miery a potreby sociálnej začlenenosti u dievčat 

 

Zdroj: vlastné spracovanie autorov 

 

Priveľký rozdiel v miere a potrebe sociálneho začlenenia môže byť 

odrazom silnej tendencie voliť pri odpovediach sociálne želateľné alternatívy, 

čo možno považovať za prejav silnej konformnosti. 

 

Tabuľka č. 3: Prehľad miery a potreby sociálneho začlenenia v triede 

s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov 

 SZ PSZ 

 Chlapci Dievčatá Spolu Chlapci Dievčatá Spolu 

Vysoká úroveň 10 11 21 5 13 18 

Priemerná úroveň 3 6 9 5 4 9 

Nízka úroveň 8 7 15 11 7 18 

Zdroj: vlastné spracovanie autorov 

 

V triedach s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov evidujeme vo 

výsledkoch rozdiely oproti triedam štandardným. Ako uvádza tabuľka č. 3, 

vysoká úroveň sociálneho začlenenia v triede je vyššia ako je jej potreba, to 

znamená, že dochádza k tlaku skupiny ku konformite. 
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Graf č. 8 prináša celkové porovnanie miery a potreby sociálneho 

začlenenia medzi žiakmi štandardnej triedy (ŠT) a žiakmi tried s rozšíreným 

vyučovaním cudzích jazykov (TsVCJ). Ako môžeme vidieť, v druhom type 

tried (TsVCJ) dosahuje reálna aj požadovaná úroveň sociálneho začlenenia 

vyššiu úroveň ako v štandardnej triede (ŠT). 

 

Graf č. 8: Úroveň a potreba sociálnej začlenenosti v závislosti od typu triedy 

 

Zdroj: vlastné spracovanie autorov 

 

Naopak, v štandardnej triede (ŠT) je reálna aj požadovaná priemerná 

úroveň sociálneho začlenenia vyššia ako v druhom type tried (TsVCJ). U žiakov, 

ktorí vyžadujú a dosahujú nízku úroveň sociálnej začlenenosti, nedochádza 

medzi rozdielnym typom tried k markantnejšiemu rozdielu. 

Preventívny program rozvoja prosociálneho správania žiakov  

základnej školy 

Cieľom preventívneho programu je rozvíjať sociálne, emocionálne 

a kognitívne zručnosti žiakov s dôrazom na rozvoj prosociálneho správania. 

Jeho zámerom je posilniť schopnosť adekvátneho sebapoznávania žiakov, 

získať základné sociálne zručnosti pre optimálne fungovanie v školských 

sociálnych situáciách, konštruktívne reagovať na kritiku, využívať aktívne 

počúvanie, prejavovať emócie, identifikovať city, ovládať emócie a impulzy, 

uvedomovať si rozdiely medzi citmi a činmi, poskytnúť pomoc bez náhrady, 

prevziať zodpovednosť za svoje správanie, riešiť problémové situácie 

adekvátnym spôsobom.  
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Aktivity preventívneho programu majú charakter psychosociálnych 
hier a sú väčšinou zakončené diskusiou. Význam diskusií spočíva v tom, že 

žiaci sa učia vypočuť si názor iných, porovnať ho so svojím názorom alebo 
prijať odlišný názor. Navrhované dlhodobé aktivity je vhodné realizovať na 

triednických hodinách.  
Preventívny program rozvoja prosociálneho správania žiakov školskej 

triedy je štruktúrovaný do štyroch konkrétnych oblastí: 
1. sebapoznávanie, sebahodnotenie, 

2. komunikácia (verbálna, nonverbálna), 

3. spolupráca, 
4. riešenie problémov.  

Pri realizácii preventívneho programu sa opierame o princíp postupnosti, 
keďže základom interakčných vzťahov a prosociálneho správania je v prvom 

rade sebapoznávanie a poznávanie iných, nasledujú komunikačné zručnosti, 
spolupráca a napokon riešenie konfliktov, ich adekvátne zvládnutie v každo-

dennom živote.  
Prostredníctvom zážitkových aktivít a modelových situácií si žiaci 

môžu uvedomiť svoje kvality, nedostatky, lepšie spoznať samých seba a svojich 
spolužiakov, získať objektívnejší pohľad na okolitý svet a nadobudnúť pozitívne 

sociálne zručnosti. 
Preventívny program pozostáva zo 16 stretnutí, s frekvenciou 1 stretnutie 

týždenne v trvaní 60 minút. Má sociálno-tréningový charakter a využíva 
situačné metódy, diskusiu, brainstroming, sebapoznávanie, sebahodnotiace 

a sebakontrolné techniky. 
Každé stretnutie pozostáva z viacerých častí. Poskytuje priestor pre 

aktuálne problémy skupiny a jednotlivcov, tému na diskusiu, aktivity k danej 
téme, a pod. Po každej aktivite nasleduje krátka diskusia v skupine o tom, ako 

sa účastníci cítili, a uvoľňujúce aktivity. Pri stretnutiach je potrebné, aby 

účastníci skupiny sedeli v kruhu. Úlohou vedúceho skupiny je dbať o to, aby 
v skupine vládla atmosféra dôvery, úcty a radosti.  

Na začiatku každého stretnutia privíta vedúci členov skupiny, 
zrekapituluje obsah a výstupy minulého stretnutia, opýta sa členov, čo zažili 

za posledný týždeň. Vedúci skupiny otvorí diskusiu na tému aktuálneho 
stretnutia. Je dôležité poskytnúť každému členovi skupiny príležitosť vyjadriť 

sa a zároveň všetkým poskytnúť podporu a empatiu.  
Na konci každého stretnutia účastníci zhodnotia jeho priebeh, ako sa 

cítili, čo sa nové dozvedeli. 
Dôležitou podmienkou preventívneho programu je, aby sa členovia 

skupiny pravidelne zúčastňovali stretnutí. Program je možné prispôsobiť 
okolnostiam v skupine, mentálnej úrovni účastníkov programu, štýlu práce so 

skupinou, priestorovým podmienkam a pod. 
Počas realizácie preventívneho programu sme zaznamenali pozitívne 

reakcie zo strany žiakov. Na jednotlivých stretnutiach žiaci poskytovali spätnú 
väzbu o záujme a ochote pracovať na sebe, budovaní vzťahov, založených 
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na vzájomnej úcte, pomoci, rešpekte, kompromisoch. „Hmatateľnú“ zmenu 
v prosociálnom správaní zaznamenali aj učitelia, čo nás utvrdzuje v presvedčení, 

že realizácia preventívnych programov, špecificky zameraných na problémovú 
oblasť, má svoje opodstatnenie a využitie v školskej praxi. 

Akčný výskum sociálneho začlenenia žiakov v školských triedach  
po aplikácii preventívneho programu 

Nami realizovaný preventívny program rozvoja prosociálneho správania 
žiakov sa na určité obdobie stal významnou súčasťou života žiakov školských 
tried. 

Ciele a úlohy akčného výskumu po aplikácii preventívneho programu 

Hlavným cieľom výstupného merania bolo diagnostikovanie sociálneho 
začlenenia žiakov v školských triedach po aplikácii preventívneho programu. 
Vo vzťahu k tomuto cieľu nás zaujímalo, aký je aktuálny stav sociálneho 
začlenenia žiakov v školských triedach po absolvovaní preventívneho programu 
a či došlo k očakávaným pozitívnym zmenám v interakčných vzťahoch žiakov 
skúmaných školských tried. 

Metodika akčného výskumu  

Za účelom zisťovania toho, aká je aktuálna situácia v sociálnom 
začlenení žiakov v školských triedach a aká je efektivita absolvovania preven-
tívneho programu rozvoja prosociálneho správania žiakov, sme uskutočnili 
výstupné meranie sociálnej klímy školských tried. 

Metóda výstupného merania 

Výber metódy bol totožný s metódou vstupného merania, použili sme 
dotazník sociálnej začlenenosti T. Kollárika (2008). 

Postup v akčnom výskume 

Výstupné merania po aplikácii preventívneho programu sme uskutočnili 
v mesiacoch september 2019 len v štandardných triedach, v ktorých pri vstupnom 
meraní boli zistené nepriaznivé hodnoty sociálneho začlenenia. Žiakom sme 
skupinovo administrovali štandardizovaný dotazník sociálnej začlenenosti. 
Rozdaniu dotazníka predchádzala ústna inštrukcia. Administrátor stručne 
objasnil cieľ výskumu a konkrétne požiadavky na respondentov. Respondentov 
sme motivovali k spolupráci tým, že sme poskytli prísľub spätnej väzby po 
spracovaní výsledkov. Po rozdaní dotazníkov nasledovalo vyplnenie záhlavia. 
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Dotazník nie je anonymný. Pri podávaní inštrukcie sme postupovali podľa 
odporúčaní autorov dotazníka, aby sme zabezpečili jednotnosť pokynov vo 
všetkých triedach. Dotazník bol administrovaný školským psychológom, 
v školskom prostredí na vyučovacej hodine. Čas na vyplnenie dotazníka nebol 
stanovený. Respondenti pracovali podľa individuálneho tempa. 

Úlohou respondentov bolo samostatne riešiť situácie, neradiť sa 
a neodpisovať. Školský psychológ pri zbieraní dotazníkov kontroloval, či 
respondenti odpovedali na všetky otázky a nezabudli sa podpísať. 

Pri interpretácii získaných údajov sme zvolili analogický postup, t. j. 
do úvahy sme brali kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu výsledkov jednotlivých 
typov tried. Pri štatistickom spracovaní získaných údajov sme sa orientovali 
na vypočítanie percentuálnych údajov. 

Charakteristika výskumného súboru 

Do výskumnej vzorky pri výstupnom meraní boli zapojené školské 
triedy, v ktorých premenné sociálneho začlenenia dosiahli nepriaznivé 
hodnoty. Výskumný súbor tvorilo 39 žiakov vo veku 14-15 rokov. 

Analýza výsledkov akčného výskumu a ich interpretácia 

Zámerom preventívneho programu bolo rozvíjať adekvátne sociálne 
zručnosti žiakov a pôsobiť na postoje účastníkov smerujúce k pozitívnej 
zmene v interakčných vzťahoch školských tried.  

Výsledky výstupného merania mali odpovedať na základné úlohy 
akčného výskumu po aplikácii preventívneho programu, teda zistiť, aká je 
aktuálne sociálne začlenenie žiakov v štandardných triedach a či došlo k pozi-
tívnym zmenám v interakčných vzťahoch skúmaných tried v zmysle rozvoja 
prosociálneho správania žiakov. 

Analýza aktuálneho stavu sociálneho začlenenia školských tried 

Využívaním dotazníkovej metódy, ako aj ďalšími nástrojmi na 
meranie sociálneho začlenenia žiakov v školských triedach môže učiteľ alebo 
školský psychológ zistiť reálny stav vzťahov a pozícií žiakov v triede, a tým 
pomôcť rozvíjať prosociálne spôsobilosti žiakov a pomôcť riešiť problémy 
ich sociálneho začlenenia. Dôležitou podmienkou je ochota učiteľov získať 
vedomosti a zručnosti v oblasti administrovania, vyhodnocovania a interpretácie 
dotazníka. 

Z výsledkov vyplýva, že pri zisťovaní miery a potreby sociálneho 
začlenenia a potreby sociálneho začlenenia žiakov v štandardných triedach po 
aplikácii preventívneho programu (tabuľka č. 4), došlo k zlepšeniu priemerného 
sociálneho začlenenia u chlapcov z 23 % na 33 %, u dievčat došlo k poklesu 
priemerného sociálneho začlenenia zo 77 % na 66 %.  
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Pri meraní potreby sociálneho začlenenia sme zistili, že došlo 

k zlepšeniu potreby priemerného sociálneho začlenenia u chlapcov z 35 % na 

45 %, u dievčat došlo k poklesu z 65 % na 55 %. Pri úrovni nízkeho sociálneho 

začlenenia došlo u chlapcov k poklesu zo 65 % na 60 %, u dievčat k zvýšeniu 

z 35 % na 40 %. Vysoká úroveň sociálneho začlenenia u chlapcov aj u dievčat 

ostala nezmenená. To isté platí aj pre zistenie výsledkov o potrebe sociálneho 

začlenenia. Pri meraní úrovne sociálneho začlenenia u žiakov v štandardných 

triedach došlo k zlepšeniu priemernej úrovne z 33 % na 46 %. Pri nízkej úrovni 

začlenenia nastal pokles z 39 % na 24 % žiakov. V potrebe sociálneho začlenenia 

došlo k zlepšeniu priemernej úrovne z 36 % žiakov na 56 % žiakov, pri nízkej 

úrovni potreby sociálneho začlenenia nastal pokles z 36 % na 16 %. 

 

Tabuľka 4: Prehľad miery a potreby sociálneho začlenenia v štandardnej 

triede po aplikácii preventívneho programu 

 SZ PSZ 

 Chlapci Dievčatá Spolu Chlapci Dievčatá Spolu 

Vysoká úroveň 5 6 11 4 7 11 

Priemerná úroveň 6 12 18 10 12 22 

Nízka úroveň 7 3 10 3 2 5 

Zdroj: vlastné spracovanie autorov 

 

Vychádzajúc z analýzy výskumných zistení po aplikácii preventívneho 

programu môžeme konštatovať, že v rámci hodnotenia konkrétnych premenných 

dotazníka došlo k pozitívnej zmene. Pozitívne boli aj reakcie žiakov počas 

samotnej realizácie programu, o čom sme sa mohli presvedčiť na jednotlivých 

stretnutiach. Spätnú väzbu o ich záujme a ochote pracovať na sebe, na budovaní 

vzťahov, založených na vzájomnej úcte, pomoci, rešpekte, kompromisoch, nám 

žiaci poskytovali aj po stretnutiach. „Hmatateľnú“ zmenu zaregistrovali aj 

pedagógovia, čo nás utvrdzuje v presvedčení, že realizácia preventívnych 

programov, špecificky zameraných na problémovú oblasť, má svoje opodstat-

nenie a využitie v školskej praxi. 

Odporúčania pre poradenskú činnosť školského psychológa  

Poradenská a preventívna činnosť školského psychológa na školách 

potvrdzuje, že dlhodobejšie monitorovanie interakčných vzťahov v rôznych 

typoch tried a v rôznych vekových kategóriách je odrazovým mostíkom pre 

pochopenie diania v skupine rovesníkov. Interakčné vzťahy a ich zisťovanie 

sú úspechom k následnej spolupráci školského psychológa, triednych učiteľov 

a žiakov, zameranej na socio-emočný rozvoj a prosociálne správanie žiakov 

školskej triedy. 
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Vo vzťahu k uvedeným výskumným zisteniam odporúčame: 

 realizovať akčné výskumy v prostredí základných škôl za účelom 

identifikácie aktuálnych problémov a prejavov v správaní žiakov, 

 informovať učiteľov základných škôl o získaných výsledkoch a navrho-

vať odporúčania s cieľom minimalizovať výskyt negatívnych prejavov 

v školskom správaní, 

 zabezpečiť žiakom pravidelný poradenský servis pri riešení ťažkostí 

v interakčných vzťahoch, 

 využívať rôzne formy kooperatívnych činností na budovanie a posil-

ňovanie sociálnych väzieb v školskej triede, 

 realizovať preventívny program rozvoja prosociálneho správania žiakov 

základnej školy v rizikových triedach (lebo jeho potreba korešponduje 

s naším zistením), 

 zabezpečiť adekvátne priestorové podmienky na realizáciu programu 

(školská trieda nie je vyhovujúcim prostredím, odporúčame klubové 

miestnosti), 

 umožniť realizáciu zážitkových aktivít s časovou dotáciou 60 minút 

(keďže rozsah vyučovacej hodiny nie je postačujúci), 

 realizovať preventívny program triednymi učiteľmi vzhľadom na jeho 

nenáročnosť, 

 kooperovať s rodičmi žiakov pri nachádzaní optimálnych riešení na 

elimináciu neadekvátnych prejavov správania žiakov. 

Na základe nami realizovaného akčného výskumu sa potvrdzuje, že 

žiaci majú záujem o sebapoznávanie, poznávanie iných, sú ochotní meniť 

svoje názory, postoje, majú predpoklady rozširovať svoj inventár pozitívneho 

správania. Je však potrebné, aby sa im k tomu vytváralo čo najviac príležitostí. 

Záver 

Priaznivá sociálna začlenenosť žiakov v školských triedach sa nevytvára 

samovoľne, nedá sa „nariadiť, prikázať“. Na jej vytváranie, budovanie a udržia-

vanie pôsobí celý rad činiteľov. 

Poznanie sociálneho začlenenia žiakov v školských triedach je neod-

deliteľnou súčasťou práce školských psychológov. Na základe výsledkov 

získaných prostredníctvom štandardizovaného dotazníka sociálnej začlenenosti, 

u žiakov ôsmeho ročníka základnej školy pred aplikáciou preventívneho 

programu môžeme konštatovať, že priaznivejšia sociálna začlenenosť bola 

v triedach s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. Nepriaznivá sociálna 

začlenenosť bola v štandardných triedach. Výsledky výstupného merania po 

aplikácii preventívneho programu potvrdzujú, že v nami sledovaných premen-

ných uvedeného dotazníka došlo k pozitívnemu posunu, tzn. zlepšilo sa sociálne 

začlenenie v štandardných triedach.  
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V závere by sme chceli ešte zdôrazniť, že tak ako je každý žiak triedy 

iný, tak je iný každý učiteľ pedagogického kolektívu a každá školská trieda 

vytvára inú, „svoju“ sociálnu začlenenosť. Poznanie nielen samotných žiakov, 

ako individualít, ale aj poznanie začlenenosti školských tried prináša množstvo 

cenných informácií, ktoré môžu slúžiť ako dôležitý nástroj úspešnej práce so 

žiakmi nielen pre školského psychológa, ale aj pre pedagogických zamestnancov 

školy. 

Bibliografia 

BOROŠ, J. 2001. Základy sociálnej psychológie, Bratislava, Iris, 2000, 227 s. 

ISBN 80-89-01820-3. 

GAJDOŠOVÁ, E. 2000. Poznávanie sociálnych vzťahov v triede. Práca so 

sociometricko-ratingovým dotazníkom, Bratislava, Metodické centrum 

BA, 2000, 49 s. 

KOLIBOVÁ, D. 2007. Dieťa a jeho vývin. Vývinová psychológia. 

Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, 2007. 120 s. 

ISBN 978-80-8084-259-8. 

KOLIBOVÁ, D. 2019. Rozvoj komunikačných zručností žiakov s mentálnym 

postihnutím prostredníctvom hry. In Pedagogická revue, roč. 66, roč. 3, 

s. 5 – 28. ISSN 1335-1982.  

KOLLÁRIK, T. 1993. Sociálna psychológia, Bratislava: SPN, 1993, 194 s. 

ISBN 80-08-01828-3. 

MATÚŠOVÁ, S. 2017. Aktuálnosť psychosociálnej teórie Erika H. Eriksona. 

In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, 2017, Ružomberok : 

Verbum, roč. 16, č. 3, ISSN 1336-2232, s. 16-28. 

NAKONEČNÝ, M. 1999. Sociální psychologie, Praha, Academia, 1999, 

288 s. ISBN 80-200-0609-7. 

OLIVAR, R.R. 1992. Etická výchova. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 

1992. 209 s. ISBN 80-7158-001-5. 

ORAVCOVÁ, J. 2004. Sociálna psychológia, Banská Bystrica, FHV UMB, 

2004, 314 s. ISBN 80-8055-980-5. 

PETLÁK, E. 2003. Klíma školy a klíma triedy. Bratislava : IRIS, 2003. 113 s. 

ISBN 80-89018 -97-1. 

SZABÓ, I. – KOLIBOVÁ, D. 2014. Základy psychológie. Ružomberok : 

Verbum, 2014. 279 s. ISBN 978-80-561-0198-8. 

VERBOVSKÁ, J. 2006. Vybrané problémy aplikovanej sociálnej 

psychológie, Prešov, Rokus, 2006, 35 s. 

VÝROST, J. – SLAMĚNÍK, I. 1998. Aplikovaná sociální psychologie. I. 

Človek a sociální instituce. Praha: Portál, 1998. 383 s.  

ISBN 80-7178-269-6. 

 

 



STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE 
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2021, č. 1 

 105 

Doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc. 

Katedra špeciálnej pedagogiky a liečebnej pedagogiky 

Inštitút Juraja Páleša v Levoči 

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta 

Bottova 15, 054 01 Levoča 

daniela.kolibova@ku.sk 

 

Doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD. 

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne  

znevýhodnených skupín 

Inštitút Juraja Páleša v Levoči 

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta 

Bottova 15, 054 01 Levoča 

eva.dolinska@ku.sk 
 
 



Code of Ethics for Publishing Articles in the Scientific Journal: 

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE  

 106 

Manuscript Submission Guidelines for: 

 

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE 

UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 

 

Accepted contributions will be published after recommendation of at least two 

reviewers and after an evaluation of journal’s Editorial Board. 

Formatting your article: 
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Margins top      3 cm  

  bottom     3 cm  

  left (outer edge)   3 cm  

  right (inner edge)   3 cm  

Font  Times New Roman 

Font Size:  11: Line spacing – 1.0 (simple) 

Scope of a contribution: Maximum of 10-15 standard pages in A4 format is 

recommended 

An article must contain the following items in their respective order: title, 

subtitle (if there is any) in the language of a contribution and in English, 

contributor’s name (names), email address, author’s workplace, abstract in 

English (up to 200 words), key words (up to 6 words in English), text, list of 

bibliographical references, picture descriptions (if there are any), picture and 

graph references. 

Besides original scientific and professional studies, every issue of the journal 

may contain essays of renowned academics, book reviews and information 

about international conferences as well as brief research outcomes from 

recently completed empirical explorations. 

 

Citations and Lists of Bibliographical References: 

Citations should take the following form: 

STN ISO 690 – Documentation. 

Bibliographical References: 

References to these standard works should be consistent: the method of the 

first indication and the date. 
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Code of Ethics for Publishing Articles in the Scientific Journal:  

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE 

The publication process in the journal STUDIA SCIENTIFICA 

FACULTATIS PAEDAGOGICAE is governed by the standards for 

publication ethics of the scientific board of EU companies Elsevier and 

COPE/Committee on Publication Ethics.  

Duties of Authors According to the Code of Ethics  

The authors submitting articles to STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS 

PAEDAGOGICAE declare that their manuscripts are entirely original works. 

The following duties listed for authors, editors, reviewers and the publisher 

are binding for them and they must adhere to the principles of the journal 

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE. 

Standard for Manuscripts, Access to Data and Their Retention 

The authors of articles are obliged to use objective reasoning and objective 

results of scientific research. The data base of a scientific research should be 

explicitly presented. Scientific studies must be sufficiently detailed and the 

references used must enable readers to reproduce their work objectively.   

The authors of the articles may be asked to provide source data used in the 

studies and articles for editorial control purposes, and if it is possible, the 

author should retain the used data for a reasonably long period after the 

publication.  

Misleading or intentionally incorrect statements are considered unethical.  

Originality and Plagiarism 

The authors should ensure that they have written entirely original works, and 

if the authors have used the work and/or words of others, that this has been 

appropriately cited or quoted. Plagiarism in all its forms constitutes unethical 

behaviour and is unacceptable. Plagiarism takes many forms, from ‘passing 

off’ another’s paper as the author’s own paper, to copying or paraphrasing 

substantial parts of another’s paper (without attribution), to claiming results 

from research conducted by others.  

Multiple, Redundant and Concurrent Publication  

An author should not in general publish manuscripts describing essentially the 

same research in more than one journal of primary publication. Submitting the 
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same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical 

behaviour and is unacceptable 

Citing sources 

Authors should cite publications that have significantly influenced the 

reported article.   

The article should always contain correct and full quotation of another’s 

paper. Information obtained privately must not be used or reported without 

explicit, written permission from the source, or from the owner of the property 

rights.  

Authorship of the Article 

Authorship should be limited to those who have made a significant 

contribution to the final conception, design, execution, or interpretation of the 

reported study, article or paper. All those who have made substantial 

contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have 

participated in certain substantive aspects of the paper, they should be 

recognised in the article. The corresponding (responsible) author should 

ensure that all appropriate co-authors and no inappropriate co-authors are 

included on the paper, and that all co-authors have seen and approved the final 

version of the paper and have agreed to its submission for publication.  

Fundamental Errors in the Published Works 

When an author discovers a significant error or inaccuracy in their own 

published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal 

editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper 

if deemed necessary by the editor. If the editor or the publisher learns from 

a third party that a published work contains an error, it is the obligation of the 

author to cooperate with the editor, including providing evidence of accuracy 

of the original results to the editor when requested.  

Duties of Editors According to the Code of Ethics 

Publication decision: Editor in Chief of STUDIA SCIENTIFICA 

FACULTATIS PAEDAGOGICAE may accept, reject or request corrections 

of the articles reported to the journal for publication.  

In case both reviews are positive, the text is accepted to be published with the 

approval of editorial board. If both reviews are negative, the text is rejected. If 

one of the reviews is positive and the other negative, the author is invited by 
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the editor in chief to edit the article.  Subsequently, the article will be 

reconsidered. Unpublished materials disclosed in a submitted article must not 

be used in anyone's own research without the express written consent of the 

author.  

Publication Decision 

Accepting articles into individual issues of the scientific journal STUDIA 

SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE is in the competence of 

editorial board of the journal which takes into account the reviews and other 

material acquired from the managing editor. The validation of the article in 

question and its importance to researchers and readers must be realized in 

accordance with the editorial rules. The managing editor is thus subject to 

legal requirements in case of libel, copyright infringement and plagiarism. 

The managing editor may confer with other editors or reviewers in making 

these decisions. The managing editor works with the manuscripts solely from 

the perspective of their content and quality 

Confidentiality 

The editor in chief or anyone in the editorial office of the scientific journal 

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE must not 

provide any information about submitted manuscripts to any subjects other 

than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, members of the 

editorial board and publisher.  

Participation and Cooperation on Handling Complaints 

The editorial office shall take specific measures in case of complaints of 

ethical character regarding the submitted or published manuscript. These 

measures will generally include contacting the author of the manuscript or 

paper and giving due consideration to the respective complaint or claims 

made. The measures further include communications to the relevant 

institutions and research bodies and if the complaint proves to be justified, 

correction will be published, or the article will be retracted, or other correction 

will be implemented. Each reported case of unethical behaviour in publishing 

in the journal must be investigated, even in the case that the article has been 

published long time ago. 
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Duties of Reviewers According to the Code of Ethics 

Promptness: The accepted texts will be provided to two reviewers who are 

professionals in the given area and come from other workplaces than the 

author of the text. If the reviewer is not able to finish the review of the 

manuscript within the agreed deadline, he/she must communicate with the 

editor so that the manuscript will be provided to another reviewer.  

Contribution to Editorial Decisions 

Reviewer helps the editor and editorial board of the scientific journal 

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE with editorial 

decisions about publishing/rejecting articles. Reviewer’s comments assist the 

author in improving the paper. Peer review is an essential component of 

formal scholarly communication. 

Further Aspects/Time Perspective of Review Procedure  

Each suggested reviewer who does not feel qualified to review a certain 

manuscript, or who knows that he/she will not be able to make the review 

within the agreed deadline, should notify the redaction office and excuse 

him/herself from the review process.  

Confidentiality  

Any manuscripts received for review must be treated as confidential 

documents. Reviewers must not show the manuscript or discuss the 

manuscript with anyone unless the redactor in chief of the journal STUDIA 

SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE permits it.  

Objectivity 

Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the 

author is inappropriate. Referees should express their views clearly with 

supporting arguments. 

Citation of Sources 

Reviewers should point out the data and information that are wrongly cited or 

not cited at all by the author. Any proclamation that the data or information 

were already published in the past must be supported by relevant 

documentation. A reviewer should bring to the attention of the editor any 

substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration 

and any other published paper of which the reviewer has personal knowledge.  
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Publishing and Competing Interests 

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used 

in a reviewer’s own research without the express written consent of the 

author. Substantial information or ideas obtained through peer review are 

considered confidential and must not be used for personal advantage of the 

reviewer. Reviewers should not review articles in which a conflict of interests 

resulting from competitive or other relations with the author may arise.  

DUTIES OF THE PUBLISHER 

The publisher defines the relationship between the publisher, editors and other 

contracting parties, respects the confidentiality (e.g. towards the participants 

of a research, authors, professional reviewers), protects intellectual property 

and copyright, and also supports editorial independence.  
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