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Predhovor 

„Edukačné výzvy súčasnosti a budúcnosti“ – taký je zámer a aj ciele 

publikovaných štúdií v tomto vedeckom časopise. Katedra pedagogiky 

a špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku týmto 

nadväzuje na minuloročnú konferenciu (október 2016), ktorej cieľom bolo 

analyzovanie súčasnosti a perspektív edukácie. Na uvedenej konferencii 

odznel celý rad zaujímavých a podnetných príspevkov, ktoré nás podnietili 

k ďalšiemu zamýšľaniu sa a hľadaniu možností optimalizovaniu edukácie 

v našich školách. Výsledkom sú štúdie, ktoré nie sú len reflexiou jestvujúceho 

stavu, ale ich hlavným zmyslom sú edukačné výzvy pre súčasnosť, ale aj 

budúcnosť. 

O stave nášho školstva a edukácie bolo doposiaľ publikovaných skutočne 

veľa článkov a štúdií, ktoré ho opisovali z rôznych aspektov. Naším cieľom je 

však nielen reflexia jestvujúceho stavu, ale hľadanie možností 

optimalizovania edukácie. Takto sú zamerané publikované štúdie, ktoré sa 

venujú, napr. úlohám pedagogiky  v súčasnosti, otázkam edukačnej činnosti 

učiteľa, jeho možnostiam, ale aj požiadavkám na jeho tvorivejšiu prácu, štúdie 

sa zaoberajú aj významom, prínosom, ale aj úskaliami využívania 

informačno-komunikačných technológií v edukácii a pod. Rovnaká pozornosť 

je v štúdiách venovaná aj výchovným aspektom edukácie. Autori sa 

zamýšľajú nad významom jednoty teórie a praxe vo výchove, nad 

požiadavkami zodpovedného správania sa žiakov v školách a pod. 

Skvalitňovanie edukácie je proces, ktorý si vyžaduje aj zodpovedné 

manažovanie. Aj tomuto sú venované štúdie, ktoré zdôrazňujú potrebu 

zodpovedného manažovania edukácie priamo v práci škôl. 

Všetci, ktorí sa zaoberajú edukáciou, vedia, že škola musí byť 

orientovaná predovšetkým na budúcnosť, musí byť veľmi flexibilná, reagovať 

na meniace sa podmienky a orientovať sa na všestranný rozvoj žiaka. Pojem 

všestranný sa, žiaľ, akoby vytrácal z našich pohľadov a úvah, čo čiastočne 

súvisí s obdobím výchovy a vzdelávania do roku 1990, ale aj s tým, že obsah 

vzdelávania, prácu školy, úvahy o vzdelávaní zaobaľujeme do formulácií – 

pripraviť žiaka na život v trhovej ekonomike, vybaviť ho zručnosťami 

s multimediálnou a inou technikou, vybaviť ho takými či onakými 

kompetenciami atď. Nepodceňujeme toto zameranie edukácie, avšak spolu 

s tým sa nám javí aj potreba zdôrazňovania renesancie kalokagatie. 

Pripomenieme, že vo výchove a vzdelávaní nie je ani prvé, ani druhé, ani x-té. 

Je to komplex vzájomne sa podporujúcich činností zameraných na celkovú 

kultiváciu osobnosti. Pravdaže, na rozdiel od exaktnosti prírodných vied 

(ktoré spravidla vedia jednoznačne uviesť, zdôvodniť a aj dokázať, že ak sa 

urobí krok A, zákonite to vyvolá postupnosť krokov B, C a ďalej), naše vedy 

pedagogicko-psychologické a vôbec spoločenské sú v istej nevýhode. Často 

nevieme exaktne povedať, aký vplyv bude mať zmena v istej oblasti na inú 
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edukačnú oblasť, ako sa prejaví u skupiny žiakov alebo učiteľov, ba aj ako sa 

zmeny prejavia o pár rokov v živote spoločnosti. Všetci poznáme predstavy 

pedagógov, psychológov, ba aj futurológov o rôznych variantoch budúcej 

existencie alebo aj neexistencie školského vzdelávania. Ale vieme ozaj 

predpovedať a máme jasnú predstavu, ako budú školy vyzerať o pár desiatok 

rokov? Z reality zložitého predvídania spoločenských zmien plynú problémy, 

ktorých sme stálymi svedkami zmien v školstve. Ba niektorí pedagógovia sú 

toho názoru, že školy na prelome 20. a 21. storočia prežívajú hlbokú krízu 

a celý svet hľadá spôsoby, ako vyjsť z tohto temer „bezvýchodiskového 

stavu“. Najčastejšie sa v týchto súvislostiach škole vytýkajú: absencia 

humánnych vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, predimenzovaný obsah učiva, 

pomalé premeny v práci učiteľov, malý záujem o inovačné procesy a pod.  

Určite by nebolo celkom správne, ak by sme vyjadrili, že ďalej 

uverejnené štúdie dávajú odpovede na načrtnuté pohľady. V mnohom však 

provokujú k hľadaniu efektívnejších edukačných prístupov alebo aspoň 

provokujú k zamýšľaniu sa nad realitou a možnosťami skvalitnenia edukácie. 

V tomto vidíme prínos pre čitateľa, no najmä pre samotnú edukáciu.  

V záujme našich detí, žiakov a študentov.  

 

                                                                                        Erich Petlák 
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Preface 

“Educational challenges of today and of the future“– that is the intention 

and the goals of the studies published in this scientific journal. Its outcome are 

studies that are not just reflections of the current state of things but their main 

purpose are educational challenges for today but also for the future. 

Many studies describing the state of our educational system from 

different perspectives have already been written. Our purpose, however, is not 

just reflection of the existing situation, but also searching opportunities for 

optimization of the education. This is the focus of the published studies which 

deal with e.g. tasks of current pedagogy, issues of the educative activities of 

a teacher, his possibilities, but also with demands for his more creative work, 

studies are also dealing with the purpose, benefits and pitfalls of using 

information and communication technologies in education etc. Similar 

attention is paid to educative aspects of education. The authors contemplate 

the importance of unity of theory and practice in education, the requirements 

of responsible behaviour of pupils at schools etc. Improvement of education is 

a process which requires responsible management. This is also one of the 

topics of the presented studies which emphasize the need for responsible 

management of education directly at schools.   

All those interested in education know that schools must be focused 

primarily on future, they must be flexible, able to respond to the changing 

conditions and focus on versatile development of a pupil. The term versatile 

is, unfortunately, seemingly disappearing from our views and considerations. 

It is partly connected with the period of education since 1990, but also with 

the fact that the content of education, performance of schools, reflections on 

education are encapsulated in these formulations – prepare pupils for life in 

market economy, equip them with multimedia and other technical skills, equip 

them with such and such competences etc. Let’s not underestimate this focus 

of education, but together with these aspects it seems important to us to 

emphasize the renaissance of Kalokagatia. We may recall that in education, 

there is no first, second or x-th. It is a complex of mutually supportive 

activities focused on overall cultivation of personality. Naturally, unlike 

natural sciences (which can usually exactly name, justify and prove that if 

step A takes place it will inevitably lead to a sequence of steps B, C etc.), our 

pedagogical-psychological sciences, and social sciences generally, have 

a certain disadvantage. We often cannot exactly tell what effect will change in 

one area into other educational area have, how it will manifest in a group of 

pupils or teachers, or how the changes will reflect in a couple of years in the 

life of society. We all know the visions of pedagogues, psychologists, and 

also futurologists about different versions of future existence or non-existence 

of school education. But can we really predict and do we have clear idea 

about how schools will look like in the next tens of years? The reality of 

complicated predictions of social changes brings problems that we experience 
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regularly in schools. Certain pedagogues are of the opinion that schools at the 

turn of 20th and 21st centuries go through deep crisis and the whole world is 

searching for ways out of this “hopeless state“. In this context, the most 

reproached issues are the following: absence of humane relations between 

teachers and pupils, oversized content of curriculum, slow transformations in 

the work of teachers, low interest in innovative processes etc.  

It wouldn't be entirely correct to say that the published studies give 

answers to the mentioned views. However, in many cases they provoke to 

seek effective educational approaches or at least they provoke to think about 

the reality and possibilities of improvement. In this we see an asset for the 

reader, but especially for the education itself. 

 For our children, pupils and students.  

 

                                                                                                Erich Petlák 
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Pedagogika nádeje 

Education of Hope 

Miron Zelina 

Abstract 
Paper presents three prominent areas of positive education and 

psychology of hope. First is student’s cognitive development, 

specifically Bloom’s and Anderson’s models, plus others. Second, 

self-regulation and self-regulated learning. Third, a program of 

humanization of a person: student’s non-cognitive development. In 

conclusion there is comparison of current state of education reform 

efforts in Slovakia versus trends in development of education 

systems in other countries. 
 

Key words: Education. Wisdom. Self-Regulated Learning. Positive Psychology. 

Educational Reform in Slovakia. Teacher. 

 

Abstrakt 
Príspevok prezentuje tri významné oblasti pozitívnej pedagogiky 

a psychológie nádeje. Prvou je oblasť kognitívneho rozvoja žiaka, 

konkrétne model Blooma, Andersona a iných. Druhou je oblasť 

autoregulácie a autoregulačného učenia a treťou program 

poľudštenia človeka - nonkognitívneho rozvoja žiaka. V závere je 

porovnanie súčasného stavu reformných snáh na Slovensku so 

svetovými trendmi v rozvoji školstva v iných krajinách. 
 

Kľúčové slová: Vzdelávanie. Múdrosť. Autoregulačné učenie. Pozitívna 

psychológia. Reforma na Slovensku. Učiteľ. 

 

Je veľa oblastí v našom školstve, kde nádej, ako by to malo byť, treba 

premeniť na skutky, činy. Kdekoľvek siahnete do pedagogickej reality, všade 

treba niečo naprávať, dúfať, veriť, robiť. Strata nádeje vedie k beznádeji, 

vyhorenosti, rezignácii.  

Vybrali sme len tri oblasti. Istotne by každý mohol menovať desiatky 

iných oblastí, napr. inkluzívne školstvo a podobne, ale zo systémového 

hľadiska považujeme uvedené tri oblasti za rozhodujúce pre renesanciu 

školstva na Slovensku. Úmyselne na prvé miesto nedávame filozofiu, 

koncepciu školstva, ktorá u nás chýba, ale prezentované tri oblasti obsahujú 

v sebe aj filozofiu nášho školstva. Aj keď na Slovensku boli vypracované 

zásadné materiály koncepcie školstva (Duch školy, projekt Konštantín, 

Milénium, Učiace sa Slovensko), nedostali sa do praxe.  

K pojmu „nádej“: Nádej je motivačný prvok, je to termín z pozitívnej 

psychológie a pedagogiky. Odborne by sa dalo povedať, že a skladá z viery 

a presvedčenia. Naša práca ako učiteľov je o nádeji, o tom, že to, čo robíme 
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má zmysel a význam, i keď je dosť zlodejov nádeje... Viera skôr hovorí 

o citovom príklone k tomu, čo robíme, hovorí o vzťahu,  láske k deťom, 

budúcnosti. Presvedčenie skôr o racionálnych, rozumových /kognitívnych/ 

aspektoch našej nádeje. Dobrý učiteľ nemôže dobre učiť  bez nádeje, bez tejto 

vzácnej kombinácie vedy a umenia, bez citu a poznania, vedenia. City sú 

psychogenerátorom sily nádeje, veda dodáva presvedčenie o tom, že naša 

práca má zmysel a význam. 

Prezentujeme tri kľúčové, podstatné oblasti nádeje pre zlepšenie 

školstva na Slovensku.  

Ide o tieto koncepcie: 

1. Inovácia vzdelávania – opierajúc sa najmä o výdobytky kognitívnej 

psychológie a pedagogiky autorov ako B. S. Blooma, L. Andersona 

a kol., R. Feuersteina a iných – nazvime to kognitívnou  nádejou. 

2. Druhou je koncepcia autoregulácie a autoregulatívneho učenia, ktorá sa 

viac dotýka stratégií a metód vzdelávania a sebautvárania (M. Boekaerts, 

P. R. Pintrich, M. Zeidner a kol.) – nazvime to behaviorálnou nádejou. 

3. Tretia je koncepcia poľudštenia človeka, založená na teórii 

humanistického prístupu k žiakovi, teória nonkognitívneho rozvoja 

žiaka, kde predstaviteľom môže byť M. Seligman a iní autori 

(M. Csikszentmihály, H. Gardner, D. Goleman, C. Rogers, A. Maslow). 

Nazvime to nonkognitívnou alebo humanistickou nádejou. 

Prvou oblasťou je vzdelávanie. Je všeobecne známe, že naši žiaci 

nedosahujú dobré výsledky v medzinárodných meraniach PISA a iných 

testoch. Sme vzdelaní, ale zlí, povedal C. Rogers. Sme vzdelaní, ale nie 

múdri. Vzdelanie sa nerovná múdrosti (pozri napr. práce I. Ruisela, 

R. Sternberga a iných). Nepoučili sme sa z kognitívnych analýz uvoľnených 

úloh z merania PISA. Stále veľa vzdelávame, málo rozvíjame kognitívne 

(poznávacie) funkcie žiaka. Návod, koncept ako to robiť poskytuje kognitívna 

psychológia, konkrétne teória a prax vzdelávania podľa B. S. Blooma, 

L. Andersona a kol., podľa R. Feuersteina, Nyborga, podľa Komenského 

a iných. Upozorňujeme najmä na taxonómiu kognitívnych funkcií revidovanej 

Bloomovej koncepcie rozpracovanej L. Andersonom a kol., kde okrem 

známych šiestich oblastí kognitívnych procesov rozvoja žiaka (pamäť – 

porozumenie – aplikácia – analýza – hodnotenie a tvorivosť) je potrebné 

osobitne si všimnúť dimenzie kognitívnych vedomostí, ktorými sú: faktické 

vedomosti, koncepčné vedomosti, procedurálne a metakognitívne vedomosti. 

Nádej je v rozpracovaní procedurálnych zručností žiakov aj pomocou IKT. 

Práve rozpracovanie kognitívnych vedomostí v našom školskom systéme 

chýba. I keď prekvapujúco sa nachádzajú v štandardoch, kde vzdelávacie 

štandardy, rozdelené na výkonové a obsahové, majú v obsahových 

štandardoch uvedený rozvoj faktických, koncepčných, procedurálnych 

a metakognitívnych schopností, zručností a vo výkonových štandardoch sa 

sleduje rozvíjanie poznávacích funkcií pamäti: porozumenie – aplikácia – 

analýza – hodnotenie a tvorivosť. Osobitne chceme upozorniť na problém 
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metakognície a jeho vzťahu k exekutívnym a autoregulačným funkciám. 

Metakognícia je schopnosť jednotlivca premýšľať a uvažovať o vlastných 

myšlienkových pochodoch v procese učenia sa, predovšetkým na zlepšenie 

svojich kognitívnych schopností. Ide o monitorovanie vlastných kognitívnych 

procesoch, ich kontrolu a reguláciu. Osvojenie metakognitívnych zručností 

a schopností vedie k aktívnemu učeniu riešenia problémov a nie 

k mechanickému učeniu a riešeniu problémov. Podľa L. Andersona 

metakognitívna dimenzia obsahuje a) strategické vedomosti, b) kognitívne 

vedomosti o úlohách, úlohe a vedomosti o sebe (self-knowledge). 

Metakognitívne riadenie a autoregulačné procesy učenia sú kognitívne procesy, 

ktoré žiak, študent používa pre monitorovanie, kontrolu a sebariadenie svojho 

učenia. Niektorí autori považujú autoreguláciu za súčasť metakognície, iní 

autori považujú autoreguláciu za nadradený pojem metakognície. A ďalší 

tvrdia, že metakognícia je predstupeň autoregulácie. Naučiť žiaka tomu, aby 

dokázal poznávať svoje vlastné poznávacie procesy, je predstupeň toho, aby ich 

dokázal sám riadiť. Je rozpracovaných 14 Simonsonových zásad na 

metakognitívne koncipovanú výučbu (In.: J. Hladík, S. Vávrová, 2011, s. 32 - 

33). Okrem toho sa pracuje s konceptom exekutívnych funkcií, ich diagnózou 

a rozvojom. Exekutívne funkcie sú v Terminologickom slovníku kognitívnej 

edukácie I. Kovalčíkovej a kol. (2015) vymedzené takto: Exekutívne funkcie 

predstavujú systém riadiacich procesov, ktorý prideľuje prioritu istým 

mentálnym procesom, zatiaľ čo utlmuje aktivitu iných a zabezpečuje tak súhru 

a organizáciu kognitívnych procesov (s. 20). Na metakognitívne vedomosti 

upozorňujú aj autori zlepšovania exekutívnych funkcií, kde pionierom v tejto 

oblasti bol už J. Piaget. Učebnica Mastery learning Andersona a kol., 

a podobných kníh z oblasti kognitívnej psychológie by si zasluhovala 

metodické rozpracovanie na naše podmienky do konkrétnych predmetov, 

obsahu, metodiky. Čaká nás „kognitívna revolúcia“ vo vzdelávaní našich 

žiakov, pokiaľ chceme skutočne nádej premeniť na skutky, prax vzdelávanie. 

Aby žiaci neboli len vzdelaní, ale aj múdri. 

Druhou oblasťou, keď chceme premeniť našu pedagogickú nádej do 

praxe, je rozpracovanie teórie a praxe autoregulácie a autoregulatívneho 

učenia. Základy tejto teórie sú v Hadbooku of Self-regulation, ktorej 

zostavovateľmi sú Boekaerts, Pintrich a Zeidner. Ide o teóriu overenú 

výskumami a praxou, ktorá môže byť významným prínosom prevencie 

nevhodného správania ľudí, prevenciou agresie, šikany, porušovania noriem, 

pravidiel a zákonov. Súčasťou tejto teórie je jej aplikácia do 

autoregulatívneho učenia, ktoré rozpracuvávajú najmä kolegovia zo Zlínskej 

Baťovej univerzity (J. Hladík, K. Hrbáčková, S. Vávrová). Ide o širšiu teóriu 

riadenia ľudského správania, ktorá má svoje koreláty vo výskume mozgu, 

funkcie hypotalamu a amygdaly, prenášania vzruchov z amygdaly do 

neokortexu. Zjednodušene povedané, človek, ktorý ovláda svoje emócie, 

neurobí nerozvážne rozhodnutia, správa sa lepšie. Výpovednou ilustráciou 

v tomto zmysle je kniha R. Sternberga „Prečo múdri ľudia robia hlúposti.“ Pre 
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nás, ako pedagógov a psychológov, je z tejto teórie rozhodujúce poznanie, že 

sa dajú výchovou (nácvikom) ovplyvniť procesy prenosu signálov 

z hypotolamu, amygdaly do oblasti neokortexu, do oblasti rozhodovania 

a myslenia. Boli vypracované programy (napr. program Kaplana), ako má 

človek cvičiť svoju autoreguláciu cez ovládanie svojej pozornosti, citov 

a emócií, ovládanie svojich myšlienok, správania a ako zvládať 

environmentálnu kontrolu. Najmä pre výchovu, pre prevenciu nevhodného 

správania, by sa mali rozpracovať metodiky sebariadenia emócií a riadenia 

svojho učenia (denný režim, odolnosť, koncentrácia pozornosti a pod.) do 

obsahu psychosociálnych výcvikov a do výchovy vôbec Teória autoregulácie 

sa aplikuje na učenie podobne, ako na správanie, riadenie emócií, prostredia, 

kognitínu autoreguláciu, pozornosti a podobne. Auoregulácia učenia je 

produktom vlastného myslenia, pocitov, aktivít, ktoré sú plánované a cyklicky 

prispôsobované s cieľom vlastného osobnostného rozvoja. Autoregulatívne 

učenie predstavuje a) sebahodnotenie, b) stanovenie cieľov, c) aplikáciu 

stratégií učenia a sebamonitorovanie, d) monitorovanie výsledkov. 

Treťou oblasťou pedagogiky nádeje je aplikácia pozitívnej 

psychológie a pedagogiky do edukačnej praxe. Priekopníkom v tomto smere, 

okrem klasikov, akými boli C. Rogers, E. Fromm, A. Maslow, H. Gardner, 

V. Frankl  a iní, je najmä M. Seligman, M. Csikszentmihály, C. Peterson a iní. 

Zhrňujúci prehľad urobila A. Slezáčková v knihe „Průvodce pozitívní 

psychologií“ (2012). Psychológia aj pedagogika bola príliš zameraná na 

negatívne javy – na poruchy, odchýlky od normy. Pozitívna psychológia 

a pedagogika je zameraná na pozitívne emócie, na spokojnosť, pohodu, 

šťastie, lásku, nádej, zážitky, optimizmus, zvedavosť, tvorivosť. M. Seligman, 

zakladateľ pozitívnej psychológie, prešiel od napísania knihy o naučenej 

bezmocnosti ku skúmaniu zmysluplnosti bytia, k teórii duševnej pohody. 

V knihe Vzkvétání (2014) píše o pozitívnych emóciách, o pozitívnej 

motivácii, medziľudských vzťahoch o zmysluplnosti toho, čo sa učíme, 

zmysluplnosti života a o výkonnosti človeka. Vypracoval študijný program 

PERMA, kde je už rozpracovaný konkrétny postup ako učiť žiakov, ľudí 

pozitívnemu zameraniu v živote. Podobne D. Goleman vypracoval program 

Grantov seminár, ako aj A. Ellis vo svojej metóde Racionálno-emocionálnej 

terapie a existuje veľa ďalších autorov, ktorí by mohli inšpirovať pedagogiku, 

ako vytvoriť ľudskú, humánnu školu a pritom nielen náročne vzdelávať, ale 

robiť zo žiakov múdrych a dobrých ľudí. Pozitívna psychológia a pedagogika 

pracujú s koncepciou odhaľovania a kultivácie superdispozícií žiaka, akými 

sú nielen tvorivosť, ale aj sociálne, etické a estetické dispozície, ktoré sú 

v našom školstve zanedbávané.  
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Záver 

Na Slovensku sme svedkami štvrtej reformy školstva – po Duchu 

školy, Konštantínovi a Miléniu prišiel koncept Učiace sa Slovensko. Do 

dnešných dní sme mali, máme 20 ministrov školstva. Príznačným javom 

školskej politiky je, okrem iného fakt, že chýba kontinuita. A nejde len o to, 

že chýba kontinuita, ale akoby reformy školstva išli mimo vlády SR, mimo 

reformných (a niektorých prijatých) koncepcií, prijímajú sa neustále, aktuálne, 

politicky motivované, neodborné nové a nové zmeny. Na jednej strane je 

proklamovaná megareforma Učiace sa Slovensko, na druhej strane sú 

rozhodnutia MŠ, ktoré pôsobia ako dereformné rozhodnutia. Dnes sme u nás 

svedkami deštrukcie tejto nádeje, že naša práca má zmysel a význam. Zmysel 

osobnostný, význam celospoločenský. Všimnime si, o čo ide aj v dokumente 

Učiace sa Slovensku, ale aj v mnohých iných viacmenej politických návrhoch 

reformy školstva – skôr ide o manažerske, reklamné deklarácie, slogany, ako 

napr. predĺženie školskej dochádzky, neprepadávanie žiakov, individuálny 

prístup, viacej peňazí do školstva atď., ale ani jeden z týchto návrhov sa 

netýka podstaty odbornej reformy: obsahu – metód – učiteľa – kultivácie 

žiaka. Môžeme dať učiteľom výborné platy, môžeme predĺžiť školskú 

dochádzku, dodať hodiny dejepisu, zaviesť inklúziu atď., ale pokiaľ sa 

neurobí jasno v otázke čo a ako učiť, kto a koho učiť – nepohneme sa 

s reformou. Návrhy sú len organizačné predpoklady, podmienky ale 

nezasahujú do podstaty vzdelávania a výchovy. Pokúsili sme sa navrhnúť tri 

oblasti, ktoré odpovedajú na výzvy modernej pedagogiky, ktoré predstavujú 

určitú nádej pre výchovu a vzdelanie. Stručne vyjadrené, ide o kognitívnu 

revolúciu v školstve, o nádej autoregulatívneho učenia prepojeného na 

samostatné učenie cez IKT a o implementáciu humanistickej edukácie. 
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Prečo učitelia odmietajú reformné zmeny?1 

Why Do Teachers Refuse the Reform Changes? 

Beata Kosová, Marián Trnka 

Abstract  
The study describes the stages of successful curricular reform and 

explains how they were implemented in Slovakia. Based on 

questionnaire research at Slovak elementary schools the study 

compares the view results of a group of teachers who were supportive 

to reform changes with the group of teachers who refused them. The 

consequences of non-acceptance of the fundamental conditions and 

steps of the reform are based on an analysis of interviews with 

teachers and their attitudes towards reform changes. 

Key words: Curriculum Reform. The Phases of Successful Reform. Teacher. 

Attitudes Towards Reform. 
 

Abstrakt  
Štúdia popisuje fázy úspešnej kurikulárnej reformy a vysvetľuje, ako 

boli realizované na Slovensku. Pritom porovnáva výsledky skupiny 

učiteľov podporujúcich a odmietajúcich ďalšie reformné zmeny na 

základe dotazníkového výskumu na slovenských základných školách. 

Dôsledky neakceptovania základných podmienok a krokov reformy 

vyvodzuje na základe analýzy rozhovorov s učiteľmi a nimi 

prezentovaných postojov k reformným zmenám. 

Kľúčové slová: Kurikulárna reforma. Fázy úspešnej reformy. Učiteľ. Postoje 

k reforme. 

 

Na Slovensku sa dnes hlavne ústami politických protagonistov stále 

viac a viac hovorí o potrebe ďalšej reformy školstva. Pritom nikto z nich 

seriózne nezhodnotil, ako sa reformné snahy z roku 2008, ktoré akcentovali 

predovšetkým nové vzdelávacie ciele v podobe dosiahnutia žiackych 

kompetencií a aplikáciu dvojúrovňového kurikula, zaviedli do praxe a či vôbec 

k nejakej reforme došlo. Tá by sa totiž podľa teoretikov a realizátorov školských 

reforiem (napr. M. Fullan, 2007, D. Greger, 2011, McKinsey&Company, 2011), 

musela prejaviť minimálne: a) v zlepšení vzdelávacích výsledkov žiakov, t. j. 

v zlepšení kvality výučby priamo v triede, b) v pozitívnych postojoch a zvýšení 

                                                 
1
 V štúdii sú využité aj výsledky výskumu projektu APVV-0713-12 Implementácia 

kurikulárnej reformy v základných školách v Slovenskej republike, ktoré sú 

autorstvom riešiteľského kolektívu v zložení: Porubský, Š., Kosová, B., Doušková, 

A., Trnka, M., Poliach, V., Fridrichová, P., Adamcová, E., Sabo, R., Lynch, Z., 

Cachovanová, R., Simanová, L., spracované v odkazovanej publikácii Porubský et 

al. 2016. Výskum prebiehal v rokoch 2014 a 2015. 
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profesionality, autonómie a zodpovednosti učiteľov a školských lídrov, t. j. 

v zvýšení kvality vnútorných kooperatívnych procesov v škole a c) 

v pozitívnych postojoch verejnosti k školstvu. Ako ukazujú výsledky 

medzinárodných a národných testovaní, ale aj protesty slovenských učiteľov 

z rokov 2015 a 2016 a reakcie na ne, tieto efekty sa ani po 9 rokoch od reformy 

neprejavujú.  

Pri hľadaní odpovedí na otázku, kde sa stala chyba, je vhodné sa opierať 

o koncepty úspešných kurikulárnych reforiem, ktoré vždy zdôrazňujú 

nadväznosť a nepreskočiteľnosť niekoľkých fáz (M. Brundrett & D. Duncan, 

2011, M. Fullan 2007, 2010, Y. Ch. Cheng, 1994, B. Kosová & Š. Porubský, 

2011). Obvykle sú to 3 – 4 fázy s nasledovným obsahom:  

1. príprava reformy a budovanie étosu (diagnostikovanie stavu, 

formulovanie zmien, získanie ľudí), 

2. zavádzanie a overovanie inovácií – plánovanie, realizácia a vyhodnocovanie 

prvých skúseností, úprava inovácií, stála podpora učiteľov, 

3. inštitucionalizácia, zachovanie zmeny – pokračovanie, dotváranie, ale 

najmä integrovanie a systémové ukotvenie zmeny vnútri školy, či 

školstva a jej diseminácia. 

Koncepty úspešných kurikulárnych reforiem majú spoločné prvky. 

Jedným je princíp, že zmeny prebiehajú súbežne: zhora sú vytýčené ciele 

reformy a vzdelávania, princípy, rámcový program reformy, ale inovácie, 

ktorými sa ciele dosahujú, vychádzajú zdola zvnútra školy či triedy podľa 

potrieb žiakov, a sú postupné, od menších overených inovácií k väčším. 

Druhým je zdôrazňovanie zásadnej úlohy učiteľa, ktorý sa podieľa na ich 

príprave, zavádza ich do svojej práce, skúsenosti reflektuje a evalvuje, 

inovácie koriguje a dotvára v tímovej spolupráci, čím sa zároveň sám rozvíja. 

Vidia teda učiteľa nie ako implementátora zmien, ktoré naprojektovali experti, 

ale ako aktívneho tvorcu kurikula a pritom aj seba samého.  

Výskumný projekt Implementácia kurikulárnej reformy v základných 

školách v Slovenskej republike, realizovaný Pedagogickou fakultou Univerzity 

Mateja Bela v Banskej Bystrici, sledoval, či a ako sa zmeny deklarované na 

politickej úrovni ako reforma implementovali do edukačnej praxe, 

predovšetkým na mezoúrovni školy a aký postoj k nim učitelia majú a to 

kombináciou kvantitatívnej a kvalitatívnej metodológie. Dotazník IKR-2014 

rozlišoval 5 kvalitatívnych dimenzií: hodnoty, obsahy, procesy, aktéri 

a kontext (Š. Porubský et al. 2014). K 17 otázkam bola ponúknutá vždy 

skupina položiek (spolu 139 položiek), ku ktorým sa respondenti vyjadrovali 

na štvorstupňovej likertovskej škále výrokmi: veľmi súhlasím – skôr súhlasím 

– skôr nesúhlasím – veľmi nesúhlasím, príp. neviem. Výsledky sa 

vyhodnocovali prostredníctvom indexov, ktorých stredná hodnota bola 2,5. 

Výsledky pod týmto indexom predstavovali prevahu nesúhlasných odpovedí 

na danú položku. Pre spracovanie boli použité predovšetkým neparametrické 

štatistické procedúry. Kvalitatívnou časťou výskumu bol pološtruktúrovaný 

rozhovor, viazaný na otázky dotazníkového výskumu s 25 učiteľmi piatich 
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škôl, ktoré reprezentovali všetky typy škôl z aspektu veľkosti školy 

a sociálneho rozvoja regiónu školy. Obsahová analýza záznamov bola 

realizovaná za pomoci softvéru ATLAS.ti. 

Celkovo bolo do výskumu zahrnutých 954 učiteľov zo 63 

základných škôl všetkých krajov Slovenska, ktorí pracujú v školstve 

minimálne od roku 2008 (celkové výsledky pozri Š. Porubský et al., 2016). 

Prvým zarážajúcim výsledkom bolo celkové veľmi negativistické vnímanie 

stavu školstva po šiestich rokoch reformy (tab. 1). Priemerné skóre 

združeného indexu za všetkých 6 položiek bolo 2,04, čo je značne pod 

strednou hodnotou. 

Tab. 1: Spokojnosť so stavom školstva  

Položka 
Súhlas 

% 

Nesúhlas 

% 

Neviem 

% 

kvalita vzdelania obyvateľov sa stala 

prioritou v našej spoločnosti 
17 81 2 

nastala výrazná pozitívna zmena v školstve 11 85 3 

naše školské reformy a ich výsledky sú 

porovnateľné s okolitými krajinami 
11 72 17 

doteraz to v školstve nebolo uspokojivé, ale 

všetko smeruje k zlepšeniu 
13 81 5 

doteraz to v školstve nebolo uspokojivé, ale 

malo by sa v reformách pokračovať 
51 43 5 

malo by sa skončiť s reformami v školstve 

a vrátiť sa k tomu, čo tu bolo pred rokom 

1989  

43 46 11 

 

Pre hlbšiu analýzu sme respondentov rozdelili na dve skupiny podľa 

položky „malo by sa skončiť s reformami v školstve a vrátiť sa k tomu, čo tu 

bolo pred rokom 1989“, ktorá polarizovala učiteľov na dve temer rovnaké 

skupiny. Vzorku tvorilo 843 respondentov, ktorí na túto položku odpovedali 

kladne alebo záporne (tab. 2).  

Tab. 2 Profil skupín respondentov podľa vzťahu k ďalším školským 

reformám 

Skupina 

 

Poče

t 

% 

žien 

v skupin

e 

% 

učiteľov  

2. st.  

% 

prax 

<10r 

% 

prax 

11-20 

% 

prax 

21 - 30 

% 

prax 

>31 r 

A -  

pokračovať 

v reformách 

437 80,8 55,1 27,9 26,5 27,9 17,5 

B - vrátiť 

sa pred 

1989 

406 83,5 56,4 20,9 28,7 31,4 19,0 
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Podľa pohlavia a vzdelávacieho stupňa, na ktorom učitelia pôsobia, boli 

obe skupiny pomerne vyrovnané, ale v skupine B podiel odmietajúcich reformy 

so stúpajúcimi rokmi praxe rastie viac ako v skupine A. Cieľom analýzy bolo 

hľadať príčiny rozdielov medzi týmito skupinami učiteľov a možné dôvody 

odmietania ďalších reforiem, vrátane možnosti, že príčinou mohol byť samotný 

obsah reformy a procesy jej implementácie. Preto v nasledujúcom texte 

postupujeme podľa uvedených fáz úspešných reforiem, dokladujeme ich 

komparáciou výsledkov skupín A a B a pre interpretáciu príčin rozdielov 

využívame aj analýzu rozhovorov z kvalitatívnej časti výskumu (Š. Porubský et. 

al, 2016). V rozsahu tejto štúdie nie je možné pomenovať všetky aspekty, preto 

vyberáme len niektoré najvýpovednejšie zistenia. 

1. Príprava reformy a budovanie étosu 

Na úrovni aktérov reformy je najpodstatnejšia súčasť prvej fázy 

budovanie étosu pre reformu, ktorú niektorí autori považujú za takú dôležitú, 

že ju označujú za samostatnú fázu reformy (M. Brundrett & D. Duncan, 2011). 

Podľa A. Hargreavesa (1991) učitelia nemôžu byť do zmien šikanovaní, a len 

zriedka môžu byť podplatení, aby ju realizovali. Zmena učiteľov je oveľa 

komplexnejšia, pretože to, čo ich robí učiteľmi, je viac ako len technické 

ovládanie zručností a kompetencií, je to dokonca viac ako otázka morálnej 

cnosti a výberu. Cheung a Wong, zistili, že učitelia, ktorí sa so zmenou 

stotožnili, premietli zmeny aj do praxe v oblasti učebných stratégií, 

zohľadňovania diverzity žiakov, hodnotenia žiakov, medzipredmetových 

vzťahov a obsiahnutia viacnásobných rol učiteľa. Pritom úlohu zohrávalo: a) 

aké jasné sú zmeny pre učiteľov; b) kongruencia, s akou je zmena naviazaná 

na predchádzajúci stav a c) pomer námahy v porovnaní s benefitmi, ktoré 

zmena učiteľovi prinesie (A. Cheung & P. Wong, 2011). Učitelia musia 

pociťovať skutočnú potrebu zmien, aby boli do inovácií motivovaní. 

Hoci sme si boli vedomí, že pre 20-ročnú nemožnosť realizovať 

zásadnejšie inovácie v plne centralizovanom školstve inovačné nadšenie 

učiteľov z 90-tych rokov pominulo, predsa len bolo prekvapujúce, aké zmeny 

považovali učitelia za najnaliehavejšie (tab. 3). Učitelia odmietajúci reformu 

pociťovali štatisticky významne nižšiu potrebu zmien ako skupina A, boli teda 

menej motivovaní, pritom v troch oblastiach (index < 2,5) ju nepociťovali 

vôbec. Obe skupiny paradoxne očakávali, že reforma akosi zvonku najviac 

zmení to, čo je prioritne v ich vlastných rukách. O celkovom neporozumení 

zmien, ale zvlášť u skupiny B, svedčí, že učitelia nereflektovali skutočnosť, že 

bez decentralizácie moci cez dvojúrovňové kurikulum, ktoré zároveň ovplyvní 

ciele a obsahy vzdelávania, nie je možné dosiahnuť vyššiu akceptáciu špecifík 

žiaka, tým aj pozitívnejšiu klímu, či využitie niektorých inovačných stratégií 

a foriem výučby. To vypovedá aj o poznatkovej nepripravenosti, čo to vlastne 

dvojúrovňové kurikulum je. Táto nepripravenosť a nepochopenie sa 
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prejavovali aj v rozhovoroch po 6-ročnej skúsenosti s tvorbou školských 

vzdelávacích programov (ďalej len ŠkVP). 

Tab. 3 Naliehavosť reformných zmien podľa priemerného skóre položiek 

 

Súčasťou tejto fázy je diagnostika stavu,  identifikácia kľúčových 

problémov, jasné vyjadrenie cieľov a stratégie postupu zmien, ich 

vysvetľovanie a argumentácia, budovanie vzťahov a súladu aktérov zmien 

a to na všetkých úrovniach, t. j. tak na úrovni štátu, regiónu, obce, školy, či 

na úrovni tímu aktérov inovácie. Nič z toho sa neudialo pre umelý časový 

stres navodený rýchlymi zákonnými úpravami, pretože prichádzajúce 

prostriedky z európskych štrukturálnych fondov nebolo možné použiť na 

nereformované školstvo.  

Na úrovni štátu má byť výsledkom tejto fázy kvalitný programový 

dokument, ktorý nastaví ciele zmien a stratégiu, ako ich dosiahnuť 

s postupnosťou krokov a ich zabezpečením na rôznych úrovniach, t. j. 

modeluje procesy školskej reformy. Súčasťou je obsahový dokument 

venovaný samotnému vzdelávaniu – novým cieľom a výstupom vzdelávania; 

konceptu a rámcovému vymedzeniu školského kurikula, umožňujúcemu 

rozpracovanie; princípom a stratégiám výučby, ktorými sa nové ciele 

dosahujú; hodnotiacim a evalvačným postupom, ktorými sa ich dosiahnutie 

overuje, pričom tieto súčasti sú vnútorne kompatibilné. Tento vyjadruje 

vecný obsah školskej reformy. Slovenská reforma bola založená len na 

obsahovom dokumente, ktorý ale uvedené požiadavky nespĺňal. Ako 

hodnotia učitelia nový ŠVP v porovnaní s učebnými osnovami pred rokom 

2008, ukazuje tabuľka 4 a graf 1. Len v tejto otázke, pýtajúcej sa na kvalitu 

oboch dokumentov, bola použitá 5-stupňová škála s výrokmi: veľmi vysoká 

– mierne nadpriemerná – priemerná – skôr nízka – nízka, pri ktorej stredná 

hodnota je 3. 
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Tab. 4: Kvalita učebných osnov spred roku 2008 a ŠVP z pohľadu skupín A a B. 

 
Uvedený rozdiel skóre medzi skupinami je významný: **na hladine p<0,01, *na 

hladine p<0,05 

 

Je evidentné a potvrdilo sa to aj v rozhovoroch, že učitelia oboch 

skupín, ale najmä skupiny B, nostalgicky nadhodnocujú kvalitu bývalých 

učebných osnov  a „smútia“ za stratou pevnej, nemennej, jednotne danej 

opory a istoty, nad ktorou sa nebolo potrebné príliš zamýšľať. Celkové 

hodnotenie starých učebných osnov medzi skupinami je mierne 

nadpriemerné temer vo všetkých položkách a ich poradie je v oboch 

skupinách identické. Kvalita nového ŠVP je podľa nich výrazne nižšia, 

pričom skupina B ho hodnotí horšie ako skupina A, priemerne až 

podpriemerne a poradie položiek nie je rovnaké. Ako nadpriemerný hodnotia 

len poskytovaný priestor na dotvorenie učiteľom a náročnosť pre 

spracovanie učiteľom. Významnosť rozdielov je dobre viditeľná podľa 

rozloženia kvartilov odpovedí za všetky položky dohromady (graf 1). 
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Graf 1: Hodnotenie kvality ŠVP skupinami A a B podľa kvartilov 

 

              1 – nízka kvalita, 5 – veľmi vysoká kvalita 

Ešte výpovednejší je prehľad učiteľmi pociťovanej miery zníženia 

kvality nového štátneho kurikula oproti starým učebným osnovám (tab. 5). 

Najnegatívnejšie je hodnotený súlad a nadväznosť učiva, zrozumiteľnosť 

a logická štruktúra ŠVP. Kritika nezrozumiteľnosti bola v rozhovoroch 

smerovaná predovšetkým k novej terminológii, a pretože koncepčne 

nepripravení učitelia ju nedávali do vzťahu k novému konceptu výučby, 

nevnímali nový význam pojmov, ale novými pojmami len nahradili (aj vo 

vlastnom myslení) tie staré, pričom ich obsah zostal zachovaný, najčastejšie 

so stanoviskom – veď to sme robili aj predtým. 

Tab. 5: Miera pociťovaného zníženia kvality ŠVP oproti učebným osnovám 

spred roku 2008 podľa skupín A a B 
 

Položka 
A 

UO-ŠVP 

B 

UO-ŠVP 

súlad a nadväznosť -0,65 -0,97 

zrozumiteľnosť -0,44 -0,89 

logická štruktúra -0,52 -0,85 

realizovateľnosť -0,34 -0,67 

odborná správnosť -0,34 -0,65 

vyváženosť vzdelávacích oblastí -0,23 -0,48 

náročnosť učiva vzhľadom k žiakom -0,32 -0,47 

náročnosť učiva na spracovanie učiteľom 0,18 0,01 

priestor pre dotvorenie 0,63 0,27 
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Za povšimnutie stojí položka, v ktorej učitelia tvrdia, že sa znížila 

náročnosť učiva vzhľadom k žiakom. To svedčí o dvoch skutočnostiach, 

ktoré sa potvrdili aj pri analýze rozhovorov na štyroch školách (s výnimkou 

jednej, ktorá mala iný prístup): a) učitelia nepochopili nové ciele 

vzdelávania, pretože dosiahnuť určitú úroveň žiackych kompetencií je 

omnoho náročnejšie, ako naučiť sa naspamäť určené učivo, nepovažujú ich 

za východiskové pri tvorbe ŠkVP a ani ŠkVP tak netvorili; b) učitelia stále 

hodnotia náročnosť a celý ŠVP len podľa rozsahu vecného obsahu 

predmetov, čo im v skutočnosti znemožňuje realizovať žiaduce zmeny 

výučby smerujúce ku kompetenciám. Učitelia v rozhovoroch kritizovali 

viaceré detaily ŠVP, napr. nedostatok hodín pre isté predmety, zlú 

následnosť obsahových celkov, ale nepochopili, že tieto chyby môžu vo 

vlastnom ŠkVP odstrániť a tak to ani neurobili. V podstate nevnímali ŠVP 

ako rámcový konštrukt, s ktorým treba ďalej pracovať. A pravdupovediac 

ani nemohli, pretože samotné štátne kurikulum bolo spracované po 

predmetoch a ročníkoch s rozsiahlym množstvom štandardov. Nekvalitné 

štátne kurikulum a absencia stratégie postupných krokov reformy, ako 

uvedieme ďalej, mala pre celý proces reformy vážne negatívne dôsledky. 

2. Zavádzanie a overovanie inovácií 

Táto fáza je v úspešných reformách považovaná za podstatnú. V nej 

učitelia plánujú, odskúšavajú a zhodnocujú inovácie, postupne zavádzajú 

zmeny do výučby v triede, či v škole, neustále ich reflektujú a korigujú, aby 

boli v súlade s cieľmi reformy. V tímovej práci plánujú, dávajú si spätnú 

väzbu, učia sa navzájom, zdieľajú skúsenosti a tým posilňujú svoju 

profesionalitu, sebapoňatie a  autonómiu (M. Brundrett & D. Duncan, 2011, 

M. Fullan 2007). Celý proces vyžaduje rozhodné vedenie, ktoré sa drží svojho 

cieľa, udržiava motiváciu zvlášť v čase neúspechov, poskytuje odbornú aj 

organizačnú podporu, buduje vzťahy a pozitívnu klímu (M. Fullan 2010), 

k inováciám zabezpečuje cielený profesijný rozvoj aktérov (Y. Cheng 1994). 

Inovatívne školy sa sieťujú, zvyšujú tak prístup k úspešným praktikám 

a spoločne sa vzdelávajú. Fullan zdôrazňuje fakt, že aby bol dosiahnutý 

úspech, musí sa tak diať synergicky na všetkých úrovniach (M. Fullan, 2010, 

s. 24 - 26), napr. inšpekcia postupne zavádza nové modely evalvácie, 

regionálny manažment nové modely participácie a pod. 

V realizovaných výskumoch reforiem sa potvrdilo, že úspešnosť 

zavádzania zmien sa zvyšuje a učitelia skôr zreformujú svoje vyučovanie, 

napr.: ak sú zapojení do procesu inovácie od počiatočnej myšlienky až po jej 

implementáciu a revíziu a ak dôverujú vedeniu školy (M. Brundrett & D. 

Duncan, 2011); ak majú skúsenosť úspechu v zavádzaní predchádzajúcich 

inovácií (J. McCormick, P. Ayres & B. Beechey, 2006); ak majú dostatočne 

rozvinuté sebavedomie – vedomie vlastnej profesionality (A. Hargreaves, 
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1991); ak môžu spoločne vytvárať materiály, plánovať a zdieľať navzájom 

nápady (R. Anderson, 1995).  

V slovenských podmienkach sa táto fáza ťažko hodnotí, pretože 

etapa postupného zavádzania inovácia zdola, bola preskočená, čím bez 

reflexie praxe nebola umožnená ani skutočná premena pedagogického 

myslenia učiteľov. Tieto procesy sme u nás mohli sledovať v 90-tych 

rokoch, keď prostredníctvom inovačných hnutí zastrešovaných zahraničnými 

partnermi školy a učitelia zavádzali čiastkové inovácie, napr. slovné 

hodnotenie, integrované tematické vyučovanie, prvky otvoreného 

vyučovania a pod., sieťovali a vzdelávali sa v asociáciách a mimovládnych 

organizáciách (Nadácia Susan Kovalik, Škola dokorán, Orava – IOWA 

a pod.) a spontánne tak šírili inovácie do školskej praxe. Tie však postupne 

zanikli, pretože ešte ďalších 10 rokov nedošlo k tretej etape reformy. 

Naopak, na Slovensku sme skočili rovno do poslednej etapy 

štrukturálneho ukotvenia zmien, ale bez celkovej prípravy jej aktérov, bez 

ich porozumenia a bez sprievodnej podpory. Respondenti sa vyjadrovali 

k tomu, či mali dostatok času a informácií, dostatočnú odbornú, organizačnú 

a technickú podporu. Kým v skupine A bola podpora celkovo hodnotená na 

úrovni priemeru (celkový index 2,49), skupina učiteľov odmietajúcich 

reformu nepociťovala podporu, ani v jednej z piatich položiek index 

nedosiahol stredovú hodnotu (2,27). Rozdiely medzi skupinami v položkách 

aj celkovo boli štatisticky významné a dokresľuje ich graf 2. 

Graf 2: Pociťovaná podpora pri zavádzaní reformy podľa skupín A a B 

podľa kvartilov 
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Dá sa teda usudzovať, že nedostatočná podpora je jedným 

z prediktorov odmietania reformných zmien. To sa potvrdilo aj 

v rozhovoroch, v ktorých učitelia vyjadrovali svoje zneistenie a bezradnosť, 

vyúsťujúcich bez podpory do negatívneho postoja k zmenám. Časté 

zdôrazňovanie, že neboli pripravení na zmeny, že nerozumeli pojmom, že 

nemali žiadnu podporu, vyznievalo ako obranná reakcia, ktorou sa 

dištancujú od zodpovednosti za „spackanú“ reformu (Š. Porubský et al., 

2016). V celom súbore bola významne najnižšie hodnotená táto podpora 

v skupine riadiacich pracovníkov (2,0), ktorí ju mali dostať od decíznej 

sféry, či tvorcov reformy, aby ju mohli na úrovni školy poskytnúť svojim 

učiteľom. 

3. Inštitucionalizácia a zachovanie zmeny 

V tejto fáze sú vyhodnotené zmeny dotvárané a prispôsobované 

meniacim sa podmienkam, ale predovšetkým integrované a systémovo 

ukotvované prostredníctvom dokumentov, či programov vnútri školy, či 

školstva. Znamená to nielen zmenu imidžu príslušnej školy, ale následne 

získavanie ďalších učiteľov pre zmeny, rozširovanie skupín aktérov zmeny 

a disemináciu inovácie (M. Fullan, 2007). Je posledným krokom v cykle 

zmeny a zároveň východiskom pre ďalší cyklus inovácií. Na rozdiel od toho 

bolo na Slovensku školám prikázané, aby všetky zmeny zaviedli do 

školského programu naraz a ihneď. Podľa výskumov v prípade zmeny zhora-

nadol učitelia môžu reagovať okamžitým rozhorčením, zámerným 

vyhýbaním sa, čiastočným prijatím, rafinovanou subverziou alebo dokonca 

tichou revolúciou (Mutch, 2012). Ako sa ukázalo v rozhovoroch, na 

Slovensku mala táto reakcia podobu formálneho naplnenia požiadaviek 

tvorby ŠkVP bez skutočnej vnútornej zmeny. Pretože školy ho mali vytvoriť 

v časovom strese, proces implementácie bol sprevádzaný vysokou mierou 

formalizmu. Učitelia sa sústredili viac na formálnu než na obsahovú stránku 

školského kurikula, prioritou bolo dodržanie elektronickej šablóny, a nie 

nastavenie cieľov a obsahov vzdelávania k dosiahnutiu žiackych 

kompetencií. Časté boli vyjadrenia o potrebe po formálnej stránke uspokojiť 

kontrolné orgány, resp. výroky s nádychom akejsi hrdosti na schopnosť 

„prechytráčiť“ nadriadené orgány spracovaním ŠkVP len formálne. 

Pretože učitelia podstate zmien nerozumeli, otvorene priznávali, že 

po úvodnej bezradnosti len prepisovali ŠVP aj s jeho chybami do ŠkVP, 

alebo opisovali staré učebné osnovy do novej formy, kde vymenili staré 

pojmy za nové. Mnohí prezentovali vnímanie reformy ako „hry so slovami“ 

a pýtali sa, prečo to vlastne majú robiť. A bolo to aj tým, že štátne kurikulum 

samé bolo mätúce – žiadalo nové ciele v podobe kompetencií, uplatniť 

vzdelávacie oblasti, ale spracované bolo striktne po predmetoch a ročníkoch. 

A tak vedenie škôl taktiež rozdelilo úlohy jednotlivcom, či viacerým 

učiteľom podľa predmetov. Časté boli výroky, že každý tvoril svoj predmet 
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sám, že ŠkVP netvorili a ani nevnímali ako celok. Profilácia školy sa 

pridávala nakoniec. Nešlo teda o tvorbu inovatívneho programu, ani 

o spoločné zavádzanie inovačných zmien. Podľa výpovedí učiteľov až 

následne v ďalších rokoch začali viac kooperatívne korigovať nedostatky 

a reflektovať podstatu dvojúrovňového kurikula. Výlučne predmetové 

nazeranie v ŠVP a na tvorbu ŠkVP dodnes neumožnilo učiteľom plne 

porozumieť konceptuálnej odlišnosti novej práce s kurikulom, ani uchopiť 

v praxi nové ciele v podobe kompetencií žiakov, ani myšlienku vzdelávacích 

oblastí a prierezových tém.
2
  

Takýto proces pochopiteľne spôsobil, že učitelia vnímali tvorbu 

ŠkVP ako zbytočne prácnu a nezmyselnú. Prácnosť vnímali obe skupiny 

rovnako, ani v jednotlivých položkách, ktoré ju sledovali, ani v združenom 

indexe prácnosti neboli medzi skupinami A (2,85) a B (2,81) významné 

rozdiely, nadpriemerné zaťaženie učiteľov prezentuje teda všeobecný 

pohľad. Inak je to už pri hodnotení zmyslu tejto práce a jeho výsledku, ktorý 

skupina učiteľov odmietajúcich reformu prevažne nevidí. Vo vzťahu k škole 

síce čiastočne vidia ŠkVP ako prospešný dokument, ale aj tak ho polovica 

skupiny B označila za zbytočný (tab. 6), povedané slovami jedného učiteľa 

„ktorý keby nebol, nič sa nedeje“.  

Tab. 6: Prospešnosť ŠkVP pre školu 

 

Omnoho vážnejší rozdiel medzi skupinami je vo vnímaní 

prospešnosti procesu tvorby ŠkVP pre vlastnú profesionalitu. Skupina A ju 

hodnotila mierne nadpriemerne, ale v skupine B nedosiahla ani strednú 

hodnotu (tab. 7).  

                                                 
2
 Len jedna z piatich škôl vďaka účasti v inovačných programoch pristúpila k tvorbe 

ŠkVP inak. Učitelia v tímovej práci koordinovali stupňujúce sa požiadavky na 

žiacke kompetencie a obsah vzdelávania naprieč predmetmi a ročníkmi. Učebný 

plán tvorili tímovo podľa vzdelávacích oblastí, optimalizovali v nich témy učiva, 

ak videli chyby v štátnom kurikule a hlásili sa k profilu školy ako k svojmu.  
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Tab. 7: Prospešnosť práce na ŠkVP pre respondenta 

 

Predpokladáme, že skupina učiteľov odmietajúcich reformu sa 

sformovala z učiteľov škôl, ktoré prešli práve takou tvorbou ŠkVP, ako tu 

popisujeme – konceptuálne nepochopenou, a  preto formálnou, kde 

vynaložená námaha dodnes nedáva učiteľom zmysel. Preto sa nemožno 

čudovať, že v rozhovoroch opakovane volali po centralizujúcich opatreniach, 

aby „oni tam hore“ všetko jednotne zadefinovali, od filozofie edukácie, 

časových dotácií, učebných osnov, formulácií kompetencií až po jednotné 

učebnice a metodické príručky. Ak v tejto fáze má zmena zostať zachovaná, 

tak musíme konštatovať, že zmena nenastala. Čo zostalo zachované, ale 

z minulosti, je tradičná mentalita učiteľa ako vykonávateľa štátom centrálne 

určeného kurikula a jeho požiadaviek a nie ako tvorcu kurikula podľa 

potrieb svojich žiakov. 

4. Úspešnosť slovenskej reformy 

Po otázke: „Čo prinieslo zavedenie ŠVP a ŠkVP?“ hodnotili učitelia 

21 ponúknutých položiek. V celom výskumnom súbore dosiahol združený 

index za všetky položky hodnotu 2,5, čo je presný priemer, teda neurčité 

a rozpačité hodnotenie, ani áno ani nie. Medzi skupinami A a B bol vo 

všetkých položkách štatisticky významný rozdiel. Zo všetkých 21 položiek 

vidia učitelia podporujúci reformu mierny prínos reformy v 15 z nich. 

Naopak, učitelia odmietajúci reformu nevidia prínos reformy v 13 

položkách, kde skóre nedosiahlo ani stredovú hodnotu. Jej združený index 

2,33 naznačuje, že reformu ako celok nepovažujú za prínosnú (tab. 8), čo 

potvrdzuje aj kvartilové rozloženie všetkých odpovedí (graf 3).  
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Tab. 8: Prínos reformy podľa skupín A a B 
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Graf 3: Kvartilové rozloženie odpovedí skupiny A a B na prínos reformy 

 

Obe skupiny uznávajú mierny prínos v 6 položkách, a to najmä pre 

školu ako inštitúciu. Za povšimnutie však stojí, že obe skupiny nevidia 

prínos v tom najpodstatnejšom, podľa čoho sa vo svete hodnotí úspešnosť 

reformy – v zlepšení záujmu žiakov o učenie sa a ich vzdelávacích 

výsledkov, v zlepšení klímy a atmosféry v škole, práce učiteľského zboru 

a žiaľ, ani pedagogického myslenia učiteľov. Toto spoločné zistenie, ale aj 

silne negatívne výsledky skupiny B napovedajú, že učitelia považujú 

reformu za viac-menej neúspešnú. A ak sa tieto zlepšenia nedostavili 

a nezmenilo sa ani pedagogické myslenie učiteľov, došlo vôbec k reforme? 

Spolu s inými sa domnievame, že ani nie, pretože boli naplnené všetky 

hlavné predpoklady pre tzv. „inováciu bez zmeny“: nedostatočná znalosť 

a pripravenosť, nedostatok podpory, absentujúci konsenzus o zmene 

a reformná iniciatíva iba zhora-nadol (S. Ng, 2009). 

Zo všetkých sedemnástich otázok dotazníka boli rozdiely ich 

združených indexov medzi skupinou učiteľov podporujúcich reformu 

a skupinou učiteľov odmietajúcich reformu štatisticky významné v trinástich 
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z nich (76 %), pričom v skupine B boli vždy negatívnejšie. Odmietanie 

reforiem tak zrejme nie je spôsobené nejakým jasne určujúcim faktorom, ale 

skôr komplexom mnohých činiteľov, a to tak na ako na úrovni štátu (mätúce 

spracovanie štátneho kurikula, direktivita a formalizmus procesu zavádzania 

zmien), ako aj na úrovni školy (absencia podpory, nepripravenosť, 

nepochopenie dvojúrovňového kurikula ani lídrami), ktoré pôsobia 

synergicky. Pritom je táto skupina príliš veľká, aby to nemalo dopad na 

začínajúcich kolegov, žiakov či rodičov.  

Najvážnejšie dôsledky sú v ich postojoch k reformným zmenám 

a k sebe, ktoré vyústili do: 

 formálnej realizácie nepochopiteľných a nepochopených zmien, ktorá 

bráni vidieť zmysel reformy, 

 opätovného volania po centralizujúcich opatreniach pre zneistenie, 

bezradnosť a rozporuplnosť vlastných postojov,  

 do obranných reakcií odmietania uplatniť vlastnú profesijnú autonómiu 

pre spochybnenie seba samých ako schopných tvoriť kurikulum, 

 do dištancovania sa od zodpovednosti za výsledky reformných zmien. 

Pokiaľ by malo dôjsť k novej reforme opäť nariadenej zhora, tieto 

dôsledky sa ešte zhoršia. Jednu z ciest, ktoré vidíme, je dôsledné uplatnenie 

overených fáz reforiem zdola, t. j. budovanie étosu a postupné prežívanie 

a reflektovanie pozitívnych skúseností najprv z menších a neskôr z väčších 

úspešných inovácií vlastnej praxe v tímovej spolupráci, podporených 

spoločným vzdelávaním tímov ku konkrétnym inováciám, vzájomným 

učením sa od kolegov a zdieľaním príkladov úspešnej praxe iných. A práve 

takto by mala byť zameraná nová filozofia kontinuálneho vzdelávania 

učiteľov. 
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Pozícia teórie a praxe výchovy v procese eliminácie 

negatívnych spoločenských javov 

Position of Theory and Practice of Education in the Process 

of Elimination of Negative Social Appearances 

Ján Danek 

Abstract  
Ther article analyses the importance of upbringing and education in the 

society and with it connected formation of personality of a man. It continues 

by analysis of the existing negative phenomena in Slovak society with 

determination of the procedure to eliminate them on the basis of creation of 

independent, identitcal and socialised personality connected with the life of 

society. 

Key words : Upbringing. Education. Society. Activity. Social Conditions. Personality. 
 

Abstrakt  
Štúdia je zameraná na analýzu výchovy a vzdelávania v spoločnosti a s nimi 

spojené utváranie osobnosti človeka. Pokračuje analýzou existujúcich 

negatívnych  javov v slovenskej spoločnosti s určením postupov ako ich 

eliminovať na základe utvárania samostatnej, identickej a socializovanej 

osobnosti spojenej so životom spoločnosti.  

Kľúčové slová: Výchova. Vzdelávanie. Spoločnosť. Aktivita. Spoločenské Podmienky. 

Osobnosť. 

Proces utvárania osobnosti v existujúcich spoločenských podmienkach je 

úzko spojený so vzdelávaním a výchovou, ktoré poskytujú deťom, mládeži, ale aj 

dospelým ľuďom poznanie a vedomosti o prírode, spoločnosti a človeku, lebo 

vzdelanie predstavuje vedomostný základ pre realizáciu výchovy. Výchovy ako 

pedagogickej kategórie, ktorá je viazaná nielen na správanie sa človeka, ale aj jeho 

hodnotovú orientáciu a vlastnú orientáciu v živote a vo svete spojených 

s poznávaním vlastného miesta a významu v nich. Je jasné, že úspešná spoločnosť je 

spojená s kultivovaným a zodpovedným správaním sa a rozhľadom jej jednotlivých 

členov, občanov, ktorých aktivita, angažovanosť, pracovné výsledky i komunikácia 

tvoria podnetnú klímu pre život a vzťahy v existujúcom prostredí. Na uvedené 

kvalitatívne prejavy v živote spoločnosti je potrebné dospievajúce generácie 

pripravovať v súlade a nadväznosti vzdelávania a výchovy a deti, mládež 

a dospelých občanov v primeranej miere usmerňovať, prípadne korigovať v súlade 

s úlohami a možnosťami celoživotného vzdelávania. V tomto zmysle „ treba sa 

neustále usilovať o výchovu autentickej, nekonformnej osobnosti, ktorá si je vedomá 

svojich možností, schopností, aj svojich ideálov, ale aj potrieb iných a sveta, ktorá je 

schopná slobodne, ale pritom zodpovedne  a mravne riadiť vlastný život, ktorá je 

zaujatá osobnými plánmi a zároveň angažovaná pre zlepšenie života spoločnosti.“ 

(Kosová, 2013, s. 161). Ak sledujeme takto postavený cieľ výchovy osobnosti je 

nutné odpovedať na základnú otázku – ako je to možné? a odpoveď treba hľadať 
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v tézach o význame vzdelania, aké poznatky a aké vedomosti si majú deti, mládež 

i dospelí ľudia  osvojovať, ako ich učiť vnímať súvislosti života a sveta. Zároveň je 

tu nutnosť preniknúť do podstaty výchovy z aspektu celkového vplyvu prostredia, 

rozvoja samostatného myslenia, analýzy podmienok existujúcej spoločnosti 

v globálnom i národnom rozmere, ale aj hodnôt a súhry jednotlivých činiteľov 

výchovy a vzdelávania. J. Pelikán (2007, s. 36) v tomto zmysle konštatuje, že 

„výchova znamená predovšetkým využívanie a vytváranie životných situácií, 

v ktorých prichádzajú vychovávaní priamo z logiky situácie k určitým záverom, 

ktoré nie sú prevzaté, ale upevnené zážitkom.“ Vedomostným základom pre 

výchovu je vzdelanie, lebo realizácia výchovy bez existujúcich objektívnych 

a vedeckých poznatkov a vedomostí môže skĺznuť do dogmatizmu alebo výrazného 

ovplyvňovania ideológiou, ktorá môže zámer utvárania samostatnej, identickej, 

svojbytnej a socializovanej osobnosti výrazne skriviť. V procese výchovy je nutné 

upriamiť sa na fakty pravdy, vedeckého poznania a zážitkov. V tomto zmysle 

vzdelanie znamená určitú sumu poznania a vzdelanosť je chápaná ako „ vyjadrenie 

úrovne vzdelania obyvateľstva krajiny, národa či spoločenskej skupiny 

v dosiahnutom základnom, stredoškolskom a vysokoškolskom vzdelaní ako predmet 

medzinárodného porovnávania. “ (Pisoňová a kol., 2017, s. 159). Vzdelaní ľudia, 

starší i mladší, získavajú viac osobnej asertivity, výraznejšiu úctu voči sebe a najmä 

potrebnú dôstojnosť v zmysle chápania človeka ako podstatnej hodnoty 

spoločenského i hospodárskeho života každej reálne sa rozvíjajúcej a demokraticky 

fungujúcej krajiny. Vzdelanosť a výchova, pretavené do celkového správania sa 

ľudí, smerujú k múdrosti ako integrovanej jednote rozumu a správania (Ruisel, 

2004). Vzdelanosť prispieva aj ku kultúre celkového spoločenského života 

a k vnímaniu demokratických súvislostí spoločenských podmienok , lebo čím viac 

vzdelanosti v krajine, tým viac demokracie a menej negatívnych spoločenských 

i ekonomických prejavov (Zelina, 200 ), čo má zabrániť zneužívaniu ľudí pre zištné 

ciele iných jednotlivcov, skupín či politických strán. 

Vzdelanie je chápané ako „súhrn poznatkov a vedomostí o prírode, 

spoločnosti a človeku ako súčasť celkového rozvoja osobnosti človeka a výsledok  

výchovno-vzdelávacieho procesu v sústave škôl a školských zariadení, ktoré 

jednotlivec získal prostredníctvom vzdelávania, vyučovania a výchovy.“ (Pisoňová 

a kol., 2017, s. 158). V každom prípade je úroveň vzdelanosti a vzdelania súčasťou 

celkovej kultúry spoločnosti či krajiny, ktorá je utváraná aj vedou, literatúrou 

a umením, čo znamená, že do kultúry nepatrí len počet relácií alebo vysielaných 

filmov v televízii cez jednotlivé televízne spoločnosti, divadelných vystúpení 

a divadiel, vytvorených filmov, počet realizovaných koncertov, výstav a ďalších 

umeleckých vystúpení, ale aj úroveň čítania, literárnej tvorby, vzájomnej 

komunikácie medzi ľuďmi, úroveň dôrazu na potláčanie negatívnych javov, 

starostlivosť o občanov, vzájomná súhra jednotlivých povolaní a uznávanie sa ich 

vykonávateľmi, kvalita pracovnej činnosti a odmena za jej výkon, či úroveň 

zodpovednoti a rešpektu voči normám života, voči zákonom atď. Keď analyzujeme 

význam vzdelania, potom v súlade s UNESCO je nutné konštatovať, že vzdelanie 

prináša: „1. Prístup k ľudskému poznaniu ako právo každého ľudského bytia. 

2. Vyššiu produktivitu. Dobre živená, ostražitá, vzdelaná, pripravená a zdravá 

pracovná sila je efektívnejšia a produktívnejšia ako nepripravená, zle živená, slabá, 
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chorá, nečinná, apatická pracovná sila. 3. Výraznejšiu ochranu životného prostredia. 

Nevzdelaní, chudobní ľudia sú hlavné ciele miestnej degradácie prostredia, ako je 

erózia pôdy, znižovanie plochy lesa a vznik púštnych oblastí. 4. Podporu sociálnej 

stability, účasť na občianskych aktivitách a formovaní spoločenského kapitálu. 

5. Nižšiu reprodukciu vedúcu k výraznejšej dynamike rodiny. Vzdelávanie žien 

vedie k znižovaniu detskej úmrtnosti, redukcii školského neúspechu, lepšie 

vzdelaným deťom, redukcii detskej práce, redukcii nerovnosti a k vyššej 

zamestnaneckej mobilite. 6. Podporu politickej stability, produktivitu práce 

a znižovanie nezamestnanosti. Spokojná, produktívna a odmenená práca je 

vytváraná pre vzdelaných a nevytvára rámec pre nezamestnaných a je zdrojom 

produktívnej aktivity.“ (Our Crerative Diversity, 1995, s. 61 – 66). 

Ale v nadväznosti na konštatované fakty je nutné hľadať a poznávať aj 

ďalšie prínosy vzdelania a vzdelanosti ako spoločenského javu. Reálne vnímané 

vzdelanie a vzdelanosť, v spojení s výchovným pôsobením v krajine, pomáha 

každému človeku i spoločnosti:  

 výraznejšie riešiť svoje osobné i kolektívne problémy samostatne alebo 

v spolupráci s inými organizáciami,  

 prispievať k dynamickejšiemu logickému a kritickému mysleniu 

v zmysle chápania súvislostí a príčin javov, hodnôt a prístupov,  

 odvážnejšiemu presadzovaniu vlastných nápadov a návrhov, ale aj 

požiadaviek v kontakte s verejnými inštitúciami na základe konkrétnych 

faktov a argumentov, - uplatňovať lepšiu a kultivovanejšiu komunikáciu 

nielen v národnom jazyku, ale prípadne aj v cudzích jazykoch,  

 výraznejšie odolávať negatívnym vplyvom v štýle života,  

 odolávať dogmatickému vplyvu určitej ideológie, politickému, 

národnému či svetonázorovému dogmatizmu,  

 aktívnejšie vnímať vedecký a technický pokrok s odstraňovaním obáv 

pred novými technológiami a technickými prostriedkami,  

 viac si uvedomovať vlastnú zodpovednosť voči sebe i ostaným ľuďom,  

 zvyšovať slobodu a dôstojnosť človeka,  

 výraznejšie umožňovať presadzovanie a uznávanie vlastnej osobnosti 

v zmysle právnych noriem vychádzajúcich z ústavy demokratickej 

krajiny,  

 objektívnejšie hodnotenie vlastných možností a schopností v súvislosti 

s ochranou zdravia,  

 vytvárať výraznejší priestor pre obranu voči zneužívaniu človeka 

v pracovnom procese, spoločenskom živote, prostredí negatívnych 

životných prejavov a pod. 

Z aspektu potrieb lepšej klímy na Slovensku je nutné pozornosť orientovať 

na potrebu odstraňovania korupcie, zosúladiť politické strany so spoločenským 

životom, venovať viac pozornosti občanom a dôstojnosti i kvalite ich života, riešiť 

problémy nedôvery voči verejným činiteľom, podporovať snahy o realizáciu 

mladých ľudí v spoločenskom živote, riešiť negatívne dopady odchodov do 

zahraničia, odstraňovať nekultivovanú komunikáciu, znižovať rozpor medzi 

ekonomickým rastom a nedostatočným ocenením za prácu, či zamýšľať sa nad 
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prílišnou liberalizáciou života. Pri úvahe o vzdelaní, vzdelávaní,  vzdelanosti 

spojených s výchovou, ich význame a prínose pre život jednotlivcov i skupín alebo 

spoločenstiev, je nutné hľadať postupy aktuálneho spájania školy so životom 

a praxou spoločnosti. Tu je zdôrazňovaná skutočnosť, že pri spoločenských, 

ekonomických, bezpečnostných či iných životných ťažkostiach je nutné hľadať 

objektívne cesty vzdelávania a pripravovať mu priestor a podmienky, veriť, že 

vzdelanie je cesta k riešeniu ťažkostí a postupu vpred vo vývoji. Je potrebné 

vytvoriť pre vzdelávanie i výchovu, pre školskú sústavu a hlavne pre učiteľov 

primeranú spoločenskú autoritu, vážnosť a uznanie. Lebo, ako konštatuje M. Zelina 

(2004, s. 215) „medzi vzdelanejšími ľuďmi je aj menej kriminálnikov, alkoholikov 

a narkomanov.“ Samozrejme, nemožno tvrdiť, že vzdelanie je ako výsledok 

vzdelávania  všemohúci liek, lebo aj medzi vzdelanými ľuďmi sa prejavia 

jednotlivci prestupujúci zákony alebo normy morálky, čo je spojené 

s nedostatočným výchovným pôsobením, či vplyvom hodnôt existujúceho užšieho 

alebo širšieho prostredia. Či už ide o korupciu, daňové podvody, poškodzovanie 

spoluobčanov rozličnými sľubmi či pôžičkami, uprednostňovanie príbuzných 

a známych a pod. Aj medzi vzdelanými ľuďmi sa objavujú aj mnohé národnostné, 

rasové, sociálne či ideologické negatívne prejavy degradujúce ľudskú dôstojnosť 

a sú v rozpore s vedeckým poznaním a reálnou ľudskou pozíciou v spoločnosti. 

V tomto zmysle  má byť spojené poznávanie a výchovné pôsobenie tak, aby 

vychovávaní spoznávali skutočnú životnú realitu, určité javy prostredia prežívali, 

hodnotili a samostatne utvárali vlastné postoje. Vzdelanie a s ním spojená výchova 

musia byť hrádzou proti rasistickým, neobjektívnym, nevedeckým, populistickým 

alebo voluntaristickým prístupom s jasne stanovenou normou poznávania i hľadania 

pravdy. Lebo vzdelanie je moc, priestor pre riešenie a presadzovanie osobnosti 

človeka v krajine i vo svete.  

Ukazuje sa jasná línia realizácie výchovy ako jednej z činiteľov utvárania 

osobnosti vnímanej ako integrovanej jednoty vnútorných predpokladov a vonkajších 

vplyvov, čo sa prejavuje v celkovom správaní v spoločenskom prostredí (Kováč, 

201). Ak činiteľmi utvárania osobnosti človeka sú dedičnosť, prostredie a výchova, 

potom činiteľmi výchovy sú prírodné, hospodárske a duchovné činitele. V teórii 

výchovy a realizácii výchovy v praxi znamenajú určité danosti konkrétneho 

vychovávaného, podmienky a kultúru spoločenského i prírodného prostredia 

a systematické a odborné vplývanie na dospievajúcich. V procese výchovy je nutné 

vychádzať preto z potrieb ochrany prírody a jej efektívneho využívania 

s poznávaním jej nevyhnutnosti pre život a ohraničenosti možností prírodných 

zdrojov, nutnosť tvorby materiálnych i duchovných hodnôt, získavanie príslušnej 

kvalifikácie a úcty k pracovnej činnosti spojených s celkovým rozhľadom 

o podmienkach a súvislostiach fungovania sveta a existencie života. Činitele 

výchovy sú spojené aj s obsahom výchovy ako prijímanými normami prístupu 

k životu, svetu, hodnotám, ľuďom okolo seba, k práci, sebe samému. V tomto 

zmysle je obsah výchovy určený biologicky, sociálne a ideovo, teda poznávaním 

vlastnej osobnosti ako človeka, svojho miesta v spoločenských súvislostiach 

a hodnoty, ktoré jedinec prijíma, alebo ktoré sú u neho utvárané v procese 

hodnotovej orientácie v zmysle slobody, práv i povinností každého dospelého 

človeka i dospievajúceho ako občana či budúceho občana a člena spoločnosti 
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spolupodieľajúceho sa na celospoločenskom dianí. „Prax slobody vyžaduje 

disciplínu, poriadok, autoritu riadenú prirodzenými zákonmi a plnenie povinností. 

Bez nich sa sloboda mení v tyraniu nezaslúžených požiadaviek“ (Kuras, 2016, 

s. 187), pričom je nutné poznávanie tohto javu spájať s faktom, že sloboda začína 

vyjadrením pravdy. Pravdy vedeckej, spoločenskej, politickej, životnej a pod. 

V súčasných zložitých národných i globálnych súvislostiach života, zaisťovaní 

bezpečnosti ľudstva v určitej miere škodí prílišný liberalizmus ako prejav nesúladu 

medzi právami a povinnosťami v živote ľudí. Popri uznávanej, i keď nie vždy 

a všade uplatňovanej Všeobecnej deklarácii ľudských práv z 10. decembra 1948 je 

potrebné vnímať a postupne aj v realite života, národného, štátneho i globálneho 

uplatňovať aj ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských povinností z októbra 

1996 spracovanej významnými štátnikmi a verejnými činiteľmi. Spoluautori tejto 

deklarácie ako Helmut Schmidt, Jimmy Carter, Šimon Perez, Valéry Giscard 

d´Estaigne, Franz Vranitzky, Felipe Gonzales, James Callagan, Kiiči Mijazawa, 

Oscar Arvas Sanchez, Kenneth Kaunda a ďalší spojili skúsenosti zo svojej verejnej 

politickej činnosti v rozličných krajinách v záujme mieru a kvalitnej medziľudskej 

spolupráce. Len škoda, že dokument neprijalo medzinárodné spoločenstvo ako 

záväzný dokument, a preto nie je možné  s ním výraznejšie pracovať a presadzovať 

ho. Preto v tomto zmysle musia byť výraznejšie nadviazané aktivity rodiny 

a spoločenského prostredia spojené s celkovou úlohou školy ako výchovno-

vzdelávacej inštitúcie a deti i dospievajúcich učiť orientovať sa v živote, vo svete, 

uvedomovať si význam vlastnej osobnosti a podmienok spoločenského života s ich 

ovplyvňovaním na základe občianskej angažovanosti. Na základe týchto faktov 

R. Havlík a J. Koťa (2002) konštatujú, že vzťahy školy a spoločnosti sa v záujme 

životného vzdelávania a výchovy  prejavujú v nasledovných faktoch: 1. Spoločnosť 

obklopuje školu konvenčnou vierou a tradičnými požiadavkami, v spoločnosti 

obvykle prevládajú voči dieťaťu konvenčné postoje stredných a starších generácií. 

2. V škole sú využívané a uplatňované historické skúsenosti. 3. Existuje rozdielny 

vzťah chápania sveta u detí a dospelých. 4. Prejavuje sa kontrola zo strany štátu, štát 

preberá socializáciu prostredníctvom výchovy a vzdelávania, najmä cez zákony 

o výchove a vzdelávaní. 5. Existuje ochranná funkcia školy. 6. Škola zabezpečuje 

ochranu zdravia a bezpečnosti detí a mládeže. 7. Spoločnosť zabezpečuje 

prostredníctvom štátu aj rozvoj pomocných inštitúcií, ktoré umožňujú 

zdokonaľovanie procesov výchovy a vzdelávania vzhľadom na zvláštnosti 

jednotlivých detí. 

V tomto smere sa v podmienkach Slovenskej republiky výchova 

a vzdelávanie majú a musia, v záujme výraznejšej občianskej spoločnosti, zamerať 

na dynamiku dôraznosti osobnosti ako sily verejnej mienky, na utváranie vzťahu ku 

krajine v riešení existujúcich problémov, na rozvíjanie vzťahu k práci 

prostredníctvom pracovnej výchovy, výchovné aktivity orientovať na aktuálne 

riešenie protispoločenských prejavov vysvetľovaním ich zdrojov a vplyvov, na 

odstraňovanie šikanovania (v škole, v práci, spoločenskom živote, byrokraciou, 

prístupmi zo strany verejných činiteľov). Ďalej je potrebné rozvíjať právne vedomie 

vo vzťahu práva a povinnosti v zmysle demokracie, na ochranu životného 

prostredia, objektívne poznávanie histórie a jej výchovné využívanie, rozvoj 

občianskej statočnosti pri riešení negatív v spoločenskom živote a presadzovaní 
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občianskej spoločnosti, vytvárať dôveru voči verejným činiteľom a hľadať postupy 

ako negatívne prejavy eliminovať, motivovať mladých ľudí k starostlivosti o vlastnú 

budúcnosť, pomáhať poznávať skutočnosť, že odchodom do zahraničia sa nič 

nerieši, lebo zahraničie má svoje problémy a imigrantov s láskou neprijíma, 

vylučovať klientelizmus, straníckosť a pod. Skutočnosti spojené so svetom hodnôt  

a celkovými prioritami života každého jednotlivca, lebo „svet človeka je 

predovšetkým svetom hodnôt a hodnotová orientácia človeka, ktorá vyjadruje jeho 

významné životné ciele, môže u mnohých jedincov presahovať prioritu biologických 

hodnôt (zdravie, pôžitok) a jej osou môžu byť hodnoty kultúrne a duchovné.“ 

(Nakonečný, 1998, s. 232). Hodnoty, ktoré majú jednotlivcov orientovať k spoločnej 

ceste pri riešení existujúcich ťažkostí v živote spoločnosti, usmerňovať 

a odstraňovať ich v určitej nadväznosti, spolupatričnosti a humanite, lebo širší svet 

problémy konkrétnej krajiny nevyrieši. Všeobecné dobro je závislé nielen na riadení 

krajiny, ale na každom občanovi, každom človeku, ktorému záleží na všeobecnom 

dobre, a nie len na vlastnej prosperite a úspechu, čo jednotlivcov posúva do pozície 

konformných osobností s oslabením faktov všeobecného dobra ako úsilia o celkovú 

spokojnosť a šťastie ľudí. 

B. Hulan a J. Dzuriaková (2007, s. 18 – 19) v tomto spojení konštatujú, že 

„všeobecné dobro v konkrétnej podobe znamená : 1. Určité morálne, legislatívne 

a inštitucionálne prostredie umožňujúce človeku jeho sebarealizáciu. 

2. Hospodársko-politické a kultúrne usporiadanie spoločnosti umožňujúce človeku 

sledovať svoje schopnosti v zhode so záujmami a schopnosťami iných. Určité 

všeobecné dobro nie je ale súhrnom prospechu jedinca či mocenských skupín. 

3. Konkrétna atmosféra, v ktorej sa človek, jedinec alebo spoločenské skupiny môžu 

slobodne rozvíjať v prospech seba i celej spoločnosti. Je to všestranne zvládnutá 

vnútorná a vonkajšia stabilita spoločnosti umožňujúca rozvoj človeka. Uskutočnenie 

všeobecného dobra je teda záujmom všetkých ľudí a všetkých spoločenských 

zoskupení. V žiadnom prípade to nie je iba podiel na rozdeľovaní materiálnych 

statkov. Ide o celkovú hospodársko-politickú a kultúrnu atmosféru spoločnosti 

priaznivú pre rozvoj osobnosti človeka.“ Atmosféra a podmienky, ktoré slovenskej 

spoločnosti výrazne chýbajú, lebo dostatočne nepodporujú dôstojnosť a perspektívu 

človeka, občana s problémami v oblasti sociálnej starostlivosti, zdravotníctva, 

občianskeho priestoru, zamestnanosti a vytvára  rozdiely  medzi občanmi z hľadiska 

príležitostí, možností, kvality života či priestoru pre osobnostný rozvoj každého 

človeka. Výrazne je uplatňovaný liberalizmus orientovaný na slobodu 

a zodpovednosť pre každého bez rozdielu, čo je ale nutné v praxi realizovať 

v ekonomickej, politickej i sociálnej oblasti s dôrazom na zodpovednosť. Určitý 

problém je v celkovom prístupe ľudí k spoločnosti, ktorej podmienky majú pôsobiť 

na tvorbu charakteru. P. Sak a kol. (2007, s. 13) tvrdia, že „vzťah človeka 

a spoločnosti, ľudskej a sociálnej entite, patrí k tomu najpozoruhodnejšiemu 

a najdôležitejšiemu na Zemi, lebo v súčasnej fáze rozhoduje o planetárnej evolúcii. 

Vzťah ľudského indivídua a spoločnosti je tak tesný, že je možné hovoriť 

o dvojjedinej podstate človeka.“ A to je skutočnosť, ku ktorej je potrebné, 

prostredníctvom výchovy a vzdelávania dospieť, lebo bez nadväznosti občanov, 

riadiacich štruktúr spoločnosti a jej celkovej orientácie nie je možné dosiahnuť 

úspech všeobecného rozvoja a stability krajiny. Prejavuje sa potreba rozvíjať dôraz 
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a silu občanov v orientácii na objasňovanie negatívnych javov, ktoré sú verejne 

prezentované vyhláseniami, tlačovými správami, bilboardami a inými prostriedkami 

masovokomunikačných aktivít v nadväznosti na orientáciu občianskej spoločnosti. 

„Predpokladá sa, že ľudia chcú byť občanmi a niečo pre to aj robia. Ináč sa alebo 

vymania z pomerov predobčianskej spoločnosti, alebo, keď sa už z nich začali 

vymaňovať a dosiahli isté pozitívne výsledky, vystavujú sa riziku zvratného pohybu 

k predobčianskemu stavu a k deštrukcii občianstva. Žiaľbohu sa táto druhá 

eventualita realizovala aj ako naša vlastná slovenská historická skúsenosť, z ktorej 

sa od novembra 1989 len pomaly a komplikovane dostávame a zotavujeme.“ 

(Roško, 2000, s. 23). Z tohto názoru vyplýva potreba výraznejšej identity 

a socializácie každého človeka prostredníctvom výchovy a vzdelávania v zmysle 

posilňovania občianskej spoločnosti, lebo „občianska spoločnosť je štátne 

organizovaná spoločnosť a ide len o to, aby sa vo vzťahu občan a štát neocitol 

v služobnej role občan, ale aby štát slúžil občanovi. To nie je číry politicko-mravný 

postulát, ktorý by nemal pevné ekonomické zakotvenie. Služby občianskeho štátu si 

objednáva a platí občan ako slobodný a rovnoprávny účastník trhového 

hospodárstva, a to je titul, ktorý ho oprávňuje k tomu, aby hodnotil kvalitu týchto 

služieb a aby mal – vo voľbách do parlamentu i medzi voľbami – možnosť verejne 

povedať neprosím v prípade, že príslušné služby svojou kvalitou nespĺňajú jeho 

očakávanie.“ (Roško, 2000, s. 240) Občianska spoločnosť je v tomto zmysle 

spoločenstvo ľudí, ktorí majú jednotný a spoločný záujem o fungovanie 

spoločenského systému v krajine v záujme jej napredovania, zvyšovania kvality 

života, morálky a vzájomnej medziľudskej zodpovednosti a spolupráce. Znamená to 

skutočný záujem občanov o život spoločnosti ako jej organická súčasť, lebo 

občiansku spoločnosť je možné definovať aj tak, že je to „spoločnosť organizovaná 

a riadená na základe rovnakého práva i povinnosti všetkých občanov s aktívnym 

a samostatným prístupom k riešeniu súvislostí spoločenského života, tvorby 

i užívania materiálnych a duchovných hodnôt v zmysle uplatňovania a rešpektovania 

práva, povinnosti, zodpovednosti a rovnosti všetkých ľudí podľa základného zákona 

každej demokratickej krajiny – ústavy bez rozdielu.“ (Danek, 2007, s. 11) Názor, 

ktorý vychádza z Ústavy Slovenskej republiky (článok 12, odsek 2), kde je uvedené, 

že „základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým 

bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické a iné 

zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej 

skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov 

poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodnovať.“ Fakt hodný spájať uvažovanie 

s poznávaním a s presadzovaním aj povinností. Je to pozícia človeka, občana so 

záujmom o celkový život v širšom alebo užšom prostredí v línii uplatňovania 

vlastných možností, kvalifikácie a medziľudskej zodpovednosti. V tomto zmysle 

celková potreba spoločnosti „zvýši nároky na ľudskú infraštruktúru zahŕňujúcu 

trvalé životné vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť a využívanie voľného času. 

Keďže centrálnu pozíciu v tomto vývoji zaujme človek, štátna politika bude musieť 

byť poňatá aj ako program rozvoja spoločnosti a vytvárať klímu ústretového vzťahu 

štátnej správy, samosprávy, občanov, podnikateľskej sféry, akademickej 

a výskumnej komunity.“ (Šikula a kol., 2008, s. 146). 
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Aj z týchto dôvodov je potrebné neustále, v procese eliminácie negatívnych 

javov, klásť dôraz na vzdelávanie, ktoré znamená nielen moc a dôstojnosť človeka, 

ale aj záruku ekonomického a kultúrneho rozvoja spoločenského života 

podporovaného výchovným pôsobením. Preto výchova spojená so vzdelávaním 

a vzdelaním na Slovensku má byť  orientovaná na ušľachtilé humanistické hodnoty, 

všeľudskú morálku, vlasteneckú a štátoobčiansku výchovu, internacionálnu výchovu 

spojenú s prijatými medzinárodnými mravnými a právnymi normami spolužitia 

a kooperácie v zmysle vzájomného porozumenia a mieru, estetickú výchovu 

a kultiváciu vo svete krásna, slobodu výberu inštitucionálnej výchovy viazanej na 

rozvoj  ľudských práv a tolerancie, pracovnú výchovu, vzťah k práci a majetku 

vlastnému i cudziemu, ekologickému a ekonomickému mysleniu, starostlivosti 

o vlastné zdravie, rozvoj kultúrnej komunikácie a utváranie úcty k zákonom, 

demokratickým inštitúciám a participácii na občianstve (Beňo, 1996). A samozrejme 

aj v súlade s normami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, ktorý 

obsahuje identické úlohy výchovy v zameraní na celoživotné vzdelávanie, rozvoj 

estetického vnímania a praktických zručností, rozvoj úcty k rodičom a ďalším 

ľuďom, národným hodnotám a tradíciám, k ľudským právam, ochrane zdravia 

a zodpovednosti v podmienkach života slobodnej demokratickej spoločnosti.  Pri 

uvažovaní nad možnosťami pretvárania spoločnosti, spoločenských vzťahov 

a rozvoji angažovanosti mladých ľudí i dospelých za celospoločenský progres je 

nutné zohľadňovať pozíciu človeka – osobnosti ako aktívneho činiteľa 

celospoločenských premien a pohybu. Je potrebné si pripomínať aj také názory, 

ktoré vyjadrili S. Kučerová (1990) v zmysle stanoviska, že pedagogika je vlastne 

teória o budúcnosti ľudstva, J. Skalková (2004, s. 65) konštatujúca, že 

„podceňovanie pedagogickej teórie, a tým nedostatočné uplatňovanie poznávacej 

funkcie pedagogiky je zároveň spojené s oslabením jej sociálnej funkcie“ 

a  M. Zelina (2004, s. 95), ktorý uvádza, že „pedagogika, možno povedať v celom 

svete je skôr vedou a poslaním o ľudskosti, humanite a sociálnej spravodlivosti vo 

svete.“  A preto, keď chceme utvárať humánny, mierový a spravodlivý svet a život 

v krajine i širších geografických súvislostiach, aj v nadväznosti na utváranie 

kultivovanej osobnosti, je potrebné skutočne vytvárať primerané podmienky pre 

výchovu, vzdelávanie, školu, učiteľa a výchovno-vzdelávaciu sústavu v každej 

krajine, vrátane Slovenskej republiky, ako dôkaz záujmu o človeka ako najvyššej 

a najdôležitejšej hodnoty spoločnosti. Aj s prihliadnutím na skúsenosti kvalitných 

školských sústav v Japonsku, Singapúre, Švédsku, Dánsku, Fínsku či Poľsku 

s inšpiráciou na porovnanie skúsenosti – kam a k čomu dospelo Nemecko (vtedy 

vlastne Spolková republika Nemecko) za roky 1945 – 1970, a k čomu a kam dospela 

a smeruje Slovenská republika od roku 1990?  
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Vybrané pohľady na súčasnú edukáciu 

Selected Views on Contemporary Education 

Erich Petlák 

Abstract 

The author discusses the current aspects of education where we can see 

several dichotomic views. In this sense, he suggests that the present 

pedagogical creation offers many excellent publications on education, but 

their transfer to real educational practice is very slow. The same applies to 

the fact that education has basically for a century recommended a variety of 

innovations, however we still do not feel their significant impact on 

education. The author is strongly highlighting some aspects of ICT use in 

education - it offers a lot of information to the pupils. The author asks if it 

also develops their thinking, creativity…. In this sense, he outlines the basics 

for the didactic and educational work of the school. 

Key words: Criticism of School. Quality of Education. Knowledge. Pupils. 

Philosophy of the School. Pupils´ Needs. Quality of School. 

 

Abstrakt 
 

Autor sa v príspevku zaoberá aktuálnymi aspektmi edukácie. V edukácii sme 

svedkami viacerých dichotomických pohľadov. V uvedenom duchu sa 

zamýšľa, napr. nad tým, že súčasná pedagogická tvorba ponúka množstvo 

výborných publikácií o edukácii, avšak ich prenos do reálnej edukačnej praxe 

je veľmi pomalý. To isté sa vzťahuje aj na to, že školstvo v podstate už 

storočie odporúča rôzne inovácie, ale stále nepociťujeme ich výrazný vplyv 

na edukáciu. Veľmi dôsledne pripomína niektoré aspekty využívania IKT 

v edukácii – tá ponúka žiakom množstvo informácií. Autor sa pýta - rozvíja 

aj jeho myslenie, tvorivosť a pod. V zmysle uvedeného načrtáva východiská 

pre didaktickú a aj výchovnú prácu školy. 

Kľúčové slová: Kritika školy. Kvalita edukácie. Vedomosti. Žiaci. Filozofia školy. 

Potreby žiakov. Kvalita školy. 

V ostatných rokoch sme sa stali svedkami priam nebývalej kritiky nášho 

školstva a edukácie, ba všetci, ktorí sa podieľame na výchove a vzdelávaní mladej 

generácie z času na čas, v nádeji na zlepšenie jestvujúceho stavu „priložíme ono 

povestné polienko“ do tejto kritiky, pravdaže aj s námetmi na nápravu jestvujúceho 

stavu. Avšak ako hovorí staré príslovie: „každá minca má dve strany“. Ak budeme 

uvedené príslovie vzťahovať na tému našej konferencie, prídeme k záveru, že onou 

jednou stranou sú myšlienky, námety, nápady a pod., ktoré sledujú výrazné snahy 

o kvalitu edukácie, druhou stranou je realizácia mnohých progresívnych myšlienok 

v konkrétnej edukačnej realite našich škôl. Vedome sa v predchádzajúcej vete 

vyhýbame hodnotiacemu vyjadreniu. Postoj k uvedenému je mimoriadne 

dichotomický. Dichotomický preto, lebo ak povieme, že v našej edukácii máme dosť 

problémov a rezerv, privodíme si kritiku, ktorá hovorí o tom, že vidíme alebo 
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chceme vidieť len problémy, ktoré sú spôsobené, napr. najmä riadením školstva, ak 

napíšeme, že v našich školách máme dosť problémov a edukácia nedosahuje takú 

úroveň, ako by bola žiaduca, alebo že v edukácii sa neuplatňujú novšie edukačné 

prístupy, privodíme si kritiku stoviek učiteľov, ktorí budú hovoriť o tom, ako 

pracujú s plným nasadením (pred rokom nás o tom presviedčali aj štrajkami). 

Samozrejme, tieto kriticko-hodnotiace postoje treba vnímať aj ako istú reflexiu, 

ktorá má určite prínos pre posudzovanie edukačných výsledkov škôl. V súlade 

s uvedeným si zrejme každý uvedomuje a stotožňuje sa s tým, že v našej edukácii 

nie je všetko optimálne. Hodnotiace procesy našich žiakov, napr. PISA dokladujú, 

že výsledky nie sú také, aké by mohli byť, resp. mali by byť. Súčasne s týmto však 

jedným dychom dodávame, že zrejme by to s naším školstvom a edukáciou 

nemuselo byť také zlé, ako niekedy hovoríme. Príkladom nech sú nám školy a žiaci, 

ktorí v rôznych medzinárodných súťažiach prezentujú svoje vedomosti a dokazujú 

svoje schopnosti. Ak sme vyššie spomenuli istý dichotomický pohľad na školstvo 

a edukáciu, spomenieme ešte jeden príklad. Každý z nás určite neraz zaznamenal 

konštatovanie o tom akí „slabí“ sú naši žiaci – stredoškoláci a aj vysokoškoláci – ich 

vedomosti nie sú na patričnej úrovni a pod. Súčasne však jedným dychom sa hovorí 

o tom, že naši študenti v hojných počtoch odchádzajú študovať do zahraničia. 

Spomenutá dichotómia – sú naši žiaci naozaj takí „slabí“, a ak sú, nenapĺňajú 

zahraničné školy svoje kvóty aj „slabými žiakmi“ zo Slovenska? To je však úvaha 

a myšlienky presahujúce zámer nášho príspevku a dnešného rokovania. 

Uvedenou vstupnou úvahou sledujeme predovšetkým zamyslenie sa nad 

„edukačnými výzvami“, lebo či chceme alebo nechceme školstvo musí napredovať. 

To nie je želanie nás, našich učiteľov, ba ani vlády – to je celosvetový vývoj 

a globalizácia, ktoré nás nútia nezaostávať, ale aj alebo predovšetkým v edukácii 

napredovať.  

Problémom však pre nás všetkých ostávajú otázky o tom, prečo naša 

edukácia, aj napriek dobrému rozpracovaniu pedagogických, didaktických, 

metodických materiálov a pod., nedosahuje také výsledky, aké by boli žiaduce? 

Nedá nám, aby sme v tejto súvislosti neuviedli slová M. Zelinu: „Iba 64,4 % našich  

žiakov potvrdilo súhlas s výrokom, „v škole sa cítim šťastný“, pričom priemer 

v krajinách OECD je 80 %. Slovensko je na konci rebríčka. Správa OECD z roku 

2014 uvádza, že medzi rokmi 2003 a 2012 sa prístup žiakov ku škole na Slovensku  

dramaticky zhoršil. Za posledných 10 rokov u nás narástol počet žiakov 

presvedčených o tom, že škola je len stratou času až o alarmujúcich 10 %. Horšie 

dopadlo len Tunisko. Ústav školských informácií a prognóz v roku 2010 urobil na 

vzorke 1 263 žiakov základných škôl a na vzorke 1 297 žiakov stredných škôl, 

prieskum kde sa zistilo, že až 39,4 % žiakov základných škôl (druhý stupeň) chodí 

do školy nerado alebo veľmi nerado. V stredných školách negatívny postoj ku škole 

uviedlo 41 % žiakov, 20 % sa v škole necíti dobre  a nechuť do učenia má 30 % 

žiakov ZŠ a 36 % žiakov SŠ.“ (M. Zelina, 2017, s. 24) 

Zaujímavý a zamysleniahodný je aj názor P. Remźu, ktorý uvádza: „Veľkým 

problémom pre rozvoj systému vzdelávania môžu byť samotní učitelia, pozorne 

sledujú procesy zmien, formálne splnia požadované úlohy, ktoré sa žiadajú. 

V skutočnosti sú však mimo zmeny, nevidia potrebu zmien, ktoré by mali urobiť 

u seba. Vo svojej pedagogickej činnosti neurobia také zmeny, ktorými by zlepšili 



Petlák, E.:  

Vybrané pohľady na súčasnú edukáciu  

46 

kvalitu svojej práce so žiakom.“ (Remźa, P. 2011, str. 174) Aj keď tieto slová 

vyslovil poľský pedagóg, v mnohom platia aj pre nás.  

Po týchto dvoch citátoch by bolo možné nastoliť rad námetov „na riešenie“. 

Pojem riešenie sme nie náhodou dali do úvodzoviek preto, lebo mnohé z nich už 

riešime desiatky rokov a rovnako desiatky rokov o nich hovoríme, nechceme použiť 

pojem stagnácia, radšej uvedieme, že akosi pomaly napredujeme. Len ako príklady 

uvedieme: využívanie skutočne inovatívnych metód v edukácii, rozvoj tvorivosti 

v edukácii žiakov, úsilie o neformálnu efektívnosť edukácie, príprava budúcich 

učiteľov, ďalšie vzdelávanie učiteľov atď. Určite všetci prítomní na tejto konferencii 

máme, ako sa zvykne hovoriť, čisté svedomie – v príprave budúcich učiteľov na 

prácu s deťmi, v ďalšej príprave učiteľov, v publikovaní prác pre skvalitňovanie 

edukácie atď. Ba žiada sa nám aj povedať, že zrejme ani riadiace školské orgány nie 

sú celkom zodpovedné za priamu pedagogicko-didaktickú prácu učiteľov v edukácii. 

Tá nemôže byť podľa nás ovplyvnená napr. výškou platu. Lebo pre učiteľa so 

zodpovedným vzťahom k žiakom nemôže byť motívom „aká pláca, taká práca“ 

(jedno z hesiel štrajkujúcich učiteľov). Lebo, napr. dobrá motivácia žiakov sa nemá, 

nemôže a nesmie odvíjať od výšky platu. Ak to takto učiteľ vníma takto, potom musí 

dôsledne zvážiť svoje pôsobenie v edukácii. 

Avšak nie o týchto aspektoch výziev súčasnosti a budúcnosti školy chceme 

písať. Chceme sa skôr zamyslieť nad tým, čo musíme stále a určite aj dôslednejšie 

presadzovať do našich škôl, do reálnej edukácie, k čomu získavať učiteľov, aby bola 

skutočne efektívna.  

Poľská pedagogička I. Nowosad (2003, s. 179 - 180) zostavila slovníček od 

A po Z, ktorý vystihuje dobrú školu a dobrú edukačnú prácu. V podstate je to 

slovníček, ktorý by bezpochyby vedel napísať každý učiteľ a určite ho aj každý náš 

učiteľ ovláda, napr. aktivita žiaka, autenticita žiaka, „blízkosť“ k žiakovi, celkový 

rozvoj žiaka, dialóg v edukácii, demokracia v edukácii, elastickosť vyučovania, 

humanizácia... až samostatnosť, tvorivosť, zodpovednosť. Otázkou však ostáva, prečo 

napriek tomu, že každý si je vedomý spomenutých, ale aj ďalších požiadaviek na 

edukáciu, v reálnej edukácii sa im venuje málo priestoru. Pritom, a to chceme osobitne 

podčiarknuť, vôbec nejde o žiadne nové požiadavky na edukáciu. Mnohé z toho, čo 

sme už spomenuli vyššie a čo ešte spomíname ďalej, je známe najmenej jedno 

storočie. Tieto požiadavky formulovala už Liga novej výchovy a hnutia Nových škôl, 

ktoré už v 20. rokoch  minulého storočia (Ženeva) formulovali to, s čím sa ešte aj dnes 

boríme v edukácii. Napr. vnímať dieťa ako špecifickú bytosť, klásť dôraz na aktivitu 

pri učení sa dieťaťa, rozvíjať jeho špecifické vlastnosti, učením pripravovať dieťa na 

život a pod. Ak k tomuto pridáme myšlienky tej doby, napr.  

 nie formovať dieťa nátlakom zvonka, ale využiť pre vývin jeho vnútorné 

potenciality, 

 dbať na uspokojovanie potrieb a záujmov dieťaťa, a nielen ho pripravovať pre 

život v budúcnosti, 

 rozvíjať angažovanie a aktivitu v činnostiach pre dieťa spontánnych, nielen 

musieť pracovať podľa stanoveného programu, 

 umožniť dieťaťu využívať vlastné skúsenosti, nielen osvojovanie si 

sprostredkovaného učiva, 
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 udržiavať disciplínu detí aj tým, že im umožníme takú činnosť, ktorá im 

vyhovuje, a nie jej udržovanie rôznymi trestami.  

Vyššie uvedené pohľady na edukáciu sú akoby vystrihnuté z dnešných 

učebníc pedagogiky a psychológie, sú požiadavkou všetkých analýz a hodnotení 

našich škôl. Píšu o nich viacerí autori, napr. J. Skalková (1999), M. Zelina (2000) 

a ďalší. 

Otázky by teda mohli znieť, prečo sa, v podstate za jedno storočie, točíme 

akoby v kruhu, a to aj napriek tomu, že pedagogicko-didaktická teória a aj 

psychologické pohľady na edukáciu sú skutočne rozpracované do detailov. Je to teda 

ďalšia a nie jednoduchá dichotómia, ktorú v podstate nevieme a nie sme schopní 

vyriešiť. Povedané inak: nevieme dostať do súladu teóriu s praxou. A tak sa nám 

vnucujú úvahy o tom, kto je zodpovedný za uvedený stav, resp. čo ho podmieňuje 

a „drží pri živote“. Lebo ak sa začítame do pohľadov na vzdelávanie, a to nielen 

u nás, ale prakticky vo všetkých krajinách sveta, prídeme k záveru, že problémy sú 

v podstate identické. Výnimkou je azda len školstvo vo Fínsku, z ktorého by sme sa 

mohli poučiť. Javí sa nám však, akoby sme sa poúčať nechceli a neberieme si vzor, 

napr. z toho, že  riaditelia škôl vo Fínsku sú pedagogickí lídri, v triedach sú menšie 

skupiny žiakov, nie sú triedy pre talentovaných žiakov – u nás 8 ročné gymnáziá, 

učitelia vo Fínsku učia menej – len 4 hodiny denne, učiteľ má v úväzku 2 hodiny 

týždenne na sebavzdelávanie, uplatňuje sa integrované tematické vyučovanie a pod. 

Zrejme potrvá ešte pár rokov kým sa dopracujeme k takémuto vnímaniu školstva 

a aj jeho realizácie v živote.  

Zrejme každý z nás tu prítomných má svoje videnie spomenutých, ale aj 

ďalších oblastí. Časť z nás môže vidieť problémy vo financovaní školstva, časť 

v príprave budúcich učiteľov, ďalší zasa v riadení školstva, iní zas v personálnej 

problematike školstva, v ďalšom vzdelávaní učiteľov a pod. Určite každá spomenutá 

oblasť má svoj podiel na súčasnom stave, a nie je možné tú alebo onú považovať za 

prioritnú. Dodáme iba toľko, že ku každej spomenutej oblasti by bolo možné 

uskutočniť aj niekoľkohodinové riešenia. Napokon, bez kritického alebo 

pejoratívneho podtextu pripomenieme, že temer všetky riešime už od roku 1990. 

Ak si máme vybrať z množiny spomenutých problémov, potom sa 

zameriame na to, ako v ostatných rokoch vnímame filozofiu nášho školstva. Vieme 

o nej naozaj pekne písať a pekne hovoriť. Príkladom nech sú nám rôzne vyjadrenia 

typu: „vedieme žiakov k tomu, že sa neučia pre školu, ale pre seba“, „kladieme 

dôraz na celkový rozvoj žiaka“, „vedieme žiakov k tomu, aby vedeli využívať 

vedomosti v praxi, v iných predmetoch“ a pod. Ako sme už naznačili, v školách je 

úsilie o takéto prístupy, školy a učitelia sa aj snažia, lenže, a to je podstata našich 

úskalí, že nie vždy vieme akcentované požiadavky správne uplatňovať v reálnej 

edukačnej práci. Naporúdzi máme dostatok pohľadov a aj príkladov na to, že 

snaženia škôl a učiteľov sa nie vždy dopracujú k žiaducim efektom. Práve toto 

poznanie a hodnotenie musí nás pedagógov „učiteľov učiteľov“ viesť k tomu, aby 

sme sa daným aspektom venovali jednak v príprave budúcich učiteľov, ale aj 

učiteľov v praxi v rámci atestačného vzdelávania.  

Z množstva príkladov vyberáme nasledovné. Zrejme v našich školách 

nenájdeme učiteľa, ktorý by neovládal teóriu A. H. Maslowa (fyziologické potreby, 

potreby bezpečia, sociálne potreby, potreby úcty a potreby sebarealizácie). 
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Americký fyziológ B. J. Sharkey vychádzajúc z myšlienok A. H. Maslowa predstavil 

hierarchiu potrieb, v ktorej vrcholnú pozíciu zastáva realizovanie vlastných 

možností. Aby každý učiaci sa mohol realizovať svoje možnosti hovorí o potrebách, 

ktoré tomu prispievajú: byť rešpektovaný, byť obľúbený, pociťovať úctu voči svojej 

osobe, pociťovať lásku a príslušnosť k niekomu. B. J. Sharkey teda zdôrazňuje tie 

potreby, ktoré sa týkajú skutočných pocitov jednotlivca v skupine. (In Denek, K., 

2005, s. 71) Uvedený pohľad sme nevybrali náhodne, ale predovšetkým preto, lebo 

sa nazdávame, že spomenutý autor akcentuje práve tie aspekty, v ktorých 

v edukačnom procese pociťujeme istý deficit. Nie je to len naše videnie – tu sa 

odvolávame na vyššie uvedený citát M. Zelinu – žiaci potrebujú mimoriadnu úctu 

a docenenie zo strany učiteľov. Tieto požiadavky nesúvisia len s didaktickým 

aspektmi, hoci sú pre ne mimoriadne významné. Ak v súčasnosti hovoríme 

o rôznych patológiách a narastajúcej agresii v školách medzi žiakmi, ale aj agresii 

žiakov zameranej na učiteľov, potom sa musíme zamýšľať aj nad uvedenými 

patológiami, no najmä nad tým, ako im čeliť. Nie náhodou sa čoraz častejšie, a zdá 

sa, že aj dôraznejšie, začína hovoriť o kvalite života v školách, o duchu školy, ktoré 

sú pre edukáciu mimoriadne významné. Je to mimoriadne aktuálne, ale aj správne, 

pretože od emócií, ktoré prežívajú žiaci v školách, sa odvíjajú ostatné stránky ich 

života. Zdá sa, že emocionálna stránka doposiaľ nepatrila k silným stránkam života 

našich škôl. B. J. Sharkey akcentovaním docenenia žiaka výrazne pripomína, čomu 

sa musíme venovať a čo musíme v edukačnom procese akcentovať. Pravda, 

vzhľadom na realitu každodenného života to nie je ľahké a ani jednoduché – denne 

sme svedkami rôznych nežiaducich javov v našej spoločnosti, ktoré majú dopad na 

výchovu mládeže, možno aj väčší, ako si uvedomujeme. O to viac sa musíme snažiť, 

aby sme v edukácii akcentovali: 

 všestrannú tvorivosť detí a žiakov (nejde len o didaktickú tvorivosť, ale 

o tvorivosť v každodennom živote, v každodennom správaní, vo vzájomných 

vzťahoch a pod.),  

 umožniť žiakom plnenie ich záujmov a túžob, 

 učiť ich vzájomnej spolupráci a kooperácii, ako protiklad agresie, frustrácie, 

rezignácie a pod., 

 jednoducho, ale významne povedané – učiť ich žiť, 

 učiť ich rozumieť samým sebe atď. 

Na tomto mieste uvediem myšlienky a slová A. Vališovej, podľa ktorej 

podstata nespočíva vo vymenovaní výchovných úloh školy, ale predovšetkým v tom, 

či výchovné úlohy vychádzajú z požiadaviek súčasnej doby. Správne pripomína, že 

spoločenské zmeny otvárajú mnohé otázky práve vo výchovnej práci školy. 

Zdôrazňuje, že postavenie človeka v súčasnom svete je veľmi zložité, neprehľadné, 

veľmi labilné, sociálna regulácia je značne uvoľnená a pod. Je len samozrejmé, že 

vplyvom uvedeného, ale aj viacerých ďalších aspektov je výchova oveľa zložitejšia, 

a tak sme podľa autorky svedkami, napr. straty identity, osamotenia, problematického 

využívania voľného času, narastajúceho konzumného prístupu k životu, mentálnej 

bezohľadnosti, nízkeho sebaovládania, netolerancie, emočnej lability atď.  

Čomu by sa teda mala venovať, resp. na čo by sa mala zameriavať výchovná 

práca školy? Autorka vymedzuje tieto oblasti:  

1. sebaovládanie – návrat k pojmu „sila vôle“,  
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2. od úmyslu k činom,  

3. sebavýchova ako cesta k plnej ľudskosti. 

Sebaovládanie – jedinec so silnou vôľou sa vyznačuje húževnatosťou, 

cieľavedomosťou, samostatnosťou, iniciatívnosťou, zásadovosťou a pod., jedincovi 

so slabou vôľou tieto vlastnosti chýbajú. Zrejme nie je potrebné vysvetľovať, čo 

z uvedených vlastností vyplýva pre výchovu, ale aj to, prečo treba venovať 

pozornosť výchove k sebaovládaniu. Práve tieto aspekty súvisia s devalvačným 

správaním sa jedincov v škole, ale aj v živote vôbec. 

Od úmyslu k činom – namiesto dlhšieho opisu uvedieme, že uvedená oblasť 

sa prejavuje, resp. má dopad na: prístup k povinnostiam, prístup k iným ľuďom, 

k hodnotám, k sebe samému. A. Vališová uvádza slová F. M. Dostojevského: „Nikto 

nie je taký dobrý, aby nemohol byť zlý, ani tak zlý, aby nemohol byť dobrý.“ Podľa 

nášho názoru je v tejto „filozofickej vete“ ruského spisovateľa obsiahnutá jednak 

zložitosť, ale aj úlohy a dosah výchovy. 

Sebavýchova – aj tu namiesto zložitých opisov poznamenáme, že sebavýchova 

predpokladá „poznanie seba samého“ a svoje postavenie v sociálnej skupine. Otázky by 

mohli znieť, či učíme, resp. vediem žiakov k tomu, aby „poznali seba samých“, aby 

rozumeli sebe, aby si vedeli sebe rozkázať a pod. Tieto aspekty mimoriadne úzko 

súvisia so zameraním výskumnej úlohy zameranej na devalvačné prejavy žiakov voči 

učiteľom alebo voči edukácii vôbec. (A. Vališová, 2016, s. 35 – 40) 

V zmysle zamerania môjho príspevku chcem spomenúť ešte jednu oblasť 

edukácie. Je ňou využívanie IKT. Uvedomujem si, že hovoriť dnes o využívaní IKT 

v edukácii je akoby „stúpanie na tenký ľad“. Všetci sme priam očarení všetkým tým, 

čo nám ponúka, čo ponúka učiteľom a žiakom. Nepovažujem za potrebné opisovať 

všetky pozitíva, sú o tom desiatky, ba azda aj stovky kníh a štúdií. A zasa ma napadá 

onen dichotomický a hodnotiaci pohľad na danú oblasť. Namiesto podrobnejších 

opisov a analýz „pre a proti“ sa často zamýšľam nad tým – prečo sa nejako výrazne, 

markantne neprejavuje vplyv IKT vo vedomostiach žiakov. Veď chceme, aby boli 

múdri, tvoriví a pod. Pred rokmi sme hovorili, že tá škola je dobrá, ktorá vedie 

žiakov k múdrosti, ktorá u nich prebúdza záujem o poznávanie, bádanie, škola, 

v ktorej sa využívajú najnovšie edukačné metódy a formy, v ktorej sú žiaci 

zaangažovaní do rôznej aktívnej a tvorivej práce v škole a pod. Dnes sme si zvykli, 

a možno si to ani neuvedomujeme, hovoriť o dobrej škole ako o tej, ktorá má veľa 

počítačov, ktorá učí žiakov získavať vedomosti z rôznych médií a pod. V zmysle 

uvedeného nás neraz napadajú myšlienky nositeľa Nobelovej ceny za literatúru 

T. Eliota, ktorý ešte v roku 1948 ako aforizmus povedal: „Kam sa podela naša 

múdrosť, ktorú nahradila veda? Kam sa podela veda, ktorú zastúpili informácie?“ 

Aké výstižné a aké platné ešte aj dnes, práve pre našu edukáciu. 

Opis vyššie uvedených oblastí je v podstate len skromným výberom tých 

neduhov, ktoré nás v súčasnosti kvária v našej edukácii. Neraz sa zamýšľame nad 

tým, čo je príčinou toho, že v každodennej pedagogicko-didaktickej práci našich 

škôl a učiteľov sa neuplatňujú efektívnejšie metódy a formy práce. Literatúra 

ponúka priam nepreberné množstvo kníh, napr. o rozvíjaní tvorivosti žiakov, 

o motivácii do učebnej činnosti, množstvo kníh o vyučovacích metódach a pod. To 

isté platí aj pre výchovnú oblasť. Zrejme bude potrebné skutočne zásadne 



Petlák, E.:  

Vybrané pohľady na súčasnú edukáciu  

50 

prehodnotiť jestvujúci stav súčasnej edukácie a pristúpiť k jej skutočnej reforme. To 

sa plne týka vzdelávacej a aj výchovnej stránky našich škôl. 
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Media cyfrowe we współczesnej edukacji – szanse i zagrożenia 

dla procesu wychowania i uczenia się 

Digital Media in Contemporary Education – Chances 

and Threats for the Upbringing Process and Learning 

Stanisław Juszczyk 

Abstract 
In the work the results of the newest empirical research, concerning the use 

of digital media in school and alternative education by Polish children and 

youth, have been described. On the base of the hermeneutic analysis of the 

chosen theories the chances and threats for the upbringing and learning 

processes in the making of the functioning of children and youth in virtual 

social space have been characterized. 

Key words: Education. Upbringing. Digital Media. Children and Youth. 

 

Streszczenie 
W pracy przedstawiono wyniki najnowszych badań empirycznych, 

dotyczących wykorzystania mediów cyfrowych w edukacji szkolnej 

I pozaszkolnej przez dzieci i młodzież w Polsce. Na podstawie 

hermeneutycznej analizy wybranych teorii scharakteryzowano szanse 

I zagrożenia dla procesu wychowania i uczenia się dynamicznie 

rozwijającego się zjawiska funkcjonowania dzieci i młodzieży w wirtualnej 

przestrzeni społecznej. 

Słowa kluczowe: Edukacja. Wychowanie. Media cyfrowe. Dzieci i młodzież.  

 

Wprowadzenie 

Dziś dzieci wzrastają w świecie dynamicznie rozwijających się technologii 

cyfrowych, w świecie całkowicie odmiennym od świata ich rodziców a tym bardziej 

dziadków. Do naszych domów poza klasyczną już dziś telewizją, radiem i wideo 

dołączyły komputery, tablety, Internet wraz mediami społecznościowymi, 

sieciowymi grami komputerowymi i światami wirtualnymi; miejscami gromadzenia 

filmów wideo i zdjęć. Dzieci i młodzież coraz częściej korzystają z telefonii 

komórkowej a także smartfonów i innych urządzeń mobilnych. Dziś media cyfrowe 

nie tylko wspierają proces nauczania-uczenia się zarówno w szkole, jak i w domu, 

ale także relacje międzyludzkie, jako wynik komunikacji poprzez nie. Dlatego dzieci 

wykorzystują z powodzeniem cyfrowe media interaktywne w komunikacji 

z rówieśnikami i z dorosłymi (S. Juszczyk, 2009a, s. 83-104). Dostęp do mediów 

interaktywnych pozwala dzieciom stworzyć możliwości nieskrępowanej edukacji we 

wczesnym dzieciństwie, poszerzyć świat dziecięcy, pozwolić na jego eksplorację 

oraz stymulować myślenie (S. Juszczyk, 2004, s. 93-112).  

Celem pracy jest przedstawienie najnowszych badań empirycznych, 

dotyczących korzystania z mediów cyfrowych przez dzieci w wieku przedszkolnym, 
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wczesnoszkolnym i młodzież gimnazjalną oraz licealną a także hermeneutyczna 

analiza ich wyników. 

Media cyfrowe a czas wolny dzieci i młodzieży – doniesienia z badań 

Korzystanie przez dzieci z Internetu i gier komputerowych wzrasta 

wykładniczo z roku na rok (S. Juszczyk, 2009b, s. 47-51). Można przytoczyć 

wybrane wyniki badań firm: Polskie Badanie Internetu i Gemius z października 

2016 roku, przeprowadzone na 2200 matkach dzieci poniżej 5 lat w Polsce, które 

wskazują, że: (a) z Internetu korzysta 89% dzieci w wieku 5-17 lat, co daje Polsce 

drugie miejsce w Europie, (b) 2/3 przedszkolaków regularnie korzysta z Internetu 

i spędza w nim jednorazowo średnio około 45 minut codziennie, (c) więcej dzieci 

potrafi grać w gry komputerowe i korzystać z różnych aplikacji w telefonach 

komórkowych, niż jeździć na rowerze, (d) 75% dzieci sprawnie posługuje się 

myszką, ale tylko 9% potrafi zawiązać sznurowadła (http://www.gemius.p).  

Fundacja „Dzieci Niczyje” opublikowała w 2015 roku wyniki badań ankietą 

internetową 1011 rodziców dzieci między 6 miesiącem a 6,5 rokiem życia. 

Najważniejsze wyniki badań zawierają się w następujących liczbach: (a) 64% dzieci 

od 6 miesięcy do 6,5 roku korzysta z urządzeń mobilnych, 25% codziennie; (b) 26% 

dzieci posiada własne urządzenia mobilne; (c) 79% dzieci ogląda filmy, a 62% gra 

na smartfonie lub tablecie, często bez konkretnego celu; (d) 69% rodziców 

udostępnia dzieciom urządzenia mobilne, kiedy muszą zając się własnymi 

sprawami; 49% rodziców stosuje to jako rodzaj nagrody dla dziecka. Najczęściej 

rodzice pozwalają dzieciom korzystać z urządzeń mobilnych wtedy, gdy muszą 

zająć się własnymi sprawami (69%). Połowa rodziców pozwala dzieciom korzystać 

z urządzeń mobilnych w nagrodę (49%). Im starsze jest dziecko, tym częściej 

i dłużej korzysta z mediów. Co piąty rodzic pozwala korzystać dziecku z urządzeń 

mobilnych, żeby dziecko zjadło posiłek (19%). Im młodsze dziecko, tym częściej 

rodzić pozwala mu korzystać z urządzenia mobilnego, by zachęcić go do zjedzenia 

posiłku, a dla dzieci dwuletnich udział ten wzrasta do 34%. 15% rodziców stosuje 

urządzenia mobilne, aby ułatwić dzieciom zasypianie, szczególnie robią to rodzice 

dzieci rocznych i dwuletnich. Najczęściej dzieci wykorzystują nowe media do 

oglądania filmów (84% dzieci dwuletnich), ale również bardzo często grają, czy po 

prostu bawią się tego typu urządzeniami bez specjalnego celu. Pedagogowie 

sugerują, że media elektroniczne stanowią pewną asekurację w obliczu braku czasu 

lub kompetencji wychowawczych rodziców (Fundacja Dzieci Niczyje, 2015).  

Współczesne dzieci oglądają telewizję czy słuchają radia już w Internecie, 

mają przez to dostęp do narzędzi, które pozwalają im stworzyć własny film, 

nagrywać muzykę, napisać tekst i zamieścić go  na portalu społecznościowym. 

Z młodych, niedoświadczonych odbiorców  mogą stać się twórcami.  

Badanie „Dzieci w sieci multiscreen”, zrealizowane zostały w Polsce przez 

Mediafarm oraz Yoki Networks we współpracy z firmą Zymetria w 2016 roku za 

pomocą wywiadów internetowych na próbie reprezentatywnej dla populacji 

rodziców dzieci w wieku 3-12 lat oraz wywiadów etnograficznych tych dzieci. 

Wyniki badań dowodzą, że oglądanie wideo w sieci oraz gry internetowe zajmują 

dzieciom w wieku 3-12 lat już niemal tyle czasu, co oglądanie telewizji. Zaczynamy 
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nazywać je pokoleniem Digital Natives, dla którego Internet jest medium 

pierwszego wyboru i takim już pozostanie. Badania pokazały, że dzieci do różnych 

zadań realizowanych w sieci wykorzystują różne urządzenia, swobodnie migrując 

pomiędzy nimi. Na przykład do oglądania wideo w sieci dzieci w wieku 3-6 lat 

preferują tablety, które zazwyczaj są już ich własnością lub smartfony (80%) 

(http://interaktywnie.com/biznes/artykuły/raporty-i-badania).  

W czerwcu 2017 zostały opublikowane w Polsce wyniki badania, 

przeprowadzone na próbie reprezentatywnej młodzieży „Nastolatki 3.0”, 

zrealizowane przez Pracownię Edukacyjnych Zastosowań Technologii 

Informacyjno-komunikacyjnych Instytutu Naukowej Akademickiej Sieci 

Komputerowej (NASK), na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka. Wynika z niego, że 

życie cyfrowe nastolatków jest bardzo podobne do realnego. Nadal, jeśli tylko 

mogą, głównie grają, oglądają filmy, słuchają muzyki i podtrzymują kontakty 

towarzyskie, ale też uczą się, pogłębiają zainteresowania i poznają świat z jego 

lepszych i gorszych stron. Szczegółowe wyniki badań ujawniają, że 30% 

nastolatków pozostaje dostępna on-line cały czas, niezależnie od zmian miejsca 

pobytu. 93,4% codziennie korzysta z Internetu w domu, przede wszystkim do 

komunikacji ze znajomymi ze szkoły. Dominujący odsetek (85,4%) stanowią 

również kontakty ze znajomymi spoza szkoły. Stały kontakt („kilka razy dziennie”) 

za pośrednictwem Internetu ze swoim chłopakiem/dziewczyną deklaruje 45,4% 

badanych. Niestety życie towarzyskie w sieci jest obarczone podobnymi wadami, 

jak w realu. Wielu spośród badanych ma styczność w sieci z cyberprzemocą. 

„Najczęstszymi obserwowanymi przez młodzież negatywnymi zjawiskami, są: 

wyzywanie ich znajomych (59,7%) oraz poniżanie ich i ośmieszanie (58,1%). 

Rozpowszechnianie kompromitujących materiałów na temat swoich znajomych 

zauważyło 33,3% badanych, straszenie znajomych zaobserwowało 34,2% badanych, 

a ich szantażowanie za pośrednictwem Internetu aż 24,4%. Są liczne próby 

podszywania się pod inne osoby (40,5%). 39% młodzieży nie reaguje  i nie 

powiadamia o tych sytuacjach ani rodziców ani nauczycieli. Okazało się, że dzisiejsi 

gimnazjaliści zaczęli świadomie korzystać z Internetu w wieku 9 lat (mediana), 

obecni licealiści zaczynali w wieku 10 lat (mediana), ale wiek inicjacji sieciowej 

systematycznie się obniża i kontakt z siecią mają już dziś dzieci w wieku 

przedszkolnym. „Internet stał się miejscem, które dzieciom i nastolatkom pomaga 

zaspokajać ich potrzebę przynależności i akceptacji społecznej oraz budować swój 

wizerunek i przestrzeń społeczną. Permanentny dostęp do Internetu stał się trwałym 

atrybutem osobistej przestrzeni czy interakcji społecznych, a dostęp do wirtualnej 

sieci pozycjonuje nastolatka w hierarchii rówieśników oraz może wpływać na jego 

samoocenę. To co kilka dekad temu dokonywało się w przestrzeni szkolnej 

i podwórkowej, obecnie zostało przeniesione na ekran smartfona i komputera” 

(http://www.nask.p/aktualności/wydarzenia-2017).  

Biorąc pod uwagę rosnące w sposób wykładniczy zainteresowanie dzieci 

w wieku wczesnoszkolnym mediami cyfrowymi, podjęto v Katedre predškolskej 

a elementárnej pedagogiky, na Pedagogickej fakulcie Katolickiej Univerzity 

v Ružomberku, badania empiryczne, mające na celu scharakteryzowanie poziomu 

alfabetyzacji medialnej współczesnych uczniów wczesnoszkolnych w Republice 

Słowacji w ramach projektu VEGA 1/0913/15: Mediálna gramotnosť u žiakov 



Juszczyk,S.:  

Media cyfrowe we współczesnej edukacji – szanse i zagrożenia dla procesu wychowania i uczenia się  

54 

primárneho vzdelávania v kontexte kooperácie rodiny a školy. Celem badań była 

diagnoza znajomości przez uczniów pojęć z zakresu edukacji medialnej, znajomość 

użytkowanych mediów klasycznych i cyfrowych, ich zainteresowań książkami, 

prasą dziecięcą, filmami i programami telewizyjnymi, programami radiowymi 

i muzyką, wykorzystaniem telefonów komórkowych i Internetu do komunikacji 

pośredniej w grupie rówieśniczej, odwiedzanych stron www i mediów 

społecznościowych a także używanych gier komputerowych. 

Media a przestrzenie funkcjonowania dziecka 

Przestrzeń lub środowisko wykorzystane przez dziecko może być fizyczne, 

a w nim wyróżnić można przestrzeń osobistą a nawet intymną, przestrzeń domową 

i wokół domu, przestrzeń przedszkolną i szkolną, przestrzeń edukacyjną, przestrzeń 

klasy szkolnej i świetlicy, przestrzeń miejską lub wiejską, społeczną, publiczną, 

przestrzeń komunikacyjną, wreszcie przestrzeń życia. Rozróżniamy także przestrzeń 

symboliczną a w niej przestrzeń kulturową, medialną, przestrzeń wychowania 

(A. Wróbel A., 2016, s. 100-112), przestrzeń pedagogiczną czy psychologiczną. 

Przestrzeń medialna, w której funkcjonuje dziecko, jest to przestrzeń w zasadzie 

indywidualna, prywatna, w której dominuje komunikacja pośrednia z rówieśnikami 

(S. Juszczyk, 2009c, s. 83-104).  

Pedagogowie pisząc o tych przestrzeniach zawsze się zastanawiają, czy są 

one bezpieczne dla dziecka? Czy zachęcają do poznawania świata a jednocześnie 

rozwijają wyobraźnię? Czy pobudzają do myślenia, zapamiętywania, kojarzenia, 

skupienia uwagi? Czy pozwalają na równomierny rozwój wszystkich sfer dziecka? 

W naszych badaniach empirycznych, analizach ich wyników czy prowadzonych 

dyskursach często odnosimy się do problematyki szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa dzieci (S. Juszczyk, 2015, s. 161-170). 

Przestrzeń informacyjna tworzona przez media elektroniczne często 

nasycona jest obrazami destrukcji, przemocy i patologii (A. Brosch, 2014, s. 23-35). 

Destrukcja dotyczy sfery poznawczej, emocjonalnej, sfery zachowań i relacji 

społecznych. Obserwując werbalne i niewerbalne zachowania agresywne bohatera 

kreskówek, dziecko uczy się zachowań aspołecznych (S. Juszczyk, 2004, s. 93-112). 

Media wykorzystują najczęściej następujące mechanizmy psychologiczne, które są 

bardzo skuteczne w przekazach adresowanych do dzieci, takich jak: modelowanie 

poprzez obserwowanie i naśladowanie zachowania innych osób, pobudzanie 

i generowanie negatywnych wzorców zachowania oraz desensytyzację 

(uniewrażliwienie/odwrażliwienie, szczególnie wykorzystywane w grach 

komputerowych, wzmacniane przez trening agresji i prowokację sytuacyjną). 

Mechanizmy te są wzmacniane przez oddziaływanie grupy rówieśniczej (M. 

Toeplitz-Winiewska, 2009, s. 137-144). 

Zmiany powstające w wyniku procesów globalizacji oraz rodzimej 

transformacji społecznej, politycznej, ekonomicznej, kulturowej i edukacyjnej, 

zachodzące w obrębie każdej przestrzeni życia dziecka, stają się asumptem do 

formułowania następujących pytań: W jakich warunkach wzrasta współczesne 

dziecko? Jakie możliwości stwarza mu przestrzeń edukacyjna, medialna czy 

rodzinna?  
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Dziecko dostaje dostęp do narzędzi kultury, często kultury popularnej, już 

w domu, a także w szkole i w środowisku rówieśników. Te narzędzia umożliwiają 

komunikację, współpracę, tworzenie sieci społecznych, a także transformują kulturę. 

Integracja mediów i technologii kreuje narzędzia wykorzystywane przez dziecko 

w eksploracji jego świata, wspiera jego ekspresję twórczą, stwarza możliwość 

rozwiązywania problemów, wspiera rozważania, myślenie, słuchanie i krytyczne 

postrzeganie, podejmowanie decyzji, obserwowanie, dokumentowanie, badanie, 

weryfikację pomysłów, demonstrowanie wyników uczenia się i pozwala jednemu 

dziecku uczyć się od drugiego. Jednak dominacja mediów w życiu codziennym 

dziecka oznacza, że spędza ono coraz więcej godzin przez ekranami rozmaitych 

urządzeń: telewizora, wideo, komputera, smartfonu, mediów mobilnych, telefonu 

komórkowego, tabletu, monitora i urządzeń ręcznych używanych do gier 

komputerowych czy play station (S. Juszczyk, 2009e, s. 38-50). Rozróżnienie 

między tymi urządzeniami, ich treściowa zawartość oraz doświadczenie w ich 

używaniu staje się zatarte przez dotykowe ekrany i animacje, przemieszczenia i ruch 

postaci w grach, w ten sposób uaktywniona technologia wykrywa i odpowiada na 

aktywność oraz potrzeby dziecka (S. Juszczyk, 2011, s. 215-233).  

 

Media cyfrowe w edukacji szkolnej 

Prawidłowo wykorzystane media w procesie wychowania i nauczania 

(T. Huk, 2001) dzieci i młodzieży mogą rozwijać skutecznie i efektywnie różne 

sfery, np.: poznawczą, społeczną, emocjonalną, motywacyjną, aksjologiczną a nawet 

fizyczną a rozwój języka dziecka jest szczególnie ważny w erze cyfrowej. Dostęp do 

narzędzi nowych technologii i mediów interaktywnych nie powinien wykluczać lub 

zmniejszać poziomu bezpośrednich interakcji społecznych, zabawy i innych 

aktywności dzieci z rówieśnikami na świeżym powietrzu, a także z członkami 

rodziny oraz nauczycielami (S. Juszczyk, 2009f, s. 224-237). 

Nauczyciele podejmują decyzje o tym, jak, co, kiedy i jaka technologia oraz 

media powinny być implementowane do procesu wychowania i nauczania dzieci 

i młodzieży, rozwijania ich zainteresowań, kształtowania poszczególnych 

alfabetyzacji: czytania, pisania i liczenia, przy wzięciu pod uwagę społecznych 

i kulturowych kontekstów, w jakich dzieci funkcjonują. Wybór stosownych mediów 

do nauki w klasie szkolnej staje się podobne do wyboru innych materiałów 

dydaktycznych niezbędnych w procesie nauczania. Dlatego nauczyciele stale 

powinni być refleksyjni, odpowiedzialni i powinni podejmować intencjonalne 

działania w celu promowania pozytywnych rezultatów uczenia się każdego 

z uczniów. Powinni uważnie obserwować wykorzystanie materiałów dydaktycznych 

(w tym materiałów cyfrowych) przez uczniów w celu zidentyfikowania możliwości 

a także problemów jakie stwarzają, a następnie powinni je dostosowywać do 

indywidualnych możliwości uczniów. Powinni chętnie poznawać nowe media, 

opracowywać nową metodykę użycia ich w procesie dydaktycznym, wprowadzać je 

do procesu nauczania-uczenia się, dokonywać intencjonalnych wyborów ich użycia 

w konkretnych kontekstach wychowawczo-edukacyjnych i realizacji materiału 

dydaktycznego (S. Juszczyk, 2009d, s. 56-64). 
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Podstawową metodą procesu wychowania i nauczania a także rozwoju 

dziecka jest zabawa. Dziecięce interakcje z mediami cyfrowymi odzwierciedlają ich 

interakcje z innymi materiałami czy rekwizytami używanymi w zabawach 

i zawierają aktywności senso-motoryczne lub praktyczne a także gry, w których 

stosuje się już określone zasady. Dlatego dzieci i uczniowie potrzebują różnych 

możliwości eksploracji technologii i mediów interaktywnych, w tym wykorzystując 

sposoby pełne zabawy oraz kreatywności. Zdobyte doświadczenie w korzystaniu 

z mediów pozwalają uczniom na kontrolę korzystania z nich, zdobywanie 

doświadczenia w zakresie funkcjonalności mediów i w ten sposób dowiadują się 

oni, jak można z nich korzystać w swym życiu: w nauce, domu i w czasie wolnym. 

Zauważyli to już producenci mediów dydaktycznych i wskazują młodym 

użytkownikom, ich rodzeństwu i rodzicom a nawet nauczycielom potencjał 

edukacyjny gier interaktywnych i wspólnych zabaw. Gry cyfrowe należą do tej 

samej kategorii co gry na tablicy oraz inne samokorygujące aktywności edukacyjne, 

z takimi samymi możliwościami i ograniczeniami, spowodowanymi wiekiem 

rozwojowym dziecka (www.naeyc.org/files/naeyc/file/positions/PS-technology-

WEB2.pdf; S. Juszczyk, 2012, 87-116).  

Konkluzje  

Dzieci w wieku wczesnoszkolnym pobierają i wysyłają pliki, surfują 

i rozmawiają na czatach, blogują, postują, ale nie potrafią czytać ze zrozumieniem, 

zapamiętywać faktów, pisać bez błędów ortograficznych, rozwiązywać 

matematycznych zadań problemowych. Jednak ich chęci funkcjonowania 

w przestrzeni medialnej nie uda się nikomu zmniejszyć, dlatego powinniśmy 

upowszechniać edukację medialną nie tylko w szkole, ale także poza nią. Edukacja 

medialna powinna mieć charakter nieformalnych zajęć rozwijających 

zainteresowania, rówieśniczych rozmów o filmach, muzyce, przedstawieniach, 

związana z komentarzami wpisywanymi na blogach, czy wideo-odpowiedziami na 

YouTube. Ten naturalny, środowiskowy kontekst edukacji medialnej może być 

czynnikiem zapewniającym jej efektywność. Nie należy zapominać także 

o permanentnym wsparciu pedagogicznym w zakresie edukacji medialnej rodziców, 

których dzieci w sposób niekontrolowany i często nierozważnie korzystają 

z nowych mediów (M. Musioł, 2013). Dzieci potrzebują mądrego wsparcia ze strony 

dorosłych, aby czas spędzony w Internecie był wykorzystany jak najbezpieczniej 

i najbardziej pożytecznie. Obowiązkiem rodziców i nauczycieli jest wprowadzanie 

dzieci i młodzieży w nowe przestrzenie społeczne, polegające na kontroli, 

wyjaśnianiu oraz strukturyzowaniu nowych treści i znaczeń, aby były one 

bezpieczne i wartościowe pod względem edukacyjnym. 
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Učiteľ ako kľúčový činiteľ školských reforiem
 
 

Teacher As a Key Factor of the School Reforms 

Štefan Porubský, Vladimír Poliach 

Abstract 
The paper presents partial results of an extensive questionnaire research 

focusing on the curricular reform at elementary schools (primary and lower 

secondary level of school) in the Slovak Republic. It deals with the question of 

how elementary school teachers perceive the potential role of external (out-of-

school) subjects that could actively participate in forming the particular school 

curriculum as the means of the curricular reform. 
 

Key words: Curricular Reform. External Creators of School Curriculum. Teachers’ 

Preferences. 

 

Abstrakt 
Príspevok prezentuje čiastkové výsledky rozsiahleho dotazníkového výskumu, 

ktorý sa týkal kurikulárnej reformy v základných školách v Slovenskej 

republike. Zaoberá sa otázkou, ako vnímajú učitelia základných škôl 

potenciálnu rolu externých (mimoškolských) subjektov, ktoré by mohli aktívne 

vstupovať do tvorby konkrétneho školského kurikula ako prostriedku 

kurikulárnej reformy. 
 

Kľúčové slová: Kurikulárna reforma. Externí tvorcovia školského kurikula. 

Preferencie učiteľov. 

 

Kurikulárna reforma je typickým sprievodným znakom, resp. centrálnym 

konceptom už permanentne prebiehajúcich globálnych procesov premeny 

vzdelávacích systémov za posledných 20 – 30 rokov. I napriek tomu, že si 

vzdelávacie systémy v globalizovanom svete ešte stále zachovávajú národné 

charakteristiky, aj v tejto oblasti dominujú určité trendy, ktoré majú nadnárodnú 

povahu. Ide v prvom rade o úsilie vytvoriť taký systém formálneho vzdelávania, 

ktorý by bol schopný flexibilne reagovať na dynamické premeny spoločenských 

podmienok. Tieto zmeny sú determinované hlavne masovým uplatňovaním 

bázických inovácií, ktorú K. Schwab (2016) pomenoval ako štvrtá priemyselná 

revolúcia – umelá inteligencia, robotizácia, tzv. internet vecí, nanotechnológie 

a biotechnológie, nové formy uchovania energetických zdrojov, 3D tlač, big data 

a pod. Toto úsilie o flexibilizáciu formálnych vzdelávacích systémov, ktoré 

reprezentuje hlavne inštitúcia školy, sa nesie v znamení (a) marketizácie – možnosť 

výberu školy rodičmi, školská diverzita, konkurencia, (b) manažérizmu – autonómia 

škôl, školský manažment a  (c) performativity – dôraz na dosahovanie výkonových 

noriem (Bates, Lewis, Pickard, 2011). Základnou globálnou stratégiou na 

dosiahnutie cieľov flexibilzácie školy sa stal dvojúrovňový model kurikula – 

národné kurikulum vymedzujúce obsahový a výkonový štandard a školské 

kurikulum, ktoré tento štandard aplikuje na lokálne podmienky. Vytváranie 

dvojúrovňového modelu kurikula sa realizuje dvoma cestami. Prvou možnosťou je 
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centralizácia – v decentralizovaných školských systémoch sa ako nadstavba na 

existujúce školské kurikulá vytvorí centrálnou mocou národné kurikulum. Druhá 

cesta je decentralizačná, kedy sa v centralizovanom školskom systéme vytvorí 

možnosť realizovať rámcovo vymedzené požiadavky národného kurikula lokálne 

špecifickým spôsobom na báze školského kurikula. Slovensko patrí medzi krajiny, 

ktorá od roku 2008 realizuje druhú, decentralizačnú cestu. To so sebou prináša aj 

množstvo nových problémov, ktoré súvisia s novou rolou učiteľa ako tvorcu 

kurikula a jeho pripravenosťou akceptovať a spolupracovať s ďalšími potenciálnymi 

(externými, stojacimi mimo školu) aktérmi kurikulárnej tvorby.  

M. Fullan (2007) identifikoval tri kľúčové faktory, ktoré môžu determinovať 

implementáciu kurikula: (1) charakter navodzovanej zmeny (potreby, jasné ciele, 

komplexnosť, kvalita), (2) lokálne charakteristiky (samosprávna jednotka, komunita, 

riaditeľ, učitelia), (3) externé faktory (vláda, štátna správa a ďalšie úrady 

a subjekty). 

Ako na to poukazujú mnohí autori (Stenhouse, 1975; Brundrett, Duncan, 

Rhodes, 2010; Priestley, 2010; Mutch, 2012), učiteľ je síce kľúčovým aktérom 

implementácie kurikulárnej reformy, ale ignorovanie lokálneho kontextu môže byť 

podľa M. Fullana (2007) jednou z príčin jej neúspechu. Ukazuje sa však, že aj 

otázka externých faktorov môže zohrať v tomto procese vážnu rolu, a to hlavne 

v závislosti od toho, ako sú tieto faktory vnímané kľúčovými aktérmi implementácie 

kurikulárnej reformy, teda učiteľmi. Mnohé štúdie (Anderson et al., 1994; Connelly, 

Clandinin, 1988; Van Driel, Beijaard, Verloop, 2001) poukazujú na to, že 

skúsenosti, presvedčenia a postoje učiteľov rozhodujúcou mierou determinujú 

spôsob, ako implementujú požadované kurikulárne zmeny v rámci reformy. 

Kurikulárne reforma ako súčasť decentralizačných procesov prebiehajúcich v rámci 

zmien štátnej vzdelávacej politiky predpokladá rozširovanie účasti aktérov zmien, 

z ktorých subjekty, ktoré nemajú v centralizovanom vzdelávacom systéme možnosť 

aktívnej rozhodovacej účasti, môžu zohrávať dôležitú úlohu (Fullan, 2007). Miera 

a váha účasti takých aktérov, ako sú rodičia, miestna samospráva, občianske 

a profesijné organizácie, experti a pod., môže byť rôzna a je často diskutovaná 

(Kenedy, Kenedy, 1996; Kenedy, 1996; Daly, Finnigan, 2010) a v mnohom závisí aj 

od toho, ako podporujú reformné úsilie učiteľov (Mutch, 2012), a ako sú učiteľmi 

ako tvorcami školského kurikula prijímaní (Pimley, 2011). 

Cieľom tohto príspevku je prostredníctvom prezentácie niektorých 

čiastkových výsledkov rozsiahleho dotazníkového výskumu, ktorý sa týkal 

kurikulárnej reformy v základných školách v Slovenskej republike, poukázať na 

niektoré aspekty vnímania potenciálnej role externých (mimoškolských) subjektov, 

ktoré by mohli aktívne vstupovať do tvorby konkrétneho školského kurikula, 

učiteľmi týchto škôl.  

Metódy 

V nadväznosti na vyššie uvedené sme ako výskumný problém vymedzili 

neznámu mieru akceptovateľnosti rôznych externých subjektov (t. j. iných, než sú 

učitelia a vedúci pracovníci školy) ako potenciálnych aktérov (spolutvorcov) 
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školského kurikula z pohľadu populácie učiteľov a riadiacich pracovníkov 

základných škôl na Slovensku.  

Cieľom výskumu bolo zistiť jednak celkovú akceptovateľnosť týchto 

externých potenciálnych aktérov, jednak jej prípadné variácie v rámci podskupín 

respondentov. 

Použili sme exploračný výskumný dizajn cielený na zistenie hodnotení 

jedného aspektu jedinečného edukačného procesu (kurikulárnej reformy) jeho 

účastníkmi. Populácia učiteľov základných škôl Slovenskej republiky je 

reprezentovaná náhodným výberom. Nástrojom pre získanie dát je jeden tematický 

okruh komplexnejšieho survey dotazníka. 

V súvislosti s piatou konceptuálnou úrovňou dotazníka týkajúcej sa širšieho 

spoločenského kontextu kurikulárnej reformy (pozri nižšie) sme si stanovili štyri 

výskumné otázky, z ktorých je pre tému nášho príspevku relevantná:  

Aká je celková akceptovateľnosť potenciálnych externých aktérov (EA) 

tvorby školského vzdelávacieho programu? 

Survey dotazník IKR-2014 celkovo obsahuje päť konceptuálnych úrovní: 

(1) hodnotové deklarácie, (2) učebné obsahy a ciele, (3) mechanizmy implementáce 

a realizácie, (4) činitele (hlavní účastníci), (5) úroveň širšieho spoločenského 

kontextu. Ako sme už uviedli vyššie, táto štúdia sa týka piatej tematickej časti. 

Navigačný výrok: „Do procesu tvorby školského vzdelávacieho programu by podľa 

vás mali vstupovať“, je nasledovaný 14 alternatívami: ministerstvo školstva, 

zriaďovateľ, metodické centrum, miestne zastupiteľstvo, sponzori, podnikatelia, 

cirkvi, politické strany, občianske združenia, školské odbory, pedagogické 

združenia, rodičia, externí odborníci na vzdelávanie, školská inšpekcia. Likertovské 

ratingové škály pre každú alternatívu ponúkajú stupeň súhlasu s účasťou subjektu pri 

tvorbe školského vzdelávacieho programu (t. j. jeho akceptovateľnosť) ako: 1 – silný 

nesúhlas, 2 – nesúhlas, 3 – súhlas, 4 – silný súhlas. 

Výskumnú vzorku tvorilo 954 učiteľov a vedúcich pracovníkov zo 63 

základných škôl, čo predstavuje 5 % stratifikovaným náhodným výberom 

vytipovaných škôl z celkového počtu základných škôl na Slovensku. Pôsobia na 

dvoch stupňoch základnej školy a majú rôznu dĺžku praxe – od začínajúcich (do 5 

rokov) po najskúsenejších (30 rokov a viac). 

Výsledky 

Pri analýze získaných údajov vychádzame z týchto zdrojov – MDS mapy 

kategorizujúcej ratingy (obrázok 1), vizualizácií distribúcií ratingov (obrázok 

2),  deskriptívnych charakteristík (tabuľka 2) a štatistického testovania. 
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Obrázok 1: MDS mapa podobnosti ratingov akceptovateľnosti 

potenciálnych aktérov reformy pre netriedenú vzorku. 

Subjekty (potenciálni aktéri): GOV – ministerstvo školstva, FND – 

zriaďovateľ, MET – metodicko- pedagogické centrum, LOC – miestne 

zastupiteľstvo, SPO – sponzori školy, ENT – regionálni podnikatelia, CHU – cirkvi 

a náboženské združenia, POL – politické strany, CIV – občianske združenia. TUN – 

odborárske organizácie v škole, TAS – profesijne združenia a organizácie 

pedagogických zamestnancov, PAR – rodičia, EXP – externí odborníci na 

vzdelávanie, INS – školská inšpekcia 

 

Na MDS mape vidno 4 kategórie akceptovateľnosti subjektov. Vpravo 

subjekty GOV a MET s najvyššou akceptovateľnosťou (pre viac ako 2/3 

respondentov, obr. 2). V strede dole sú INS, EXP a TAS. Majú spoločné približne 

rovnaké zastúpenie pozitívnych i negatívnych ratingov, t. j. ide z hľadiska 

respondentov o najkontroverznejších možných aktérov. Hore uprostred sa nachádza 

subjekt FND, síce dvoma tretinami odmietaný, ale jednou tretinou stále 

akceptovaný. Vľavo sa nachádza zhluk ôsmich subjektov, s veľmi nízkou 

akceptovateľnosťou (sú odmietaní zhruba 80 % až 90 % respondentov). 
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Obrázok 2: Rozdelenia ratingov akceptability potenciálnych aktérov reformy 

Vysvetlivky: Skratky aktérov – ako na obrázku 1. Stĺpce grafov – horný 

(najsvetlejší) je percento najvyššej akceptovateľnosť, spodný (najtmavší) je percento 

najnižšej akceptovateľnosti. 
 

Histogramy na obrázku 2 ukazujú distribúcie volieb všetkých subjektov. 

Zhodou okolností sa vo vrchnom riadku ocitli histogramy GOV (ministerstvo 

školstva, vľavo) s najvyššou akceptovateľnosťou (až 37 % „strongly agree“) a  POL 

(politické strany, vpravo) s najnižším ratingom (až 69 % „strongly disagree“). 

Všetkých 14 rozdelení sa pri testovaní normality štatisticky významne líšilo od 

normálneho rozdelenia. Preto sme vo všetkých ďalších inferenčných procedúrach 

volili ich neparametrické verzie. 

 

Tabuľka 2: Tabuľka deskriptívnych charakteristík akceptovateľnosti aktérov 
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Vysvetlivky: Skratky aktérov – ako na obrázku 1. Záhlavie: AM – aritmetický priemer, SD – 

štandardná odchýlka výberu, CIam – 95 % interval spoľahlivosti pre aritmetický priemer, Q1 

– 1. kvartil, MED – 2. kvartil (medián), Q3 – 3. kvartil, CImed – 95 % interval spoľahlivosti 

pre medián, Subgroups – abecedne označené podskupiny subjektov, ktorých ratingy sa pri 

post hoc testovaní signifikantne nelíšili. Všetky odhady populačných charakteristík sú 

spresnené použitím bootstrapingu. 

 

Z deskripcií v tabuľke 2 vidno jednak zreteľný náskok 

najakceptovateľnejších subjektov GOV a MET, a podobne zreteľné zaostávanie 

subjektu POL. Na doplnenie MDS (obr.1) sme kvôli identifikácii podskupín 

spracovali ratingy subjektov ako „opakované merania“. Testovanie Friedmanovym 

testom s post hoc testami identifikovalo zoskupenia podobných subjektov 

(označených v tabuľke 2 kapitálkami v stĺpcoch „Subgroups“), ktoré sa štatisticky 

významne neodlišovali. Naproti tomu subjekty rôznych skupín (napr. A a B) sa 

navzájom štatisticky významne líšili (aj po aplikácii Bonferroniho korekcie). 

Výnimkou sú čiastočné prieniky podskupín D a E (subjekt PAR patrí do oboch 

zároveň) a E a F (CIV a LOC patria do oboch). 

Záver  

Ako teda učitelia základnej školy na Slovensku akceptujú 14 rôznych 

subjektov ako potenciálnych spolutvorcov tvorby školského kurikula? Tu sa 

pokúsime stručne zhrnúť odpovede na čiastkovú výskumnú otázku: Aká je celková 

akceptovateľnosť subjektov (potenciálnych externých aktérov) tvorby školského 

vzdelávacieho programu?  

Hodnotené subjekty môžeme rozdeliť do troch kategórií. Za vysoko 

akceptovateľných respondenti považujú najmä ministerstvo školstva a metodicko-

pedagogické centrum. Za kontroverzných (približne rovnaké počty pre a proti) 

považujú školskú inšpekciu, externých odborníkov na vzdelávanie a profesijné 

združenia pedagogických zamestnancov. Za nízko akceptovateľných považujú 

zriaďovateľa, školské odbory, rodičov, miestne občianske združenia, miestne 

zastupiteľstvo, sponzorov, regionálnych podnikateľov, cirkev a regionálne orgány 

politických strán. Tu má najlepšie hodnotenie zriaďovateľ s hodnoteniami blízko 

skupiny kontroverzných. Najhoršie sú na tom politické strany, hodnotené významne 

nižšie než všetky ostatné subjekty. Rozpätie medzi najlepšie hodnoteným subjektom 

GOV a najhoršie hodnoteným POL naznačujú bootstrapované intervaly 

spoľahlivosti: CIGOV = 2.92-3.07, CIPOL = 1.32-1.38. 

Z tejto časti analýzy vyplývajú niektoré otázky, ktoré by si zaslúžili ďalšie 

skúmanie. Prečo slovenskí učitelia vnímajú rodičov ako málo akceptovateľných 

spolutvorcov školského kurikula? Pri pohľade do iných krajín vidíme skôr opačnú 

tendenciu zapojiť rodičov do procesu zmien (napr. Lee, 2012). Rozporuplné je 

i vnímanie sponzorov. Má subjekt, ktorý školu podporuje, právo presadzovať svoje 

záujmy? Naznačujú posledné dve miesta, obsadené cirkvou a politickými stranami, 

celkovú opatrnosť slovenských učiteľov voči všetkým mocensky sýteným ideológiám? 

Za prednosť našej štúdie považujeme fakt, že je postavená na 

stratifikovanom náhodnom výbere s dostatočne veľkým počtom respondentov. 

Skombinovali sme v nej niekoľko deskriptívnych aj inferenčných metód 
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kvantitatívnej analýzy. Intervalové odhady, spresnené procedúrou bootstrapingu, sú 

solídnou sondou do názorov cieľovej populácie, čo dáva právo k opatrnému 

zovšeobecňovaniu výsledkov. 

Za obmedzenie považujeme fakt, že ide o prierezový projekt po rokoch 

a tiež to, že z dôvodu obmedzenia rozsahu príspevku nebolo možné do diskusie 

integrovať zistenia kvalitatívnej vetvy projektu, do ktorého tento výskum patrí. 

Výskum priniesol niekoľko podnetných zistení, ktoré by si zaslúžili hlbšie 

osvetlenie. V prvom rade by bolo žiaduce lepšie spoznať pozadie nízkej 

akceptovateľnosti rodičov ako potenciálnych externých aktérov kurikulárnej 

reformy. Ďalej by bolo zaujímavé i potrebné viac sa dozvedieť o tom, ako učitelia 

vnímajú regionálnych podnikateľov, cirkvi a politikov, a ktorými argumentami 

obhajujú ich neprijateľnosť ako spolutvorcov školského kurikula s nenápadným, no 

dlhodobým vplyvom na život miestnej komunity. Napokon by bolo žiaduce 

pochopiť, prečo vedúci i riadiaci pracovníci nižšie hodnotia práve tie subjekty, 

s ktorými prichádzajú profesionálne do tesnejšieho kontaktu (učitelia rodičov, 

riadiaci pracovníci zriaďovateľa a miestne zastupiteľstvo).  
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STEM In 

STEM In 

Tomáš Jablonský 

Abstract 
STEM is an educational plan based on the idea of educating students in four 

specific disciplines – science, technology, engineering and mathematics. 

STEM education uses interdisciplinary practical approach that deals with 

applications in real world. 

In the concept of STEM, the focus is clearly on education that is perceived as 

the substantial factor. More and more often, STEM is perceived as a complex 

of mutual implications between the mentioned areas. 

The main purpose of the concept is preparation of graduates of these subject 

areas, ensuring workforce in perspective areas. I tis not only about the 

subjects themselves. 

Key words: STEM Education. Inquiry Based Science Education. Bachelor Programm. 

Partnership. Education. 
 

Abstrakt 
STEM je vzdelávací plán založený na myšlienke vzdelávania študentov 

v štyroch špecifických disciplínach - veda, technológia, inžinierstvo 

a matematika. STEM vzdelávanie využíva interdisciplinárny praktický 

prístup, ktorý sa zaoberá aplikáciami v reálnom svete. 

V koncepcii STEM sa jasne zameriava na vzdelávanie, ktoré je vnímané ako 

podstatný faktor. Čoraz častejšie sa STEM vníma ako komplex vzájomných 

dôsledkov medzi uvedenými oblasťami. 

Hlavným cieľom koncepcie je príprava absolventov týchto predmetov, 

zabezpečenie pracovných síl v perspektívnych oblastiach. Nie len o samotných 

predmetoch. 

Kľúčové slová: STEM vzdelávanie. Vzdelávanie na základe prieskumu. Bakalársky 

program. Partnerstvo. Vzdelávanie. 

 

Úvod 

Kvalitné vzdelávacie systémy by mali mladým ľuďom umožňovať rozvíjať 

ich kľúčové zručnosti (jazykové, matematické, vedecké, technologické), učiť sa 

učiť, byť kreatívnymi, aktívnymi a zodpovednými občanmi. 

Veda, technológie, inžinierstvo a matematika (STEM) patria čoraz viac do 

základnej gramotnosti, ktorá poskytuje vedomosti, zručnosti a porozumenie, aby 

bolo možné plne sa zapojiť do spoločnosti, ovplyvňovať a formovať svoju 

budúcnosť a podieľať sa na ekonomických aktivitách. Pre ich zvládnutie sú tieto 

zručnosti dôležité. 

Výraz „STEM Education“ vznikol a začal byť používaný v USA v 90. 

rokoch minulého storočia na označenie vzdelávania v odboroch prírodné vedy 

(Science), technika a technológie (Technology, Engineering) a matematika 

(Mathematics) – v interdisciplinárnom a aplikovanom prístupe. Prirodzená blízkosť 
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a príbuznosť týchto odborov sa stala podnetom k tomu, aby sa označovali 

spoločným pojmom STEM (Hallinen, J., 2017). 

Odvtedy sa kurikulum zamerané na STEM rozšírilo do mnohých krajín 

mimo USA a programy sa rozvíjali v krajinách, ako sú Austrália, Čína, Francúzsko, 

Južná Kórea, Taiwan a Veľká Británia. 

V priebehu prvého desaťročia 21. storočia, ako aj v súčasnosti, sa tejto 

oblasti venuje čoraz väčšia pozornosť aj v Európe najmä preto, že v týchto odboroch 

rapídne ubúda študentov a silnie ich nezáujem o štúdium predmetov STEM. Záujem 

mladých ľudí o matematiku, vedu a technológiu však klesá, čo ukázali rôzne 

výskumné a politické správy, konferencie a iné podujatia za ostatných desať rokov 

(napr. OECD: Podpora záujmu študentov o štúdium vedy a technológií; Európska 

komisia: Zvýšenie ľudských zdrojov pre vedu a technológie v Európe a Vedecká 

príprava v súčasnosti: oživenie pedagogiky pre budúcnosť Európy).  

Čím vyspelejší je štát, tým menej mladých ľudí sa zaujíma o vzdelávanie 

a kariéru v oblasti STEM. Takýto je záver medzinárodného výskumného projektu 

s názvom Význam prírodovedného vzdelávania (Relevance of Science Education − 

ROSE), ktorý skúmal názory na vedu a techniku u 15-ročných žiakov vo vyše 

štyridsiatich štátoch. Dnešní mladí ľudia túžia študovať a pracovať v oblastiach, 

ktoré zodpovedajú ich hodnotám a záujmom a STEM za takúto oblasť nepokladajú 

(Ayre, J. et.al., 2011). 

Všetky tieto skutočnosti vyvolali intenzívnu politickú diskusiu. Vlády 

niektorých členských štátov Európskej únie už prijali alebo v súčasnosti zavádzajú 

národné stratégie, ktorých cieľom je zvýšiť záujem o STEM. Napriek čoraz 

intenzívnejšej diskusii a aktivitám však problém naďalej pretrváva. 

Odbory v oblasti STEM sú pritom chápané ako rozhodujúce pre rozvoj 

a rast národných ekonomík. Európa potrebuje viac technologicky gramotných, 

vysokokvalifikovaných ľudí, ktorí posunú dopredu hranice technológií a inovácií. 

Ekonómovia vyspelých krajín poukazujú na to, že zaostávanie v oblasti STEM 

znamená hrozbu straty konkurencieschopnosti s ďalekosiahlymi dôsledkami pre 

rozvoj ekonomiky v globálnom meradle. Dobrou správou je však, že tu existuje 

obrovská príležitosť pre tých, ktorí majú záujem o STEM. 

 

História STEM 

Z historického pohľadu sú lídrom v disciplínach STEM Spojené štáty 

americké. Impulzom, ktorý viedol USA na ceste k technológiám a inováciám, bolo 

spustenie ruského satelitu Sputnik do vesmíru. Následne v roku 1957 Američania 

spustili svoj vesmírny satelit. Pod vedením prezidentov Dwighta D. Eisenhowera 

a Johna F. Kennedyho boli Američania vyzvaní, aby sa zintenzívnil technologický 

pokrok, a tak sa stali lídrami vo vede, technike, technológiách a matematike. 

V roku 1958 prezident Eisenhower navrhol vytvoriť Národnú leteckú 

a vesmírnu agentúru NASA. Po odchode prezidenta Eisenhowera z funkcie v roku 

1961, prezident Kennedy pokračoval v presadzovaní inovácií v oblastiach, tak ako 

ich poznáme pod názvom – STEM. 

V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia naďalej pretrvával 

tlak, ktorý podporoval vzdelávanie v daných vedných oblastiach. Mnohé národné 
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vedecké programy boli zriadené na ich ďalšiu podporu. V 80. rokoch 20. storočia sa 

dostavili aj viaceré významné úspechy v oblasti vedy a techniky – prvý mobilný 

telefón, prvé umelé srdce, prvé spustenie raketoplánov a prvý osobný počítač. 

V deväťdesiatych rokoch minulého storočia bol tiež prvýkrát použitý akronym na 

definovanie problematiky STEM.  

Niekoľko správ zverejnených v USA začiatkom roku 2000 poukázalo na 

zúfalý nedostatok študentov v disciplínach STEM. Zo správy amerického ministra 

školstva vyplýva, že iba 16 % študentov stredných škôl má záujem o STEM kariéru. 

Do roku 2018 je odhadovaná potreba 8,65 milióna pracovníkov v oblasti STEM 

(http://marickgroup.com/news/2016/a-look-at-the-history-of-stem-and-why-we-

love-it). 

Rozpočet administratívy bývalého prezidenta B. Obamu na rok 2014 vyčlenil 

a následne investoval 3,1 miliardy dolárov do federálnych programov zameraných na 

vzdelávanie STEM. Investície sa realizujú s cieľom získavať a podporovať učiteľov.  

Analogicky si vážnosť situácie uvedomujú aj v Európe (napr. vo Veľkej 

Británii alebo Nemecku, kde je reálny nedostatok 210 000 pracovníkov v oblasti 

matematiky, informatiky, prírodných vied a technológií). 

 

Význam STEM vzdelávania 

Dôležitosť kladená na úlohu vzdelávacích programov pri príprave študentov, 

tvorbu pracovných miest v danej oblasti a na súťaž vo svetovom hospodárstve bola 

signalizovaná na začiatku 21. storočia pokračujúcou účasťou desiatok krajín 

v pravidelných medzinárodných porovnávaniach (TIMSS a PISA). Vyvinulo sa veľké 

úsilie zamerané na zvýšenie všeobecného povedomia o kariére STEM a o hlbšie 

pochopenie obsahu STEM prostredníctvom aktivít zameraných na praktickú aplikáciu 

riešenia problémov. 

Pozornosť učiteľov a odborníkov vo vzdelávaní zo všetkých jednotlivých 

STEM odborov sa preto zameriava na reformy vo výučbe príslušných predmetov, 

kde sa hľadajú cesty, ako posilniť motiváciu študentov. Zvyčajne zahŕňa vzdelávacie 

aktivity vo všetkých stupňoch – od predškolského až po doktorandské – vo 

formálnych a neformálnych spôsoboch vzdelávania.  

V prvej vlne STEM boli zrealizované opatrenia v oblasti vysokého školstva, 

následne sa riešila úroveň stredných škôl ako realizátora vzdelávania, ktorý 

pripravuje absolventov na výkon povolania v týchto oblastiach. Na zvýšenie kvality 

a počtu absolventov v oblasti STEM sa ukázala ako významná príprava žiakov na 

úrovni základných škôl, ktorá zohráva podstatnú úlohu v rámci profesijnej orientácie 

a vytvára základné vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré sú kľúčové pre ďalšie 

vzdelávanie. 

Napr. na základných školách – STEM vzdelávanie sa zameriava na úvodné 

kurzy STEM, ako aj na informovanosť o STEM oblastiach a povolaniach. Tento 

prvý krok poskytuje štandardizované učenie vyplývajúce z požiadaviek a reálne 

vzdelávanie týkajúce sa problémov, ktoré spája všetky štyri subjekty STEM. Cieľom 

je podnietiť záujem žiakov o to, aby sa venovali kurzom na základe vlastnej 

motivácie, nie kvôli tomu, že musia. Okrem toho sa kladie dôraz na preklenutie 
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príležitostí učiť sa v škole a mimo škôl. Na úrovni stredných škôl sa kurzy stávajú 

náročnejšími (Elaine J. Hom, 2014). 

Odporúčaním je, aby sa výučba priblížila reálnemu životu a nahradila príliš 

teoretické a izolované poňatie učiva vzájomným prepojením predmetov. 

V prírodovednom vzdelávaní sa pre nové postupy zaužívalo označenie „bádateľské 

postupy vo výučbe“ (IBSE: Inquiry Based Science Education). OECD zverejnilo v 

roku 2008 rozsiahlu štúdiu zaoberajúcu sa výučbou a štúdiom prírodovedných 

a technických predmetov. 

V koncepte STEM je zreteľná orientácia na praktické vzdelanie ako jeho 

podstatný faktor. Stále častejšie je STEM vnímaný ako súbor vzájomných vzťahov 

medzi uvedenými oblasťami (veda, technika, technológia, matematika), zavedenými 

do reálneho života. Hlavným zmyslom konceptu je príprava absolventov týchto 

odborov pre prax v perspektívnych oblastiach ekonomiky. Tomu logicky zodpovedá 

podpora študijných odborov na stredoškolskej i vysokoškolskej úrovni, majúca 

potenciál pripraviť takýchto absolventov. V súčasnej dobe je tento koncept ďalej 

rozvíjaný a rozširovaný na STEAM (A - arts, schopnosť tvoriť, formulovať, 

prezentovať - arts v širšom slova zmysle, nemusí ísť len o výtvarné, hudobné alebo 

dramatické umenie, ale sem možno zahrnúť aj priemyslový a umelecký dizajn, 

taktiež aj language arts, teda ovládania jazyka, napr. schopnosť formulovať 

myšlienky a presvedčivo ich prezentovať), STREAM (R – riting, zvládnutie jazyka 

vedy, je to tiež súčasťou odporúčaní OECD) či STEAMIE (IE – include everyone, 

každý môže byť vzdelávaný, inklúzia do vzdelávania). Každý jednotlivec potom 

môže na svojej úrovni objavovať a spoznávať. Podstatnú úlohu tu môžu zohrávať aj 

mimoškolské aktivity so zameraním na predmety STEM a môžu im dokonca 

kompenzovať neúspechy v škole a motivovať k ďalšiemu učeniu. 

Skúsenosti SR v aplikácii STEM konceptu do vzdelávania 

Slovensko od roku 2013 zaznamenalo viacero vedeckých a vzdelávacích 

aktivít k problematike STEM nielen na úrovni MŠVVaŠ SR, ale aj vo vybraných 

VŠ. Žiadna vysoká škola však dodnes nerealizovala a nerealizuje ucelené 

vzdelávanie študentov (budúcich pedagogických zamestnancov) v dennej forme 

vzdelávania. Zväčša ide o formy postgraduál alebo projektové aktivity, viazané 

dočasným rozpočtom. 

Aj na slovenskom ministerstve školstva je vnímaná zásadná dôležitosť 

prírodovedných a technických predmetov a matematiky. V rámci projektov 

a odporúčaní OECD, ako aj ministerstva (pozri Odporúčané kritériá pre vedné 

odbory STEM (prírodné, technické a lekárske vedy) sa STEM vzdelávaniu začalo 

venovať čoraz viac vysokých škôl. Podpora technických a prírodovedných 

predmetov financovaná európskymi fondmi zadefinovala k problematike PTO (= 

prírodovedné a technické odbory), prípadne S & T (Science & Technology) tri 

štúdie mapujúce dôvody nezáujmu študentov o odbory PTO, požiadavky 

zamestnávateľov v týchto odboroch a konečne prehľad projektov a programov, ktoré 

sú zamerané na riešenie problémov odborov STEM v zahraničí. 

Návod na to, ako učiť prírodovedné a technické predmety lepšie 

a zaujímavejšie, získali učitelia základných a stredných škôl v roku 2016 na pôde 
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MŠVVaŠ SR. Nie však pomocou teórie, ale overených skúseností zo zahraničia. Išlo 

o Pilotný seminár k prírodovedným a technickým predmetom, ktorý uskutočnilo 

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra Trenčín, 2. februára 2016 

na základe inšpirácie z medzinárodnej konferencie EMINENT 2015 v Barcelone, 

kde sa zúčastnili zástupcovia MPC. Taktiež sa v SR paralelne realizuje národný 

projekt, IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie ako výstup partnerstva CVTI 

SR, UPJŠ, TUKE, UKF, UMB, UNIZA. Projekt sieťuje nielen vysoké školy so 

štátnymi inštitúciami, ale aj samotné školy. Výstupom projektu nie je však 

vzdelávací program bakalárskeho stupňa, ale obsah predmetov na stredných 

a základných školách. Príprava učiteľov trvá do roku 2020 a je realizovaná pomocou 

kurzov a programov v systéme celoživotného vzdelávania. Taktiež je nevýhodou 

projektu len malá skupina týchto absolventov, ktorú predstavuje cca 15 osôb ročne 

do roku 2020. 

 

Záver 

V súčasnosti je koncept STEM ďalej rozvíjaný a rozširovaný (ako sme už 

uviedli v predchádzajúcej časti príspevku). Odborníci OECD vo svojej štúdii 

upozorňujú napr. na nutnosť osobitného prístupu podľa veku žiakov: zatiaľ čo 

najširšie zapojenie žiakov s kreatívnym využitím umeleckých postupov je vhodné 

pre najmladších žiakov, odbornosť a náročnosť musí mať prioritu na vyšších 

stupňoch. Zoznamovanie sa s konceptmi vedeckej, technickej a matematickej 

výchovy v čo najmladšom veku je jedným z odporúčaní konferencie OECD – ako 

zásadné pre motiváciu a vzťah k ďalšiemu štúdiu predmetov STEM. 

Konkrétnymi možnosťami a postupmi spojenými s obohatením vzdelávania 

STEM o umeleckú výchovu sa v USA zaoberajú inštitúcie na federálnej úrovni, 

napr. National Science Foundation a National Science Teachers Association. 

Odborníci z týchto inštitúcií pripravujú nové kurikulum pre výučbu prírodných vied.  

Koncept STEM preukázal, že oblasti vzdelávania – vzdelávacie predmety 

nemusia mať v princípe didaktickú spojitosť. Učivo naplňujúce koncept STEM 

môže byť rozvrstvené aj do iných oblastí – predmetov než tých, ktoré sú typické pre 

naše podmienky. Ukázalo sa, že je potrebné vzdelávanie premeniť v smere 

uspokojenia spoločenských potrieb. Jednou z ciest, ako tento cieľ dosiahnuť, je 

integrácia. Často býva koncept STEM vnímaný ako integračný proces viazaný na 

predmety, ktoré tento koncept napĺňajú. V našich podmienkach môžeme uviesť 

predmety fyzika, biológia, chémia, IKT, matematika. Pre slovenské vzdelávacie 

prostredie znamená koncept STEM kvalitatívnu zmenu v chápaní vzdelávania 

a v jeho vnútornom usporiadaní. Na PF KU v Ružomberku na Katedre pedagogiky 

a špeciálnej pedagogiky sa v tomto roky pripravuje medzinárodný vedecký projekt 

v oblasti STEM. V projekte ide o koncepčnosť vzdelávania pedagógov v témach 

STEM i o spojenie dvoch lídrov eduvzdelávania: Pedagogickej fakulty Katolíckej 

univerzity v Ružomberku a Pedagogickej fakulty Memorial University of 

Newfoundland v Kanade a zavedenie inovatívnej formy bakalárskeho vzdelávania 

konceptu STEM. Projekt ponúka efektívnu aplikáciu už overeného vzdelávacieho 

programu STEM na bakalárskom stupni pedagogického štúdia. V rámci 

medzinárodnej spolupráce je aktivitami projektu zabezpečená explicitná vedecká 
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garancia úspechu aplikácie, stavanej na podmienky SR. Memorial University je 

partner, ktorý ako jediný realizuje na území Kanady vo vzdelávaní pedagógov 

3 programy STEM. Programy sú overené v pedagogickej praxi v systéme podobnom 

slovenskému. Ich kvalita bola hodnotená príslušnou Akreditačnou komisiou 

Ministerstva školstva v Kanade.  

V súvislosti s problematikou týkajúcou sa tém v rámci prírodovedného, 

technického a matematického vzdelávania môžeme konštatovať, že pre ďalší rozvoj 

daných odborov je zásadná motivácia študentov. Pre zvýšenie motivácie je potrebné 

zmeniť spôsob výučby. Výučba má byť spojená s reálnym životom – viac praktická 

a menej teoretická. S konceptmi prírodných vied, techniky, inžinierstva 

a matematiky je potrebné deti oboznamovať od raného veku. Tiež je potrebné 

zahrnúť všetkých žiakov. Neoddeliteľnou súčasťou je podpora zvládnutia odborného 

jazyka, ústneho a písomného vyjadrovania, pričom vzdelávacie programy môžu byť 

organizované aj v rámci mimoškolskej výchovy. 
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Stratégie rozvíjania kritického myslenia  

v pregraduálnej príprave učiteľov 

Strategies of Critical Thinking Development in Pregraduation 

Preparation of Teachers 

Jana Duchovičová, Gabriela Petrová, Lívia Fenyvesiová, Robert Tomšik, 

Soňa Grofčíková, Denisa Gunišová, Nina Kozárová  

Abstract 
The study presents the results of factor analysis of the Strategies of Critical 

and Creative Thinking Questionnaire. Among these strategies are Strategies 

for the developing self-regulation; Strategies for developing systematic and 

interpretative skills; Strategies for  argumentation development; Strategies for 

development of conclusion and troubleshooting; Strategies for development 

of evaluation and Strategies for development of reading skills. These factors 

allow researchers to assess the preferences of specific strategies for 

developing critical thinking at specific school subjects as well as identify 

strategies applied by practicing teachers within their internship,  depending 

on the school subjects (natural science, language, social science, education), 

type of school (high school, grammar school, middle school) and the level of 

education (lower and upper secondary education). Subject implementation 

also helps develop individual conception and teaching strategies. ( as part of 

VEGA 1/0098/17 Individual conception and teaching strategy in context 

of professional development of the teacher). 

Key words: Critical Thinking. Strategies for the Development of Critical Thinking. 

Pedagogical Practice. 
 

Abstrakt 
Štúdia prezentuje faktorovou analýzou identifikované kľúčové stratégie 

rozvíjania kritického myslenia. Medzi tieto stratégie zaraďujeme stratégie na 

rozvoj sebaregulácie, stratégie na rozvoj systematických a interpretatívnych 

zručností, stratégie argumentácie, stratégie pre vyvodzovanie záverov a riešenie 

problémov, stratégie na rozvoj hodnotenia a stratégie na rozvoj čitateľských 

zručností. 

Uvedené faktory umožnia výskumníkom vyhodnotiť preferencie konkrétnych 

stratégií rozvíjania kritického myslenia učiteľmi v konkrétnych vyučovacích 

predmetoch, ako aj identifikáciu stratégií uplatňovaných cvičnými učiteľmi 

v rámci pedagogických praxí študentov učiteľských programov v závislosti od 

vyučovaných predmetov (prírodovedné, jazykové, spoločenskovedné, 

výchovné),  typu školy (SOŠ, gymnázium, II. stupeň ZŠ) a stupňa vzdelávania 

(nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie).  

Predmetná implementácie zároveň prispeje k tvorbe Individuálnej koncepcie 

a stratégii vyučovania (riešené v rámci VEGA 1/0098/17 Individuálna 

koncepcia a stratégia vyučovania v kontexte profesijného rozvoja učiteľa). 

Kľúčové slová: Kritické myslenie. Stratégie na rozvoj kritického myslenia. 

Pedagogická prax. 
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Úvod 

V nadväznosti na medzinárodné snahy podporiť rozvoj kritického 

a tvorivého myslenia žiakov vo vyučovacom procese je žiaduce  aj v našej 

proveniencii identifikovať edukačné stratégie, ktoré majú potenciál pre stimuláciu 

kritického a tvorivého myslenia. V príprave učiteľov považujeme identifikáciu 

stratégií na rozvoj kritického myslenia za základný predpoklad pre kvantitatívnu 

a kvalitatívnu zmenu v príprave učiteľov 21. storočia, preto didaktika, a najmä jej 

aplikovaná špecializovaná rovina odborových didaktík hľadá a identifikuje stratégie 

kritického a tvorivého myslenia, ktorých aplikácia je možná už v praktickej 

pregraduálnej učiteľskej príprave najmä prostredníctvom jednotlivých druhov 

pedagogickej praxe. 

Zdrojom pre vymedzenie stratégií rozvoja kritického a tvorivého myslenia je 

vymedzenie konštruktovej roviny kritického a tvorivého myslenia a dôkazy o tom, 

že zručnosti kriticky myslieť je možné vo výchovnovzdelávacom procese priamo 

ovplyvňovať (Paul, 1992; Nelson, 1994; Halpern, 2014; Kennedy et all,1991; 

Abrami, et all, 2008; Bailin et al., 1999; Bonk & Smith, 1998; Heyman, 2008; 

Thayer-Bacon, 2000). 

 

Rozvoj psychodidaktických kompetencií v rámci pedagogickej praxe budúcich 

učiteľov 

V posledných desaťročiach zaznamenávame silnejúci negatívny ohlas na 

kvalitu didaktických postupov uplatňovaných v škole a do popredia sa dostáva práve 

kompetencia kriticky myslieť, pretože je kľúčová pre adaptovanie sa na rýchlo 

meniacu sa spoločnosť (vedieť prispôsobiť sa novým a nepredvídateľným 

podmienkam a nárokom) a zvládnutie informačného preťaženia (vedieť kriticky 

zhodnotiť dôveryhodnosť a spoľahlivosť zdroja informácií a pod.).  

Zručnosť kriticky myslieť je cesta k dobrému životu. Efektívne učenie 

zamerané na osvojenie si zručnosti kriticky myslieť dáva jednotlivcovi najlepšiu 

nádej na úspešný život, ako postulujú kľúčové tézy v mnohých dokumentoch 

deklarovaných potrieb celoživotného učenia sa alebo vzdelávania. 

Základným pilierom školy a formálnej edukácie vôbec je učiteľ, z čoho 

logicky vyplýva požiadavka na zmenu prípravy budúcich učiteľov.  

Cieľom je vybaviť učiteľov psychodidaktickými kompetenciami tak, aby 

boli schopní realizovať kognitívne orientované vyučovanie a implementovať 

adaptívne vyučovacie stratégie pre rozvoj kritického a tvorivého myslenia žiakov. 

Psychodidaktické kompetencie učiteľa vymedzujeme ako schopnosti a zručnosti 

učiteľa psychodidakticky spracovať učivo a riadiť vyučovanie so zámerom 

rozvíjania kognitívnych a metakognitívnych procesov žiakov a ich aplikácie do 

praxe, realizovať vyučovacie stratégie a aktivity hodnotenia, ktoré majú potenciál 

významne prispieť k rozvoju všetkých osobnostných a kognitívnych charakteristík 

žiaka. (Petrová, Duchovičová, 2016).  

Učiteľ sa aplikáciou adaptívnych stratégií (stratégií uplatňujúcich kognitívne 

orientovaný prístup pre rozvoj kritického a tvorivého myslenia žiakov) stáva 

aparátom kognitívnej zmeny, pretože posúva dôraz z predmetu učenia na proces 

učenia. Kontextovo neutrálne intervencie a stratégie môžu mať podľa R. Feuersteina 
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a kol. (1994) pozitívny vplyv na nadobudnutie nových domén špecifických 

poznatkov a zručností.  

K zvýšeniu kvality pregraduálnej prípravy učiteľov môže dôjsť len 

permanentným prepájaním teórie a praxe. K ich prepojeniu, ako konštatuje B. 

Kosová (2012), dôjde len vtedy, ak je prax na odbornej báze reflektovaná, ak sa 

implicitné postupy zvedomujú, explicitne zasadzujú do rámca odbornej teórie, ak 

študent kriticky preskúmava vlastnú činnosť a myslenie s oporou o vedecké 

poznatky, ak premýšľa, čo je za jeho činnosťou, ak sa pýta na príčiny a predpoklady 

situácií a dôsledkov.  

Z uvedeného vyplýva, že najväčší dôraz v príprave učiteľov je nutné klásť 

na prepracovaný systém reflektovanej, štruktúrovanej, stupňovitej učiteľskej praxe 

implementujúcej poznatky o procesoch poznávania žiakov a rozvíjaní ich kritického 

a tvorivého myslenia, čo predstavujú kľúčové psychodidaktické témy.  

V rámci projektu APVV Prax v centre odborovej didaktiky, odborová 

didaktika v Centre praktickej prípravy sme identifikovali kľúčové adaptívne 

vyučovacie stratégie uplatňujúce kognitívne orientovaný prístup pre rozvoj 

kritického a tvorivého myslenia žiakov a skúmali sme: 

 Využívanie stratégií rozvoja kritického myslenia učiteľmi sekundárneho 

vzdelávania vo vyučovacom procese. 

 Aký význam  pripisujú učitelia jednotlivým stratégiám  rozvoja kritického 

myslenia.  

 Využívanie stratégií rozvoja kritického myslenia cvičnými učiteľmi v rámci 

hospitačnej pedagogickej praxe. 

 Využívanie stratégií rozvoja kritického myslenia študentmi v rámci výstupových 

a súvislých pedagogických praxí.  

 Akú pozornosť venujú cviční učitelia jednotlivým stratégiám stimulácie 

kritického myslenia v uskutočňovanej reflexii pedagogického pôsobenia 

študenta.  

 Aký význam pripisujú študenti učiteľských programov reflexii jednotlivých 

stratégií rozvoja kritického myslenia cvičným učiteľom. 

 Ako hodnotia cviční učitelia úroveň teoretických poznatkov a didaktických 

zručností študentov učiteľských programov s dôrazom na implementáciu 

stratégií rozvíjania kritického a tvorivého myslenia študentmi učiteľstva počas 

pedagogickej praxe.  

 Akým oblastiam venuje/venoval odborový didaktik pozornosť počas 

reflexie,  hodnotenia, prípadne prípravy  pedagogickej praxe. 

 Ktoré oblasti hodnotenia odborového didaktika sú pre študentov najviac 

prínosné.   

 

Zdroje pre vymedzenie stratégií rozvoja kritického a tvorivého myslenia  

Zdrojom pre vymedzenie stratégií rozvoja kritického a tvorivého myslenia 

bolo vymedzenie konštruktovej roviny kritického a tvorivého myslenia. I napriek 

výraznej nejednotnosti filozofických, psychologických a pedagogických 

myšlienkových prístupov (bližšie Duchovičová, Tomšík, 2017) došlo k snahám 

dohodnúť sa na vymedzení špecifických schopností obsiahnutých do definície 
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kritického myslenia. Autori, ktorí sa pokúsili o operacionalizáciu, sa vo viacerých 

konštruktoch prekrývajú, preto je spravidla kritické myslenie vymedzované 

prostredníctvom vymenovania jednotlivých kognitívnych spôsobilostí, ktoré sú 

následné skúmané vo vzťahovej rovine k ďalším zložkám osobnosti (ako sú 

motivácia, kognitívne schopnosti, tvorivosť, črty), či psychickým procesom (učenie, 

pozornosť...), alebo ostatným bazálnym zručnostiam (čítanie, písanie). Podľa Lai 

(2011) dominujú najmä: 

 analýza argumentov, tvrdení alebo dôkazov (Facione, 1990, Halpern, 2014; 

Paul, 1992);  

 dedukcia založená na induktívnych alebo deduktívnych argumentoch (Ennis, 

1985, Paul, 1992, Willingham, 2007);  

 posudzovanie a hodnotenie (Case, 2005, Ennis,1985; Facione, 1990; Lipman, 

1988);  

 rozhodovanie alebo riešenie problémov (Ennis, 1985; Halpern, 2014; 

Willingham, 2007); 

 odpovede na otázky na objasnenie (Ennis, 1985);  

 definovanie pojmov (Ennis, 1985); 

 identifikácia hypotéz (Ennis, 1985, Paul, 1992); 

 vysvetľovanie (Facione, 1990);  

 verbálne zdôvodnenie najmä vo vzťahu k javom pravdepodobnosti a neistoty 

(Halpern, 2014);  

 predikcia (Tindal & Nolet, 1995);  

 nazeranie na problém z viacerých strán (Willingham, 2007); 

 dôsledná mentálna činnosť zameraná na hodnotenie argumentov, alebo výrokov 

na formulovanie záverov. 

V snahe definovať kľúčové konštrukty kritického myslenia pre potreby 

evaluácie učebných výsledkov sa experti pokúsili o vytvorenie konsenzuálnej 

definície, ktorú publikovali v Delfskej správe (Facione, 1990: 2). Kritické myslenie je 

definované ako „zámerné, regulované, usudzovanie vychádzajúce z dôsledného 

zváženia dôkazov, konceptov, metód, kritérií a súvislostí, zamerané na interpretáciu, 

analýzu hodnotenie a vyvodzovanie záverov.“ Jadro kritického myslenia tvoria dve 

dimenzie (Ennis, 1985; Facione, 1990; Paul, 1992; Halpern, 2014, Bailin at al, 1999): 

1. konkrétne kategórie kognitívnych spôsobilostí: interpretácia, analýza, 

hodnotenie, usudzovanie, vysvetľovanie, sebaregulácia;  

2. dimenzia osobnostných dispozícií. 

Jednotlivé kritériá kritického a tvorivého myslenia sú, resp. by mali byť 

následne elementami vzdelávacích stratégií učiteľov a študentov učiteľských 

študijných programov. Považujeme ich za jadro psychodidaktickej kompetenciu 

učiteľov. Rozvíjanie kritického myslenia si podľa Kneedler (1985) vyžaduje rozvoj: 

1. spôsobilosti určiť, definovať a špecifikovať problém, t. j. identifikovať 

hlavné východiská, sporné otázky, určiť hlavnú myšlienku textu, porovnať 

podobnosti a rozdiely medzi dvoma, alebo viacerými subjektmi, objektmi 

v tom istom časovom slede, určiť, ktoré informácie sú dôležité, a ktoré 

nepodstatné, formulovať vhodné otázky vedúce k hlbšiemu porozumeniu 

situácie,  
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2. spôsobilosti posúdiť informácie vzťahujúce sa k problému, t. j. rozlišovať 

fakty, názory a odôvodnené úsudky, aplikovať kritériá na posúdenie kvality, 

kontrolovať konzistentnosť výrokov, určiť nevyslovené predpoklady, 

rozpoznať stereotypy, hodnotové systémy, rozpoznať predpojatosť, emočné 

faktory, propagandu, rôzne ideológie, 

3. spôsobilosť vyvodzovať závery t. j určiť vhodnosť a primeranosť údajov pre 

daný záver, predpovedať pravdepodobné dôsledky prijatého riešenia.  

Vychádzajúc z citovaných autorov a analyzovaných teórií kritického 

myslenia a ďalších prác sme formulovali rozmanité edukačné postupy a stratégie 

kritického myslenia a tvorivého myslenia, ktoré napomáhajú k rozvoju jednotlivých 

faktorov kritického myslenia a tvorivosti. Formulované stratégie predstavovali 

konkrétne položky výskumného nástroja, ktoré sme pre potreby príslušnosti ku 

konštruktu kritického myslenia a tvorivosti podrobili exploračnej faktorovej analýze. 

(Duchovičová, Tomšik 2017). Výskumnú vzorku tvorilo N = 556 vysokoškolských 

študentov študijných programov v odbore Učiteľstvo akademických predmetov, 

učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy a učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných predmetov. 

Na identifikáciu jednotlivých faktorov bola použitá exploračná faktorová 

analýza (Principal Axis Factoring s Varimaxovou rotáciou; štatistický program 

SPSS ver. 21). Počet možných faktorov sme určili Kaiserovou metódou. 

Prostredníctvom analýzy bolo extrahovaných šesť faktorov, ktoré mali hodnoty > 

1. Model vysvetľoval 47,972 % variability v skúmanom súbore. Najvyššiu časť 

variability premenných vysvetľujú faktory 1 a 2 (13,477 %; 2,773). Faktory 3 až 6 

vysvetľujú variability premenných v rozmedzí 1,717 % do 1,240 %.  

 

Identifikované adaptívne stratégie rozvoja kritického myslenia 

Na základe výsledkov exploračnej faktorovej analýzy dotazníka Stratégie 

kritického a tvorivého myslenia vo vyučovaní (Duchovičová a kol. 2017) 

obsahujúceho 40 položiek sme identifikovali šesť kľúčových faktorov, ktorých 

ambíciou je pomôcť odborovým didaktikom, cvičným učiteľom a učiteľom 

jednotlivých predmetov uchopiť stratégie rozvíjajúce kritické myslenie a pripraviť 

ich transfer do kurikula príslušných prírodovedných, spoločenskovedných, 

jazykových, umelecko-výchovných i výchovných predmetov založených na 

interdisciplinárnych väzbách.  

Označenie jednotlivých faktorov vyplynulo z potreby rozčlenenia stratégií 

pre jednotlivé kognitívne a dispozičné zručnosti v súlade s vyššie analyzovanými 

teóriami kritického myslenia.  

Tabuľka 1: Výsledky faktorovej analýzy 

Položka dotazníka  F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Využívanie práce malých skupín vo 

vyučovaní   
0,720           

Využívanie problémového vyučovania  0,702           

Využívanie diskusie ako priestoru pre 

skúmanie vlastných pocitov postrehov 

a názorov žiakov 
0,639           
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Vytváranie priestoru pre žiacke 

objavovanie, zvedavosť, skúmavosť 
0,626           

Využívanie podobností a analógií  0,585           

Využívanie projektového vyučovania  0,517   0,390       

Vytváranie priestoru pre 

sebaprezentáciu, prezentáciu vlastných 

riešení žiakov 
0,512 0,425         

Vytváranie priestoru pre prezentovanie 

rôznych názorov, postojov 

a kultúrnych odlišností medzi žiakmi 
0,486 0,376         

Preferencia úloh s väčším počtom 

správnych riešení 
0,406   0,397       

Vedenie k zhrnutiu a interpretácií 

učiva (povedať učivo vlastnými 

slovami) 

  0,659         

Využívanie postupov na pochopenie   0,588         

Identifikácia a vymedzenie základných 

pojmov a vzťahov učiteľom, tvorba 

poznámok 

  0,540         

Využívanie asociácií (prvotné 

predstavy spojené s istým pojmom, 

javom) 

  0,534         

Preferencia kognitívne náročnejších 

úloh (úlohy na analýzu, hodnotenie, 

tvorivosť) s jedným správnym 

riešením  

  0,524 0,382       

Vedenie žiakov k tvorbe originálnych 

myšlienok, riešení a produktov 
0,380 0,505         

Využívanie kategorizácií (zaraďovanie – 

roztrieďovanie na základe určitého 

kritéria) 

0,381 0,482         

Vedenie žiakov k dedukcii, 

konkretizácií (vyvodzovanie 

konkrétnych príkladov zo všeobecných 

teórií) 

  0,413         

Využitie postupov na zapamätávanie   0,394     0,343   

Využívanie rôznych zdrojov (okrem 

učebnice)  
      0,620     

Využívanie debaty vo vyučovaní 

(vedenie k tvorbe analýz 

a argumentov) 

      0,610     

Vedenie k formulovaniu otázok 

podporujúcich myslenie (otázky typu: 

Čo je podstatou toho? Čo to znamená? 

Prečo sa to deje? Čo keby? a pod.)  

  0,355   0,562     

Vytváranie priestoru pre prezentovanie 

žiakových myšlienok, ich konfrontáciu 

a zdokonaľovanie 

      0,480     

Riešenie problému a navrhovanie 

záverov  
      0,447     
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Vedenie žiakov k identifikácii, 

pomenovaniu problémov  
      0,427     

Rešpektovanie medzipredmetových 

vzťahov 
      0,351     

Vedenie k aplikácii učiva 

v neobvyklých situáciách a úlohách 
0,401 0,365 0,523       

Vedenie žiakov k grafickému 

znázorňovaniu učiva (pojmové mapy, 

handout, tabuľkové, grafické 

znázornenia)  

    0,518       

Využívanie hrania rolí      0,459       

Využitie protirečení a rozporov, 

vedenie k argumentácii  
    0,412       

Vedenie žiakov k hodnoteniu 

dôveryhodnosti zdroja, vedenie 

k argumentácii 

    0,335       

Vedenie žiakov k identifikácii 

rozdielov medzi faktom a názorom 
    0,498   0,320   

Vedenie žiakov k vyvodzovaniu 

záverov a k zovšeobecňovaniu  
      0,494 0,330   

Kladenie otázok zameraných na 

opakovanie zapamätaného učiva 
        0,552   

Vedenie žiakov k identifikácii príčiny 

a následku  
        0,446   

Štruktúrovanie učiva na základe 

vymedzených cieľov podľa 

konkrétnych taxonómií (Bloom, 

Simpson, Harrow, Krathwohl, 

Tollinger...) 

        0,404   

Vedenie žiakov k identifikácii 

kľúčových a relevantných faktov 

a myšlienok v učive 

        0,366   

Vedenie k práci s textom a k tvorbe 

vlastných poznámok 
        0,398 0,305 

Vytváranie prezentácií a podporných 

učebných materiálov pre žiakov 
          0,720 

Využívanie digitálnych učebných 

materiálov, programov a aplikácií  
          0,604 

Využívanie grafických znázornení pri 

prezentácii učiva (pojmové mapy, 

handout, tabuľkové, grafické 

znázornenia) 

        0,367 0,380 

Pozn.: F1 – Stratégie na rozvoj sebaregulácie; F2 – Stratégie na rozvoj systematických 

a interpretatívnych zručností; F3 – Stratégie argumentácie; F4 – Stratégie pre vyvodzovanie 

záverov a riešenie problémov; F5 – Stratégie na rozvoj hodnotenia; F6 – Stratégie na rozvoj 

čitateľských zručností. 
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Jednotlivé stratégie rozvíjania kritického myslenia je možné, na základe 

výsledkov štatistických analýz, interpretovať nasledovne:  

1. Stratégie na rozvoj sebaregulácie. Predstavujú najmä stratégie rozvíjajúce 

osobnostné, vôľové vlastnosti a emócie spojené s kritickým myslením, ako: 

rozširovanie okruh záujmov, motiváciu a stimuláciu potreby byť dobre 

informovaný, posilňovanie dôvery v silu rozumu a vlastný úsudok, otvorenosť 

mysle voči rozmanitým svetonázorom, ochotu vziať do úvahy rôzne alternatívy 

a hľadiská a nezaujato posúdiť zdôvodnenia, opatrnosť pri utváraní záverov, 

ochotu priznať si egocentrické sklony, predsudky, logické medzery vo vlastnom 

uvažovaní, ochota znovu prehodnotiť vlastné stanovisko a tiež rozvoj 

metakognitívnych zručností, monitorovanie a korekciu vlastných myšlienkových 

procesov, identifikáciu emócií, predsudkov, stereotypov, kognitívnych skratiek, 

vo vlastnom usudzovaní a argumentácii a kontrolu primeranosti zvolenej 

stratégie riešenia problému. Zaraďujeme sem postupy: 

 Vytváranie priestoru pre sebaprezentáciu, prezentáciu vlastných riešení 

žiakov. (33) 

 Vytváranie priestoru pre prezentovanie rôznych názorov, postojov 

a kultúrnych odlišností medzi žiakmi. (34) 

 Využívanie diskusie ako priestoru pre skúmanie vlastných pocitov postrehov 

a názorov žiakov. (36) 

 Využívanie práce malých skupín vo vyučovaní. (37) 

 Vytváranie priestoru pre žiacke objavovanie, zvedavosť, skúmavosť. (38) 

 Využívanie problémového vyučovania. (39) 

 Využívanie podobností a analógií. (40) 

 Využívanie projektového  vyučovania. (24) 

 Preferencia úloh s väčším počtom správnych riešení. (29) 

2. Stratégie na rozvoj systematických a interpretatívnych zručností. Predstavujú 

najmä stratégie zamerané na rozpoznanie problému, identifikáciu hlavnej 

myšlienky, triedenie informácií v rozsiahlom odbornom texte, jasné vymedzenie 

pojmov, prafrázovanie, interpretáciu údajov v tabuľkách, grafoch, rozpoznanie 

významu neverbálnych signálov v komunikácie a pod. Zaraďujeme sem postupy: 

 Vedenie žiakov k dedukcii, konkretizácii (23)  

 Využívanie postupov na pochopenie. (25) 

 Využitie postupov na zapamätávanie. (18) 

 Vedenie k zhrnutiu a interpretácii učiva. (26) 

 Preferencia kognitívne náročnejších úloh (úlohy na analýzu, hodnotenie, 

tvorivosť) s jedným správnym riešením. (27) 

 Využívanie kategorizácií (zaraďovanie – roztrieďovanie na základe určitého 

kritéria). (30) 

 Využívanie asociácií  (prvotné predstavy spojené s istým pojmom, javom). (32) 

 Identifikácia a vymedzenie základných pojmov a vzťahov učiteľom, tvorba 

poznámok. (35) 

 Vedenie žiakov k tvorbe originálnych myšlienok, riešení a produktov. (31) 

3. Stratégie argumentácie. Stratégie predstavujú postupy vedúce k identifikácii 

a rozboru argumentov, určovaniu vzťahov a súvislostí, podobných a rozdielnych 
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znakov, rozpoznaniu tvrdení a dôkazov v argumente, identifikáciu 

nevyjadrených predpokladov. Zaraďujeme sem postupy: 

 Využívanie protirečení a rozporov, vedenie k argumentácii. (1) 

 Vedenie žiakov k identifikácii rozdielov medzi  faktom a názorom. (8). 

 Vedenie žiakov k grafickému znázorňovaniu učiva (pojmové mapy, 

handout, tabuľkové, grafické znázornenia). (7). 

 Vedenie žiakov k hodnoteniu dôveryhodnosti zdroja, vedenie 

k argumentácii. (15). 

 Vedenie k aplikácii učiva v neobvyklých situáciách a úlohách. (28). 

 Využívanie metódy hranie rolí. (2). 

4. Stratégie pre vyvodzovanie záverov a riešenie problémov. Zahŕňajú najmä 

postupy vedúce k formulácii alternatívnych návrhov riešení problému, 

predvídanie dôsledkov, predkladanie záverov, výsledkov, prezentovanie 

v podobe tabuliek, schém, tvorbu modelov vyjadrujúcich vzťahy medzi 

premennými, zdôvodňovanie postupov, metodologického prístupu, formuláciu 

argumentov, anticipáciu protiargumentov. Zaraďujeme sem postupy: 

 Využívanie rôznych zdrojov (okrem učebnice) (5). 

 Vedenie žiakov k vyvodzovaniu záverov a  k zovšeobecňovaniu (9). 

 Rešpektovanie medzipredmetových vzťahov (16). 

 Využívanie debaty vo vyučovaní (vedenie k tvorbe analýz a argumentov) (6). 

 Vedenie k formulovaniu otázok podporujúcich myslenie (otázky typu: Čo je 

podstatou toho? Čo to znamená? Prečo sa to deje? Čo keby? a pod.) (11). 

 Vytváranie priestoru pre prezentovanie žiakových myšlienok, ich 

konfrontáciu a zdokonaľovanie (12). 

 Vedenie žiakov k identifikácii, pomenovaniu problémov (13). 

 Riešenie problému a navrhovanie záverov (22). 

5. Stratégie na rozvoj hodnotenia. Hodnotenie predstavuje posúdenie 

spoľahlivosti tvrdení a kvality argumentov. Zahŕňa tiež hodnotenie spoľahlivosti 

zdroja informácií, identifikácia logických medzier v argumentácii, posúdenie 

silných a slabých stránok alternatívnych teórií, hodnotenie zdôvodnení. 

Zaraďujeme sem postupy: 

 Vedenie žiakov k identifikácii kľúčových a relevantných faktov a myšlienok 

v učive (3). 

 Vedenie žiakov k identifikácii príčiny a následku.   

 Kladenie otázok zameraných na opakovanie zapamätaného učiva (14). 

 Štruktúrovanie učiva na základe vymedzených cieľov podľa konkrétnych 

taxonómií (Bloom, Simpson, Harrow, Krathwohl, Tollinger...) (4). 

6. Stratégie na rozvoj čitateľských zručností. Zahrnuli sme najmä stratégie 

založené na práci s textom, ktoré vedú k čítaniu s porozumením. Zaraďujeme 

sem postupy: 

 Využívanie digitálnych učebných materiálov, programov a aplikácií (10). 

 Využívanie grafických znázornení pri prezentácií učiva (pojmové mapy, 

handout, tabuľkové, grafické znázornenia) (19). 

 Vedenie k  práci s textom a k tvorbe vlastných poznámok (20). 
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 Vytváranie prezentácií a podporných učebných materiálov pre žiakov (21). 

Zaradenie položiek (33, 34, 24, 29, 27, 31, 30, 11, 28, 9, 20, 19) je 

viacnásobné, nakoľko položky je možné zaradiť aj pod inú stratégiu. 

Problematickosť zaradenia jednotlivých položiek je daná pravdepodobne samotnou 

podstatou myslenia. Ako konštatoval Van Galder, (2005) myslenie je viac ako súhrn 

jeho častí a rovnako ako kritické myslenie ani stratégie na rozvoj kritického 

myslenia nie je možné vystavať na presnom popise stratégií rozvíjajúcich izolovane 

vymedzené zručnosti či myšlienkové operácie.  

 

Záver 

Vymedzené stratégie rozvíjania kritického myslenia žiakov sme vymedzili 

prostredníctvom faktorovej analýzy s cieľom pomôcť odborovým didaktikom, 

cvičným učiteľom a učiteľom jednotlivých predmetov uchopiť stratégie rozvíjajúce 

kritické myslenie  a pripraviť ich transfer do kurikula príslušných prírodovedných, 

spoločenskovedných, jazykových, umelecko-výchovných i výchovných predmetov, 

ktorý bude založený na interdisciplinárnych väzbách a povedie k spoločnému cieľu: 

Výchove kriticky mysliaceho človeka s otvorenou mysľou, prirodzene zvedavého, 

flexibilného, chápajúceho rozmanité hľadiská, pátrajúceho po nových informáciách, 

zvažujúceho rôzne argumenty a rôzne riešenia, hľadajúceho ďalšie perspektívy 

a argumenty pre formuláciu konečných rozhodnutí. Tento cieľ je však dosiahnuteľný 

len tak, že učiteľ bude schopný zvoliť také vyučovacie postupy, ktoré priamo 

stimulujú rozvoj sebaregulácie, rozvoj systematických a interpretatívnych zručností, 

argumentácie, vedú k vyvodzovaniu záverov a riešeniu problémov, k hodnoteniu 

a v neposlednom rade k rozvoju čitateľských zručností. 

Úlohou odborových didaktikov je v ďalšom procese riešenia projektu 

naplniť jednotlivé stratégie metodikou a úlohami previazanými s konkrétnym 

obsahom predmetu, komunikovať metodiky cvičným učiteľom najmä cestou 

wokshopov a programov kontinuálneho vzdelávania a zároveň ich implementovať 

do výučby predmetov odbornej didaktiky, ako aj do pedagogickej praxe a jej 

reflexie.  

 

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe 

Zmluvy č. APVV-15-0368. 
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Aktywni w szkole. Poza formalnym programem nauczania 

Active in School. Beyond the Formal Teaching Program 

Eugenia Rostańska 

Abstract 
Changes of civilization require good programs of upbringing and teaching in 

education. They also demand treating the school as a place of youth activity. 

It is a condition of considering education as an action that promotes 

development. Formal teaching program does not support full activity, because 

it is a matter of personal experience, conditions and possibilities, that are 

created by the teachers and the school for students own educational activity. 

Key words: Education. Activity. School. Teacher. 

 

Abstrakt 
Zmiany cywilizacji wymagają od edukacji dobrych programów wychowania 

i kształcenia szkolnego. Wymagają również traktowania szkoły, jako miejsca 

aktywności młodego człowieka. Aktywność jest warunkiem traktowania 

edukacji jako działania promującego rozwój. Formalny program kształcenia 

nie sprzyja pełnej aktywności, znaczące są bowiem osobiste doświadczenia, 

warunki i możliwości, jakie stwarza nauczyciel i szkoła dla własnej 

aktywności edukacyjnej uczniów.   

Słowa kluczowe: Edukacja. Aktywność. Szkoła. Nauczyciel. 
 

 

Teoria uczenia się i praktyka edukacyjna mają swoje znaczące i wspólne dla 

nich miejsce. Jest nim szkoła, jako instytucja, na którą przez rodziców, 

społeczeństwo i państwo nałożone zostały zadania kształcenia ludzi. Cel tego 

kształcenia lokowany jest w zadaniach życiowych, wyznaczanych przez ramy 

społeczne, kulturę i zmieniające się sytuacje bytowe losów ludzkich.  Szkoła zatem 

stanowi szczególną przestrzeń życiową człowieka. Jako strażnik tego, co znaczące, 

co jest wartością wypracowana i przyjętą w społeczeństwie jako wartość, tłumaczem 

przeszłości Jako przewodnik do przyszłych zadań i sytuacji, w których przyjdzie 

młodemu człowiekowi pracować i żyć. (Petlák, 2017, s. 140) 

Zmiana warunków, czynników i obszarów formacji młodego człowieka do 

życia w zmieniającym się społeczeństwie wymagają gotowości do zmiany przez 

własną aktywność. Gotowość ta powinna być składnikiem uczenia się w trakcie 

edukacji szkolnej. Nie est ona jednak efektem założeń programowych edukacji 

w szkole a przede wszystkim aktywności własnej uczących się, jako naturalnej drogi 

poznawania i przekształcania świata.   

Szkoła przyjmuje niejako schemat kierowania procesem uczenia się. 

W powszechnym doświadczeniu jako miejsce edukacji określa się szkołę i jej 

strukturalne i pozastrukturalne organizacje. Wynika to z zaszłości i z klasycznego 

pojmowania edukacji, funkcjonującego w społecznym obrazie i przyzwoleniu. 

Zgodnie z tym obrazem szkoła kojarzy się jako miejsce nabywania wiedzy, 
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polegającym na sprawnym jej zapamiętywaniu i odtwarzaniu w zadaniach 

schematycznych i nawykowych czynnościach  (Rostańska, 2016). 

Potwierdzają to analizy Podstaw programowych czy tęż szkolnych 

dokumentów oceniania, w których dominuje określenie przekazu wiedzy 

i przyswajania zewnętrznie zaproponowanych strategii rozwiązywania problemów. 

Daje to podstawy do wykształcenia czynności rutynowych  oraz zachowań o łatwo 

przewidywalnych rezultatach, będąc receptywnym, przystosowawczym uczeniem się. 

Uczenie się to proces nieustannego układania się z człowieka w relacjach 

z samym sobą, ludźmi i światem. Jest to proces wpisany w całożyciową formacje 

człowieka, przyczyniający się do tworzenia jego tożsamości i umożliwiający jego 

samorealizacje. Kształtuje się on w oparciu o struktury przestrzeni życia człowieka: 

sprawstwo, refleksje, współprace i kulturę (Bruner 2006, s. 126). Edukacja wymaga 

zatem możliwości i warunków do zdobywania i interpretowania własnych 

doświadczeń, rozumienia innych w określonym kontekście sytuacyjnym. Wymaga 

spotkania i działania z drugim człowiekiem. Wyznacza to składniki uczenia się 

w szkole: współprace, kooperacje, wzajemność i tutoring, które zdaniem J. Brunera, 

specyficzny dla człowieka „...zestaw technik i procedur rozumienia świata i dawania 

sobie w nim rady.” (Bruner 2006, s. 140) 

W tym rozumieniu program edukacji odnoszący się treściowi do dyscyplin 

naukowych a nie do ucznia i jego życiowych perspektyw stanowić może przeszkodę 

w realizacji zadań stawianych edukacji. Szkoła powinna być miejscem 

doświadczania aktywności, jako naturalnej drogi poznawania i przekształcania 

siebie i świata. Fakty, które przyniósł czas, wskazują na ten szczególny element 

zmian w myśleniu o edukacji na konieczność zmian w świadomości rodziców 

i zarządzających oświatą. Ze szczególnym podkreśleniem roli szkoły, jako miejsca 

aktywności uczących się i roli jakości edukacji (Mizerek 2012, s. 13 - 19) 

Jakie zatem są możliwości i warunki dla aktywności edukacyjnej uczniów, 

wykraczającej poza cele i zadania programowe szkoły? Jaka jest aktywność uczniów 

w przestrzeni edukacji poza formalnym programem nauczania? 

Szkoła funkcjonuje w ramach określonych obszarów i zadań programowych. 

Jednakże uczniowie w szkole podejmują wiele form aktywności i działań, 

wynikających nie tylko ze szkolnych programów kształcenia. Są to aktywności 

środowiskowe, osobiste, inspirowane zdarzeniami i sytuacjami szkolnymi 

i życiowymi. Wyróżnia je wkład działań uczniów i waga zdobytych doświadczeń. 

Takie nauczanie wspomaga humanistyczne podejście nauczyciela. O tym pisze 

w badaniu G. Siváková (2016, s. 177) 

Aktywność ta nie ma określonej konieczności sformalizowanej 

dokumentacji, tak jak w przypadku przedmiotów nauczania, tj świadectw i opinii 

szkolnych. Aktywność pozaprogramowa jest najczęściej zapisana w kronikach 

szkoły, w informacjach środowisk okołoszkolnych bądź w osobistych pamiątkach 

czy wspomnieniach. Brak jej analiz sprawia, iż jest pomijana jako efekt edukacji. 

Funkcjonuje natomiast jako rodzaj ciekawostki, intencjonalnie występując przy 

promocji szkoły, instytucji społecznych bądź organów ją prowadzących. Jest to 

inspirowane zewnętrzną sytuacją i zewnętrznie, poza szkołą, realizowane. Jednakże 

istotne również są te działania, w których aktywność uczniów realizowana jest 

w samej szkole i wynika z możliwości i warunków, jakie zostały im stworzone. 
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Najczęściej pozostają one bez zapisu czy dokumentu utrwalającego 

Z początkiem 2017 roku w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 

w Katedrze Pedagogiki powstał projekt POZAPROGRAMOWA AKTYWNOŚĆ  

UCZNIÓW W SZKOLE, w ramach którego prowadzone są badania aktywności 

uczniów w szkołach poza formalnym programem nauczania, na poziomie szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych. Ich celem jest opis i analiza przestrzeni 

edukacji poza programem nauczania w szkołach i jej udokumentowanie. Narzędzie 

badań to kwestionariusz rozmowy kierowanej w układzie analizy matrycowej, 

obejmującej kategorie miejsca, środowiska, celu, genezy, formy i rezultatów działań 

wraz z ich opisem źródłowym. Rozmowy przeprowadzane są z dziećmi – uczniami  

i osobami dorosłymi, byłymi uczniami wskazanej  szkoły a ich efektem będzie 

odrębna publikacja  i udokumentowanie dobrych praktyk szkolnych. 

Jako podstawowy dla badanego obszaru przyjęto następujący  podział kategorii: 

 geneza i inspiracje aktywności pozaprogramowej w szkol, 

 sytuacje wzmocnienia i przeszkody  do aktywności pozaprogramowej w szkole 

 formy i efekty aktywności pozaprogramowej w szkole w dokumentacji 

indywidualnej uczniów i w dokumentacji instytucji. 

Geneza i inspiracje  aktywności uczniów rozpatrywane były w odpowiedziach 

na pytanie: Co robiliście w szkole w czasie lekcji  i poza lekcjami w związku z… 

Jako możliwe inspiracje do aktywności pozaprogramowej przyjęto różne 

podkategorie.  Dla podkategorii PRZEDMIOTY NAUCZANIA, w odpowiedziach, 

rozmówcy wskazywali na zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, konkursy 

przedmiotowe,zawody sportowe,arteterapie,matematykę, przyrodę, informatykę. 

Znacznie poszerzony zakres inspiracji do działań pozaprogramowych zawarty był 

w podkategorii SZTUKA. Rozmówcy wskazali na wyjście do teatru, wyjście do 

opery,sali koncertowej wyjście do kina, inscenizacje szkolne,przedstawienia szkolne 

okolicznościowe,konkursy artystyczne,kultywowanie tradycji świątecznych,koła 

teatralne, recytatorskie, obcowanie ze sztuką wraz z rodzicami. 

Jednakże podstawowym czasem aktywności pozaprogramowej są szkolne 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE a w nich: przyjaźń, spotkania w schroniskach dla zwierząt, 

działania ekologiczne, zainteresowania przyrodnicze,opieka nad innymi dziećmi. 

origami,sport, instrumenty muzyczne, uczenie innych, koła teatralne, karate, capoiera. 

Równie obszerne działy szkolnej aktywności pozaprogramowej występują 

w podkategorii RELIGIA: schola, oaza, pielgrzymki, wyjazdy,chórki, zajęcia 

w salkach, świetlice, ministranci, Dzieci Maryi,konkursy pastorałek, świąteczne 

występy, charytatywność,WOŚP, kiermasze, wolontariaty. 

Rozmówcy wskazywali na genezę aktywność w szkole także z innych 

powodów niż wynikające z szkolnych struktur działania. Wskazania te ujęto 

w podkategorii WIARY: postawa, powinności,nakazy, zakazy, przykazania, 

sakramenty, rytuały, zwyczaje święta 

Jako szczególna podkategoria  wystąpiła KARA. Tu jako genezę działań 

wskazane zostały przez rozmówców oczekiwania nauczyciela wymagającego,strach, 

przymus, brak stopniowania trudności przez nauczyciela, brak zgody i akceptacji  

nauczyciela na własna aktywność ucznia. 

Przekładanie marzeń i obaw rodziców z własnego dzieciństwa na dzieci, 

łatwizna. 
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Odpowiednikiem tego była aktywność wynikająca z oczekiwania na 

NAGRODY: dobre słowa nauczyciela,wyróżnienia, docenianie dodatkowego 

wkładu pracy ucznia, nagrody formalne( dyplom, rzecz,) oceny dodatkowe. Dopełnia 

tę podkategoria WŁASNA CHĘĆ UCZNIA a jej składniki to: zainteresowania, 

posłuszeństwo, ciekawość,poziom i rozumienie aktywności przez rodziców, 

predyspozycje własne,podejście do dziecka i jego zajęć przez nauczyciela. 

W każdej wypowiedzi osoba nauczyciela była wskazana jako postawa 

aktywności pozaprogramowej uczniów. Wskazanie to rozszerzone zostało przez 

rozmówców na: 

 OSOBOWOŚĆ, WIEDZĘ, DOŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA: tematy 

dodatkowe, zainteresowanie uczniów przez nauczyciela. 

 ZAINTERESOWANIA WŁASNE  NAUCZYCIELA: podróże,film,muzyka, 

gra na instrumencie, kolekcjonerstwo,scrapbooking, blog, motoryzacja, 

literatura, ogrodnictwo, sport uprawiany, hodowla gry komputerowe.   

Szczególna rolę odgrywa również SYMPATIA DLA NAUCZYCIELA 

wyrażająca się w aktywności uczniów przez wspólnotę dyskusji i poglądów, koła 

zainteresowań, wycieczki, akceptacja i poparcie nauczyciela dla dodatkowych, 

pozaszkolnych prac ucznia,udział różnych w działaniach sugerowanych przez nauczyciela. 

Szczególnie ważną dla praktyki kategorią było wskazanie pomocy lub 

przeszkody w aktywności pozaprogramowej uczniów w szkole. Podkategorie, które 

wskazane zostały przez rozmówców to 

 TRADYCJA SZKOŁY: nieważne, niewłaściwe, tradycyjne, powtarzane. 

 RODZICE – POPYCHACZE: korepetycje, zajęcia dodatkowe pozaszkolne, 

zajęcia wyróżniające rodzica, przymus do zajęć dodatkowych, wykształcenie 

rodziców, spokojny czas rodzica, inspiracja perspektywą życiową. 

ŚRODOWISKO ZNAJOMI (DOROŚLI, DZIECI): region,tradycja, rodzina, 

zaściankowość – szufladkowanie  ZAINTERESOWANIA WŁASNE RODZICÓW 

hobby, sport, zajęcia rodzinne, HOBBY UCZNIÓW: sport, plastyka, muzyka, 

szachy, konie, sztuka, taniec, modelarstwo, zbieractwo, konkursy, tematy 

realizowane przez uczniów, miejsca wycieczek, filmy, pobyty w muzeum, 

DZIAŁANIA W SZKOLE – INSPIRACJA STRUKTURALNA: podział klas, 

specjalizacje, płeć uczniów, AWANS NAUCZYCIELA: koła i konkursy plastyczne, 

matematyczne,, sportowe, praca metodą problemową, konsultacje, zajęcia 

dodatkowe, szkolenia, konferencje, zajęcia otwarte, dodatkowe spotkania. 

MEDIA – REKLAMY, TELEWIZJA, INTERNET, INFORMACJE 

PRASOWE, PRZYPADEK, PROJEKTY DYDAKTYCZNE: projekty edukacyjne 

w szkole, teatralne, międzynarodowe, udział w akcjach związanych ze zdrowiem 

udział w akcjach związanych z ekologią, wyjazdy,grupy wsparcia, wymiany między 

uczniami,z zaangażowaniem nauczyciela bez zaangażowania nauczyciela. 

MOŻLIWOŚCI SYTUACYJNE: podejmowanie decyzji, pobudzona 

wyobraźnia, wykorzystanie umiejetności uczniów, tworzenie zajęć kierowanych 

zainteresowaniami uczniów, uzupełnianie wiedzy, miejsce zamieszkania, środowisko 

lokalne, sytuacja finansowa,warunki mieszkaniowe, rodzeństwo, struktura rodziny. 

PRZYPADEK: spotkanie kogoś,sytuacyjna zależność,zdarzenie, trauma,osoby 

znaczące, spotkanie,  straty, zyski, zmiany (szkoły, miejsca zamieszkania). 

Potwierdzenie tych podkategorii, wskazanych przez rozmówców, zawarte 
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zostanie w przedstawionych analizach materiałów źródłowych, dotyczących 

konkretnych szkół i działań w nich podejmowanych. Do źródeł tych należą: 

informacje prasowe,zapisy formalne, zapisy kronikarskie, plakaty, dyplomy, 

fotografie, dokumenty szkolne,  materiały trwałe, źródłowe prace uczniów a także 

dokumenty formalne. Przykłady wybrane ze wskazanych to m. inn.: 

 realizacja projektu europejskiego  Aktywny w szkole – aktywny w życiu (EU 

EFS 2008 - 2013, Uniwersytet Sląski i 80 szkół gimnazjalnych), 

 realizacja projektu europejskiego Partnerzy w nauce (EU EFS 2008 -2013, 

Uniwersytet Sląski i  80 szkół ponadgimnazjalnych), 

 realizacja bieżąca  projektu Caritas szkolna (Diecezja Katowicka, 2016, 

Zalecenia Synodu Diecezjalnego. Katowice), 

 działania cykliczne wewnątrzszkolne Ciekawa Godzina Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa Elementarz Katowice 1999 - 2006 r., 

 zwyczaj  cykliczny wewnątrzszkolny /Panorama/ czyli dzień, w którym rządzi 

klasa… IV L.O im gen K. Maczka w Katowicach do 2005 r., 

 otwarte przedstawienia teatralne np. Dziewczynka z ulotkami. Zespół Szkół 

STO Katowice  grudzień 2015, 

 DUD Dąbrowski Uniwersytet Dziecięcy – WSB w Dąbrowie Górniczej i szkoły 

podstawowe. 

Każdy z wymienionych przykładów to działanie w ramach aktywności uczniów 

poza programem nauczania, mającym swoje miejsce w szkole i z szkołą związane 

Takich działań w szkołach jest wiele. Potwierdzenie ich wystąpienia, znaleźć można 

w zastanych dokumentach i we wspomnieniach rozmówców. Wymagają one 

odrębnego opisu po zebraniu źródeł, ich analizie i dokumentacji. Bez 

udokumentowania przedstawionych aktywności uczniów, obraz edukacji w szkole 

będzie niepełny, zaburzony w trafności wewnętrznej zamykającej go 

w planowanych a nie w realizowanych działaniach, doświadczanych indywidualnie, 

przez każdego uczestnika edukacji szkolnej. 

Współcześnie każdy człowiek ma w swoim życiu okres, kiedy się uczy 

w szkole. Jest to dla niego czas, w którym doświadcza zadań, konieczności wysiłku 

i przyjęcia oceny jego rezultatu. Oceny nie przez niego ale przez środowisko 

w którym się uczy i przez środowisko, w którym żyje. W dodatku te oceny mogą się 

różnić. Powoduje to niepokój, niepewność i ogranicza gotowość do wysiłku. Może 

jednak być tak,że doświadczy człowiek w czasie swojej edukacji emocjonalnej 

satysfakcji z podjętego wysiłku, czytelności kryteriów oceny i zależności, wsparcia 

w strukturach sprzyjających interakcji, które sprzyjać będą w pokonywaniu 

trudności. Wniesie więc w swoje doświadczenia przyjemność z wysiłku a nie tylko 

trudność i napięcie niepewności.   

To napięcie może być główną przeszkodą dla aktywności edukacyjnej, 

przenoszoną na czas aktywności społecznej i zawodowej dorosłego człowieka. 
Aktywność w szkole, poza formalnym programem nauczania jest sytuacją 

sprzyjająca interakcjom i postawom działania w sytuacji pokonywania trudności. Do 
wykształcenia tych kompetencji potrzebne są odpowiednie warunki, których zależeć 
będzie poziom samodzielności intelektualnej, otwartości, współpracy a szczególnie 
odporności emocjonalnej w sytuacjach problemowych. (Nowak, 2012, s. 35). 
Odpowiada warunkom  i zasadom pełnej aktywności dziecka, określonych przez 
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A. Brzezińską. Jako zasady zapewniające pełną aktywność wymienia zasadę 
aktywności zewnętrznej i wewnętrznej, aktywności rzeczywistej, aktywności 
różnorodnej aktywności korzystającej ze wszystkich zasobów. Jako warunki pełnej 
aktywności wymienia się poczucie bezpieczeństwa, poczucie sensu własnych 
działań i poczucie sprawstwa. (Brzezińska 2000, Appelt 2005) 

Warunek sprawstwa jest dla aktywności pozaprogramowej warunkiem 
szczególnym. W nim tkwi jej geneza i sens wysiłku. 

Wczesne etapy poznawania siebie i świata dokonują się przez podejmowanie 
różnorodnych zadań, konstruowanie systemu wiedzy i wartości, doświadczanie 
relacji i zdobywanie doświadczeń. Towarzyszą temu  zmieniające się i stałe warunki 
aktywności uczniów ale także przyzwyczajenia i stereotypy edukacyjne, które 
w znaczący sposób wpływają  na efektywność edukacji. 

Współczesna szkoła, wobec zmian mentalnych i medialnych, nie jest jedynym 
obszarem uczenia się. Tego wskaźnikiem są podejmowane aktywności uczniów poza 
szkołą i poza realizacją zadań dydaktycznych, przewidzianych w programach 
kształcenia, na określonych poziomach. Konieczne jest przygotowanie przyszłych 
nauczycieli do takich prac w szkole. K. Tišťanová (2016, s. 161) podkreśla aktualne 
kompetencje nauczyciela. 
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Vzdelávanie s podporou technológií – kvalita, otázky 

a perspektívy 

Education with Technologies – the Quality, Question 

and Perspectives 

Jana Burgerová, Peter Beisetzer 

Abstract  
The quality for the individual can be that of satisfaction; quality of 

institutionalised education means more general satisfaction, and at the same 

time it means a certain reputation of the educational institution. If we are to 

apply the principles of quality in education, it is more than necessary to know 

the principles and define the quality system with its elements, every one of 

them affecting the system. This is what this paper addresses, as well as the 

perspectives and challenges of technology-driven education. 

Key words: Quality. Kirkpatrick model. Quality assessment. E-learning. E-learning 

quality. 

 

Abstrakt  
Kvalita pre jedinca môže predstavovať mieru spokojnosti, kvalita 

inštitucionalizovaného vzdelávania znamená všeobecnejšiu spokojnosť 

a zároveň znamená isté renomé vzdelávacej inštitúcie. Ak máme uplatňovať 

vo vzdelávaní princípy kvality, je viac ako nevyhnutné poznať princípy 

a definovať systém kvality s jeho prvkami, ktoré každý svojou mierou tento 

systém ovplyvňujú. O tom, o perspektívach a výzvach vzdelávania 

s podporou technológií sa zaoberá tento príspevok. 

Kľúčové slová: Kvalita. Kirkpatrickov model. Hodnotenie kvality. E-learning. Kvalita 

e-learningu. 

Úvod 

Iste sa dá polemizovať s názorom, že technológie, zaradenie informačných 

a komunikačných technológií do vzdelávania, integrácia softvérových výučbových 

prostredí, elektronická podpora vzdelávania, ale aj platforma vzdelávania vhodná na 

dištančné prvky vzdelávania, e-learning sú možnosti, ktoré je potrebné hodnotiť 

z hľadiska kvality vzdelávania. Nemusíme byť ale nadšenci pre vzdelávanie 

s podporou, resp. prostredníctvom technológií, a aj tak chápeme, že pravdepodobne 

to v dnešnej dobe inak nejde a jednou z ciest je skvalitniť proces vzdelávania aj 

v zmysle jeho individualizácie, ekonomizácie a najmä širšieho sprístupnenia rôznym 

skupinám záujemcov o vzdelávanie – či už z geografického, socioekonomického, 

zdravotného alebo iného hľadiska. Technológiám sa nedá uprieť jedna výhoda – 

sprostredkujú vzdelávanie na diaľku, ponúkajú učenie sa vlastným tempom, 

sprostredkujú multimediálny obsah (kde priam k dokonalosti dokážu doviesť proces 

názornosti), zrovnoprávňujú sociálne slabších aj handikepovaných, umožňujú 
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štúdium vo zvolenom čase s prihliadnutím na individuálne osobitosti učiaceho sa, na 

jeho učebné štýly či stratégie. 

1  E-learning a otázky kvality 

E-learning považujeme za inovatívnu formu, ale aj metódu výučby, ktorej 

popularita, resp. ambície sa pohybujú v sínusoidách, očakávania simulácie reálnych 

vzdelávacích prostredí, aktivít, inštitúcií sa celkom nenaplnili, na druhej strane je 

pravdou, že e-learning má ohromný potenciál veľmi ľahko využiteľný v našich 

vzdelávacích inštitúciách na rôznych stupňoch škôl. Tentoraz sa venujeme kvalite 

takto poskytovanej alternatívy vzdelávania. Na čo je potrebné upriamiť pozornosť 

v kontexte kvality? Určite je to: 

 potreba zvyšovania kvality vzdelávacieho procesu ako hlavného nástroja pre 

lepšie uplatnenie absolventov na trhu práce, 

 potreba sprístupnenia systému vysokoškolského vzdelávania širšej skupine 

potenciálnych študentov,  

 snaha zaviesť a prezentovať vzorový model kontinuálneho zvyšovania 

kvality vysokoškolského vzdelávania.  

V praxi sa využíva veľa vyhodnocovacích modelov/systémov, ktoré sú 

orientované buď na vzdelávanie alebo dokonca na e-learning. Tieto modely/systémy 

sa od seba navzájom odlišujú, pričom neexistuje univerzálne využívaný 

model/systém hodnotenia vzdelávania. Pre účely tejto štúdie je využitý takzvaný 

Kirkpatrickov model, ktorý hodnotí vzdelávanie (v tomto prípade e-learningové 

aktivity) na niekoľkých stupňoch. Jeho nespornou výhodou je systematickosť 

a možnosť neustáleho znovuoverovania. Pedagogická fakulta PU v Prešove realizuje 

e-learning od roku 2005, mnohé z tém, ktoré s touto problematikou súvisia, boli a sú 

súčasťou výskumov realizovaných, či už v rámci dizertačných prác (komunikácia, 

kooperácia v e-learningu, otázky vytvárania študijných materiálov, štruktúra 

materiálov v e-learningu), ale aj grantových projektov, resp. projektov zo ŠF EÚ. 

Takým bol aj projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania na PU v Prešove“, v rámci 

ktorého naša fakulta v spolupráci s odborníkmi v oblasti e-learningu riešila práve 

otázky kvality vzdelávania sprostredkovaného virtuálnym výučbovým prostredím. 

2  Model kvality aplikovateľný v e-learningu 

Pre účely merania kvality e-learningových aktivít je možné siahnuť po celom 

rade hodnotiacich modelov, respektíve hodnotiacich systémov. Mnoho z nich 

vychádza pritom z iniciatívy, ktorú v roku 2000 naštartovala Európska komisia. Niesla 

označenie „E-Learning: nastavovanie zajtrajších vzdelávacích iniciatív“ a bola 

súčasťou širšie formulovaného akčného plánu „e-Európa: Akčný plán“. V rámci tejto 

iniciatívy bol e-learning definovaný ako podmienka celoživotného vzdelávania 

a zároveň ako vedúca sila smerujúca k vytváraniu kohéznych a inkluzívnych 

spoločností na jednej strane a súťaživých ekonomík na strane druhej. Následne bolo 

v rámci EÚ implementovaných množstvo projektov zameraných na e-learning, 

vrátane projektov, ktoré boli primárne zamerané na hodnotenie e-learningových 

aktivít. Zo všetkých týchto projektov je možné uviesť aspoň niekoľko: 

 Horizontal E-learning Integrated Observation System (HELIOS), 
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 E-xellence, 

 Sustainable Environment for the Evaluation of Quality in E-learing 

(SEEQUEL), 

 European University Quality in eLearning (UNIQUe). 

Niektoré tieto projekty viedli v neskoršom období k vytvoreniu/zriadeniu 

sietí či organizácií, ktoré na európskej úrovni koordinovali, či inak zasahovali do e-

learningových aktivít. Medzi najdôležitejšie z nich patrili napríklad: 

 European Distance and E-learning Network (EDEN), 

 European Foundation for Quality in eLearning (EFQUEL), 

 European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), 

 European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP). 

Samozrejme, v európskych krajinách je problematika hodnotenia e-

learningových aktivít oveľa pestrejšia. Súvisí to s tým, že jednotlivé národné vlády 

implementovali nielen hodnotiace systémy/modely odporúčané či vypracované 

Európskou komisiou a projektmi, ktoré Európska komisia podporila, ale tiež 

hodnotiace systémy/modely, ktoré si jednotlivé národné vlády (respektíve ich 

príslušné ministerstvá školstva) spracovali individuálne pre vlastné potreby. 

Rôznorodosť týchto systémov/modelov neumožňuje hovoriť o jedinom univerzálnom 

systéme/modeli hodnotenia e-learningových aktivít v Európe. V tejto súvislosti sa 

otvára otázka, či by predsa len nebolo vhodné zaviesť nejaký univerzálne akceptovaný 

a využívaný hodnotiaci systém/model. Za zaujímavé riešenie sme považovali 

Kirkpatrickov model merania efektivity vzdelávania, ktorého podstata spočíva vo 

vyhodnocovaní efektivity vzdelávania v rámci štyroch stupňov: 

a) Reakcia – v rámci tohto stupňa sa hľadá primárne odpoveď na otázku: 

„Ako študenti reagujú na vzdelávanie?“ Typickou vyhodnocovacou 

metódou je dotazníková metóda zameraná na spokojnosť študentov 

s prezentovaným obsahom a formou vzdelávania, vzdelávacími metódami, 

s prístupom vyučujúcich, s podporou zo strany vyučujúcich i organizácie 

poskytujúcej vzdelávanie, ako aj s príslušnou študijnou skupinou. 

b) Vyučovanie – tento stupeň vyhodnocovania má primárne zodpovedať na 

otázku: „Koľko sa študenti naučili?“. Ide teda o meranie a hodnotenie 

prírastku poznatkov, a to prostredníctvom elektronických testov, ktoré sú 

orientované na vzdelávacie ciele. Tieto testy sú využívané na začiatku 

výučby a po jej skončení, čo znamená, že najprv sú merané vstupné 

poznatky študentov a následne, po skončení e-learningových aktivít, sú 

merané poznatky študentov, ktoré títo nadobudli v priebehu e-learningových 

aktivít. Cieľom takéhoto testovania je pri tom zmeranie a vyhodnotenie 

prírastkových poznatkov. 

c) Chovanie – cieľom tohto stupňa vyhodnocovania je najmä zodpovedanie 

na otázku „Ako sa zmenilo chovanie/správanie študentov?“ Už z takto 

položenej otázky vyplýva, že ide o dvojdimenzionálny fenomén. Prvú 

dimenziu tvoria zmeny v správaní/chovaní študentov počas e-

learningových aktivít. Druhou dimenziou sú zmeny v správaní/chovaní 

študentov po skončení e-learningových aktivít. Tieto sú pri tom sledované 

napríklad pozorovaním práce študenta, dotazníkmi zameranými na 
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zhodnotenie problémov pri riešení zadaných úloh, postojovými dotazníkmi 

a podobne. 

d) Výsledky a očakávania – mimoriadne dôležitým je stupeň zameraný na 

výsledky a teda na vyhodnotenie otázky: „Aký efekt malo vzdelávanie pre 

organizáciu poskytujúcu toto vzdelávanie?“ Študenti by mali preukázať 

formou praktickej skúšky zlepšenú schopnosť riešenia problémových 

situácií, prípadne skrátenie času potrebného na riešenie takýchto situácií. 

Očakávania sú merané/vyhodnocované tak na úrovni študentov 

(absolventov e-learningových aktivít), ako aj na úrovni ich pedagógov a na 

úrovni organizácie poskytujúcej e-learningové aktivity. 

Každé meranie, ak má byť relevantné, musí vykazovať vnútornú validitu 

a reliabilitu, pre overenie validity sa používa obsahová validita, ktorá je vhodná, ak 

ide o vedomostné testy, ktorých cieľom je zisťovanie okamžitého stavu vedomostí, 

ako aj prírastok vedomostí. Obsahová validita môže byť posudzovaná buď 

pedagógom alebo elektronickým vyhodnocovacím systémom, pričom toto posúdenie 

musí zohľadňovať jednak relevantný obsah učiva a jednak vzdelávacie ciele. Na 

určenie validity sa zvyčajne používajú škály (najčastejšie 5-bodová a 4-bodová 

škála). Vo finálnej verzii hodnotiacich testov by sa mali ocitnúť tie položky, pri 

ktorých bol naakumulovaný najvyšší počet bodov. Dôležité pri tom je, aby bolo 

vymedzené nielen učivo, ktoré má byť obsiahnuté v testových otázkach, ale tiež 

učivo, ktoré nemá byť testovými otázkami reflektované. 

Pre overenie reliability systému priameho merania kvality vysokoškolského 

vzdelávania prostredníctvom jednotlivých výskumných nástrojov je možné využiť 

odhad vnútornej konzistencie otázok obsiahnutých vo výskumnom nástroji, a to 

podľa Kudera a Richardsona alebo prostredníctvom zisťovania miery vnútornej 

konzistencie škály (takzvanou Cronbachovou alfou). 

Všetky dotazníky, e-testy a zápisy pozorovaní sa majú realizovať 

elektronickou formou, a to tak, aby bola zabezpečená ich dostupnosť, flexibilnosť 

aplikovania, archivácia a pod. 

3  Metodika merania kvality v jednotlivých stupňoch 

Overený návrh priameho merania kvality vzdelávania musí byť jednoducho 

rozšíriteľný na úroveň celej inštitúcie, fakulty, univerzity. Toto je možné dosiahnuť, 

iba ak je vybudovaná dostatočná technická infraštruktúra podporujúca e-learning 

a jeho vyhodnocovanie. Za účelom aplikácie Kirkpatrickovho modelu je nevyhnutné 

realizovať štyri základné aktivity: 

1.  Vstupné a výstupné testy – v rámci jednotlivých kurzov, ich výsledky 

odzrkadľujú mieru prírastku poznatkov/vedomostí. 

2.  Pološtruktúrované rozhovory so zástupcami vedenia fakulty (vedenie 

zodpovedá za kvalitu poskytovaného vzdelávania) – otázky zamerané na 

implementáciu e-learningových aktivít, otázky spojené s očakávaniami, ktoré 

v súvislosti s e-learningovými aktivitami mali zúčastnení, otázky spojené 

s reakciami pedagógov zapojených do vzdelávacích aktivít i študentov. 
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3.  Hodnotiaci dotazník orientovaný na postoje študentov – išlo o získanie 

pohľadu vedenia fakulty na dosiahnuté výsledky u študentov zapojených do e-

learningových aktivít. 

4.  Štandardizovaný dotazník zameraný na reakcie, ktorý bol využitý pri všetkých 

kurzoch, v rámci ktorých bol implementovaný e-learning – išlo o hodnotenie 

prínosov e-learningu a jeho implementácie. 

5.  Fókusová skupina zameraná na vnímanie a správanie/chovanie študentov. 

 

4 Výsledky merania kvality e-learningu 

Výskum sa uskutočnil v akad. roku 2012/2013, v bakalárskej a magisterskej 

forme študovalo 1 044 študentov, z toho 428 študentov v dennej bakalárskej forme, 

279 študentov v externej bakalárskej forme, 208 študentov v dennej magisterskej 

forme a 129 študentov v externej magisterskej forme. V dennej forme 

doktorandského štúdia študovalo 11 doktorandov, v externej forme 25 doktorandov. 

Kvalitu e-learningovývh kurzov sme realizovali v predmetoch: Metodika hudobnej 

výchovy v MŠ a ŠKD, Úvod do štúdia literatúry, Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu, Výchova k prosociálnosti. Pri všetkých sledovaných predmetoch bolo 

zaznamenané (pri porovnávaní výsledkov vstupných a výstupných testov) zlepšenie, 

ktoré potvrdzuje význam a prínos e-learningovej výučby. V rozhovoroch zaznelo, že 

Kirkpatrickov model má svoje nevýhody, no napriek tomu je aplikovateľný aj na 

univerzitné prostredie. Pokiaľ ide o jednotlivé stupne hodnotenia, konštatované boli 

nasledovné očakávania: 

 Študenti ani pedagógovia by nemali mať problém so stupňom reakcia. 

Vzhľadom na to, že fakulta dlhodobo využívala aj iné e-learningové nástroje 

(napr. MOODLE), študenti i pedagógovia sú navyknutí na takéto formy 

vzdelávania. 

 Vstupné a výstupné testy potvrdia význam e-learningových aktivít a že jasne 

preukážu výhodnosť využívania e-learningových nástrojov. 

 U študentov i pedagógov dôjde k efektívnejšiemu využívaniu e-learningových 

nástrojov a že celkovo dôjde ku kvalitatívnej zmene v ich správaní/chovaní. 

 E-learning a jeho využívanie na fakulte jednak zefektívni výučbový proces 

a jednak povedie k celkovému skvalitneniu tohto procesu. U študentov sa 

predpokladá, že budú schopní flexibilnejšieho rozhodovania a  zlepší sa ich 

adaptabilita na nové riešenia.  

Za zaujímavé považujeme zistenia v hodnotiacom dotazníku orientovanom na 

postoje študentov, zapojilo sa doň 233 respondentov. Z uvedených názorov a postojov 

vyberáme niektoré (grafické vyjadrenia kvôli rozsahu príspevku neuvádzame): 

 až 60 % všetkých respondentov uviedlo, že o e-learningových nástrojoch 

a spôsoboch ich využívania z technického hľadiska boli poučení dostatočne, 

15 % respondentov však s uvedeným nesúhlasí,  

 o e-learningových nástrojoch a spôsoboch ich využívania z obsahového 

hľadiska bolo podľa vlastného vyjadrenia dostatočne poučených až 61 % 

všetkých respondentov, 16 % respondentov však malo opačný názor, 
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 až 65 % všetkých respondentov uviedlo, že vyučujúci s nimi komunikoval 
dostatočným spôsobom už pred začiatkom kurzu. Iba 14 % všetkých 
respondentov s uvedeným vyjadrením nesúhlasilo, 

 57 % všetkých respondentov uviedlo, že e-learningová výučba prebiehala 
z technického hľadiska bez problémov. Až 23 % respondentov malo opačný názor, 

 až tri štvrtiny všetkých respondentov (75 %) uviedlo, že disponovali 
dostatočným vlastným technickým vybavením pre absolvovanie e-learningovej 
výučby. Opačný názor prezentovali iba 4 % respondentov, 

 až takmer dve tretiny (64 %) všetkých respondentov uviedli, že e-learningová 
výučba prebiehala z časového hľadiska bez problémov,  

 dve tretiny (66 %) všetkých respondentov uviedli, že e-learningová výučba bola 
do ich študijných plánov zaradená vhodným spôsobom,  

 viac než dve tretiny (71 %) všetkých respondentov uviedli, že e-learningová 
výučba prebiehala z obsahového hľadiska bez problémov,  

 s tým, že výučbové materiály využívané pri e-learningovej výučbe obsahovali iba 
zrozumiteľné informácie, súhlasili takmer tri štvrtiny (72 %) všetkých respondentov, 

 s tým, že výučbové materiály využívané pri e-learningovej výučbe obsahovali 
vhodný počet grafických podkladov (teda napr. grafov, tabuliek a obrázkov), 
súhlasilo 56 % respondentov. 16 % všetkých respondentov ale s týmto výrokom 
vyjadrilo nesúhlas, 

 pokiaľ ide o zahrnutie multimediálnych nástrojov (napr. videí, zvukových 
nahrávok a pod.) do výučbových materiálov využívaných pri e-learningovej 
výučbe, iba 38 % respondentov uviedlo, že takéto nástroje využité boli,  

 s tým, že autotesty, ktoré bolo možné využiť počas štúdia a ktoré boli súčasťou e-
learningovej výučby, dokázali študentom poskytnúť spätnú väzbu o ich 
vzdelávacom postupe, súhlasili takmer dve tretiny (65 %) všetkých respondentov, 

 s bezproblémovým priebehom komunikácie s vyučujúcim v rámci e-learningovej 
výučby súhlasili dve tretiny (66 %) všetkých respondentov,  

 ukončenie e-learningovej výučby z technického hľadiska bolo podľa 64 % 
všetkých respondentov bezproblémové,  

 pokiaľ ide o ukončenie e-learningovej výučby z časového hľadiska, jej 
bezproblémový priebeh zaznamenalo 64 % všetkých respondentov,  

 súlad očakávaní študentov s poznatkami, ktoré boli nadobudnuté 
prostredníctvom e-learningovej výučby, vyjadrilo 62 % respondentov,  

 zrozumiteľnosť podania poznatkov v rámci e-learningovej výučby zaznamenali 
tri štvrtiny (75 %) všetkých respondentov,  

 s využiteľnosťou poznatkov nadobudnutých v rámci e-learningovej výučby pre 
prax súhlasilo 57 % všetkých respondentov,  

 príliš teoretický charakter poznatkov nadobudnutých v rámci e-learningovej 
výučby zaznamenalo 46 % všetkých respondentov, 

 príliš veľký objem poznatkov nadobudnutých v rámci e-learningovej výučby 
zaznamenalo 41 % všetkých respondentov,  

 s primeranosťou objemu poznatkov nadobudnutých v rámci e-learningovej 
výučby vyjadrilo súhlas 55 % všetkých respondentov,  

 príliš malý objem poznatkov nadobudnutých v rámci e-learningovej výučby 
zaznamenalo 14 % všetkých respondentov,  
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 pokiaľ ide o najčastejší spôsob komunikácie medzi študentmi a vyučujúcimi, až 
57 % využíva v prvom rade emailovú komunikáciu. Druhým najčastejšie 
využívaným spôsobom je osobná komunikácia (37 % všetkých respondentov). 
Zaujímavosťou je, že iba 1 % respondentov využíva e-learningový portál ako 
primárny nástroj komunikácie s ich vyučujúcimi, 

 z internetových komunikačných nástrojov využívajú respondenti jednoznačne 
najčastejšie fakultný email (80 %). Približne po 10 % respondentov uviedlo tiež 
využívanie emailu cez systém WIKI a chatu na sociálnej sieti. Fórum v rámci 
systému WIKI bolo podľa respondentov využívané iba minimálne, 

 čo sa týka pravidelnosti komunikácie študentov v prostredí systému WIKI, iba 
7 % respondentov uviedlo, že v tomto prostredí komunikuje pravidelne,  

 až 56 % respondentov uviedlo, že z nástrojov WIKI využívajú najmä e-mail,  

 čo sa týka pravidelnosti sledovania debát v prostredí systému WIKI, iba 7 % 
respondentov uviedlo, že tieto debaty sleduje pravidelne,  

 pokiaľ ide o nedostatočné využívanie nástrojov v prostredí WIKI, respondenti 
sa zhodli v tom, že v tejto sfére je ešte mnoho rezerv a je potrebné rozšíriť 
využívanie všetkých nástrojov, ktoré prostredie WIKI umožňuje, 

 až 29 % respondentov by privítalo výraznejšie využívanie video-prednášok a 20 % 
respondentov by rovnako privítalo výraznejšie využívanie audio-prednášok. Pomerne 
výrazný dopyt je zo strany respondentov tiež po synchrónnom chate so spolužiakmi 
a vyučujúcimi (17 %) a po využívaní interaktívnych virtuálnych tabúľ (15 %), 

 až 59 % respondentov ocenilo, že v prostredí systému WIKI sa objavilo málo 
technických problémov.  
Rovnako zaujímavé boli aj výsledky štandardizovaného dotazníka zameraného 

na reakcie, ktoré budú predmetom analýzy v ďalších príspevkoch. Ešte sa zmienime 
krátko o focusovej skupine, do ktorej bolo zapojených niekoľko vybraných 
študentov, ktorí sa hlbšie venovali identifikovaným témam. Diskutované boli rôzne 
otázky týkajúce sa priebehu e-learningového vzdelávania a súvisiaceho hodnotenia, 
práve hodnotenie sa ukazuje ako čiastočne problematické. Aj keď v zásade 
konštatovali, že v rámci hodnotenia nenarazili na nič, čo by znemožňovalo realizáciu 
hodnotenia, objavilo sa viacero názorov týkajúcich sa kvality tohto hodnotenia: 

 niektoré otázky sa študentom zdali nejednoznačné, čo vyplývalo napríklad aj zo 
znenia poskytnutých možných odpovedí, 

 vyučujúci neposkytli študentom pri záverečnom hodnotení informáciu o tom, či 
sa pri daných testoch využíva metóda „jedna otázka – jedna správna odpoveď“ 
alebo metóda „jedna otázka – viac možných správnych odpovedí“, 

 v záverečných testoch sa opakovane objavovali aj otázky, odpovede ktorých 
nevedeli študenti nájsť v rámci poskytnutých výučbových materiálov, 

 hodnotiaci systém nedokázal rozoznávať synonymá, kvôli čomu študenti 
strácali pri testoch (a doplňovacích otázkach) body, 

 autotesty boli podmienkou pre postup do ďalších tém, ale tieto autotesty 
niektorí vnímali ako obmedzenia (otázky nedokázali overiť skutočný postup vo 
vzdelávaní), pričom v nich nevideli zmysel, 

 samotný e-learning bol hodnotený ako užitočný nástroj, ktorý pomáha 
študentom upevniť schopnosť tímu managementu a zároveň zlepšuje ich 
zručnosti pri práci s elektronickými dokumentmi. 
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Záver 

Hodnotenie vzdelávacieho procesu je determinantom kvalitnej spätnej väzby 
a zároveň podmienkou pre jeho potenciálne vylepšovanie. Pri využití tzv. 
Kirkpatrickovho modelu v analyzovanom prípade, hodnotenie vidíme v: 

1. Reakcii. V našom prípade študenti prezentovali svoju spokojnosť vo 
vzťahu k prezentovanému obsahu i forme vzdelávania, k vzdelávacím 
metódam. Najväčšiu kritiku smerovali voči hodnoteniu prostredníctvom 
autotestov a čiastočne aj obsahu vzdelávacích modulov.  

2. Vyučovaní. Ku kvalitatívnej zmene došlo v prípade všetkých sledovaných 
predmetov, čo potvrdzuje správnosť aplikácie e-learningových nástrojov. 
Študenti bakalárskeho stupňa ocenili možnosť intenzívnejšej práce 
s elektronickými nástrojmi, ako aj väčšiu voľnosť pri určovaní si vlastného 
tempa štúdia.  

3. Chovaní. Študenti nemali problém s adaptáciou na e-learningové nástroje. 
Jednoznačne sa však ukázalo, že e-learningové nástroje pomáhajú vo 
vzdelávacom procese a študenti majú tendenciu vo väčšej miere využívať 
e-learningové nástroje, ak sú tieto používané správnym spôsobom.  

4. Výsledkoch a očakávaniach. Z hľadiska implementácie a ďalšieho rozvoja 
e-learningu je podstatné, že v porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa 
zlepšila spolupráca študentov s technickou podporou, čo vytvára vhodné 
predpoklady na ďalší rozvoj v blízkej budúcnosti. 
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Príprava učiteľov pre inkluzívne vzdelávanie. Ako na to? 

Teacher Training for Inclusive Education. How to Do It? 

Milan Portik 

Abstract 

The key purpose of the inclusive education is to provide each pupil with  

optimal conditions and maximum stimuli for his/her complex development 

regardless of their origin, social status, ethnicity, mental, intellectual, 

language skills and physical conditions. As such i tis based on an individual 

approach and „tailor-made“ education plan/programme. Inclusive education 

goes hand-in-hand with heterogeneity, as the diversity is to improve the 

quality of education. The article explores the role of the teachers in inclusive 

education, how well they prepared and trained for challenges involved with 

its implementation. This is the subject of a planned research project of the 

Faculty of Education of the University of Presov: Pedagogical staff member 

and teacher trainee in the context of inclusive education. 

Key words: Inclusive Education. Teachers in Inclusive Education. Taining and 

Readiness. Project on Teacher Training. 

 

Abstrakt 
Základným atribútom inkluzívneho vzdelávania je vytvoriť v bežných školách 

(hlavný prúd vzdelávania) taký  priestor a podmienky, aby sa každému žiakovi 

bez ohľadu na jeho pôvod, sociálny status, etnicitu, psychické, intelektuálne, 

jazykové i fyzické podmienky dostalo maximum podnetov na jeho komplexný 

rozvoj. Teda každému žiakovi „ušiť na mieru“ jeho vzdelávací program 

(individuálny prístup). Inkluzívne vzdelávania počíta s heterogenitou, pretože 

toto je cieľom, aby  rôznosť pomáhala kvalite vzdelávania. Ako sú pripravení 

a pripravovaní učitelia na tieto náročné edukačné postupy, implementáciu 

inkluzívneho vzdelávania. V príspevku informujeme o pripravovanom 

výskumnom projekte PF PU v Prešove „Pedagogický zamestnanec a študent 

učiteľstva v kontextoch inkluzívneho vzdelávania“. 

Kľúčové slová: Inkluzívne vzdelávanie. Učitelia v inkluzívnom vzdelávaní. 

Príprava a pripravenosť. Projekt pre prípravu učiteľov. 

„Sme si istí v tom, že žiadna skupina ľudí pohybujúcich sa „vedľa seba“ 

neutvorí automaticky spoločenstvo. Najmä v súčasnej individualizovanej dobe, keď 

sa do spoločnosti dostáva veľká miera egoizmu a zameranosti na seba (rozpad rodín, 

menší záujem o ich zakladanie, kultúra veľkých susedských plotov, strata záujmu 

o vzájomnosť, do popredia sa dostáva skôr sólista-superstar a nie kapela, skôr 

autoportrét „selfie“ ako skupinová fotka“ (M. Šmilňák – A. Škoviera, 2015, s. 385). 

Toto úprimné „vyznanie“ autorov štúdie naznačuje vážne problémy, ktoré sa 

udomácňujú v spoločnosti, naberajú na intenzite a je potrebné k nim zaujať odborné 

stanovisko. 

Na pozadí axiómy, že komplexný rozvoj žiakovej osobnosti (v podmienkach 

edukácie) ako všeobecný cieľ výchovy vymedzuje zámer, aby sme u každého žiaka 
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v maximálnej miere rozvíjali jeho predpoklady a danosti, možno uvažovať 

o intenzívnom uvedení inkluzívneho vzdelávania, prípadne jeho prvkov v systéme 

školstva. Uvedenie fenoménu inkluzívneho vzdelávania má v súčasnosti 

celoeurópsky rozmer. Teda nie je to len oblasť rýdzo odborná, ale významnou 

mierou aj politická.  

V tejto súvislosti chcem zdôrazniť (M. Portik, 2015, s. 337) systémovosť 

a systematickosť v prístupoch k implementácii nových smerovaní. Totiž, mnohé 

„inovácie“ aj v podobe „školských reforiem“ nemali potrebné systémové ukotvenie. 

To dôležité, čo je potrebné ukotviť, nie je len ujasnenie si pojmového aparátu 

vstupujúceho napríklad do inklúzie, ale hlavne odborne zdôvodniť opodstatnenosť 

jeho implementácie. V týchto súvislostiach treba totiž vidieť statickosť či 

dynamickosť vzdelávacích systémov. Nie je cieľom tohto príspevku analyzovať 

historické a súčasné poslanie a významy vzdelávania, avšak je potrebné nanovo 

a nanovo akcentovať jeho nenahraditeľnosť nech sa realizuje kdekoľvek 

a  kedykoľvek. Vzdelávania a vzdelanie predstavujú teda nielen principiálne 

východisko prenosu, udržania a rozvíjania kultúrneho dedičstva, ale aj ako nástroj 

nášho ľudského ukotvenia v reálnom priestore a čase.  

Základným atribútom inkluzívneho vzdelávania je vytvoriť v bežných 

školách (hlavný prúd vzdelávania) taký priestor a podmienky, aby sa každému 

žiakovi bez ohľadu na jeho pôvod, sociálny status, etnicitu, psychické, intelektuálne, 

jazykové i fyzické podmienky dostalo maximum podnetov pre jeho komplexný 

rozvoj. Teda každému žiakovi „ušiť na mieru“ jeho vzdelávací program 

(individuálny prístup). Inkluzívne vzdelávania počíta s heterogenitou, pretože toto je 

cieľom, aby  rôznosť pomáhala kvalite vzdelávania. 

Požiadavka inkluzívneho vzdelávania v posledných rokoch výrazne rezonuje 

vo vzdelávacích politikách európskych krajín. Základom myšlienky inkluzívneho 

vzdelávania je snaha poskytnúť všetkým deťom bez rozdielu adekvátnu a čo 

najlepšiu úroveň vzdelávania s ohľadom na ich individuálne možnosti a potreby. 

Vďaka tomu bude čo najviac detí ponechaných v hlavnom vzdelávacom prúde 

a zamedzí sa segregácii detí so špecifickými vzdelávacími potrebami, najmä tých, 

ktoré pochádzajú zo znevýhodňujúceho rodinného prostredia. Jednou 

z najdôležitejších podmienok inkluzívneho prostredia v škole je akceptovanie 

princípu, že každé dieťa je prínosom pre ostatných a svojou odlišnosťou je aj 

obohatením nielen pre vzdelávanie, ale aj pre život v demokratickej spoločnosti. 

Inkluzívne vzdelávanie sa v samej podstate netýka len nejakých špecifických skupín 

žiakov, ale všetkých žiakov, ktorí sú súčasťou procesu výchovy a vzdelávania. Ide 

o školské prostredie ako také, pretože každý žiak je individualita, je niečím 

špecifický. Je to práve škola, ktorá by mala do maximálnej miery vyjsť žiakom 

v ústrety, aby mohli uplatniť svoje špecifické rozvojové potreby. Samozrejme 

s cieľom, že vzdelávanie má smerovať i k istej kultúrnej homogenizácii, čo 

znamená, že každý účastník by na konci vzdelávacieho procesu mal disponovať 

takými kompetenciami, ktoré mu umožnia uplatniť sa v spoločnosti, v ktorej žije 

(Bagalová, Bizíková a Fatulová, 2015). 

Inkluzívne vzdelávať znamená vytvoriť v školách pre všetkých žiakov bez 

rozdielu také podmienky na vzdelávanie, ktoré im pomôžu prekonať bariéry v učení 

a podporia rozvoj ich individuálneho potenciálu. Inkluzívny prístup je definovaný 
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ako „bezpodmienečné akceptovanie špeciálnych potrieb všetkých detí (Klein, 

Šilonová, 2012)“. Heterogénnosť je vnímaná ako normalita. Na základe výstupov 

z kvalitatívneho terénneho výskumu a komparatívnych údajov z medzinárodných, aj 

slovenských výskumov k téme segregácie a inklúzie vo vzdelávaní, autorky 

(Huttová, Gyárfášová, 2012) formulujú súbor odporúčaní a možné riešenia na 

podporu inkluzívneho vzdelávania: potrebná je systémová podpora inkluzívneho 

vzdelávania zo strany štátu a priamo riadených inštitúcií (MPC, školská inšpekcia) 

a dovolíme si doplniť aj vysokých škôl a univerzít pripravujúcich pedagógov. Je 

potrebné vypracovať koncepciu a stratégiu inkluzívneho vzdelávania a zároveň 

explicitne podporovať inklúziu ako základný princíp vzdelávania vo všetkých 

školsko-politických opatreniach. 

Súčasťou nevyhnutnej zmeny v paradigme uvažovania o vzdelávaní 

rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia je dôraz na dôslednú ochranu 

práv detí na rovný prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a odstránenie existujúcich 

foriem diskriminácie a stigmatizácie v školách. Vytvoriť grantový fond na podporu 

inklúzie, ktorý by školám umožnil financovať projekty zacielené na zvýšenie 

školskej úspešnosti žiakov zo znevýhodnených skupín. Podporiť školy pri zavádzaní 

rómskeho jazyka do školských vzdelávacích programov a zabezpečiť dostupnosť 

učebných materiálov v rómskom jazyku. Jedným z odporúčaní na úrovni škôl je 

okrem iného klásť dôraz na kvalitu vzdelávacieho procesu a rozvoj profesionálnych 

kompetencií pedagogického zboru. 

Navrhované riešenia je však nutné pretaviť do akčných plánov a  opatrení. 

Následne by mali na aktuálne potreby a dopyt po potrebe inkluzívneho vzdelávania 

reagovať vysoké školy (pedagogické fakulty) pripravujúce budúcich pedagógov. 

Realizátorom zmien v školách je, bude a vždy zostane učiteľ. Vo vzťahu k činným 

učiteľom v praxi plnia požiadavku ďalšieho postgraduálneho vzdelávania učiteľov 

metodické centrá a rôzne súkromné vzdelávacie a koučovacie agentúry so širokou 

ponukou akreditovaných vzdelávacích programov (inovačné, adaptačné vzdelávanie 

a i.). Pri akejkoľvek reforme školstva vyspelé štáty s prepracovanou a transparentnou 

školskou politikou, najmä severské štáty Dánsko, Fínsko, Island, Nórsko, v prvom 

rade zabezpečia rekvalifikovanie a preškolenie pedagógov. Je to takto aj na 

Slovensku? V predchádzajúcich rokoch bola individuálna integrácia na Slovensku 

implementovaná bez náležitej prípravy. Zaviedla sa bez potrebnej metodickej prípravy 

učiteľov, s nedostatočným zohľadnením počtu integrovaných žiakov v triedach, bez 

dostatočnej podpory odborného podporného systému a bez priamej podpory v triede 

prostredníctvom asistentov. K tomu ešte v súvislosti s integrovaným vzdelávaním 

pristúpila byrokratická náročnosť. To všetko má príliš často za následok neuspokojivý 

priebeh integrácie, preťaženosť učiteľov a výslednú nespokojnosť detí, učiteľov aj 

rodičov. Táto situácia, často frustrujúca všetkých aktérov, podmieňuje emocionálne 

ladenie diskurzu na tému inklúzie. Na stanovovanie si inkluzívnych cieľov nie sú 

spravidla pripravení na Slovensku ani učitelia, ani zriaďovatelia škôl a ani očakávania 

zo strany rezortu školstva neboli doposiaľ takto formulované. To ovplyvňuje aj 

očakávania rodičov (Učiace sa Slovensko, 2017). 

V rozmedzí rokov 2010 – 2016 boli učiteľom v pedagogickej praxi v rámci 

celoživotného a kontinuálneho vzdelávania ponúkané akreditované vzdelávacie 

programy zamerané na inkluzívne vzdelávanie, inkluzívnu školu atď. Tieto 
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vzdelávacie programy predstavovali výstupy realizovaných národných projektov 

(MRK 1, MRK 2, PRINED atď.). K ich absolvovaniu a zlepšovaniu si kvalifikácie 

učiteľov motivoval aj Zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch. To, či to malo žiaduci efekt, je otázne. Autori 

dokumentu Učiace sa Slovensko 2017 konštatujú, že napriek deklarovanému 

zámeru, že kontinuálne vzdelávanie má slúžiť na aktualizáciu alebo inováciu 

profesijných kompetencií učiteľov, dominantnou motiváciou sa stal zisk kreditov pre 

vyplácanie kreditového príplatku, prípadne pre nadobudnutie atestácie. Ďalším 

problémom je skutočnosť, že podľa hodnotenia učiteľov nezanedbateľná časť 

programov kontinuálneho vzdelávania dostatočne nespĺňa kvalitatívne nároky a ani 

dostatočne nezodpovedá rozvojovým potrebám učiteľov, čo devalvuje kvalitu 

programov kontinuálneho vzdelávania. 

Naliehavé požiadavky týkajúce sa implementácie inkluzívneho vzdelávania 

do edukačnej reality sú explicitne vyjadrené v legislatívnych a vzdelávacích 

dokumentoch na európskej úrovni. Slovenská republika za zaviazala plniť tieto 

medzinárodné dohovory, podľa ktorých nie je možné v budúcnosti pokračovať 

v segregačnom systéme nášho školstva (Klein, Šilonová, 2014): 

1. Závery z konferencie v Salamance (7. – 10. jún 1994), na ktorej bolo 

zastúpených deväťdesiatdva krajín a dvadsaťpäť medzinárodných organizácií, 

ktoré sa zjednotili na akčných programoch podporujúcich inkluzívne 

vzdelávanie pre všetkých žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami (The 

Salamanca Statement, 1994). 

2. Lisabonská stratégia (Zasadnutie európskej rady 23. a 24. marca 2000 

v Lisabone), ktorá, okrem iného zaviazala európske krajiny zabezpečiť 

dostupnosť kvalitného vzdelávania pre sociálne (minoritné skupiny obyvateľov, 

dlhodobo nezamestnaní, absolventi, seniori) alebo zdravotne handicapovaných 

a aj odstraňovanie diskriminácie (Lisabonská stratégia, 2000). 

3. Dohovor OSN o právach ľudí s postihnutím z 1. 12. 2006 ustanovuje právo pre 

zdravotne znevýhodnených inkluzívne sa vzdelávať, čím sú jednotlivé štáty 

povinné transformovať svoje školstvo tak, aby vyhovovalo podmienkam 

potrebným pre zavedenie inkluzívneho vzdelávania do praxe. Národná rada SR 

dňa 9. marca 2010 schválila návrh vlády SR na ratifikáciu Dohovoru Organizácie 

Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčného 

protokolu k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Po podpísaní 

ratifikačnej listiny prezidentom republiky sa tak Slovensko pripojilo k osemdesiat 

jeden krajinám, ktoré Dohovor už ratifikovali a k päťdesiat jeden krajinám, ktoré 

ratifikovali aj Opčný protokol (Dohovor OSN, 2006). 

4. UNESCO – Politické usmernenia pre inklúziu vo vzdelávaní v nadväznosti na 

48. ročník Medzinárodnej konferencie pre vzdelávanie s názvom Inkluzívne 

vzdelávanie: cesta do budúcnosti. UNESCO definuje inkluzívne vzdelávanie 

ako proces reagujúci na rôznorodosť potrieb všetkých žiakov, a to 

prostredníctvom zvýšenia ich účasti na vzdelávaní. „Nazerať na vzdelávanie 

inkluzívnym objektívom predpokladá, že namiesto zlyhania jednotlivca sa za 

problém bude považovať zlyhanie systému“ (UNESCO, 2009). 

5. Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb., II. hlava Základné práva a slobody, 

oddiel Hospodárske, sociálne a kultúrne práva, čl. 42, kde je ustanovené, že 
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každý má právo na vzdelanie. Koncept inkluzívneho vzdelávania je záväzkom 

štátu, ktorý mu vyplýva z medzinárodných ľudskoprávnych dohovorov. 

Inkluzívne vzdelávanie si nesmieme mýliť s desegregáciou alebo s mechanickou 

integráciou rôznych skupín žiakov. 

6. Členstvo Slovenskej republiky v Európskej agentúre pre rozvoj špeciálneho 

vzdelávania (Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 682 z 2. novembra 2011) 

nám umožní byť súčasťou medzinárodnej odbornej platformy podporujúcej 

rozvoj inklúzie žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami do škôl 

hlavného vzdelávacieho prúdu. 

7. Závery z medzinárodnej konferencie: Predpoklady inkluzívneho vzdelávania na 

Slovensku (8. 11. 2011 Bratislava), z ktorých vyplýva záväzok SR predchádzať 

všetkým formám diskriminácie, s osobitým zreteľom na vybrané cieľové 

skupiny, predovšetkým rómske deti, deti so zdravotným znevýhodnením, deti 

patriace k národnostným menšinám, deti zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, ako aj deti cudzincov (Medzinárodná konferencia, 2012 In: (Klein, 

Šilonová, 2014). 

Téma inklúzie sa rozmohla predovšetkým v oblasti regionálneho školstva, 

kde bolo potrebné krok po kroku realizovať výskumy a navrhovať opatrenia, akčné 

kroky ako čo najefektívnejšie naštartovať aj v slovenských podmienkach inkluzívne 

vzdelávanie. Realizovali sa národné projekty pod gesciou Metodicko-pedagogického 

centra (MRK 1, MRK 2, PRINED atď.).  

Vákuum vo vzťahu k problematike inkluzívneho vzdelávania vnímame 

v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Je nutné obsahovo integrovať a diverzifikovať 

vysokoškolské štúdium vo vzťahu k problematike inklúzie predovšetkým na 

pedagogických fakultách, kde sa pripravujú učitelia pre 1. stupeň základných škôl. 

Začať so vzdelávaním učiteľov v oblasti inkluzívneho vzdelávania až v čase, keď sú 

už v pracovnom procese (formou kontinuálneho vzdelávania), je neskoro. Fundament 

a jadro kontextu inkluzívnej edukácie by mal byť integrovaný do pregraduálnej 

vysokoškolskej prípravy. 

V pripravovanom koncepčnom dokumente – Národný program rozvoja 

výchovy a vzdelávania – Učiace sa Slovensko 2017 – je v jednom z navrhovaných 

opatrení (2.04.02) vo vzťahu k novému poňatiu profesie učiteľa deklarovaná 

požiadavka na vysokú mieru pedagogickej reflexie individuálnych vzdelávacích 

potrieb všetkých žiakov, teda aj tých, ktorí sú považovaní za tzv. bežných žiakov 

a nebolo im formálne potvrdené žiadne znevýhodnenie ani mimoriadne nadanie. 

Tiež je v tomto opatrení ambícia vytvoriť záväzné profesijné štandardy definujúce 

požiadavky na učiteľa, najmä so zameraním na nešpecifické požiadavky súvisiace 

s poslaním učiteľa. Profesijné štandardy považujú autori dokumentu za minimálne 

požiadavky a stanú sa jadrom špecifických profilov učiteľa, ktoré si každá škola 

bude môcť dotvoriť podľa svojej profilácie a zamerania. Tieto minimálne 

požiadavky budú reflektovať atribúty individualizujúceho a inkluzívneho učiteľa 

a budú slúžiť ako báza, na ktorej bude stáť v slovenských školách systémová 

požiadavka na každého učiteľa. 
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Ako na to? 

Na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie PU 

v Prešove riešiteľský tím (Portik, Miňová, Novotná) pripravil projekt (Pedagogický 

zamestnanec a študent učiteľstva v kontextoch inkluzívneho vzdelávania), ktorý 

svojím obsahom rieši aktuálnu problematiku inkluzívneho vzdelávania vo vzťahu k 

vysokoškolskej príprave pedagógov. Obsahové zameranie projektu spadá do oblasti 

výskumu orientovaného na inováciu a tvorbu nových študijných programov pre 

1. a 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania. Cieľovo je projekt zameraný:  

 na riešenie otázky nadväznosti študijného programu 2. stupňa – učiteľstvo pre 

primárne vzdelávanie na študijný program 1. stupňa - predškolská a elementárna 

pedagogika, 

 na vypracovanie nového študijného programu 2. stupňa v nadväznosti na študijný 

program 1. stupňa – predškolská a elementárna pedagogika sociálne 

znevýhodnených skupín. 

Zámerom projektu je aktualizovať a inovovať učiteľské študijné programy 

a zefektívniť tak kvalitu pregraduálnej prípravy učiteľov vo vzťahu k inkluzívnej 

edukácii. 

Zdôvodnenie potreby realizácie aplikovaného výskumu v oblasti 

vysokoškolského vzdelávania a prípravy budúcich učiteľov je nasledovné: 

 Vysokoškolská príprava budúcich pedagógov trpí akademizmom, prílišným 

dôrazom na získanie detailných znalostí z aprobačných predmetov, nie vždy 

dostatočne kvalitnou výučbou didaktiky a metodiky. Nedostatočná pozornosť sa 

venuje aplikácii teórie v školskej praxi a samotný rozsah praxe, ktorú študenti 

absolvujú na školách počas štúdia, je nepostačujúci (Učiace sa Slovensko2017). 

 V stanovisku Slovenskej komory učiteľov k inklúzii na Slovensku (2017) je 

uvedené, že príprava budúcich pedagogických a odborných zamestnancov na 

vysokých školách je málo praktická, absolventi nedisponujú kompetenciami 

nevyhnutnými pre inklúziu. Chýbajú špičkoví odborníci z praxe, ktorí by školili 

učiteľov, riaditeľov a odborných zamestnancov v implementácii inklúzie, viedli 

praktické semináre. MŠVVaŠ SR ani priamo riadené organizácie neponúkajú 

vzdelávanie, inkluzívne modely či inšpiratívne ukážky z praxe. 

Požiadavky na implementáciu inkluzívneho vzdelávania v základných 

školách sú naliehavé. Sú podmienené závislosťou nielen na programových 

dokumentoch, modifikácii zákonov, zmien financovania školstva a finančných 

dotácií z realizovaných projektov, ale predovšetkým na realizátoroch, 

vykonávateľoch inklúzie v edukačnej realite – na učiteľoch. Predovšetkým od 

pedagóga a jeho expertízy, erudovanosti a pripravenosti na reálnu edukačnú prax 

závisí, či inklúzia zostane len silným pojmom v dokumentoch vzdelávacej politiky, 

alebo sa skutočne stane súčasťou klímy a každodennej výchovno-vzdelávacej 

činnosti v školách. Determinantom uvedených polarít je kvalita vysokoškolskej 

prípravy študentov učiteľstva na inklúziu v edukačnej realite. V tejto súvislosti 

význam bude zohrávať nielen obsah študijných programov, ale aj proporcionalita 

a načasovanie konkrétnych vyučovacích predmetov a rozsahu pedagogickej praxe na 

danom stupni vysokoškolského vzdelávania. 
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Charakter projektu 

Výskum, ktorý chceme realizovať v projekte, má teoreticko-empirický 

charakter. Je zameraný na identifikáciu a analýzu aktuálnych vzdelávacích potrieb 

pedagogických zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi so špecifickými vzdelávacími 

potrebami. Na základe výsledkov analýzy potrieb bude koncipovaný nový študijný 

program 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania učiteľov v nadväznosti na študijný 

program 1. stupňa – predškolská a elementárna pedagogika znevýhodnených skupín 

a jeho inováciu. 

Výskumný problém: Do akej miery sú študenti učiteľstva počas pregraduálneho 

vzdelávania pripravovaní na „inkluzívnu prax“? 

Konkretizácia aplikovaného výskumu: 

1. Analýza potrieb pedagogických zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi so 

špecifickými vzdelávacími potrebami (zameriame sa na deti pochádzajúce zo 

SZP, konkrétne na rómskych žiakov). Pri vytváraní a modifikovaní študijných 

programov pregraduálnej prípravy učiteľov budeme vychádzať z profilu 

inkluzívneho učiteľa pre vzdelávanie učiteľov pripravený v rámci projektu 

Vzdelávanie učiteľov k inklúzii (TE4I) ako výsledok výskumu, najmä informácií 

týkajúcich sa jednotlivých krajín, diskusií s projektovými expertmi a zástupcami 

skupín zainteresovaných strán uskutočnených v priebehu 14 študijných návštev 

krajín počas rokov 2010 a 2011. 

2.  Analýza študijných programov vo vzťahu k pregraduálnej príprave učiteľov pre 

inkluzívne vzdelávanie. V oblasti pedagogického výskumu absentuje analýza 

študijných programov pedagogických fakúlt vo vzťahu k inkluzívnej pedagogike. 

Študijný program Predškolská inkluzívna pedagogika má akreditovaný len na 

Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (https://www.portalvs.sk/sk/ 

morho/zobrazit/100454). 

3. Modifikovanie študijného programu 1. stupňa vysokoškolského štúdia 

(predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín) 

a vypracovanie nadväzujúceho študijného programu 2. stupňa vysokoškolského 

štúdia (učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a inkluzívna pedagogika), na základe 

výsledkov analýzy potrieb a analýzy študijných programov pedagogických fakúlt 

na Slovensku. 

Riešiteľský tím je presvedčený, že z analýzy doterajších prístupov 

k inkluzívnemu vzdelávaniu v zahraničných a našich odborných kruhoch i zo 

získaných údajov uvedených v bodoch 1 a 2 sa nám podarí  pripraviť (modifikovať) 

študijné programy, v ktorých a prostredníctvom ktorých budeme môcť na 

pedagogických fakultách pripravovať budúcich učiteľov schopných implementácie 

inkluzívneho vzdelávania. 
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Problémy súčasnej školy a ich odraz  

v pregraduálnej príprave učiteľov 

Problems of Contemporary School and Their Reflection  

in the Undergraduate Teacher Training 

Nadežda Krajčová 

Abstract  
The undergraduate teacher training is an increasingly topical issue, especially 

in the context of the state of the society and the quality of education. The 

contribution focuses on how the undergraduate training of future teachers 

should respond to societal conditions, and which changes in the content of 

this training would lead to an improvement in the educational environment of 

the schools and the improvement of the education process. 

Key words: Company. Values. Pregradual Preparation. 

 

Abstrakt  
Pregraduálna príprava učiteľov je čoraz aktuálnejšou problematikou najmä 

v kontexte so stavom spoločnosti a kvalitou vzdelávania. V príspevku sa 

zamýšľame nad tým, ako by mala pregraduálna príprava budúcich učiteľov 

reagovať na spoločenské podmienky a ktoré obsahové zmeny tejto prípravy 

by viedli k zlepšeniu edukačného prostredia škôl i skvalitňovaniu procesu 

vzdelávania.   

Kľúčové slová: Spoločnosť. Hodnoty. Pregraduálna príprava. 

 

Ak chceme, aby spoločnosť napredovala, je jasné, že edukačný systém by 

mal byť jedným z najdokonalejších systémov spoločnosti. On primárne ručí za 

budúcnosť spoločnosti, jedincov, ich vzdelanosť, profesionalitu a spolu s aktivitou 

jedinca napomáha, aby ľudia žili zmysluplne v kontexte s ich  ľudskou 

emancipáciou.  

Je pravdou, že škola nie je jedinou inštitúciou, ktorá túto cestu jedinca 

ovplyvňuje. Primárne ju začína rodina, ktorá však v tejto spoločensky tak 

rozporuplnej dobe svoje funkcie realizuje s problémami, a tak sa potreba funkčnosti 

školskej edukácie neustále zvyšuje. To samozrejme kladie stále vyššie nároky na 

profesiu učiteľa, predovšetkým na jeho kompetencie. My vysokoškolskí učitelia, 

podieľajúci sa na pregraduálnej príprave študentov učiteľstva, si stále naliehavejšie 

uvedomujeme zodpovednosť, ktorú v procesu prípravy budúcich učiteľov máme. 

Ako a čo máme robiť, aby naša škola bola lepšia, aby naši absolventi boli pripravení 

na budúce podmienky ich profesionálnej aktivity?  

Vieme, že súčasné problémy školy sú v mnohom determinované 

spoločenskými problémami, ktoré výrazne zasahujú a ovplyvňujú jej fungovanie. Sú 

to ekologické katastrofy, terorizmus s jeho ničivými dôsledkami na život ľudí, zloba 

až nenávisť voči vybraným skupinám národov či národnostných skupín, ohrozujúca 

prezentácia moci... atď. 
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Okrem týchto globálnych problémov intenzívne cítime aj špecifické 

každodenné slovenské problémy, ktoré významne ovplyvňujú edukáciu. Uvediem 

len niektoré:  

1.  Rozpor medzi proklamovanými a reálnymi hodnotami našej spoločnosti (ktoré sa 

zákonite premietajú do prostredia školy). 

2.  Nefundovaný postoj spoločnosti k edukačným procesom (politické rozhodnutia, 

nekoncepčnosť riadenia od roku 1989 doteraz sa vystriedalo 20 ministrov 

školstva), ekonomické, ich transmisia do (ne) kvality výučby, (dôsledkom je 

finančná poddimenzovanosť). 

3.  Dramatické manipulovanie našich životov zo strany informačno-komunikačných 

technológií a  ich ovládanie našich životov až do absurdity absencie priamych 

ľudských kontaktov. 

4.  Nárast agresivity v spoločnosti voči rôznym skupinám obyvateľstva. 

Ako má škola reagovať na tieto naozaj ohrozujúce problémy? Ako sa má 

(môže) s týmito problémami vyrovnať škola, konkrétnejšie učiteľ? Vychádzame  

z tézy, že práve škola by mala v tejto náročnej a rozporuplnej dobe byť stabilnou 

inštitúciou. Navonok škola pôsobí ako relatívne stabilný sociálny organizmus, ktorý 

sa vyznačuje pevným poriadkom, rituálmi, spoločenskými istotami a poskytovaním 

vzdelávacích hodnôt a z tohto aspektu je vnímaná ako konzervatívny subjekt slúžiaci 

kultúrnej transmisii. Nie vždy sa jej však darí reflektovať zmeny. Často hromadí 

nevyriešené problémy. Je totiž neustále pod tlakom zmien, na ktoré by mala 

efektívne reagovať a meniť sa v kontexte toho, čo sa aktuálne deje v spoločnosti. 

Primárnym účelom vzdelávania už nie je len rozvíjať vedomosti, zručnosti, 

kompetencie, postoje a budovať základné hodnoty, ale tiež pomôcť mladým ľuďom 

– v úzkej spolupráci s rodičmi a rodinami, aby sa stali aktívnymi, zodpovednými, 

otvorene zmýšľajúcimi členmi spoločnosti (Parížska deklarácia).  

Škola by mala poskytnúť stabilné prostredie prejavujúce sa v uchovaní 

tradícií školy, v ustálenosti jej kultúry, v stabilite učiteľského zboru, v stabilite 

riadenia a v pevnosti výučbových stratégií, ktoré vtláčajú škole image. Táto 

„dynamická stabilita“ (Vašutová, 2010) školy znamená vnútornú ustálenosť, 

systémovosť, istotu a identifikovanie sa s daným hodnotovým rámcom, avšak spolu 

s dostatočným operačným priestorom k nutným zmenám. Je nesporné, že každá 

inštitúcia, ak má fungovať, musí mať jasne stanovenú koncepciu, kvalifikované 

riadenie a profesionálne zainteresovaných aktérov, ktorí danú koncepciu realizujú. 

Efektívne fungovanie sa prejavuje v reflexii vonkajších zmien, ktoré majú potenciál 

priniesť obohatenie, inovácie, efektivitu a zároveň zhodnotia doterajšie ustálené 

kvality inštitúcie. Takéto chápanie nedefinuje stabilitu a zmenu vo vzájomnom 

protiklade a je v ideovej zhode s teóriou zmeny (Fullan, 2000), ktorá varuje pred 

prílišnou záplavou prehnaných, nesúrodých, neustálych požiadaviek zvonku, ktoré 

nie sú školy schopné pretvárať v konsenzuálne prijímanú víziu. Zmeny v škole majú 

zlepšovať podmienky jej fungovania, ale aj efekty edukačných procesov. Hlavná 

zodpovednosť za dobré fungovanie školy je na vedení  školy a samotných učiteľoch. 

Práca jednotlivých učiteľov je vždy spojená jednak s vonkajšími sociálnymi, 

politickými a ekonomickými podmienkami ako aj s osobnostnými charakteristikami 

konkrétnych učiteľov. Ako to premietnuť do prípravy učiteľov? Ako vychovávať 

k hodnotám, keď spoločnosť zlyháva v základných hodnotách, ako je čestnosť, 
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zodpovednosť, ako obhajovať politické inštitúcie, ktoré exemplárne ukazujú, že 

cesta, ktorou kráčame, vedie k nedôvere spoločnosti, ale aj k učiteľovi, ktorý je, či 

chceme alebo nie, súčasťou systému. Otázok je veľa a odpovedí málo. V súčasnosti 

sa často v médiách polemizuje o tom, či učitelia dostatočne kvalitne vzdelávajú 

svojich žiakov. Či naozaj budú pripravení pre budúcnosť a budú vedieť kriticky 

myslieť, riešiť problémy, byť tvorivými. Vzdelávanie pedagogických pracovníkov 

má obsahovať aj alternatívne teórie a prax výchovy a vzdelávania (Deklarácie 

o slobode a zodpovednosti vo výchove a vzdelávaní). 

Čo to znamená pre súčasnú školu? Okrem nevyhnutnosti reagovať na 

princípy trhového hospodárstva, teda sa správať tak, aby škola získala a udržala 

klientov, má reagovať na globálne problémy: prírodné ohrozenia, vysvetľovanie 

príčin i dôsledkov nárastu intolerancie, agresivity. Má prezentovať vzájomné 

porozumenie, empatiu, rešpektovanie priestoru žiakov pre vyjadrovanie vlastného 

názoru a možno do istej miery akceptovať i snahy rodičov ovplyvňovať výučbu 

žiakmi a rodičmi. Škola musí reagovať i na v posledných rokoch narastajúce 

problémy rodín: pribúdanie počtu nefunkčných (atomizovaných) rodín, buď 

z dôvodu zlej sociálnej, emocionálnej, alebo ekonomickej situácie, na zmeny v ich 

fungovaní v kontexte iných štruktúr (nové formy spolužitia – kohabitácia, 

jednopohlavné rodičovstvá atď). Plnenie očakávaní o väčšej a hlavne efektívnejšej 

spolupráci s rodičmi, ktorí majú prílišný alebo žiadny záujem o výsledky svojich 

detí. Akceptovanie zmien, charakteristík, postojov, motivácie a záujmov žiakov 

o vzdelanie (problémy s exekutívnymi a kognitívnymi schopnosťami, zmeny 

v osobnostnom vnímaní a sebauvedomení, problémy s prijatím a akceptovaním 

autority). Potreba vyrovnávať sa s nárastom administratívy a byrokratickej záťaže.  

V kontexte s uvedeným je nutné klásť zvýšený akcent na efektívnejšiu 

komunikáciu, zvládnutie náročných úloh nielen v edukačnom procese, ale 

i v učiteľskom kolektíve. I tu je veľa aktuálnych problémov, ktoré sa premietajú do 

edukačnej praxe (starnutie uč., už dlho takmer hanlivo akcentovaná feminizácia, 

narastajúci trend viacuväzkovosti (v snahe zabezpečiť lepšie materiálne podmienky 

vlastných rodín) a zvlášť akútny problém  posledných rokov – kríza autority 

pedagogickej profesie. Výpočet problémov iste nie je vyčerpávajúci. Napriek tomu 

dáva isté smerovanie  koncepcie pregraduálnej prípravy:   

Čo má obsahovať kvalitná pregraduálna príprava, aby absolventi boli lepšie 

pripravení na aktuálnu edukačnú prax ? 

1. Odbornosť (kvalitatívnu aj kvantitatívnu). 

2. Široký repertoár motivačných faktorov. 

3. Zvládnutie zážitkových metód výučby. 

4. Znalosť cudzích jazykov. 

5. Zvládanie informačno-komunikačných technológií a ich aktívne využívanie 

vo výučbe. 

6. Schopnosť objektívnej autoevaluácie. 

7. Poznanie a čerpanie z aktuálnych empirických výstupov z oblasti pedagogiky, 

školskej a všeobecnej psychológie, špeciálnej pedagogiky. 

8. Poznatky o efektívnej kooperácii s rodičmi, učiteľmi navzájom a inými 

odborníkmi v edukačnom systéme. 

9. Vedieť preberať skúsenosti dobrej praxe z iných škôl. 
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Určite by sme našli ešte oveľa viac toho, čo by mali budúci učitelia 

v procese pregraduálnej prípravy zvládnuť. Vašutová (2002) a Pasternáková (2015) 

uvádzajú, že kvalita vzdelávania je podmienená kvalitou pedagóga, a teda aj 

pedagogické štúdium musí zohľadňovať základné štandardy. Požiadavky na učiteľa, 

jeho spôsobilostí, predpoklady, ktoré by mal mať, aby mohol efektívne vykonávať 

toto povolanie, sú v odbornej literatúre označované ako kompetencie. Interpretácií 

kompetencií je veľa. Uvedieme kompetencie Spilkovej (1996):   

Kompetencia predmetová – učiteľove znalosti sú osvojené pragmaticky a sú 

zodpovedajúce potrebám škôl. Pedagóg je tak schopný interpretovať svoje poznatky 

do príslušných oborov a vyučovacích predmetov. Medziodborové poznatky taktiež 

dokáže zmeniť a vhodným spôsobom vložiť do vyučovacích predmetov a utvárať 

medzipredmetové vzťahy. Metodické schopnosti mu umožňujú vžiť sa do myslenia 

žiakov, a tým skvalitniť výchovno-vzdelávací proces. 

Kompetencia didaktická/psychodidaktická – pedagóg je profesionálom 

v stratégii vyučovania na teoretickej aj praktickej úrovni a je schopný reflektovať na  

individuálne potreby každého žiaka a samotnej školy. Osvojil si rámcový vzdelávací 

program konkrétneho stupňa a druhu vzdelávania, pre ktorý získal kvalifikáciu a je 

schopný vytvárať vzdelávací program a organizovať vyučovanie. Zvláda prvky 

hodnotenia a známkovania žiakov a bez problémov používa informačné a komunikačné 

technológie pre podporu učenia žiakov. 

Kompetencia pedagogická – na teoretickej aj praktickej úrovni pozná učiteľ 

všetky podmienky výchovy, orientuje sa v kontexte výchovy a vzdelávania. Je 

schopný rozvíjať individuálne zvláštnosti a talent žiakov v záujmovej a voľno-

časovej oblasti a rešpektuje práva dieťaťa. 

Kompetencia diagnostická a intervenčná – vo vyučovacom procese vie 

používať prostriedky diagnostiky v oblasti individuálnych predpokladov žiakov, ako 

aj ich vývojových zvláštností a sociálnych vzťahov detí. Žiakov s individuálnymi 

špecifickými potrebami identifikuje včas a preberané učivo prispôsobí ich 

možnostiam, intelektu, predpokladom a schopnostiam. Sociálne patologické javy, 

ako napr. šikanovanie, týranie, atď. rozpozná včas a rieši ich podľa nadobudnutých 

znalostí v tejto problematike. 

Kompetencie sociálne, psycho-sociálne a komunikatívne – učiteľ utvára 

vhodné učebné prostredie a atmosféru na základe sociálnych znalostí žiakov. Je 

schopný zapojiť prostriedky socializácie žiakov a prakticky ich využíva. 

V náročných situáciách sprostredkuje riešenie a ovláda pedagogickú komunikáciu 

v triede, so žiakmi, ale aj mimo triedy pri stretnutí s rodičmi. 

Kompetencia manažérska a normatívna – pedagóg pozná základné zákony 

týkajúce sa školy a dokáže ich aplikovať v praxi. Taktiež je znalý jeho profesie 

a pracovného prostredia a orientuje sa vo vzdelávacej politike. Nemá ťažkosti so 

základnými administratívnymi úlohami, má schopnosti organizovať mimoškolské 

aktivity a rôzne projekty pre zveľaďovanie školy a zlepšovanie edukácie žiakov. 

Kompetencia profesijne a osobnostne kultivujúca – učiteľ má všeobecný 

prehľad a je zorientovaný v rôznych sférach každodenného života. Je schopný 

vystupovať pred žiakmi ako autorita dodržiavajúc základy etiky. Dokáže zapadnúť 

do kolektívu a kooperovať s ním pričom sa neustále osobnostne a profesijne rozvíja 

pomocou sebavzdelávania a ďalšieho vzdelávania.   
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Myslíme si, že isté rezervy v pregraduálnej príprave vidíme v rozvíjaní 

kompetencií sociálnej, psycho–sociálnej , komunikatívnej a osobnostne kultivujúcej. 

Ak chceme, aby škola naozaj bola v tejto náročnej a rozporuplnej dobe stabilnou 

inštitúciou, v ktorej by žiaci (možno aj rodičia) nachádzali útočište, je potrebné 

v pregraduálnej príprave akcentovať práve tie povinné jednotky učebných plánov, 

ktoré by primárne rozvíjali uvedené kompetencie.  

Pri analýze študijných plánov spoločenskovedného a pedagogického základu 

bakalárskeho, ale i magisterského učiteľského štúdia vidíme možnosti v skupine 

povinných predmetov. Ide o predmety: základy edukačných vied, filozofické 

a historické aspekty výchovy, sociálna psychológia, teórie výchovy a vzdelávania. 

V študijnom pláne spoločenskovedného a pedagogicko-psychologického  základu na 

magisterskom stupni sú to predovšetkým povinné predmety – sociálno-kultúrne aspekty 

edukácie a pedagogická psychológia. Informačné listy uvedených študijných jednotiek 

obsahujú množstvo podnetov k ovplyvňovaniu postojov študentov, k rozvíjaniu ich 

osobnostných kompetencií (Kosturková, Ferencová, Šuťáková, 2016). 

Nielen počas seminárov, ale i prednášok uvedených predmetov je dôležité 

vytvárať priestor pre otázky, premýšľanie, provokovanie k vyjadrovaniu názorov tak, 

aby sme v konečnom dôsledku urobili záver ako výsledok našich spoločných krokov 

vedúcich k poznaniu, pochopeniu a zvnútorneniu poznatkov. Takýto proces má 

dynamický charakter a naozaj môže viesť k pochopeniu hodnôt, k ich reflexii 

a významnou mierou prispeje k obohateniu efektivity a nesporne aj kvality edukácie.  

V skupine povinne voliteľných predmetov bakalárskeho štúdia sú to 

predovšetkým zo strany študentov veľmi obľúbené výcviky: pedagogické techniky 

rozvoja osobnosti a psychologický výcvik, ale aj predmety: vybrané kapitoly z teórie 

výchovy, pedagogická komunikácia, estetická výchova, jazyková kultúra a rétorika.  

V magisterskom štúdiu isté možnosti ponúka povinne voliteľný predmet 

učiteľská etika. Veríme, že prostredníctvom uvedených predmetov budú absolventi 

lepšie pripravení čeliť problémom, ktoré škola má, aby dokázali v budúcnosti 

vytvárať prajnú atmosféru (citeľnú a čitateľnú), harmonické vzťahy, obohacujúce 

a podporujúce prostredie, aby všetci aktéri edukačných procesov mali záujem 

pracovať, vzdelávať sa.   

Záverom je potrebné akcentovať, že je nevyhnutné koncipovať pregraduálnu 

prípravu učiteľov tak, aby sa v edukačnej praxi naplnili ciele, ktoré úzko súvisia 

s osobnostnými kvalitami budúceho učiteľa: schopnosť komplexne riešiť problémy, 

kriticky myslieť a tvorivo riešiť problémy s tak potrebnou emocionálnou 

inteligenciou.  
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Motivácia študentov k voľbe učiteľského povolania  

na FF UCM v Trnave 

Students' Motivation to Become a Teacher at the Faculty  

of Arts, University of ss. Cyril and Methodius in Trnava 

Mariana Sirotová, Eva Frýdková, Alžbeta Lobotková 

Abstract 
This article focuses on the subjective criteria of students to choose the 

teaching profession. Its aim is to present the results of subjective statements 

made by students of both bachelor's and master's degree, studying to become 

a teacher, as well as by students of the additional pedagogical studies and to 

offer the comparation of those results. 

Key words: Motivation. Teaching Profession. Student. Teacher. Analysis. Comparation. 

 

Abstrakt 
Príspevok sa zaoberá subjektívnymi kritériami študentov k voľbe učiteľského 

povolania. Cieľom príspevku je prezentovať výsledky subjektívnych 

výpovedí študentov bakalárskeho a magisterského stupňa učiteľstva 

akademických predmetov a študentov doplňujúceho pedagogického štúdia 

a uviesť ich následnú komparáciu.  

Kľúčové slová: Motivácia. Učiteľské povolanie. Študent. Učiteľ. Analýza. Komparácia. 
 

Pregraduálna príprava učiteľov na Slovensku má dlhú históriu a rovnako ako 

ekonomicko-spoločenské formácie v priebehu histórie ovplyvňovali vzdávanie úcty 

učiteľov, i dnes je do veľkej miery ovplyvňovaná spoločenskou a politickou 

požiadavkou. Spoločnosť sa neustále vyvíja a mení sa vnímanie a postavenie 

ľudskej existencie, práce, života rodiny. Vedecko-technický pokrok neprináša so 

sebou vždy iba pozitíva, ale častokrát i negatíva prejavujúce sa najmä narastajúcim 

sociálno-patologickým správaním detí a mládeže. Kríza v rodine, negatívny vplyv 

médií a sociálnych sietí, absencia pozitívnych modelov správania v rodine alebo 

v širšom spoločenskom prostredí, nás vedie k zamysleniu sa nad otázkou vplyvu 

učiteľa na správanie a konanie žiakov. Aby učiteľ dokázal vychovávať a vzdelávať 

dnešné deti a mládež, je potrebné, aby sa stal pozitívnym modelom  ich správania, 

aby porozumel ich požiadavkám a po správnej diagnostike potrieb dokázal 

komplexne rozvíjať osobnosť žiakov. Na nové úlohy a metódy práce je potrebné 

budúceho učiteľa adekvátne pripraviť. 

Prihliadnuc práve na vyššie uvedené myšlienky je v súčasnosti potrebné 

venovať pozornosť i skúmaniu motívov pre voľbu učiteľského povolania.  

V nadväznosti na teoretické východiská sme uskutočnili prieskum, v ktorom 

bolo naším zámerom zistiť motiváciu študentov FF UCM v Trnave k voľbe 

učiteľského povolania a zrealizovať komparáciu písomných výpovedí. 

Respondentmi boli študenti bakalárskeho (N=43) a magisterského stupňa (N=44) 

učiteľstva akademických predmetov a absolventi neučiteľských študijných 

programov (doplňujúce pedagogické štúdium, N=81). Cieľom bolo zistenie ich 
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dôvodov k výberu učiteľského povolania a vnímania pozitív a negatív tejto 

učiteľskej profesie. Názory študentov sme získali prostredníctvom eseje zameranej 

na motiváciu študentov k učiteľskému povolaniu. Vhodnou metódou analýzy esejí 

študentov bola obsahová analýza textových dokumentov. Získané názory študentov 

boli podrobené kvalitatívnej analýze. Výber uvedenej metódy bol ovplyvnený 

skutočnosťou, že písomné výpovede často prinášajú nadobudnuté životné 

skúsenosti, ktoré môžu byť odrazom názorov a postojov k učiteľskému povolaniu. 

Pozitívum tejto metódy vidíme v jej prirodzenosti a spontánnosti, v porovnaní 

s inými metódami získavania empirických údajov. Písomné výpovede respondentov 

umožňujú nenútene sa vyjadrovať o svojom živote, skúsenostiach a momentoch 

ovplyvňujúcich ich vnímanie a následný výber učiteľskej profesie. 

Výsledky kvalitatívnej analýzy písomných vyjadrení študentov bakalárskeho 

a magisterského stupňa učiteľstva akademických predmetov (výpovede sú v texte 

napísané kurzívou): 

Za relatívne dôležité považujeme vyjadrenia študentov k motivácii výberu 

učiteľskej profesie. Z písomných vyjadrení študentov vyplýva, že dôvody pre výber 

učiteľského povolania sú nasledovné (zaradené od najčastejšie vyskytujúcich sa 

dôvodov  k najmenej vyskytujúcim sa): 

Učiteľské vzory – bývalí učitelia a rodinní príslušníci sú častokrát dôvodom 

a motiváciou výberu učiteľského povolania. (...,,mojou motiváciou bol jeden pán 

učiteľ ešte zo základnej školy, ktorý bol skutočne osobnosť, hovoril o skutočnom 

živote, problémoch, histórii...; ... ,,už odmalička som bola inšpirovaná mojou mamou 

učiteľkou... “ ,,mojou hlavnou motiváciou výberu učiteľskej profesie bola moja pani 

profesorka, ktorá ma učila na strednej škole. Jej prístup a ochota ma fascinovali...“; ). 

Túžba vzdelávať iných a seba – prehlbovanie vedomostí a poznatkov 

umožňuje podľa študentov učiteľovi pôsobiť nielen na žiakov, ale aj na seba samého 

(... ,,je pre mňa význam študovať, pripravovať sa a ,,zabiehať“ v sebe túžbu byť 

práve týmto človekom, ktorý by mal mať neutíchajúcu túžbu poznávať a obohacovať 

seba samého“; ...,,môžem vzdelávať a spolupracovať so svojimi žiakmi, snažiť sa 

rozvíjať v nich skryté vlohy a talenty, vidieť ich ako napredujú. A tým neustále 

vzbudzovať u seba túžbu vzdelávať seba samú“). 

Záujem o vybrané aprobačné predmety – obľúbené predmety vyučované na 

nižších stupňoch škôl ovplyvnili záujem študentov o štúdium na vysokej škole 

s perspektívou uplatniť sa ako učiteľ (... ,,najväčším impulzom bola a je moja záľuba 

v histórii a slovenskom jazyku a literatúre“; ... ,,vždy som milovala históriu, preto 

som vedela, že keď mám byť učiteľkou tak jedine histórie“; ... ,,vybrala som si 

učiteľské povolanie preto, lebo ma baví celkovo náš spisovný jazyk, zaujímam sa 

o jeho históriu, ako sa jazyk vyvíjal a podobne...“). 

Pozitívny vzťah k deťom – silným motivačným faktorom u študentov je 

láska k deťom (... ,,hlavným dôvodom výberu je moja láska k deťom. Deti sú 

bezprostredné, úprimné, zároveň veľmi citlivé a ľahko ovplyvniteľné“; ,,mám veľmi 

dobrý vzťah k deťom, takže si viem úplne predstaviť, ako prídem do triedy plnej detí, 

ktoré sa chcú niečo nové dozvedieť...“;... ,,lebo ma to s deťmi baví, rada s obľubou 

sa učím aj so svojou dcérou...“). 

Snaha zmeny – inovatívny prístup – významnú úlohu u študentov zohráva 

vlastná skúsenosť s rôznymi typmi učiteľov na všetkých typov navštevovaných škôl. 



STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE  
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2018, č. 1 

 

115 

Svoje negatívne skúsenosti chcú napraviť prostredníctvom vlastného vyučovania 

v roli učiteľa (... ,,k voľbe tohto povolania nebol iba pozitívny vzťah k deťom, či 

danej kombinácii predmetov, ale predovšetkým možnosť niečo zmeniť...“... ,,chcela 

by som študentov učiť hravou formou a moje zlé skúsenosti s profesormi zmeniť“; 

,,chcem zmeniť svet k lepšiemu. To dokážem tak, že budem dievčatá a chlapcov 

vychovávať a robiť z nich dámy a gentlemanov“). 

Splnenie sna – motiváciou k výberu tejto profesie u študentov boli ciele 

pretrvávajúce z detstva zdôvodňované námetovými hrami na učiteľa (... ,,od útleho 

detstva som pociťoval lásku k dejinám. Začalo sa to hrami s figúrkami vojačikov 

vonku na sídlisku sme sa hrávali na vojny. Toto sa pretavilo do väčšieho záujmu 

a už od 5. a 6. ročníka na ZŠ som začal študovať historickú literatúru pre deti a už 

vtedy som bol rozhodnutý čo chcem robiť...“). 

Spoznávanie nových ľudí a práca s ľuďmi – možnosť meniť podobu 

a smerovanie spoločnosti prostredníctvom mladej generácie (... ,,dôvodom je, že 

spoznám nových ľudí a ich pohľady na život“; ,,chcem pracovať s ľuďmi, 

vychovávať ich, vzájomne na seba pôsobiť a tým meniť aj fungovanie a smerovanie 

spoločnosti...“; ... ,,motiváciou je hlavne práca s ľuďmi, vedenie, výchova,...“). 

Skúsenosti s prácou s ľuďmi a deťmi – podľa písomných výpovedí 

študentov sú ich doterajšie skúsenosti v jazykových školách a mládežníckych 

organizáciách pohnútkou k vykonávaniu učiteľskej profesie (,,pre voľbu učiteľského 

povolania som sa rozhodol preto, lebo som pôsobil ako animátor v mládežníckych 

organizáciách a tá činnosť ma napĺňala“; ... ,,rada deti učím, alebo doučujem. Teší 

ma, keď vidím, že niekto koho doučujem má jednotky, alebo dvojky“; ... ,,prišla 

možnosť ísť učiť na ZŠ (len na určitý čas na zastupovanie). Prijala som! A myslím, 

že to bol správny krok, kedy som si uvedomila, že práve toto chcem robiť, a práve 

učiteľka je povolanie, v ktorom sa vidím a cítim dobre“). 

Druhá voľba štúdia – podľa písomných vyjadrení študentov bol dôvodom 

výberu štúdia učiteľstva neúspech na prijímacom konaní na iných školách, príp. 

odboroch. (... ,,výchovu k občianstvu som si vybrala preto, lebo kombinácia 

slovenského jazyka s anglickým bola zrušená, a keďže som nemala veľmi veľa 

kombinácií na výber k slovenskému jazyku, tak som si vybrala to, čo som uznala pre 

seba za najjednoduchšie“; ... ,,ja sama som sa stavala proti učiteľstvu ako svojmu 

povolaniu. Nie som trpezlivá, neviem vysvetľovať...bohužiaľ ako som si zvykla 

vravieť, inde ako na tento odbor ma nechceli prijať. Tak som to zobrala ako 

príležitosť, skúsenosť, zadné dvierka...“; ... ,,mojím snom bolo byť veterinárkou 

alebo kynologičkou, pretože som neustále bola pri zvieratách, cvičila ich a podobne. 

Pri štúdiu učiteľstva som si s odstupom času uvedomila že toto povolanie je čoraz 

viac dôležitejšie a chcem ho vykonávať“). 

Z písomných výpovedí študentov rezonuje niekoľko pozitív učiteľského 

povolania, ktoré zvyšujú jeho atraktivitu a motivujú študentov k jeho výberu 

a následnému vykonávaniu. Možno ich zatriediť do niekoľkých skupín (zaradené od 

najčastejšie vyskytujúcich sa dôvodov  k najmenej vyskytujúcim sa):  

Priaznivá pracovná doba – za najväčšie pozitívum je študentmi označovaná 

dostatočný čas na rodinu a týždenná pracovná doba bez potreby pracovať v noci, na 

zmeny a bez fyzickej námahy (... ,,učiteľ nemusí podávať fyzické výkony ako pri 

iných zamestnaniach“; ... ,,za pozitívum označujem začiatok pracovnej doby. To 
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znamená, že sa učitelia vyvarujú prehnane skorému vstávaniu“; ... ,,do práce na 

ôsmu rannú, z práce, ak pridám nejaký krúžok, okolo 15:00–16:00. Krúžky nebudú 

každý deň, ale pripraviť sa na ďalší deň treba. S trochou šikovnosti sa to do tej 

16:00–16:30 bude dať stihnúť. Žiadne zmeny, zmeny pracovných časov podľa 

šéfovej...“; ... ,,výhodou je pracovný čas, vďaka ktorému sa učiteľ môže viac venovať 

rodine...“; ... ,,nemusím sa báť, že v sobotu alebo v nedeľu budem musieť ísť do 

práce alebo na Vianoce. Nehrozia nočné alebo 12 hodinové šichty“). 

Sebarealizácia, sebarozvoj a sebavzdelávanie – naplnenie a rozvoj 

schopností, získavanie nových informácií sú potrebami, ktoré sú nevyhnutné pre 

formovanie osobnosti (... ,,zaujímam sa o slovenský jazyk a v tejto oblasti sa chcem 

neustále vzdelávať a odovzdávať tak svoje vedomosti ostatným a neustále formovať 

aj ich osobnosť“; ... ,,za pozitívum označujem, že sa môžem neustále v práci rozvíjať 

a ,,nezakrpatiem“; ... ,,za pozitívum pri práci učiteľa považujem celoživotné 

vzdelávanie, prijímanie nových informácií, rozširovanie si obzorov a orientácia 

v súčasných zmenách...“). 

Vzdelávanie druhých – rozvíjanie schopností a spôsobilostí vedie žiakov 

nielen k rozšíreniu ich poznatkov, ale aj k formovaniu ich osobnosti (... ,,nie každý 

žiak je rovnaký, má rovnaké záľuby, potreby alebo spôsob učenia. Pozitívom 

učiteľského povolania vidím v tom, že to, čo viem, môžem posunúť ďalej“; ... ,,učiteľ 

sa podieľa na výchove a vzdelávaní, môže byť vzorom a živiť v sebe pocit 

zadosťučinenia, že priložil ruku k dielu...“;... ,,za pozitívum vidím možnosť 

odovzdávať svoje vedomosti, zručnosti, schopnosti a návyky mladým generáciám, 

ktoré ešte len začínajú na svojej ceste rozvoja a sebavzdelávania“).  

Práca s mladými ľuďmi v kolektíve – študenti vo svojich výpovediach 

zdôrazňujú potrebu sociability (,,možnosť byť stále s mladými ľuďmi a združovať 

sa“; ... ,,stále v kolektíve medzi ľuďmi nie strojmi“; ... ,,stretávanie sa so 

zaujímavými ľuďmi a mladými kolegami“; ...,,vo vyššom veku sú starší profesori 

stále ,,mladí“, tým, že sa pohybujú v kruhoch mládeže, teda nie sú senilní“; ... ,,za 

pozitívum označujem prácu v kruhu mladých...“). 

Prázdniny – ,,dvojmesačné voľno“ je pre mnohých študentov, ale aj laickú 

verejnosť benefitom tohto povolania (...,,za plus považujem dvojmesačné voľno cez 

letné prázdniny“;...,,pozitívum vidím v tom, že učitelia majú platené prázdniny 

a voľno“; ,,prázdniny “; ,,pozitívom pre mňa ako učiteľa je to, že učiteľ má tiež 

letné prázdniny, síce kratšie ako študenti ale predsa len má...“;...,,prázdniny s deťmi 

bez hľadania au-pair. Veď ktoré iné zamestnanie to môže ponúknuť?...“) 

Ovplyvňovanie detí v pozitívnom slova zmysle – študenti vo svojich 

výpovediach dávajú do súvislosti rolu učiteľa s altruizmom, nakoľko pomáha 

žiakom nielen vo formovaní osobnosti, ale aj zvládaní ich ťažkých krízových 

situácií (,,tu vidím obrovskú škálu možností pôsobiť na deti a mládež, rozvíjať ich 

osobnosť a vedomosti. Učiť ich správnym hodnotám života, aby boli v živote šťastní, 

spokojní a vedeli prežiť plnohodnotný život...“;... ,,deti v školách potrebujú 

kvalitných pedagógov, aby v živote dosiahli svoje vysnené povolanie. Pozitívum, 

ktoré ma motivuje k vykonávaniu učiteľskej profesie, je, že ako budúci učiteľ im 

budem môcť v tomto ich napredovaní pomôcť a motivovať ich...“). 
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Študenti vo svojich esejach poukázali na niekoľko negatív tohto povolania, 

ktoré zapríčiňujú odchod učiteľov zo škôl a znižujú tiež jeho príťažlivosť. Možno 

ich tiež zatriediť do niekoľkých skupín:  

Finančné ohodnotenie – mladí absolventi nemajú ambície po ukončení 

štúdia na učiteľských odboroch vykonávať učiteľskú profesiu, a to najmä z dôvodu 

nízkeho ekonomického ohodnotenia oproti iným povolaniam (... ,,všetky výhody 

prevyšuje finančné ohodnotenie, preto si myslím, že mladý muž toto zamestnanie 

nemôže dlhodobo vykonávať, vlastne neviem pochopiť, ako to vôbec niekto môže 

dlhodobo vykonávať“; ... ,príde mi až absurdné, aby vysokoškolsky vzdelaný človek, 

ktorý vzdeláva a vychováva budúce generácie a zároveň sám je nútený sa neustále 

vzdelávať, zarábal často menej než robotníci, ktorí majú ukončené vzdelanie len 

výučným listom. A len vďaka tomu, že robia aj v noci a hluku, majú vysoké finančné 

ohodnotenie. Ale nikto už nevidí, že aj učiteľ sa aj v noci pripravuje a opravuje 

písomky...“).  

Neúcta zo strany rodičov, žiakov, školy – nízky sociálny status učiteľa je 

v súčasnosti príčinou neadekvátneho správania sa žiakov a ich rodičov k osobnosti 

učiteľa (... ,,denné vyrovnávanie sa s nepozornosťou žiakov, ponižovanie, 

ohováranie, zlé vzťahy s rodičmi. Preto sa učiteľ musí za každých okolností snažiť 

udržať chladnú hlavu“; ... ,,ako negatívne hodnotím nedostatočnú úctu študentov 

k autorite učiteľa s tým spojené riešenie konfliktov v triede“; ... ,,v minulosti boli 

učitelia oveľa váženejší, v súčasnosti sú ich schopnosti podhodnocované nielen 

rodičmi, ale aj deťmi...“). 

Napätia, frustrácia a psychická náročnosť – z písomných vyjadrení 

študentov vyplýva uvedomenie si skutočnosti, že na učiteľa sú zo strany štátu, ako aj 

spoločnosti kladené vysoké požiadavky a tlak, z čoho vyplýva, že učiteľ musí 

zastávať veľa rolí a je očakávaná od neho veľká zodpovednosť (...,,treba mať hlavne 

pevné nervy na študentov“; ...,,za negatívum považujem najmä frustráciu, ktorá 

môže dôjsť až k vyhoreniu“;...,,učiteľ chodí domov vystresovaný, nikdy nevie, čo 

nové si na neho žiaci nachystajú a čím novšia doba, tým sú žiaci zlomyseľnejší 

a horší...“; ...,,ťažká práca na psychiku. Možnosť rýchleho duševného vyčerpania“).  

Administratívna činnosť a príprava učiteľov – príprava učiteľov na 

vyučovanie, výber metód je náplňou organizácie každého učiteľa na vyučovanie. 

Z písomných výpovedí študentov vyplýva, že uvedená príprava a administratívna 

činnosť pokladajú za negatívum z dôvodu časovej náročnosti (...,,prácu si nosím 

domov, treba opravovať písomky a pripravovať sa na ďalšie hodiny. Je to 

náročné...“; ...,,práca je rok čo rok náročnejšia, príliš veľa žiakov v triedach, 

nadmerné množstvo administratívnej práce, ktorú má učiteľ popri tomu, ako sa má 

pripraviť na vyučovaciu hodinu, urobiť“;...dennodenná príprava a treba čeliť 

nereálnym požiadavkám“; ...,,množstvo papierovačiek a vypisovaní...“). 

Výsledky kvalitatívnej analýzy písomných vyjadrení študentov 

doplňujúceho pedagogického štúdia (výpovede sú v texte napísané kurzívou): 

Za relatívne dôležité považujeme vyjadrenia študentov k motivácii výberu 

učiteľskej profesie. Z písomných vyjadrení študentov vyplýva, že dôvody pre výber 

učiteľského povolania sú nasledovné (zaradené od najčastejšie vyskytujúcich sa 

dôvodov  k najmenej vyskytujúcim sa): 
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Druhá voľba – podľa písomných výpovedí študentov je voľba učiteľského 

povolania tzv. východiskom z núdze, ktoré umožňuje v prípade potreby zvýšiť 

možnosti zamestnať sa. („...nikdy nevieme, kedy sa nám to zíde. Momentálne, keďže 

pracujem v inej profesii, si viem samu seba predstaviť ako externého pedagóga“., , 

...dôvodom je investícia do budúcna. Momentálne pracujem v komerčnej sfére, kde 

mi je prax veľkou školou. Budúcnosť mojej kariéry nechávam v polohe „uvidím, kde 

ma ešte nasmeruje“, ale viem, že raz by som rada svoje skúsenosti ďalej 

odovzdala“., ... „učiteľstvo beriem ako záložný plán, ak by som sa neuspela vo 

firme, alebo aby som žiadnu nenašla“). 

Túžba vzdelávať iných alebo seba samého – absolventi neučiteľských 

študijných programov považujú svoje vedomosti zo študovaných oblastí natoľko 

dôležité, že by ich chceli sprostredkovať žiakom na základných a stredných školách, 

čím by tiež podľa ich vyjadrení vplývali na rozvoj osobnosti žiakov i seba samých. 

(„... v rozhodnutí stať sa učiteľom ma motivovala skutočnosť, že učiteľ má vo svojej 

kompetencii odovzdávať svoje vedomosti mnohým ďalším generáciám, viesť ich 

mravnú stránku a vytvárať zdravé životné postoje, podporovať kreativitu, pomáhať 

zrealizovať ich životné ciele“., ... možnosť niečo naučiť budúce generácie. Byť tou 

osobou, ktorá bude pomáhať žiakom získavať nové informácie a motivovať ich 

k tomu, aby rozvíjali svoje schopnosti a danosti. Prispieť k tomu, aby sa školský 

systém posúval vpred.“) 

Túžba zmeniť spôsob vyučovania, školstvo – vyjadrenia študentov často 

poukazujú na nereálne predstavy o realizácii vyučovania. V písomných výpovediach 

zdôrazňovali najmä ich záujem zmeniť doterajšie spôsoby vyučovania s prívlastkom 

komunistický alebo zastaraný. („Po narodení svojich detí, keď som sa zamýšľala 

nad ich budúcnosťou, školami a štúdiom, uvedomila som si, že to so školstvom na 

Slovensku nie je príliš „ružové“. Počúvala som deti svojich známych, tie 

školopovinné, plačúce nad množstvom úloh, písomiek, nepochopení zo strany 

učiteľa, videla som, že tie decká v škole vôbec nie sú šťastné. Nemajú motiváciu. 

Nemajú chuť ani vôľu. A tak mi napadlo, že toto je presne to, čo by mi v živote 

dávalo zmysel“;... „k učiteľstvu ma viedla túžba rozdávať vedomosti iným 

spôsobom, na aký sme boli zvyknutí od učiteliek z čias komunizmu“). 

Učiteľské vzory – motiváciou k výberu a vykonávaniu učiteľskej profesie 

boli pre mnohých študentov nielen vzory z rodinného prostredia, ale najmä učitelia, 

ktorí ich vyučovali na  rôznych stupňoch škôl. (...„v mojej rodine je to isté dedičstvo 

od mojej starej mamy či mamy, ktoré sa týmto zamestnaním živili a ešte mama živí“, 

...„aj môj dedko je učiteľ a jeho táto práca veľmi napĺňala, učil až do 70-tky“, 

...„chcela by som učiť modernými spôsobmi, pretože aj ja som mala na SŠ jednu 

učiteľku, ktorá takýmto moderným a zábavným spôsobom učila ekonomiku a mala 

som ju veľmi rada“). 

Pocit naplnenia – profesia učiteľa sa neustále spája s nedostatočným 

finančným ohodnotením. Dôsledkom uvedeného je skutočnosť, že absolventi 

stredných škôl, ktorí inklinujú k učiteľskej profesii si volia tie odbory štúdia na 

vysokej škole, po absolvovaní ktorých budú mať perspektívu lepšieho finančného 

ohodnotenia. Podobná situácia nastáva aj u učiteľov, ktorí túto profesiu vykonávajú, 

ale odchádzajú do oblastí s vyšším finančným ohodnotením. Aj napriek uvedeným 

skutočnostiam je podľa písomných výpovedí jasné, že sa k tomuto povolaniu 



STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE  
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2018, č. 1 

 

119 

vracajú. („Študovala som anglický jazyk a ruský jazyk v odbore tlmočníctvo 

a prekladateľstvo. Lenže roky pribúdali a ja som zistila, že mojím poslaním je byť 

učiteľkou. Celý život som pracovala s deťmi, mám ich veľmi rada, práca s nimi ma 

baví a napĺňa. Preto som sa rozhodla, že pre mňa je poslaním byť učiteľkou, že to je 

to, čo chcem v živote robiť. Učím už 3. rok a ešte som neoľutovala ani jediný deň 

strávený v práci.“, ... „táto práca ma napĺňa už druhý školský rok. Najväčšou 

motiváciou pre mňa bolo to, že ma táto práca baví a prináša mi pocit sebarealizácie 

a užitočnosti“...). 

Pracovný čas, letné prázdniny – atraktívnosť učiteľského povolania je podľa 

výpovedí študentov najčastejšie spájaná s „ideálnym“ pracovným časom, ktorý je 

možné zosúladiť s rodinným životom aj počas víkendov a prázdnin. („... najdôležitejší 

je pre mňa čas strávený v práci. Raz, keď budem mať rodinu, tak nechcem 

v akejkoľvek práci tráviť celý svoj deň“., ... „pre ženu, ktorá chce rodinu je to jedno 

z najlepších možných povolaní, pretože má určité voľno cez prázdniny a „voľné 

poobedia“ cez deň. Môže si vyzdvihnúť dieťa zo škôlky/školy a rozplánovať si deň“., 

...„motiváciou sú prázdniny  No dobre, je to dovolenka, ale ktoré iné zamestnanie 

má toľko voľných dní?“). 

Z písomných výpovedí študentov rezonuje niekoľko pozitív učiteľského 

povolania, ktoré zvyšujú jeho atraktivitu a motivujú študentov k jeho výberu 

a následnému vykonávaniu. Možno ich zatriediť do niekoľkých skupín (zaradené od 

najčastejšie vyskytujúcich sa pozitív  k najmenej vyskytujúcim sa):  

Pozitívne ovplyvňovanie žiakov a práca s mladými ľuďmi – najväčším 

pozitívom učiteľskej profesie je podľa písomných výpovedí respondentov pozitívne 

ovplyvňovanie žiakov, ich postojov, cieľov a hodnôt. (...„ učiteľ pracuje s mladými 

ľuďmi, ovplyvňuje ich, formuje ich, pripravuje ich na budúcnosť. Je veľmi dôležitým 

článkom v živote každého jedného človeka“; ...„rozvíjanie pozitívnych vlastností 

človeka, učiť deti od útleho veku ako sa slušne správať, ako byť dobrý a veselý 

v každej situácii, pretože to sa v dnešnej dobe v spoločnosti vytráca a keďže rodičia 

ich k takýmto veciam nevedú, zostáva to práve na učiteľoch“). 

Sebavzdelávanie a možnosť lacno cestovať – možnosť neustáleho 

prehlbovania a rozširovania poznatkov nie je len predpokladom pre prácu dobrého 

učiteľa, ale aj pre rozvoj a zdokonaľovanie jeho vlastnej osobnosti. Pozitívom tohto 

povolania je podľa študentov zameraných najmä na jazykové vzdelávanie aj 

možnosť cestovať na výmenné pobyty. („...možnosť (nutnosť) celoživotného 

vzdelávania, kde som za to ešte aj odmenená, je pre mňa veľmi veľké pozitívum“ 

...„možnosť ďalšieho vzdelávania a získavania informácií. Kariérny postup je 

v prípade učiteľov tiež zaujímavý; ...„pre mňa ako učiteľa vidím pozitívum aj v tom, 

že v rámci svojej práce mám možnosť navštíviť rôzne miesta a krajiny za minimálne 

alebo žiadne náklady“). 

Vzdelávanie druhých – učiteľ žiakom proces poznávania sprostredkováva 

v zredukovanej podobe. Je na učiteľovi, aby zvolil adekvátne množstvo poznatkov, 

ktoré žiakom poskytne dostatočné množstvo informácií pre odhaľovanie 

vzájomných súvislostí, a tým participuje na procese poznávania žiakov. (... „mne 

deti, ktoré učím, občas doslova vrátia všetku energiu ktorú im odovzdám a dokážem 

pre nich zabúdať na všetky problémy. Pocit, keď vidím, ako sa učia, každý deň niečo 

nové a sú z toho šťastné, mi nedokáže nahradiť nič iné na svete“. ...„učiteľské 
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povolanie ako forma celoživotného vzdelávania, posúvanie svojich vedomostí a ich 

odovzdávanie iným je niečo, v čom vidím zmysel a isté naplnenie“.). 

Pracovná doba, letné prázdniny – za pozitívum učiteľského povolania je zo 

strany respondentov považovaná priaznivá pracovná doba, ktorá si nevyžaduje 

fyzickú námahu a umožňuje väčší priestor na trávenie času s rodinou. (...„pracovná 

doba je viac menej stála. Pre matku detí je vítané, že v prípade prázdnin má 

„prázdniny“ aj učiteľ“., ...„nestojí nado mnou celý deň šéf a nikto ma nebuzeruje, 

môžem pracovať, koľko chcem, na jednej škole alebo na viacerých. Ak mám menej 

vyučovacích hodín, môžem skončiť aj okolo 13.00, čo pri iných profesiách nie je 

časté“. ...„vyhovuje mi pracovná doba, keďže sama som matkou. Hlavne v letnom 

období bol problém, že čo s deťmi. Takto aj pracujem, aj môžem byť doma s deťmi 

v tom istom čase, keď majú voľno v škole“.). 

Pestrosť, zmysluplnosť povolania – učiteľské povolanie je vzhľadom na 

rôznorodosť osobností žiakov považované za nestereotypné a rozmanité, čo podľa 

študentov zabraňuje stagnácii. Zmysluplnosť spočíva v zachovávaní kontinuity 

poznatkov, ktoré spoločnosť považuje za dôležité.  (....„ pri tejto práci som zistila, 

ako veľmi som túžila byť užitočná pre spoločnosť a tu sa mi to splnilo. Radosť 

v očiach dieťaťa nenahradí nič.“, „...V dnešnej dobe je čím ďalej tým viac 

integrovaných detí a aj ony potrebujú vzdelávať, no bohužiaľ, nemajú také 

predpoklady ako ich spolužiaci. A preto táto práca dáva zmysel, venovať sa im 

osobitne, motivovať ich, nachádzať správne riešenia“). 

Študenti vo svojich esejach poukázali na niekoľko negatív tohto povolania, 

ktoré zapríčiňujú odchod učiteľov zo škôl a znižujú tiež jeho príťažlivosť. Možno 

ich tiež zatriediť do niekoľkých skupín:  

Finančné ohodnotenie – nízke finančné ohodnotenie, ktoré je v písomných 

výpovediach študentov považované za najväčšie negatívum, je dôvodom fluktuácie 

učiteľov, ale aj dôvodom uprednostnenia iných povolaní. („...riaditeľka mi ponúkla 

plný úväzok, ale po tom, ako sa dozvedela výšku platu, som ho musela odmietnuť. 

Mám len 11 hodín týždenne a stále na pol úväzku pracujem ďalej vo svojom odbore 

(marketing)“., ...„musím povedať, že v dnešnej dobe sa nebudem môcť vybrať týmto 

smerom kvôli peniazom“. ...„smutné je, že človek zarobí viac aj vo fabrike za pásom 

a to aj bez nutnosti mať stredoškolské vzdelanie“). 

Nízke spoločenské postavenie – sociálny status učiteľa vnímajú študenti 

v porovnaní s minulosťou ako veľmi nízky, čo spôsobuje rovnako ako pri finančnom 

ohodnotení uprednostnenie iných pracovných odvetví. (... „postoj spoločnosti 

k učiteľom – rodičia a aj žiaci vnímajú mnohokrát učiteľa ako toho posledného na 

rebríčku povolaní. Vytráca sa úcta k povolaniu učiteľ“., ...„v súčasnosti spoločnosť 

vníma učiteľa ako niekoho, kto je neschopný vykonávať „skutočnú prácu“ a tak učí. 

Vníma ho ako darmožráča, ktorý pracuje od 8.00–12.30“, ...„negatívom je nízky 

rešpekt hlavne teenagerov voči autorite pedagóga a následne aj skutočnosť, že 

pedagóg má minimálne prostriedky si tú autoritu u problémových žiakoch získať“). 

Riešenie kritických alebo konfliktných situácií – napriek skutočnosti, že 

študenti uvádzali riešenie konfliktných a kritických situácií so žiakmi a ich rodičmi 

ako negatívum učiteľskej profesie, domnievame sa, že nakoľko boli respondentmi 

absolventi neučiteľských študijných programov, môže ísť skôr o strach 

z nedostatočne rozvinutých sociálnych zručností. Ich rozvoj sa uskutočňuje najmä 
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počas štúdia učiteľstva akademických predmetov. (...„kritické situácie so žiakmi, 

ktorí vzdorujú, nespolupracujú, sú agresívni alebo drzí“., ...„horšie ako so žiakmi to 

býva niekedy s rodičmi. Na svoje deti nemajú čas, veľa pracujú, príp. chyby 

a nedostatky svojich detí nevidia, alebo nechcú vidieť. Vtedy hľadajú chybu 

v učiteľoch. Komunikovať s rodičmi je mnohokrát ťažšie a horšie ako komunikovať 

s ich deťmi“). 

Strata motivácie, vyhorenie – vysoké nároky na učiteľa týkajúce sa nielen 

jeho profesionality, kvalifikácie, ale i osobnostných charakteristík zapríčiňujú 

negatívne javy ako syndróm vyhorenia, stratu motivácie, zvýšený stres, čo je zo 

strany študentov vnímané ako veľké negatívum učiteľskej profesie. (... „bojím sa, že 

vyhorím tak skoro, ako väčšina tých ambicióznych učiteľov, že na mňa doľahne 

pocit, že moja práca a snaha nemá zmysel, nedostáva spätnú väzbu. Bojím sa, že 

„učiteľský syndróm“ prenesiem do osobného života a budem len kôpka nešťastia, 

nekonečne sa sťažujúca na všetko a všetkých. Toto je najväčšia nevýhoda, že stratím 

motiváciu“., ...„hrozba vyhorenia, niekedy pomaly „šikana“ zo strany detí 

a učiteľov“). 

Administratívna činnosť – základná príprava na edukačný proces, diagnostika 

žiakov, vedenie pedagogickej dokumentácie a iná administratívna činnosť učiteľa je 

náročná na čas a prípravu, čo je zo strany študentov vnímané ako negatívum. 

(...„medzi negatíva patrí náročná domáca príprava – ak sa chce učiteľ vyhnúť 

stereotypu jeho výučby a taktiež veľké množstvo administratívnych úkonov“., 

...„byrokracia sa mi tiež nepáči – vypĺňanie kopy dokumentov pre riaditeľské účely“., 

...„som učiteľom na ZŠ a som zahrnutý neustálymi papierovačkami. Niekedy si naozaj 

pripadám ako štatista pri vypĺňaní stohov dokumentácie“). 

 

Komparácia kvalitatívnej analýzy písomných výpovedí študentov 

Výsledky kvalitatívnej analýzy písomných výpovedí študentov bakalárskeho 

a magisterského stupňa učiteľstva akademických predmetov a absolventov 

neučiteľských študijných programov poukazujú na to, že študenti vnímajú učiteľské 

povolanie ako nedocenené, či už ide o nízky status učiteľa v spoločnosti, finančné 

ohodnotenie alebo psychické vyčerpanie.  

Pričom absolventi neučiteľských študijných programov ho vnímajú ako 

poslanie.  

Na základe písomných výpovedí možno konštatovať, že študenti vnímajú 

toto povolanie ako náročné a v súčasnosti veľmi významné, potrebné, ale vzhľadom 

na náročnosť tohto povolania finančne aj spoločensky nedocenené (,,práca učiteľa je 

síce veľmi náročná, ale vie byť aj skutočne krásna“; ,,toto povolanie vnímam ako 

určitý druh poslania. Myslím, že človek, ktorý k nemu vyslovene nemá vzťah, by učiť 

určite nemal. A ľudia, ktorí ho robia dobre, s nadšením a dobrými výsledkami by 

mali byť náležite ohodnotení a nielen po finančnej stránke“).  

Povolanie učiteľ má rovnako ako iné povolania svoje špecifiká v niekoľkých 

úrovniach, ktoré majú formulované konkrétne vyjadrenie v dimenziách 

profesionality (personálna, etická, odborná) a ich znakoch (Kasáčová, B., Kosová, 

B., Pavlov, I., Pupala, B., Valica, M., 2006), z ktorých vyplývajú aj požiadavky 

a nároky kladené na profesiu učiteľa. „Po učiteľoch sa žiada mnoho, výrazne sa 
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zvyšujú najmä nároky na socializačnú a kultivačnú funkciu školy, u niektorých 

žiakov majú učitelia problémy s nedostatočnou a často nevhodnou výchovou 

v rodine, ktorú v ojedinelých prípadoch dokonca suplujú; žiada sa po nich, aby 

napravovali nedostatky iných inštitúcií, ktoré sa venujú otázkam výchovy 

a vzdelávania a profesijnej príprave mládeže“ (Šimoník, O. 2005, s. 6).  

Aj napriek vysokým požiadavkám a nárokom na prácu a osobnosť učiteľa 

má táto profesia nízky sociálny status, príčinou ktorého je skreslené vnímanie zo 

strany verejnosti. Jedným z dôvodov tohto vnímania je organizácia práce učiteľa 

a nedostatočné poznanie podstaty práce učiteľa. Dôkazom uvedeného sú aj písomné 

výpovede absolventov neučiteľských študijných programov, pre ktorých je voľba 

učiteľského povolania tzv. záložným plánom.  

V prípade nedostatočných možností zamestnať sa, alebo v prípade straty 

zamestnania volia druhú voľbu – stať sa učiteľom. V ich ponímaní organizácia práce 

učiteľa umožňuje pracovať vo viacerých odvetviach, alebo aspoň prispôsobiť svoje 

pracovné povinnosti rodinnému životu. Odôvodnením výberu učiteľského povolania 

sa tak stáva nielen ich kladný vzťah k deťom a mládeži, ale aj túžba využiť svoje 

doterajšie vedomosti a poskytnúť ich v procese vyučovania. K vyučovaniu je podľa 

ich názoru potrebné pristupovať inovatívnym spôsobom, ktorý nie je v súčasnosti 

stále využívaný. K žiakom sa pristupuje direktívnym spôsobom s dôrazom na 

nezmyselné mechanické učenie.  

V porovnaní s uvedenými dôvodmi výberu učiteľského povolania študenti 

učiteľstva akademických predmetov majú o práci učiteľa reálnejšie predstavy 

získané prostredníctvom učiteľských vzorov z rodinného alebo školského prostredia. 

Dôvody ich výberu sa nevzťahujú k zdanlivým benefitom tohto povolania, ale 

prevažuje najmä záujem o aprobačné predmety a túžba vzdelávať iných a seba.  

Ďalšími dôvodmi bol pozitívny vzťah k deťom a spoznávanie nových ľudí, 

ktoré uvádzali absolventi neučiteľských študijných programov ako pozitíva tohto 

povolania.  

Priaznivý pracovný čas a prázdniny (... ,,nemusím sa báť, že v sobotu alebo 

v nedeľu budem musieť ísť do práce, alebo na Vianoce. Nehrozia nočné alebo 12 

hodinové šichty“; ,,pracovná doba je viac – menej stála. Pre matku detí je vítané, že 

v prípade prázdnin má ,,prázdniny“ aj učiteľ“) považujú obe skupiny respondentov 

za jedno z najväčších pozitív učiteľskej profesie. Na základe ich vyjadrení však  

možno konštatovať, že tieto predstavy o organizácii pracovného času učiteľa sú 

skreslené. Učiteľstvo absolventi neučiteľských študijných programov vnímajú ako 

podružnú činnosť popri inom zamestnaní, prostredníctvom ktorej môžu odovzdať 

žiakom alebo študentom svoje poznatky a získané praktické skúsenosti. Príčinou 

uprednostnenia iných zamestnaní je nízke finančné ohodnotenie učiteľov, ktoré je 

oboma skupinami respondentov vnímané ako najväčšie negatívum. Medzi ďalšie 

negatíva obe skupiny zhodne zaradili nízke spoločenské postavenie učiteľa, 

psychickú náročnosť a administratívnu činnosť. V písomných výpovediach 

absolventov neučiteľských študijných programov rezonovalo ako jedno z negatív 

riešenie kritických alebo konfliktných situácií. Uvedenú skutočnosť nepovažujeme 

za výnimočnú, z toho dôvodu, že na reflektovanie a rozvíjanie interaktívnych 

vzťahov so žiakmi a ich rodičmi sú študenti učiteľstva akademických predmetov 

pripravovaní v rámci pregraduálnej prípravy. 
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Záver 

Na základe uvedenej kvalitatívnej analýzy písomných výpovedí študentov 

učiteľstva akademických predmetov a absolventov neučiteľských študijných programov 

UCM v Trnave môžeme konštatovať, že motívy výberu učiteľského povolania sa 

u oboch skupín líšia. U študentov učiteľstva akademických predmetov výrazne 

prevažoval motív záujmu, ktorý je vymedzovaný ako odhodlanie a interes, či si študenti 

zvolili učiteľské povolanie ako primárny objekt záujmu, alebo z dôvodu neprijatia na iné 

typy škôl. Motívmi záujmov pre absolventov neučiteľských študijných programov sú 

najmä benefity, ktoré ponúka učiteľská profesia. Tieto sú spolu s príjmom, uznaním 

a sociálnym statusom súčasťou vonkajších motívov. Zároveň je však nutné 

skonštatovať, že výpovede študentov sčasti odzrkadľujú súčasné spoločenské nálady, 

ktoré sa prejavili ako dôsledok medializovanej snahy učiteľov o lepšie finančné 

ohodnotenie. V priebehu vzájomných rokovaní médiá prezentovali rôzne komparácie 

učiteľského povolania s inými profesiami, pričom dochádzalo často pri opise 

učiteľského povolania k redukcii na samotnú aktívnu vyučovaciu činnosť. U širokej 

verejnosti tak často absentuje adekvátna vedomosť o rozsiahlej administratívnej činnosti, 

ktorá je neoddeliteľnou súčasťou učiteľskej profesie, ako aj o čase, ktorý musí učiteľ 

stráviť v súvislosti s prípravou na vyučovanie, vyhodnocovaním študijných výsledkov, 

účasťou na poradách a rodičovských združeniach, či dozormi na chodbách, šatniach, či 

jedálňach. Napriek často prezentovanému 23 hodinovému pracovnému úväzku (pre 

učiteľa na základnej škole) si je potrebné uvedomiť, že tieto hodiny súvisia skutočne len 

s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou. Učiteľ teda podpisuje rovnako ako ostaní 

zamestnanci štandardnú pracovnú zmluvu s 37,5 hodinami. Považujeme preto za veľmi 

dôležité pri príprave budúcich učiteľov klásť väčší dôraz na poskytovanie adekvátnych 

informácii súvisiacich s náplňou učiteľskej profesie. Týmto krokom môžeme predísť 

eventuálnej dezilúzii, ktorá môže nastať v prípade ich konfrontácie s realitou učiteľského 

života. Zároveň však možno konštatovať, že si študenti napriek absencii niektorých 

informácií neidealizujú prácu pedagóga a do veľkej miery si uvedomujú jej náročnosť 

a napriek tejto skutočnosti sú ochotní s veľkou dávkou entuziazmu na seba prebrať 

zodpovednosť za výchovu a vzdelávanie budúcich generácií. 
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Autoevalvačné modely a  úspešné školské systémy  

Self-Evaluation Models and Successful School Systems 

Mária Pisoňová 

Abstract  
The article discusses the possibilities of improving the quality of education 

through self- evaluation mechanisms. The paper also deals with the analysis 

of successful school systems which applies several auto-evaluation models. 

The subject of the content is also an explanation of the meaning of the word 

evaluation from the perspective of several authors.  

Key words: Trends. Evaluation. Self-Evaluation. Educational Process. Management. 

 

Abstrakt  
Príspevok pojednáva o podstatných náležitostiach a možnostiach využitia 

autoevalvácie v prospech zvyšovania úrovne riadenia škôl a školských 

zariadení. Zaoberá sa tiež analýzou úspešných školských systémov, ktoré 

uplatňujú viaceré autoevalvačné modely. Predmetom obsahu je aj vysvetlenie 

významu slov evalvácia a hodnotenie z pohľadu viacerých autorov.  

Kľúčové slová: Trendy. Evalvácia. Hodnotenie. Autoevalvácia. Edukačný proces. 

Riadiaci proces. 
 

 

Úvod 

Výrazným súčasným trendom v riadení škôl a školských zariadení u nás aj 

v zahraničí je zvyšovanie kvality výstupov edukačného procesu, ktorý úzko súvisí 

s narastajúcou konkurenciou medzi školami a školskými zariadeniami (Pisoňová 

2011, 2014, 2016, 2017).  

Na túto požiadavku reaguje aj obsah príspevku, ktorý akcentuje štyri 

základné oblasti: súvislosti a odlišnosti pojmov hodnotenie, evalvácia 

a autoevalvácia; výskumy a zásadné dokumenty akcentujúce zvyšovanie kvality 

výchovy a vzdelávania; systémy manažérstva kvality v aplikácii na školskú prax; 

prístupy k definovaniu oblastí, kritérií, indikátorov a nástrojov autoevalvačného 

procesu a návrh ich implementácie v edukačnom procese. 

 

1  Hodnotenie školských systémov v zahraničí 

V rokoch 2007 a 2010 vydala spoločnosť McKinsey & Company správy 

z dvoch významných a na seba nadväzujúcich štúdií pod názvami How the World’s 

Best Performing School Systems Come Out on Top (Ako sa školské systémy stávajú 

najlepšími na svete) M. Barber, M. Mourshed (2007) a How the World’s Most 

Improved School Systems Keep Getting Better (Ako sa najlepšie školské systémy na 

svete stále zlepšujú) M. Mourshed, C. Chijioke, M. Barber (2010). Zatiaľ čo cieľom 

prvej uvedenej štúdie bolo zistiť, čo majú úspešné školské systémy (tie, ktoré 

dosahujú vynikajúce výsledky) spoločné, cieľom druhej bolo zistiť, akým spôsobom 

jednotlivé úspešné školské systémy (tie, ktoré dosahujú výrazné, trvalé a celoplošné 
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úspechy v národných aj medzinárodných meraniach výsledkov vzdelávania) tieto 

výsledky dosiahli. Analýzam druhej štúdie bolo podrobených dvadsať zlepšujúcich 

sa (s rôznou úrovňou výsledkov) školských systémov sveta. Podrobne bolo 

analyzovaných okolo 600 reformných opatrení, ktoré skúmané školské systémy 

zaviedli. Na základe analýz boli identifikované tie opatrenia, ktoré môžu pomôcť 

ostatným školským systémom pri ich postupnom zlepšovaní sa, teda aby sa zo zlých 

školských systémov stali postupne systémy obstojné, dobré, výborné a vynikajúce. 

Medzi najdôležitejšími výsledkami uvedenej štúdie boli zistenia, že väčšina 

reformných opatrení úspešných školských systémov bola zameraná na zmenu 

procesov (spôsobov výučby a jej riadenia) a jedným zo šiestich najčastejšie sa 

opakujúcich opatrení zlepšujúcich sa systémov bolo rozvíjanie riadiacich schopností 

riaditeľov škôl – M. Mourshed, C. Chijioke, M. Barber (2010). 

 

2  Hodnotenie a evalvácia v slovenskom a medzinárodnom školskom priestore  

V školskej praxi sa pojmy hodnotenia a evalvácia často  stotožňujú, avšak 

ich význam nie je rovnaký. Zatiaľ čo pojem hodnotenie formulovali v aplikácii na 

pedagogickú prax (Pavlov, 1999; Průcha, 1995, 1996; Mádlová, 2001 a ďalší) 

nasledovne: „Hodnotenie (assessment) predstavuje proces posúdenia úrovne 

vedomostí, zručností a návykov (správania) žiakov určitými diagnostickými 

technikami a porovnanie s vopred vytýčenými cieľmi“, evalvácia  (lat. valere, ang. 

evaluation) predstavuje na základe zovšeobecnenia približne 60 rôznych názorov 

a prístupov (Worthen a Sanders, 1997; Bennet a kol., 1994) „ ...proces 

systematického zhromažďovania a analýzy informácií podľa určitých kritérií za 

účelom ďalšieho rozhodovania“. Konkretizáciou tohto pojmu je pedagogická 

evalvácia, ktorej charakteristika je nasledovná: „Evalvácia v školstve alebo 

pedagogická evalvácia  predstavuje systematické zhromažďovanie, triedenie 

a vyhodnocovanie údajov s cieľom prijať rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú ďalšiu 

činnosť účastníkov vzdelávania a práce školy“. (Pavlov, 1999). V školskej praxi 

majú významné postavenie aj inštitúcie zabezpečujúce externú evalváciu, ktoré sa 

zameriavajú na celkovú funkčnosť systému školy ako výchovno-vzdelávacej 

inštitúcie (ďalej len školská organizácia), pričom evalvačné ciele, meradlá a kritériá 

sú určené MŠ VVŠ SR a ostatnými  zadávateľmi hodnotenia.  

Problematikou internej evalvácie, resp. autoevalvácie školy či školského 

zariadenia (ďalej len školská organizácia) sa vo  svojich publikáciách zaoberajú 

nasledovní domáci a zahraniční autori: K. Rýdl, D. Nezvalová, B. Y. Caldwell – Y. 

M. Spinks, N. Benett, I. Pavlov, N. Benett, F. Bacík, L. Eger, A. Albert, Světlík, J., 

B. Kosová, J. Vašťatková, B. Kasáčová, E. Petlák, I. Mádlová, L. Eger, A. Albert, Z. 

Obdržálek, J. MacBeath, J. Průcha, M. Pol, I. Pavlov, M. Zelina a ďalší.  

 

2.1 Trendy v procese autoevalvácie škôl a školských zariadení  

Charakteristika pojmu autoevalvácia má z hľadiska jej uplatnenia 

v zahraničných školských systémoch mierne odlišnosti. V anglických dokumentoch 

je považovaná za celoškolskú evalváciu (whole school evaluation); v írskych ide 

o preskúmanie práce školou samotnou (school self-review, resp. self-avaluation). 

V nemeckej literatúre sa rozlišuje pojem autoevalvácia nasledovne: interne 
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Evalution znamená, že za všetky oblasti zodpovedajú zamestnanci školy; 

selbstevalution, ktorá sa uskutočňuje primárne za účelom sebareflexie práce  

zamestnancov školy a následného zlepšovania (Burkard, Eikenbusch, 2000 in 

Vašťatková, 2007). V českej  a slovenskej odbornej literatúre sa termín evalvácia 

začal používať až od 90. rokov 20. storočia pre procesy prebiehajúce vo vnútri 

školy, ktoré sa označujú ako autoevalvácia, sebaevalvácia, sebahodnotenie a pod. 

(Rýdl, 2004, 2017, Světlík, 1996, Eger, 1998, Nezvalová, 2001; Kitzberger, 2004).  

V zahraničnej literatúre však boli zaznamenané prvé pokusy o vysvetlenie 

tohto pojmu približne o 10 rokov skôr. Ako  sme už spomenuli na začiatku príspevku, 

hlavným cieľom realizácie autoevalvačného procesu školskej organizácie je zvyšovať 

kvalitatívnu úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu, resp. jeho výstupov. Uvedený 

cieľ sledovali aj niektoré medzinárodné vedecké konferencie napr. Kvalita výchovy 

a vzdelávania (STU Bratislava) alebo Aktuálne otázky organizácie a riadenia škôl 

a školských zariadení v SR a v zahraničí (UKF Nitra) a ďalšie. 

V súčasnosti na Slovensku absentuje celoplošný výskum o autoevalvácii 

škôl a školských zariadení. Jedným z ojedinelých výskumov realizovali zamestnanci 

Ústavu  technológie vzdelávania Pedagogickej fakulty UKF v Nitre pod vedením 

prof. Z. Obdržálka v roku 2008 na vzorke 1 204 respondentov. Výsledkom 

empirického zisťovania bola identifikácia nasledovných problematických oblastí: 

nedodržiavanie psychohygienických zásad v procese riadenia školy; nevyužívanie 

informačno-komunikačných technológií v práci riaditeľa školy; absencia hodnotenia 

a riadenia kvality v skúmaných školách a ďalšie. 

Parciálne zahraničné prieskumy v tejto oblasti prezentujú (in Kitzberger, 

2006, in Vašťatková, 2007) s nasledovnými zisteniami: učitelia neboli presvedčení 

o funkčnosti autoevalvácie; u učiteľov vyvolávala autoevalvácia pocit ohrozenia; 

proces autoevalvácie bol intuitívny a málo cieľavedomý; riaditelia škôl venovali 

procesu autoevalvácie iba sporadickú pozornosť; metodické orgány sa autoevalvácii 

venovali iba v troch štvrtinách sledovaných škôl. Podľa K. Rýdla (in Pisoňová 

a kol., 2017) autoevalvácia školy  v sebe zahŕňa osobnú  autoevalváciu (Personal 

self-evaluation, personal self-assesment) a inštitucionálnu autoevalváciu 

(institunional self-auevaluation). Ide o súbor procesov, v ktorých aktéri školy, t. j. 

riaditelia, učitelia, žiaci, zákonní zástupcovia žiakov a pod. hodnotia pripravované 

a aktuálne ciele školy či školského zariadenia. Zmyslom uvedeného procesu je 

poukázať na možnosti ďalšieho rozvoja školy. K. Rýdl (2004) ďalej uvádza, že 

autoevalvácia školy je z hľadiska procesov subsidiarity chápaná ako právomoc školy 

zlepšovať účinnosť pedagogických a organizačných opatrení v internom prostredí. 

Týmto spôsobom sa získavajú informácie o kvalite kľúčových procesov a javov 

v škole, pričom získané výsledky sú určené primárne vedeniu školy na 

účely lepšieho pochopeniu fungovania a plánovania života školy. J. Průcha (1996) 

charakterizuje autoevalváciu ako: „... systematické hodnotenie dosiahnutých cieľov 

podľa vopred určených kritérií.“ Český strategický  dokument s názvom: Rámcový  

vzdelávací program základného vzdelávania chápe autoevalváciu ako: 

„...systematické posudzovanie činnosti školy, pričom jeho výsledky sú spätnou 

väzbou na korekciu vlastnej činnosti a ako východisko pre ďalšiu  prácu školy.“ 
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2.2 Systémy manažérstva kvality v procese autoevalvácie školskej organizácie 

Jednou z možností ako uplatniť v riadení školy či školského zariadenia neustále 

zdokonaľovanie všetkých procesov je využívanie cyklu PDCA. Predstavuje previazanosť 

a realizáciu krokov, ktoré sú kostrou procesu permanentného zdokonaľovania 

konceptualizovaného spoločne s teóriami riadenia kvality (Deming, 1982).  

 

 
Obrázok 1: Cyklus PDCA 

Jednotlivé kroky tohto cyklu znamenajú: plánujte, systematicky pripravujte 

(Plan); realizujte plán s využitím určitého systematického postupu, metodiky (Do); 

kontrolujte, trieďte a vyhodnocujte informácie, spracujte závery (Control); premietajte 

zistenia do nadväzujúcich aktivít (Act). Realizáciou tohto postupu dochádza 

k zlepšovaniu kvality, na úrovni jednotlivcov, skupín a celej školy, pri čom je 

potrebné priebežne zabezpečovať procesy kvality. V tejto súvislosti uvádzame, že 

v niektorých európskych krajinách majú svoje opodstatnenie v autoevalvačnom 

procese vzdelávacích inštitúcií konkrétne modely riadenia kvality napr. napr.
 

Anglicko, Rakúsko, Holandsko, severské krajiny a z bývalých postkomunistických 

krajín Maďarská republika – program Comenius 2000. V slovenských školách sa 

najčastejšie stretávame s implementáciou: filozofie TQM (komplexné riadenie 

kvality); noriem ISO radu 9000 (ISO 9001:2008 výnimka 7.3 pre výchovno-

vzdelávací proces) (Pisoňová – Pisoň, 2008); modelu excelentnosti EFQM 

Spoločného rámca na zabezpečenie kvality CQAF realizovaného 

a spolufinancovaného Európskou úniou a Programom celoživotného vzdelávania – 

Leonardo da Vinci, ktorý vychádza z princípov ISO a EFQM, (Pisoňová – Nagyová, 

2014). 

Je potrebné zdôrazniť, že spoločným menovateľom týchto systémov 

a projektov je rešpektovanie Demingovho princípu, ktorý je podmienkou 

efektívneho procesu zdokonaľovania každej, nielen školskej organizácie. V tvorbe 

a realizácii autoevalvačného plánu má nezastupiteľnú úlohu riaditeľ školy, resp. 

vedenie školy. Nadchnúť ľudí pre taký náročný cieľ, akým je autoevalvácia školy, si 

vyžaduje nemalé úsilie. V tomto zmysle sa zistilo, že nie každý riadiaci zamestnanec 

školy či školského zariadenia disponuje takýmto potenciálom. Vyžaduje si to 

kvalitnejšiu  manažérsku prípravu a schopnosť strategického myslenia (Armstrong, 

2008; Šuleř, 2002). Autoevalvácia je predovšetkým systematickým procesom, do 

ktorého sú zapojení najrôznejší aktéri školského života. Zmysluplná autoevalvácia 

by mala byť realizovaná za podmienky jej akceptácie pedagogickým zborom. 

Z uvedeného  dôvodu je potrebné najskôr konzultovať v pedagogickom zbore ciele, 



Pisoňová, M.:  

Autoevalvačné modely a  úspešné školské systémy  

128 

evalvačné kritériá, diskutovať o tom, čo je dôležité a čo menej a na základe toho 

vytvárať flexibilné plány.  

Plán autoevalvácie by mal byť prepojený s rozvojovým plánom školy na 

základe rešpektovania pravidla SMART (Drucker, 2002). V schéme s názvom: 

Algoritmus tvorby autoevalvačného plánu vzdelávacej inštitúcie akcentujeme 

podstatné znaky jednotlivých krokov nasledovne: 

 
 

Obrázok 2: Algoritmus tvorby autoevalvačného plánu vzdelávacej inštitúcie 

Na základe ich použitia možno pristúpiť k výberu oblastí, ktoré majú 

podliehať autoevalvačnému procesu. Vo všeobecnosti ide o tie súčasti práce školy, 

ktoré sú pre ňu dôležité, napr. kurikulum, zdroje, výsledky, manažment a klíma 

školy (Cladwell – Spings, 1991). Pri určovaní spomínaných oblastí je potrebné si 

dopredu premyslieť spôsob ich plnenia, čiže vytvoriť systém kritérií a indikátorov, 

ktoré umožnia charakterizovať sledovaný jav a identifikovať, či dochádza alebo 

nedochádza k plneniu stanoveného cieľa. Kritériá (hľadiská) určujú kvalitu 

v zvolenej oblasti a pomenúvajú žiaduci stav. „Ide o výber kľúčových javov, 

činností, ktoré sú príznačné pre život školy a významne determinujú jej kvalitu“ 

(Pavlov, 1999). Tie významným spôsobom predurčujú voľbu indikátorov, ktoré sú 

dôležité v preukazovaní úrovne dosiahnutých cieľov. „Indikátory (ukazovatele) 

kvality školy sú určité vlastnosti, ktoré posudzovaný jav buď má alebo ich má len 

v určitej miere a podľa toho sa hodnotí.“ (Nezvalová, 2003) Po určení kritérií 

a indikátorov môže škola pristúpiť k výberu a implementácii konkrétnych nástrojov 

autoevalvácie. Predstavujú súbor prostriedkov (metód a techník), prostredníctvom 

ktorých môže škola merať kvalitu kritérií, ktoré sleduje. Zoznam nástrojov 

autoevalvácie je pomerne rozsiahly (Nezvalová (2003), Vašťatková  (2007), Pavlov 

(1999), Zelina, (2006), Rýdl in Pisoňová a kol., (2017) a iní. Dôležitá je však 

reliabilita výberu príslušného nástroja vzhľadom k sledovanému javu s cieľom 

získať validné výsledky.  
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Edukácia a školský manažment 

Education and School Management 

Lenka Pasternáková 

Abstract  
In the contribution we are addressing the issue of the teaching profession, 

which should meet the needs of society as a priority, should be beneficial for 

its well-being and benefit. We also analyzed the teacher's identity, which is 

formed by looking for his or her profession, by preparing for work, by 

enhancing motivation in the exercise of a teacher's profession, in contact with 

pupils, parents and other teachers. In this context, we conducted a survey of 

motivating students to study the teaching profession. 

Key words: Schol. Teacher Profession. Education. Motivation. 

 

Abstrakt  
V príspevku sa venujeme problematike učiteľskej profesie, ktorá má prioritne 

napĺňať potreby spoločnosti, má byť prospešná pre jej blaho a prospech. 

Analyzovali sme tiež identitu učiteľa, ktorá sa utvára hľadaním svojho 

povolania, prípravou na povolanie, prehlbovaním motivácie v rámci 

vykonávania učiteľského povolania, v kontakte so žiakmi, rodičmi a inými 

učiteľmi. V tejto súvislosti sme uskutočnili prieskum poukazujúci 

na motiváciu študentov študovať učiteľské povolanie.  

Klúčové slová: Škola. Učiteľská profesia. Vzdelávanie. Motivácia.    

 

Súčasná spoločenská realita Slovenska si vyžaduje pristupovať 

k problémom vzdelania a kvalifikácie s pochopením nielen národnej, ale aj kultúrnej 

a spoločenskej reality celej Európy. Do popredia vystupuje nová kategória 

charakterizujúca spoločenský vývoj, a to kvalita života. Preto dôležitou súčasťou 

hodnotového systému spoločnosti, ktorý tvorí základ kvality života, je aj hodnota 

vzdelania a kvalifikácie. Systém vzdelávania, ktorý sa dotýka učiteľov samotných, 

by mal mať celoživotný charakter. Pri riadení výchovno-vzdelávacieho procesu by 

sa v čo najväčšej miere mala prejaviť učiteľova tvorivosť a inovačná schopnosť, čo 

by malo byť zárukou nového obsahu a metód. Učiteľova osobnosť, a teda aj štýl 

jeho vyučovania a prístupu k žiakom či kolegom, sa neustále formuje, a to vplyvom 

niekoľkých faktorov, ku ktorým patrí dĺžka praxe, vek, ale aj samotní žiaci či 

charakter školy a prostredie, kde pôsobí.  

Profesijný rozvoj je jednou z kľúčových činností, ktoré učiteľ vykonáva 

v pedagogickej profesii. Zvyšovanie kvality vzdelávania a zlepšenie spoločenského 

postavenia pedagogických zamestnancov koncepčne riešili u nás po novembri 1989 

viaceré programové dokumenty (napr. Milénium, správy Štátnej školskej inšpekcie 

o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, 

programové vyhlásenia MŠ SR a vlády atď.). Jedným z nich bol práve Národný 

program výchovy a vzdelávania Milénium (2001), ktorý poukázal na potrebu 

vypracovať profily pedagogických zamestnancov a štandardy na posudzovanie 
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kvality ich kompetencií v praxi, kariérne cesty a vytvoriť motivačné podmienky na 

zvyšovanie kvality a efektívnosti pedagogickej práce. Následne v roku 2008 bol 

prijatý nový školský zákon ako strategický legislatívny dokument reformy školstva, 

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Dupkalová, Krajčová, 2015).  

V súčasnosti sa sústreďuje záujem odbornej, ale i laickej verejnosti na 

reformu školy najmä z hľadiska obsahového, od čoho sa však odvíja i modernizácia 

a skvalitnenie výučby z hľadiska uplatňovaných vyučovacích metód. V školskej 

praxi vyučovacie metódy nevystupujú ako samostatný element, o ktorého voľbe 

a použití rozhoduje iba samotný učiteľ, ale sú vždy v určitom vzťahu k ostatným 

prvkom vyučovacieho procesu. Vyučovacia metóda je teda komplexný edukačný 

fenomén, ktorý je determinovaný rôznorodými výchovnými a vzdelávacími cieľmi, 

obsahom, ktorý má byť sprostredkovaný, variabilnými edukačnými podmienkami, 

použitými organizačnými formami a prostriedkami a v neposlednom rade metódu 

ovplyvňuje interakcia medzi učiteľom a žiakom. Vyučovacie metódy tvoria nosnú 

oblasť záujmu teórie vyučovania a sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho 

procesu v škole. Od ich výberu a spôsobu uplatnenia vo vyučovacom procese závisí 

kvalita a efektívnosť pedagogickej práce, ktorá sa odzrkadľuje v dosiahnutých 

učebných výsledkoch žiakov. Učiteľ musí zvážiť vhodnosť metódy už pred jej 

použitím. Učiteľov výber adekvátnej vyučovacej metódy determinuje následnú 

úspešnosť dosahovania vytýčených výchovno-vzdelávacích cieľov. Na celkovú 

efektívnosť, ale aj posudzovanie vyučovacích metód treba nazerať aj z iných, 

a nemenej významných hľadísk. Učiteľ musí rešpektovať použitú učebnú stratégiu, 

učebný štýl žiakov a svoj vlastný vyučovací štýl, úroveň rozvoja aktivity 

a samostatnosti žiakov, ich záujmy a potreby atď. V každom prípade, keď budú 

vyučovacie metódy zodpovedať vlastnému vyučovaciemu štýlu učiteľa, bude mať 

vyučovanie prirodzený a optimálny priebeh. Vyučovacia metóda nadobúda osobitý 

priebeh a charakteristiku prínosom učiteľovej osobnosti na jej realizáciu. Pôsobenie 

osobnosti učiteľa v priebehu uplatňovania vyučovacej metódy zabezpečuje 

i výchovný a formatívny aspekt obsiahnutý v konkrétnej metóde. K účinnosti 

vyučovacej metódy pozitívne prispieva aj jej primeraný vzťah k učiteľovi (Hupková, 

Petlák, 2004). 

Schválením zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a jeho 

prijatím do platnosti v roku 2009 boli vymedzené požiadavky na profesijné 

kompetencie formou profesijných štandardov a bol vytvorený kariérový systém 

umožňujúci aj individuálnu voľbu profesijného rozvoja spolu s novým modelom 

hodnotenia a odmeňovania pedagogických zamestnancov v nadväznosti na 

kariérový systém a systém kontinuálneho vzdelávania. Aktuálny Národný program 

rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko (2016) však naznačuje možné 

zmeny v budúcnosti. Jednou z jeho téz je aj profesijný rozvoj učiteľa. Podľa neho 

budú profesijné štandardy pre jednotlivé kariérové stupne výsledkom odbornej 

diskusie a zhody o relevantnosti ustanovených požiadaviek. Osobnosť učiteľa sa 

formuje v priebehu učiteľskej praxe, ktorú postupom času získava. Základy sú mu 

dané už počas štúdia, keď sa pripravuje na učiteľskú profesiu.    

Učiteľ je v súvislosti so špecifickými osobnostnými charakteristikami 

jedinečnou osobnosťou a aj pri výkone svojej profesie je jeho činnosť 
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nezameniteľná s ostatnými. Táto skutočnosť je prirodzená a plynie z rozmanitosti 

a individuality medzi ľuďmi.  

Pozitívny postoj k učiteľskému povolaniu, ako prejav osobnej 

zaangažovanosti pre jeho výkon, považujú viacerí autori za rovnako významný 

faktor ako ďalšie osobnostné intelektuálne predpoklady, či odborné a profesijné 

spôsobilosti adeptov učiteľstva. Podľa Kominareca (2006) je profesijný postoj 

súčasťou étosu učiteľského povolania, čo korešponduje s postulátmi humanistickej 

edukácie. Táto, pred učiteľom, fundovaným odborníkom a zdatným metodikom, 

uprednostňuje učiteľa, humanistu s pozitívnym vzťahom k životu, k deťom. Je to 

odborník v otázkach výchovy, ktorý kultivuje nielen intelekt, ale celú osobnosť 

žiaka rešpektujúc jeho autentickosť a slobodu.  

V súvislosti s vytvorením si postoja k učiteľskému povolaniu je dôležité, 

ako je jedincom vnímaná, posudzovaná a prežívaná najmä: a) obsahová stránka 

činnosti učiteľa (výchova, vyučovanie, sebavzdelávanie, organizačno-

administratívna činnosť); b) sociálno-vzťahový kontext činnosti učiteľa (kontakt 

a práca s deťmi, mládežou, rodičmi žiakov, ostatnými učiteľmi). 

Vychádzajúc z uvedeného môžeme o pozitívnom postoji k učiteľskému 

povolaniu hovoriť vtedy, ak jeho nositeľ vyjadruje priaznivé hodnotiace názory na 

toto povolanie, ak okolnosti spojené s povolaním vyvolávajú v ňom príjemné 

emócie a súčasne je pripravený aktívne ho vykonávať, podporiť či obhajovať 

(Pavlov, 2002).  

V máloktorej profesii hrajú osobnostné charakteristiky adepta takú 

významnú rolu, ako je to pri učiteľskej. Najčastejšie sa osobnostné faktory tohto 

typu rozdeľujú na tri oblasti: a) motivácia k povolaniu (vôľové predpoklady); 

b) nadanie k povolaniu (osobnostné predpoklady); c) kognitívne predpoklady. 

Motivácia k povolaniu učiteľa je významným determinantom vzniku učiteľskej 

profesionality, ktorá pôsobí ako interiorizovaný osobnostný faktor utvárania 

profesionality učiteľa (Veteška, 2016). To znamená, že nejaké udalosti alebo 

pôsobenie nejakých osobností zohrali v individuálnej histórii jedinca natoľko 

významnú úlohu, že sa v podobe zvnútorneného motívu podieľali na voľbe 

učiteľskej profesie. Podľa názoru Kasáčovej (2017) možno zovšeobecniť, že 

učiteľské povolanie je snáď jediným, s ktorým sa všetci počas svojho života denne 

stretávali, keďže každé dieťa navštevovalo školu. Ich skúsenosti počas pomerne 

dlhého času, kým boli žiakmi a študentmi, mali silný zážitkový charakter. Mnohých 

z nich tieto skúsenosti ovplyvňujú tak v pozitívnom, ako aj v negatívnom smere 

(teda nikdy by si učiteľské povolanie nezvolili). Výskumne je sledovaná zväčša 

populácia študentov učiteľstva, ktorí vo výskumoch typu ex post facto identifikujú 

faktory, ktoré sa podieľali na ich rozhodnutí stať sa učiteľmi. Menej sa vie napríklad 

o tom, aké sú dôvody tých študentov, ktorí by si v žiadnom prípade nezvolili 

učiteľskú profesiu. 

Náš prieskum sme orientovali na problematiku motivácie k povolaniu. 

Zámerom bolo teda zistiť motiváciu respondentov – študentov učiteľských 

študijných programov k povolaniu učiteľa. Vychádzajúc z odpovedí 288 

respondentov, výskyt motívov k voľbe povolania je v poradí: 

 túžba, stať sa učiteľom/učiteľkou (58, 2 %); 

 vplyv učiteľa (18,7 %) 
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 vplyv rodiča (9,4 %); 

 stredné pedagogické vzdelanie (6,7 %); 

 neprijatie na inú vysokú školu (5,6 %); 

 vplyv výchovného poradcu (1,4 %).  

Štúdium učiteľstva splnilo podľa väčšiny odpovedí respondentov ich 

očakávania (72,6 %). 12 % opýtaných odpovedalo, že ich očakávania neboli splnené 

vo vzťahu so štúdiom. Až 92 % uviedlo, že učiteľskej profesii sa určite chcú 

venovať po skončení svojho štúdia.  

Respondenti, ak by mali možnosť opätovnej voľby, zas by si pre svoje štúdium 

vybrali učiteľské povolanie (64,3 %). 21, 9 % nevedelo k tejto otázke zaujať 

stanovisko a 12,2 % odpovedalo na danú otázku: „skôr nie ako áno“.  Študenti tiež 

v rámci svojho štúdia absolvujú náčuvovú a neskôr súvislú pedagogickú prax. V tomto 

kontexte sme sa zaujímali o ich postrehy a skúsenosti. Analýzou ich názorov 

a skúseností z absolvovanej pedagogickej praxe sme zistili, že respondenti si 

uvedomujú zodpovednosť a náročnosť učiteľského povolania (92,7 %).         

Učiteľovo pedagogické myslenie nie je zatiaľ terminologicky ustálený pojem 

(Brutovská, 2015). Podľa Portíka (2001, s. 46) môžeme týmto výrazom 

charakterizovať „komplex profesijných ideí, postojov, očakávaní, prianí a predsudkov, 

ktoré vytvárajú kognitívnu základňu pre správanie učiteľa, pre jeho vnímanie 

a realizáciu edukačných procesov." Súčasťou učiteľovho pedagogického myslenia je 

učiteľovo poňatie výuky. Pedagogické myslenie učiteľa určuje a ovplyvňuje tiež jeho 

mimo výukovú orientáciu a postoje, napr. vzťahy k nadriadeným školským orgánom, 

k rodičom, sebahodnotenie vlastnej úspešnosti, prístup k žiakom a i. Učiteľova 

osobnosť je kľúčom k úspechu v jeho praxi. To, či má autoritu alebo nie, či je medzi 

žiakmi obľúbený alebo nenávidený, závisí od samotného učiteľa. Súvisí s tým, či majú 

veľký alebo malý, či žiaden vplyv na žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese. 
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Interakčné aspekty vzdelávania v regiónoch 

Interaction Aspects of Education in Regions 

Silvia Matúšová 

Abstract 
Present concept of the development of communities and regions considers 

especially endogenous theories of development which emphsize the utilisation 

of the endogenous developmental potential. The driving force of the 

development of communities and regions is represented by local and regional 

actors (public government and self-government, special-interest associations, 

trade unions, entrepreneurs´ associations, universities) who should be able to 

set development goals, adapt to changing internal and external conditions, 

initiate innovation processes and utilise different forms of interaction and 

participations of public, private and non-governmental sectors, educational and 

research institutions, interest groups and citizens´groups. The output of 

interaction, participation and cooperation among above actors is a complex  

concept of regional education policy which considers specific conditions and 

requirements of municipalities (towns) and regions.  

Key words: Endogenous Developmental Potential. Interaction. Determinants of 

Education. Universities. 

 

Abstrakt 
Súčasné poňatie rozvoja obcí a regiónov zohľadňuje predovšetkým endogénne 

teórie rozvoja, ktoré zdôrazňujú využívanie ich endogénneho rozvojového 

potenciálu. Hybnou silou rozvoja obcí a regiónov sú lokálni a regionálni aktéri 

(verejná správa a samosprávy, záujmové zväzy, odborové zväzy, združenia 

podnikateľov, univerzity), ktorí by mali byť schopní stanovovať rozvojové 

ciele, prispôsobovať sa meniacim sa vnútorným a vonkajším podmienkam, 

iniciovať inovačné procesy a využívať rôzne formy interakcie a participácie 

verejného, podnikateľského a mimovládneho sektora, vzdelávacích 

a výskumných inštitúcií, záujmových skupín a skupín občanov. Výsledkom 

interakcie, participácie a spolupráce medzi uvedenými aktérmi je komplexné 

poňatie regionálnej vzdelávacej politiky, ktorá zohľadňuje špecifické 

podmienky a požiadavky obcí (miest) a regiónov.  

Kľúčové slová: Rozvojový potenciál. Interakcia. Determinanty vzdelávania. 

Univerzity. 

 

Úvod 
 

V tradičných rozvojových stratégiách sa rast a rozvoj regiónov a obcí 

odvodzoval najmä od pôsobenia exogénnych rozvojových faktorov: rozhodnutí 

o lokalizácii jednotiek, prílevu kapitálu, pôsobenia fiškálnych nástrojov štátu, 

rozvoja dopravnej infraštruktúry, legislatívneho prostredia pre podnikanie a pod. 

(Hamalová, 2008, s. 89). Podľa stratégií založených na využívaní endogénneho 

rozvojového potenciálu by rozvoj regiónov a obcí mal byť zverený do rúk 

kompetentných regionálnych a lokálnych vlád, ktoré by ho mali koncepčne pripraviť 
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a realizovať prostredníctvom využívania vnútorných rozvojových potenciálov 

regiónov, miest a obcí pri rešpektovaní špecifík regionálnych a obecných ponúk 

a potrieb (tamtiež, s. 90). 

Pri využívaní endogénnych faktorov by sa mala rozvojová politika riadiť 

týmito princípmi: 

 rozvoj regiónov by sa nemal stotožňovať len s hospodárskym rozvojom, ale aj 

s kvalitatívnym zlepšením štruktúry a previazanosti aktivít a so zlepšovaním 

všetkých aspektov kvality života občanov; 

 hybnou silou sú regionálni a lokálni aktéri (samosprávy, záujmové zväzy, 

odborové zväzy, nositelia politických rozhodnutí), ktorí by mali schopní 

stanovovať rozvojové ciele, prispôsobovať sa meniacim sa vnútorným 

a vonkajším podmienkam, iniciovať inovačné procesy, a pritom by na 

rozvojových procesoch mali využívať rôzne formy participácie firiem, 

vzdelávacích a výskumných inštitúcií, záujmových skupín a občanov; 

 regionálny rozvoj by mal vychádzať z endogénnych zdrojov, pri využívaní 

ktorých treba rešpektovať kritériá trvalo udržateľného rozvoja; 

 k využívaniu potenciálu treba pristupovať horizontálne, a nie rezortne (tamtiež, 

s. 91). 

Cieľom príspevku je poukázať na interakčné aspekty medzi aktérmi 

v regiónoch, ktorí ich medzi sebou vytvárajú a rozvíjajú.  

 

Čo sú interakčné aspekty v oblasti vzdelávania v regiónoch? 

Interakčné aspekty sa vzťahujú na interakciu, komunikáciu a kooperáciu 

kľúčových aktérov vzdelávania v regiónoch a obciach. Predpokladom vzniku 

interakčných  aspektov je predovšetkým vytvorenie a fungovanie systému efektívnej 

a výkonnej verejnej správy a spolupráca aktérov z verejného a súkromného sektora, 

napríklad aj formou partnerstiev. 

Model interakčných aspektov vzdelávania v regiónoch spája v sebe 6 dimenzií: 

1. zapojenie aktérov z verejného, súkromného a neziskového sektora; 

2. fokus na význam inštitucionálnych štruktúr a procesov a ich možnú  kooperáciu 

v oblasti tvorby regionálnej politiky vzdelávania; 

3. rešpektovanie úlohy malých a stredných podnikov  vytváranie podmienok pre 

ich etablovanie na regionálnych a lokálnych trhoch; 

4. vzájomné vzťahy medzi predstaviteľmi kľúčových inštitúcií, medzi obyvateľmi 

regiónov a obcí a ich materiálno-kultúrnym prostredím (vytváraným 

v kontinuite minulosti, súčasnosti a budúcnosti); 

5. prostredie ako sieť vzťahov medzi verejnou správou, súkromnými 

podnikateľskými subjektmi, vysokými školami, vzdelávacími a výskumnými 

centrami; 

6. prepojenosť regiónu s národnou úrovňou, európskou a globálnou úrovňou 

(Hamalová, 2008, s. 91). 

Otázku interakčných aspektov prerokoval Výbor regiónov EÚ v roku 2014. 

Vyzval, aby sa rozvíjala spolupráca medzi orgánmi verejnej správy na národnej 

úrovni a úrovni samospráv, medzi podnikateľmi, zamestnancami a ich 

organizáciami, organizáciami občianskej spoločnosti v podpore celoživotného 
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vzdelávania a učenia sa obyvateľov regiónoch a obciach, ako aj v otázke validácie 

neformálnych a informálnych zručností. Zdôraznil, že sú to predovšetkým miestne 

a regionálne orgány, ktoré majú poznatky o možnostiach zamestnania, dostupnej 

ponuke v oblasti vzdelávania, ako aj o potrebách svojich regiónov a miest.  

Spojenie síl štátnych úradov, miestnych samospráv, podnikateľských 

subjektov a sektora služieb a vzdelávacích inštitúcií sa chápe ako príležitosť rozvoja 

obcí a miestnych komunít, ako aj rozvoja regiónu. Miestne a regionálne orgány majú 

priamy kontakt s miestnou realitou, najlepšie jej rozumejú, a môžu najviac prispieť 

k vypracovaniu ucelenej politiky vzdelávania v regionálnom kontexte. 

 

Determinanty vzdelávania v regiónoch 
 

Nástojčivou sa stáva otázka identifikácie determinánt regionálneho 

vzdelávania a vytváranie regionálnych sietí medzi mnohými aktérmi, ktoré integrujú 

rôzne sociálne skupiny, inštitúcie a spolky fungujúce v obciach a regiónoch. 

Predpokladom efektívneho fungovania regionálnych sietí je vyjasnenie kompetencií 

a úloh jednotlivých aktérov v obciach a regiónoch.  

Tento zámer sleduje aj projekt VEGA Analýza determinantov tvorby 

koncepcie regionálneho vzdelávania dospelých (2016-2018), ktorého riešiteľom je 

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Cieľom 

projektu je identifikovať a analyzovať determinanty regionálneho vzdelávania 

dospelých a navrhnúť model jeho koncepcie. Čiastkovými cieľmi projektu je: 

 analýza determinantov rozvoja vzdelávania dospelých v pôsobnosti regiónov, 

miest a obcí; 

 analýza determinantov spolupráce regionálnej a miestnej samosprávy, 

vzdelávacích inštitúcií a zamestnávateľov v regióne; 

 identifikácia predpokladov profesionalizácie rozvoja regionálneho vzdelávania 

dospelých. 

Pri riešení projektu uvažujeme o zásadných východiskách súčasnej teórie 

endogénneho rozvoja regiónov. Regióny možno považovať za relatívne kompaktné 

geograficko-historicko-kultúrne teritórium s vlastnou identitou a úrovňou rozvoja. 

Regióny by na svoj rozvoj mali využívať poznatky regionálnej proveniencie a vlastné 

zdroje, keďže sú kompatibilné s ich kultúrou. Rozvoj regiónov založený na poznaní 

poznatkov a inováciách závisí aj od vytvorenia podmienok, ktoré vedú ku kreatívnej 

a inovatívnej aplikácii regionálnych zdrojov a synergii medzi rôznymi druhmi 

a úrovňami poznania. Cieľom mnohých regiónov v súčasnej Európskej únii je 

dosiahnuť úroveň učiacich sa, resp. inteligentných regiónov.  

Učiaci sa región charakterizujú tieto znaky: 

a) hľadanie vnútorných zdrojov rozvoja, zvyšovanie vnútorného potenciálu 

regiónu; 

b) komplexné aktivity v prospech vzdelávania obyvateľstva; 

c) komplexné aktivity v prospech zvýšenia kvalifikácie a sieťovania vzdelávacích 

kapacít regiónu (školy, univerzity, centrá vzdelávania) s cieľom zlepšiť 

vzdelanostnú infraštruktúru regiónu; 

d) podpora ekonomického rastu, zamestnanosti a sociálnej kohézie; 



STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE  
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2018, č. 1 

 

139 

e) trvalé investície do vytvárania koalícií zdola nahor ako integrácie všetkých 

subsystémov a inštitúcií. 

Užitočná v tomto smere je definícia OECD, podľa ktorej učiaci sa región 

predstavuje základ pre udržateľný rozvoj v tom najširšom ekonomickom, sociálnom 

a ekologickom zmysle. Toto poňatie učiaceho sa regiónu chápeme ako súčasť 

rozvojovej trajektórie, ktorej ďalším stupňom je inteligentný región podporujúci 

inovácie.  

 

Učiaci sa región a formy interaktívneho učenia 
 

Koncept „učiaci sa región“ zohľadňuje lokálne inovačné systémy, ktoré 

využívajú inštitucionálne a interpersonálne vzťahy, ako aj siete tvorby 

sprístupňovania poznania (tzv. poznatkové siete) na podporu vzťahov a partnerstiev 

regionálnych aktérov, a ktoré môžu pôsobiť ako faktory zmien. 

Učiaci sa región sa vyznačuje podporou inovácií. Inovácie nie sú výsledkoch 

tlaku technológií alebo trhu, pretože lineárny model inovácií sa prekonal. Inovačný 

proces sa chápe ako proces úzko prepojený so sociálnym kapitálom, vrátane prvkov 

sociálnej organizácie, ktorú predstavujú siete, pravidlá, inštitucionálne procedúry, 

spoločenské dohody, vzťahy dôvery, ktoré facilitujú koordináciu a spoluprácu 

v mene spoločných benefitov. 

Inovačný proces sa musí stať procesom interaktívneho učenia sa, na ktorom 

participuje rad intervenujúcich premenných v podobe početných aktérov rozvoja 

regiónov.  

Učiaci sa región možno charakterizovať ako teritoriálny interakčný systém, 

ktorý kladie dôraz na sociálny kapitál, čím zvyšuje svoju schopnosť riešiť aktuálne 

problémy a kapacitu riešenia. 

Interaktívne učenie sa v regióne predstavuje proces, v ktorom nastáva 

spojenie medzi: 

a) inštitúciami (aktérmi) strategického plánovania v regióne, 

b) sociálnym a inštitucionálnym rámcom, ktorý podporuje a posilňuje proces 

interakcie učenia sa (verejné fóra, diskusie, zhromaždenia organizácií 

regionálnej samosprávy), 

c) inštitútmi kultúrneho dedičstva a spoločenských tradícií, ktoré môžu fungovať 

ako odrazový mostík zmien. 

Koncept učiaci sa región dopĺňa koncept učiace sa mestá. Technológie 

v riadení, vzdelávaní, doprave, obchode a iných oblastiach života pretvárajú učiace 

sa mestá na inteligentné mestá (smart cities).    

Učiace sa regióny a inteligentné mestá podporujú kultúru učenia sa 

a kultúru celoživotného vzdelávania s cieľom dostať sa na vyššiu trajektóriu vývoja 

– inteligentný región podporujúci centrá poznania a kultúru učenia sa.  

Okrem teoretického východiska, že učenie sa je vždy interaktívnym 

vzťahom medzi subjektom a objektom, nachádzame v regionálnej (aj 

interregionálnej) interakcii niekoľko foriem učenia. Interaktívne formy učenia sa 

v regiónoch nadobúdajú rôznorodé podoby, ako sú  

 učenie sa praxou (learning by doing), 

 učenie sa používaním (learning by using), 
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 učenie sa hľadaním (learning by searching), 

 učenie sa spoluprácou (learning by interacting). 
Za najvýznamnejšie z hľadiska rozvoja regiónov a tvorby regionálnej 

politiky vzdelávania možno považovať učenie sa vzájomnou spoluprácou 

a budovaním vzájomných väzieb medzi inštitúciami verejnej správy, podnikmi, 

vzdelávacími a výskumnými inštitúciami za účasti vzdelávaných subjektov.  

 

Medzigeneračná interakcia 
 

Interakcia medzi generáciami sa uskutočňuje ako samozrejmá súčasť života 

medzi aktérmi rozvoja regiónov a obcí. Týka sa odovzdávania vedomostí, skúseností 

a zručností medzi predstaviteľmi jednotlivých generácií s cieľom, aby sa umožnilo 

zachovanie sociálnej a kultúrnej koherencie. Regióny a obce sa v súčasnosti väčšmi 

zameriavajú aj na zdroje svojej identity, ktorú hľadajú v historických prameňoch 

a ľudovej slovesnosti.  

Aj keď sa niektoré regióny a obce potrebujú v mnohých prípadoch vymaniť 

a prekonať „zovretie“ zaostávajúceho hospodárskeho rozvoja, ich predstavitelia 

verejnej správy, samosprávy a občianskej spoločnosti si uvedomujú, že sociálne 

a kultúrne perspektívy ovplyvňujú životnosť regiónu. Minulosť, budúcnosť 

a súčasnosť totiž existujú integrálne. Najmä predstavitelia obecnej a regionálnej 

samosprávy podporujú vzdelávanie a kultúrne aktivity obyvateľov pri hľadaní 

historických koreňov a ich odovzdávaní mladej generácii. V obciach sa efektívnejšie 

prekonáva anonymita veľkých miest, keďže obyvateľov spája regionálna identita 

budovaná na povedomí spoločnej histórie regiónu.  

Regionálna a obecná samospráva v spolupráci s predstaviteľmi verejných aj 

súkromných vzdelávacích inštitúcií prispieva k rozvinutej (udržateľnej) kultúre 

učenia viacerých generácií v regióne tým, že: 

a) podporuje investície do vzdelávania a odbornej prípravy, do výskumu a vývoja, 

b) využíva inovácie a poznatkové siete, patentové aplikácie, združovanie firiem, 

vzťahy medzi univerzitami a priemyslom (triple helix model vzťahov medzi 

univerzitou, priemyslom a samosprávou), 

c) formuje žiaduce vzťahy medzi generáciami, medzi majoritnou spoločnosťou 

a minoritami a podporuje formy sociálnej inklúzie, 

d) formuluje rozvojové ciele obce a regiónu, zohľadňujúc ich špecifické 

podmienky a požiadavky z hľadiska prepojenia jednotlivých generácií, 

e) demonštruje príklady dobrej praxe medzigeneračnej interakcie z iných obcí 

(miest) a regiónov Slovenska a štátov EÚ.  

 

Inteligentný región ako centrum poznania 
 

Rozdiely medzi učiacim sa regiónom a inteligentným regiónom a mestom 

možno identifikovať prinajmenšom tým, že inteligentným región môže byť výsledkom 

transformácie učiaceho sa regiónu vo viacerých aspektoch. Inteligentný región má 

jasne definované spoločné ciele, identitu a hodnoty. Neustále podporuje sociálnu 

kohéziu, environmentálnu ochranu, ľudské práva, trvalý rozvoj a zodpovednú 

spotrebu. 
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Inteligentný región sa v oblasti tvorby komplexnej regionálnej vzdelávacej 

politiky a stratégie prejavuje ako podporovateľ vzdelávania, ktorý má primerane 

rozvinuté ľudské zdroje, materiálnu a komunikačnú štruktúru a vzťahy medzi 

rôznymi aktérmi, spoločnosťou a svetom.  

Centrálnym cieľom rozvoja inteligentného regiónu je získavanie a transfer 

poznatkov na zvyšovanie zamestnanosti a sebarozvoja jednotlivca. Preto má 

rozpracované vzdelávacie politiky, ktoré koncipoval v spolupráci s ďalšími 

regionálnymi aktérmi. Poskytuje celé spektrum vzdelávania, od predškolského, 

základného, stredoškolského, vysokoškolského až po rôzne druhy ďalšieho 

vzdelávania (profesijného, záujmového a občianskeho).  

Porovnanie regiónov SR v jednotlivých ukazovateľoch (počet vzdelávacích 

zariadení, počet absolventov, účastníkov ďalšieho vzdelávania a pod.) poukazuje 

tiež na to, že na Slovensku stále existujú významné interregionálne rozdiely. 

Označenie inteligentný región na základe uvedených ukazovateľov možno použiť 

len výnimočne.  

Inteligentný región sa sústreďuje na identifikovanie a vyťaženie kapacít 

aktérov rozvoja v obciach a regiónoch prostredníctvom interakcie, participácie 

a kooperácie v pilotných a štandardných projektoch podpory poznávania a učenia sa.  

 

Partnerstvá a ich interakcia v rozvoji regiónov 
 

Princíp partnerstva formálne zaviedla Európska komisia v roku 1988 ako 

rozhodujúci prvok regionálnej politiky ES a definovala ho ako „úzku spoluprácu 

medzi Komisiou a všetkými relevantnými zložkami verejnej správy na národnej, 

regionálnej a miestnej úrovni členských štátov“. V roku 1993 sa medzi kompetentných 

účastníkov partnerstiev zaradili aj ostatní ekonomickí a sociálne partneri (súkromné 

subjekty, mimovládne organizácie). Pojem partnerstvo sa dostal do právnych aktov 

EÚ (Hamalová – Belajová – Gecíková - Papcunová, 2014. s. 413).  

Partnerstvo môžeme v tomto kontexte chápať ako organizačnú inováciu, 

ktorá sa vyvinula z právneho vzťahu medzi Komisiou a členskými štátmi 

a predstavuje v súčasnosti širší mechanizmus v krajinách, regiónoch a na miestnej 

úrovni (tamtiež). 

Partnerstvo sa stalo komplexným rámcom strategických a výkonných vzťahov 

v oblasti formulovanie programových cieľov, tvorby programov, riadenia programov 

a ich implementácie (Hamalová – Belajová –Matúšová a kol., 2012, s. 51-52). 

Partnerstvo sa poníma ako široko koncipovaná spolupráca medzi 

rozmanitými subjektmi v rámci trojsektorového členenia spoločnosti na verejný 

sektor, súkromno-podnikateľský sektor a neziskový sektor, ktoré majú predpoklady 

participovať na regionálnom a miestnom rozvoji. „Verejný sektor sa usiluje 

o zabezpečenie základných služieb pre občanov. Súkromný sektor produkuje tovary 

a služby, predovšetkým v záujme dosiahnutia zisku. Mimovládne organizácie 

poskytujú najmä netrhové služby...“ (Hamalová – Belajová – Matúšová a kol., 2012, 

s. 25-26). Partnerstvo predstavuje spoluprácu a hľadanie riešení na základe 

spoločnej dohody, ktorá určuje funkcie a konkrétne úlohy partnerov. Integruje 

rozdielne záujmy a ciele do riešenia, z ktorého budú profitovať všetci partneri. 
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Partnerstvo tak umožňuje spoločné zvládnutie takých problémov, ktoré nedokážu 

jednotliví aktéri zvládnuť sami.  

 

Vysoké školy a rozvoj regiónov 
 

Meniace sa vonkajšie prostredie prináša nové výzvy pre regionálnych aktérov, 

osobitne pre univerzity. Nové trendy sa odrážajú v rozširovaní hlavných úloh 

univerzít. Medzi najvýznamnejšie činitele nového vnímania univerzít zaraďujeme: 

 globalizáciu, 

 presun dominancie z trhovej ekonomiky na znalostnú ekonomiku, 

 vytvorenie Európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru, 

 presun od elitného k masovému systému vysokoškolského vzdelávania, 

 nové spôsoby odovzdávania poznatkov, 

 zavádzanie nových manažérskych postupov do verejnej správy a na univerzitách, 

 zmeny na trhu práce, 

 väčšiu mobilita študentov a učiteľov, 

 rozvoj dlhodobých vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami akademického 

výskumu a priamu participáciu univerzít v komerčnom výskume, 

 rast počtu miest (inštitúcií), kde sa vytvárajú (produkujú) znalosti, 

 zmeny v správaní zamestnávateľov, 

 decentralizáciu niektorých podnikových činností, vytváranie klastrov malých 

podnikateľských jednotiek a pod.  (Ručinská – Knežová – Výrostová, 2009, 

s. 119-120). 

Univerzity ovplyvňujú rozvoj regiónov dvojako: 

a) spätnými vzťahmi (čo sú výdavky na personál vysokých škôl, študentov, 

prevádzkové náklady a výdavky domácností, miestnych samospráv a podnikateľov), 

b) vzťahmi do budúcnosti (zmeny, ktoré sa prostredníctvom vysokých škôl 

uskutočnia v úrovni vzdelanosti ľudského kapitálu, poznatkových databázach, 

posilnení atraktívnosti vysokých škôl pre firmy a domácnosti) – tzv. výstupy 

vysokej školy. 

Vysoké školy v regiónoch sa v rozvoji regiónov a tvorbe regionálnej politiky 

vzdelávania angažujú prostredníctvom svojich absolventov a formou riadenej 

interakcie s aktérmi regionálneho rozvoja. Pri tvorbe a difúzii poznatkov sa tak deje 

prostredníctvom absolventov a spoločných výskumných projektov univerzít 

a podnikateľskej sféry. V tzv. riadenej interakcie ide o spoluprácu vysokých škôl, 

výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry, ktorej cieľom je podpora rastu 

inovácií a proces spolupráce na vzostupnej osi regionálny klaster → regionálna 

inovačná sieť → regionálny inovačný systém → podpora rozvoja učiaceho sa 

a inteligentného regiónu. 

 

Záver 
 

V príspevku sme sa pokúsili uviesť niektoré teoretické východiská, ktoré sa 

dotýkajú hľadania a identifikovania determinantov vstupujúcich do tvorby 

koncepcie regionálneho vzdelávania dospelých na Slovensku.  
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Základom úvah boli endogénne teórie rozvoja regiónov, podľa ktorých by 

rozvoj obcí a regiónov mal byť zverený do rúk kompetentných regionálnych 

a lokálnych vlád, ktoré by ho mali koncepčne pripraviť a realizovať prostredníctvom 

využívania vnútorných rozvojových potenciálov regiónov, miest a obcí pri 

rešpektovaní špecifík regionálnych a obecných ponúk a potrieb. Zamerali sme sa na 

funkcie a úlohy učiaceho sa regiónu, jeho transformáciu na inteligentný región ako 

centrum poznania s osobitne definovanými parametrami, interakčné vzťahy učenia 

sa v regiónoch a obciach, ako aj na úlohu partnerstiev medzi verejnou správou 

(a samosprávou), podnikateľským sektorom a mimovládnym sektorom. Osobitne 

sme zdôraznili úlohu vysokých škôl v rozvoji regiónov, podpore a zavádzaní 

inovácií. Za najvýznamnejšie z hľadiska rozvoja regiónov a tvorby regionálnej 

politiky vzdelávania možno považovať podporu kultúry učenia sa v obciach 

a regiónoch, predovšetkým učenie sa na základe vzájomnej spolupráce a budovania 

vzájomných väzieb medzi inštitúciami verejnej správy, podnikmi, vzdelávacími 

a výskumnými inštitúciami za účasti vzdelávaných subjektov. 

  

Príspevok bol spracovaný v rámci projektu VEGA Analýza determinantov tvorby 

koncepcie regionálneho vzdelávania dospelých (2016-2018), Vysoká škola 

ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave.  
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Rozbor využívania interaktívnej tabule  

učiteľmi odborných predmetov 

The Analysis of Interactive Board Usage  

by Teachers of Technical Subjects 

Ján Bajtoš 

Abstract 
This report discusses individual results of the implemented research aimed at 

interactive board usage in a teaching process of technical subjects. It focuses 

on finding the relation of the frequency in interactive board usage by teachers 

of technical subjects depending on their continual education. 

Key words: Effectiveness of Teaching Process. Interactive white Board. Technical 

Education. Teacher of Technical Subjects. 

 

Abstrakt 
V príspevku autor popisuje čiastkové výsledky realizovaného výskumu 

zameraného na využívanie interaktívnej tabule vo vyučovaní odborných 

predmetov. Zameriava sa zistenie vzťahu frekvencie využívania interaktívnej 

tabule učiteľov odborných predmetov v závislosti k ich kontinuálnemu 

vzdelávaniu.  

Kľúčové slová: Efektívnosť vyučovania. Interaktívna tabuľa. Odborné vzdelávania. 

Učiteľ odborných predmetov. 
 

Úvod 

Súčasný vyučovací proces sa nezaobíde bez aplikácie moderných 

technických prostriedkov, či bez využitia nových technológií informatizácie 

a komunikácie. Ich zmyslom využívania vo vyučovacom procese sa stáva prenos 

niektorých komunikačných a rozhodovacích činností z človeka (učiteľa) na techniku 

a vytvorenie väčšieho priestoru pre tvorivé ľudské (žiacke) aktivity na úkor 

mechanických a reproduktívnych činností. Uplatňovanie moderných prostriedkov na 

báze IKT vychádza z výskumov v kybernetike a umelej inteligencii, z výskumov 

v kognitívnych a informatických vedách a z výskumov v teóriách komunikácie, 

predovšetkým so zreteľom na komunikáciu sprostredkovanú médiami. Tieto 

prístupy spočívajú v skúmaní technologického prostredia z hľadiska jeho 

interaktivity a v budovaní systémov umožňujúcich aktívne zapájanie žiaka do 

vyučovacieho procesu. V tomto pohľade sa teda presadzuje vytvorenie otvoreného 

prostredia, ktoré reaguje na zložité správanie sa žiakov, tzv. interaktivita a tiež 

multimediálna prezentácia poznatkov. 

 

1. Interaktívna tabuľa vo vzdelávacom procese 

Aktuálnosť interaktívneho elektronického vzdelávania je podmienená na 

jednej strane rozvojom informačno-komunikačných prostriedkov, na druhej strane 

možnosťou prístupu žiakov a učiteľov k týmto prostriedkom a ich schopnosťou 
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využívať možnosti modernej techniky na učenie sa a vzdelávanie. Využívanie 

interaktívneho elektronického vzdelávania si vyžaduje splnenie nasledujúcich 

technických predpokladov: vytvorenie vhodných materiálov pre štúdium 

(elektronické študijné texty a ich distribúcia) a existenciu elektronických učebných 

prostredí v podobe LMS systémov a ich podporných nástrojov (Klement, 2010). 

Interaktívny spôsob učenia je realizovaný pomocou rôznych IKT prostriedkov. 

Medzi najčastejšie využívané technológie patrí osobný PC, digitálny projektor, 

vizualizér a v poslednom období interaktívna tabuľa. Významnou podporou 

používania digitálnych technológií na podporu učenia sa je pedagogický softvér, 

ktorý by mal byť interaktívny a pomáha nám experimentovať, objavovať vzťahy, 

simulovať situácie (Kalaš, 2013). Interaktívna tabuľa, aj keď je dnes veľmi 

frekventovaným pojmom, nie je teda jediným prostriedkom na dosiahnutie určitého 

stupňa interaktivity vo vyučovaní.  

Interaktívna tabuľa je veľká elektronická projekčná plocha, ktorá je 

prepojená s počítačom a dataprojektorom premietajúcim obraz z počítača na jej 

povrch. Pomocou prsta, elektronického pera, špeciálneho ukazovátka či ďalších 

nástrojov je možné jednoducho ovládať počítač alebo priamo pracovať s interaktívnou 

tabuľou. Interaktívna tabuľa je buď pripevnená pevne na stenu, alebo je na výškovo 

nastaviteľnom stojane (Franková, Šepeľáková 2014). Kombinuje v sebe špeciálnu 

projekčnú plochu, na ktorú sa premieta obraz z počítača pomocou dataprojektora, do 

ktorého možno vpisovať pomocou elektronického pera. Funkčnosť tabule zabezpečuje 

špeciálny softvér. Interaktívna tabuľa je iba zariadenie a sama o sebe nezabezpečí, aby 

sa žiak niečo naučil. Použitím aplikačného softvéru interaktívnej tabule v správnej 

etape vyučovacej hodiny dochádza ku interakcii s inými žiakmi, s učiteľom, žiaci sa 

zapájajú do výučby aktívnejšie a viac sa zaujímajú o daný problém. Rozvoj 

moderných didaktických prostriedkov priniesol nové možnosti do vyučovacieho 

procesu. Hlavným cieľom využívania interaktívnej tabule vo vyučovacom procese je 

zefektívnenie vyučovacej hodiny. Je potrebné si uvedomiť, že žiadna didaktická 

technika nenahradí učiteľa, ktorý usmerňuje činnosť žiakov, upozorňuje na podstatu 

javov, systematizuje vedomosti a pod. (Bajtoš, 2013). Interaktívne tabule znamenajú 

posun v modernizácií vyučovacieho procesu. Súčasný vzdelávací proces je zameraný 

na inováciu obsahu vzdelávania, na inováciu metód a foriem výučby a na inováciu 

didaktických prostriedkov výučby. Pomocou interaktívnej tabule má učiteľ možnosť 

prezentovať obsah učiva zaujímavejšie, efektívnejšie. Učiteľ má možnosť využívať 

internet, vyhľadávať informácie priamo na vyučovacej hodine, môže riešiť nové 

typové úlohy. Využívanie interaktívnej tabule vyžaduje od učiteľa vyššiu počítačovú 

gramotnosť, ktorú si musí neustále zvyšovať. Používanie interaktívnej tabule si 

vyžaduje zavádzanie nových didaktických procesov, ktoré počítajú s využitím 

interaktívnej tabule. V opačnom prípade sa interaktívna tabuľa stáva iba projekčným 

plátnom. Vo svete existuje veľké množstvo interaktívnych tabúľ. Líšia sa najmä 

použitou technológiou a softvérovými možnosťami. Niektoré sú ovládateľné 

interaktívnym perom, iné prstom. Môžu ich využívať naraz dve osoby, iné iba jedna. 

Niektoré softvéry majú jednoduchšie ovládanie, ktoré síce pokryje nároky na 

využívanie tabule, avšak používanie je skôr intuitívne, iný softvér ponúka obrovskú 

škálu možností práce, ktorá je vhodnejšia už pre pokročilejšieho používateľa - 
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možností je teda veľa. To, čo niekto uprednostní, pre iného môže pôsobiť ako 

nevýhoda. 

2. Výskum využívania interaktívnej tabule v podmienkach vybraných 

odborných škôl v Košickom samosprávnom kraji 

2.1 Cieľ výskumu  

Hlavným cieľom výskumu bolo získať, kvantifikovať a analyzovať 

poznatky z oblasti využívania interaktívnej tabule na vybraných stredných 

odborných školách (Bajtoš, Kašaiová, 2016). Hlavný cieľ výskumu sme 

rozpracovali do nasledovných čiastkových cieľov:  

C1: Zistiť, v akých učebniach školy prevažuje umiestnenie interaktívnej tabule.  

C2: Zistiť, či učitelia absolvovali vzdelávanie zamerané na prácu s interaktívnou 

tabuľou.  

C3: Poznať frekvenciu využívania interaktívnej tabule na vyučovaní odborných 

predmetov.  

C4: Zistiť, v ktorej fáze vyučovacej jednotky je najčastejšie používaná interaktívna 

tabuľa.  

C5: Analyzovať, ktoré kľúčové kompetencie sa rozvíjajú u žiaka pomocou 

interaktívnej tabule. 

C6: Zistiť, či žiaci dokážu používaním interaktívnej tabule lepšie osvojiť si učivo.  

C7: Overiť, či majú žiaci pri používaní interaktívnej tabule viacej možností 

prezentovať sa pred triedou a lepšie spolupracovať so spolužiakmi. 

C8: Overiť, či žiaci pri požívaní interaktívnej tabule musia sami vyhľadávať 

informácie potrebné pri riešení problému. 

2.2 Hypotézy výskumu  

Stanovenie hypotéz prebiehalo v súlade so stanovenými cieľmi práce. V rámci 

nášho výskumu boli stanovené nasledujúce hypotézy: 

H1: Učitelia odborných predmetov, ktorí využívajú dlhší čas interaktívnu tabuľu vo 

vyučovacom procese, potrebujú kratší čas na prípravu na vyučovaciu hodinu 

vyučovanú pomocou interaktívnej tabule.  

H2: Frekvencia využívania interaktívnej tabule je väčšia u učiteľov odborných 

predmetov, ktorí absolvovali vzdelávanie v oblasti práce s interaktívnou 

tabuľou.  

H3: Žiaci experimentálnych skupín, v ktorých sa pri vyučovaní používa interaktívna 

tabuľa, dosiahnu lepšie výsledky v didaktickom teste ako žiaci kontrolných skupín.  

2.3 Výberová vzorka výskumu 

Výskumnú vzorku predstavujú 2 základné skupiny respondentov – učitelia 

odborných predmetov a žiaci stredných odborných škôl. Ako lokalitu sme určili 

Košický samosprávny kraj. V ňom sme vybrali tri okresy: Michalovce, Trebišov, 

Košice, pričom sme museli brať do úvahy aj možnosti spolupráce s učiteľmi škôl. Pri 

výbere škôl v danom okrese sme sa riadili stratifikovaným výberom. Kategóriou 

stratifikácie bol počet žiakov strednej odbornej školy nad 200. Výskum sme 
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uskutočnili na piatich stredných odborných školách, z ktorých každá má viac ako 200 

žiakov: SOŠ J. Majlátha 2, Pribeník; SOŠ Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec; SOŠ 

technická, Partizánska 1, Michalovce; SOŠ Ostrovského 1, Košice a SPŠ dopravná, 

Hlavná 113, Košice. Do výskumu sa zapojilo spolu 182 učiteľov, z toho 76 mužov 

(41,8 %) a 106 žien (58,2 %) a spolu 226 žiakov, z toho 167 žiakov (73,9 %) a 59 

žiačok (26,1 %).  

2.4 Výskumné metódy a metodika výskumu 

Výskum vychádzal zo stanovených cieľov a hypotéz výskumu, na základe 

čoho sme použili nasledovné výskumné metódy:  

 metóda analýzy a syntézy poznatkov z literatúry k problematike využívania 

interaktívnej tabule vo vyučovaní,  

 dotazníková metóda na zisťovanie názorov a postojov žiakov a učiteľov 

odborných predmetov pri využívaní interaktívnej tabule, 

 pedagogický experiment na porovnanie vyučovacích výsledkov kontrolnej 

a experimentálnej skupiny žiakov,  

 pozorovanie na vyučovacích hodinách v kontrolnej a experimentálnej 

skupine žiakov, 

 matematicko-štatistické metódy na vyhodnotenie výsledkov výskumu 

pomocou aplikácie Data Analysis v programe Microsoft Excel. 

V rámci pedagogického experimentu sme vytvorili dve skupiny 

respondentov: kontrolná a experimentálna skupina. Kontrolnú skupinu tvorilo 

23 žiakov a experimentálnu skupinu 22 žiakov. V kontrolnej skupine sa vyučovalo 

tradične, bez použitia interaktívnej tabule a v experimentálnej skupine vyučujúci 

využíval na hodinách interaktívnu tabuľu. Mieru osvojenia si učiva z tematického 

celku „Kombinovaná doprava“ v predmete Cvičenia z logistiky v doprave sme 

zisťovali didaktickým testom.  

Zostavili sme anonymný dotazník pre učiteľov odborných predmetov, ktorý 

obsahoval 20 položiek, z ktorých 5 bolo polouzavretých (closed-ended questions 

with other) a 15 uzavretých. V súbore uzavretých položiek boli tri položky 

dichotomické (two-choice). Ostatné  uzavreté položky boli polytomické (multipl-

choice). Polouzavreté položky umožnili respondentom zvoliť si niektorú 

z uvedených možností, ale súčasne mohol respondent vyjadriť aj vlastný názor. Do 

dotazníka boli zaradené údaje potrebné k spracovaniu a vyhodnoteniu dotazníka, 

ktoré sme zaradili do položky č. 21. Položkami č. 2 a č. 3 sme zisťovali možnosť 

prístupu učiteľov k počítačom na škole. Vybavenosť školy interaktívnou tabuľou 

sme zisťovali položkami č. 4, č. 5, a č. 6. Využívanie interaktívnej tabule na 

vyučovacej hodine sme zisťovali položkami č. 7, č. 9, č. 10, č. 11, č. 14, a č. 15. 

Položkou č. 12 sme zisťovali predmet, na ktorom sa využíva interaktívna tabuľa 

a položkou č. 19 rozvíjanie príslušných kompetencií žiakov. Akým spôsobom 

ovplyvňuje využívanie interaktívnej  tabule vzťah žiakov k danému predmetu sme 

zisťovali položkami č. 13 a č. 18. V položke č.8 zaujímalo nás aj to, či učitelia 

odborných predmetov absolvovali vzdelávanie zamerané na využívanie interaktívnej 

tabule. Výhody a nevýhody používanie interaktívnej tabule sme zistili položkami 

č. 16, a č. 17. Náročnosť prípravy na vyučovaciu hodinu sme sa dozvedeli 
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z odpovedí na položku č. 20. Nami skonštruovaný dotazník pre žiakov obsahoval 

9 uzavretých položiek. Položkou č.1 sme zisťovali, na koľkých odborných 

predmetoch je využívaná interaktívna tabuľa. Položkami č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 

a č. 8 sme sa pýtali žiakov, či nastal u nich posun v niektorých ukazovateľoch: 

ľahšie si dokážu zapamätať učivo, nemajú problém prezentovať sa pred triedou, pri 

riešení úloh dokážu spolupracovať so spolužiakmi, dokážu sa lepšie sústrediť na 

preberané učivo, nemajú problém spýtať sa ak niečomu nerozumejú, musia viac 

samostatne vyhľadávať informácie pri riešení úloh. Položkami č. 2 a č. 9 sme 

zisťovali u žiakov frekvenciu a náročnosť práce s interaktívnou tabuľou. 

2.5 Čiastkové výsledky výskumu a ich interpretácia 

V predkladanom príspevku sa zameriame na popis a interpretáciu výsledkov 

nami realizovaného výskumu len vo vzťahu k čiastkovému cieľu C2 a vo vzťahu 

k štatistickej verifikácii hypotézy H2. 

Verifikácia hypotézy výskumu H2: 

H2: Frekvencia využívania interaktívnej tabule je väčšia u učiteľov, ktorí 

absolvovali vzdelávanie v oblasti práce s interaktívnou tabuľou 

Spôsob spracovania: 

Na overenie tejto hypotézy, za predpokladu, že základné súbory majú 

približne normálne rozdelenie, sme použili štatistickú metódu F-test pre rovnosť 

rozptylov. Pomocou neho zistíme, či rozdiel medzi ich rozptylmi je štatisticky 

významný.  

Testovacím kritériom je veličina F=σ1
2
/ σ2

2
. Jej porovnaním s kritickou 

hodnotou na hladine významnosti α=0,025, zistíme a vyhodnotíme výsledky.  

Hodnoty na testovanie závislosti frekvencie využívania interaktívnej tabule 

od absolvovania vzdelávania sú v Tabuľke 1. 

 

Tabuľka 1: Frekvencia početnosti pre test zhody stredných hodnôt 
 Frekvencia využívania interaktívnej tabule  

Absolvovanie 

vzdelávania 
1x/mesiac 4x/mesiac 12x/mesiac 20x/mesiac 

Riadkové 

súčty 

Áno 18 17 19 35 89 

Nie 8 6 7 5 26 

Stĺpcové súčty 26 23 26 40 115 

 

Realizovali sme test zhody dvoch rozptylov pri neznámych stredných hodnotách a1, 

a2. Testujeme hypotézy: H0: 
2
2

2
1   ,  H1: 

2
2

2
1       

Zvolili sme dva nezávislé výbery učiteľov, ktorí absolvovali a neabsolvovali 

vzdelávanie a využívajú interaktívnu tabuľu. 

 

Tabuľka 2: Frekvencia využívania interaktívnej tabule – učitelia absolvovali 

vzdelávanie 

x1i 1 4 12 20 

n1i 18 17 19 35 
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Tabuľka 3: Frekvencia využívania interaktívnej tabule – učitelia neabsolvovali 

vzdelávanie 

x2j 1 4 12 20 

n2j 8 6 7 5 

 

 

Z údajov uvedených v Tabuľke 2 a v Tabuľke 3 pre obidva nezávislé výbery je 

štatistický rozptyl  ,695,22
1 s  ,892,82

2 s  a vážený aritmetický priemer 1x

11,393, 2x 8,308,  pričom 1N 89 a 2N 26.  

 

Testovacie kritérium 0g  na hladine významnosti 05,0  

292,0
892,8

695,2
2
2

2
1

0 
s

s
g     (1)    

 

Z tabuľky kvantily F - rozdelenia zistíme kritické hodnoty pre: F0,025(93,20)  a  F0,975 

(20,93).  

 
 

525,0
93,20

1
20,93

975,0
025,0 

F
F  

 

  156,220,93975,0 F      (2) 

Pre kritický obor 

   
















1,11,1;, 21

2
1

021

2

0210 NNFgNNFgxxW 

  (3)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

má platiť 0,292 156,2292,0525,0   čo platí. Z uvedeného vyplýva  g0 ϵ W0 

potom H0 zamietame a prijímame H1. Test zhody dvoch rozptylov preukázal, že 

medzi rozptylmi je štatistický významný rozdiel, preto urobíme test zhody dvoch 

stredných hodnôt pre neznáme  
2
i , pričom 21   .  

Testovaná hypotéza: H0 : a1 = a2, H1 : a1 ≠ a2 

 

Testovacie kritérium: 

 
  057,5..

..
021

2
21

2
12

21
0 




 gtNN

sNsN

xx
g      (4)                        
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kde  
   

2

2
2

1

2
1

2

2
2

2
1

2
1

1 .1.1

N

s

N

s

N

s
Nt

N

s
Nt

t









         (5) 

pričom α = 0,05   078,2975,0
2

1 975,0  


t  

 

Pre kritický obor   


















2
1

0210 ;, tgxxW  5,057 2,078 , čo platí, potom 

g0 ϵ W0   

 

potom H0 zamietame a prijímame H1. Na hladine významnosti α = 0,05 sme 

preukázali štatistický významný rozdiel medzi frekvenciou využívania IT 

a absolvovaním vzdelávania, čiže hypotéza H2 sa potvrdila, čo znamená, že 

frekvencia využívania interaktívnej tabule je väčšia u učiteľov odborných 

predmetov, ktorí absolvovali vzdelávanie v oblasti práce s interaktívnou tabuľou. 

2.6 Závery a odporúčania pre školskú prax 

Na základe našich zistení vo vzťahu k testovanej hypotéze sme sformulovali pre 

pedagogickú prax nasledujúce odporúčania:   

 zabezpečiť dostatok interaktívnych tabúľ pre vyučovanie všetkých 

odborných predmetov na SOŠ,  

 v rámci kontinuálneho vzdelávania zapájať učiteľov odborných predmetov 

do vzdelávacích kurzov zameraných na prácu s interaktívnou tabuľou a na 

tvorbu interaktívnych učebných pomôcok,  

 interaktívne tabule využívať viac, najmä na praktickom vyučovaní, 

 pre učiteľov odborných predmetov zabezpečiť možnosti kontinuálneho 

rozvoja ich zručností v práci s interaktívnou tabuľou v rámci ďalšieho 

vzdelávania, pretože frekvencia využívania interaktívnej tabule je väčšia 

u učiteľov odborných predmetov, ktorí sa vzdelávajú v oblasti práce 

s interaktívnou tabuľou,  

 podporovať učiteľov odborných predmetov pri využívaní interaktívnej 

tabule, pretože obavy z väčšej náročnosti a zložitosti prípravy na vyučovanie 

sa výskumom nepotvrdili, 

 na vysokých školách orientovať prípravu budúcich učiteľov na to, aby 

vedeli používať interaktívnu tabuľu a vedeli si sami vytvárať interaktívne 

edukačné materiály. 
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Záver  

Moderné IKT technológie sú súčasťou nášho života a prenikajú aj do 

každodenného školského prostredia. Interaktívna tabuľa patrí medzi moderné 

didaktické prostriedky súčasnosti a pomerne často sa využíva vo vyučovacom 

procese na školách. Implementácia interaktívnej tabule do vyučovacej hodiny 

uľahčuje mnohé činnosti učiteľovi, robí vyučovací proces zaujímavejším, 

názornejším a žiaci sú viacej motivovaní. Pozitívne zistenia z nášho výskumu 

hovoria, že učitelia majú prevažne pozitívny vzťah k využívaniu interaktívnej tabule 

vo vyučovaní a väčšina učiteľov, ktorá pracuje s interaktívnou tabuľou, absolvovala 

vzdelávanie zamerané na využívanie interaktívnej tabule a využíva ju na vyučovaní 

interaktívne. Vo využívaní interaktívnej tabule v procese vzdelávania na odborných 

školách vidíme viacej pozitív ako negatív. Interaktívna tabuľa prináša progres 

v systematizácii poznatkov, zvyšuje názornosť vyučovania, umožňuje samostatnú 

aktívnu prácu žiakov. Pozitívne v tejto oblasti je skutočnosť, že učitelia s viacročnou 

praxou pociťujú potrebu podporovať implementáciu interaktívnych tabúľ do 

vyučovacieho procesu na školách. Zavádzanie interaktívnej tabule do vyučovacieho 

procesu si vyžaduje aj informačnú gramotnosť učiteľa na určitej úrovni. Záleží teda 

od konkrétneho učiteľa, ako zvládne uvedené požiadavky, ale výhody spojené 

s využívaním interaktívnej tabule sú prínosom pre žiaka aj učiteľa a po určitom čase 

sa prejavia vyššou kvalitou vedomostí a zručností žiakov.  
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Nevhodné správanie žiakov v škole ako pedagogický problém 

Inappropriate Pupil Behavior in School as a Pedagogical 

Problem 

Albín Škoviera 

Abstract  
Frequency of inappropriate behavior of pupils towards teachers and 

classmates in school. It is certainly a multifactorial problem. The author deals 

with some wider social contexts of identification of problem behavior of 

pupils. It also provides some options for preventing such problem behavior. 

Key words: Pupil. Teacher. Problem Behavior. 

 

Abstrakt  
Frekvencia nevhodného správania žiakov voči učiteľom i spolužiakom 

v škole. Iste ide o problém multifaktoriálny. Autor sa zaoberá niektorými 

širšími sociálnymi kontextmi identifikácie  problémového správania žiakov. 

Uvádza aj niektoré možnosti, ako takému problémovému správaniu 

predchádzať. 

Kľúčové slová: Žiak. Učiteľ. Problémové správanie. 

 

Napriek tomu, že nespokojnosť učiteľov s nevhodným správaním sa žiakov 

je jav známy ešte z antického Grécka, zdá sa, že z javu, ktorý bol v minulosti skôr 

epizodický, sa stal dnes jav, ktorému, vzhľadom na frekvenciu nevhodných prejavov 

žiakov voči učiteľom i spolužiakom, musíme venovať oveľa väčšiu pozornosť.  

Zrejme je možné súhlasiť s tvrdením, že základný poriadok a disciplína sú 

nevyhnutným predpokladom na to, aby sa mohlo v akejkoľvek oblasti efektívne 

pracovať. Platí to aj o výchove a vyučovaní. Dobson (1997) jednoznačne konštatuje, 

že vyučovanie bez disciplíny nie je možné. Jedna z definícií školskej disciplíny 

hovorí: ,,Školskú disciplínu v kontexte všeobecnej definície disciplíny definujeme 

ako vedomé dodržiavanie školského poriadku a pokynov stanovených učiteľmi, 

prípadne ďalšími zamestnancami školy“ (Bendl, 2011b, s. 35).  

Kalhous a Obst (2009) chápu školskú disciplínu ešte širšie. Podľa neho 

záleží nielen na tom, ako žiaci dokážu dodržiavať, zachovávať, rešpektovať 

spoločenské pravidlá i triedny a školský poriadok, ale aj na tom, ako žiaci 

spolupracujú s učiteľom na plnení stanovených cieľov vyučovania a podieľajú sa na 

vytváraní priaznivej sociálnej klímy v triede a škole. Prejavuje sa to v takých 

oblastiach, akými sú: dodržiavanie základných pravidiel, ktoré súvisia s plnením 

jednotlivých úloh školy, šetrným zaobchádzaním s knihami a učebnými pomôckami, 

včasným príchodom do školy, spoluprácou počas vyučovania, vypracovaním 

domácich úloh, prípravou na vyučovanie ap. 

Opakom disciplíny je nedisciplinovanosť, nevhodné, predovšetkým rušivé 

a agresívne správanie. Nakonečný (2009) hovorí v tomto kontexte o evalvačných 
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a devalvačných spôsoboch správania, ktoré môžu mať na prvý pohľad oveľa 

„jemnejšiu“ podobu, ale sú mimoriadne dôležité. 

 

Tab. č.1: Evalvačné a devalvačné spôsoby správania (podľa Nakonečný, 2009, s. 339) 

Evalvačné spôsoby Devalvačné spôsoby 

 prejavovať sympatie a lásku 

 prejavovať úctu a obdiv 

 poskytovať pomoc 

 byť ústretový 

 vyslovovať uznanie a chváliť 

 byť ohľaduplný 

 byť k druhým pozorný 

 venovať druhému čas 

 povzbudzovať druhého 

 prejavovať súhlas 

 prejavovať priateľstvo 

 starať sa o blaho druhého 

 umožňovať niečo druhému 

 odpúšťať, prepáčiť 

 urážať druhého 

 vysmievať sa druhému 

 podceňovať druhého 

 stavať inému prekážky 

 prehliadať druhého 

 ohovárať a zahanbovať 

 prejavovať nedôveru 

 prejavovať odpor 

 vyslovovať nesúhlas 

 odmietať snahu druhého 

 obmedzovať druhého 

 zľahčovať výkon druhého 

 obviňovať druhého 

 byť arogantní voči druhému. 

 

Súhlasíme s Říčanom (1995) i viacerými ďalšími autormi, že jedným 

z viacerých faktorov spojených v súčasnosti so školskou nedisciplinovanosťou, je 

nedostatok autority učiteľa. Na jednej strane je tu spoločenské očakávanie (otázka 

je, či je vôbec korektné), že každý pedagóg bude mať akúsi „prirodzenú autoritu“, 

o ktorej sme hlboko presvedčení, že je predovšetkým charizmou, vlohou, niečím 

skôr mimoriadnym, na druhej strane spoločnosť dlhodobo oberá učiteľa prakticky 

o všetky nástroje posilňujúce jeho osobnú autoritu. Od spoločenského postavenia, 

cez výšku platu, až po to, že v konflikte žiak – učiteľ je práve učiteľ spravidla ten, 

kto „nezareagoval správne“, ktorého sa ani inšpekcia, ani zriaďovateľ nezastane. 

Po roku 1989 sa na Slovensku ideologicky účelovo autorita spájala 

s autoritarívnosťou a totalitou, vytváral sa negatívny obraz pojmu autorita, so 

zrejmou snahou zaplniť čo najviac školský priestor liberálnymi myšlienkami. Tento 

jav vznikol ako masívny nástup obdobia postmoderny, pre ktorú je charakteristické 

uvoľňovanie vzťahov, odmietanie tradičnej morálky, pluralita, ale aj neustála zmena 

a chaos. Revolučný prelom v informačno-komunikačných technológiách (od 

mobilných telefónov až po internet) a ich masívne rozšírenie a štandardne lepšie 

zvládanie generáciou mladšou ako strednou a staršou generáciou, vytvorilo situáciu, 

keď už učiteľ nie je hlavným sprostredkovateľom vedomostí a poznatkov. Tým sa 

oslabila jeho tradičná pozícia voči žiakom. 

Pokiaľ ide o autoritu, musíme konštatovať, že nie je zďaleka násilnou 

mocou. Je to opora (sociálna, emocionálna i expertná), niekto na koho sa môžeme 

s dôverou obrátiť. Môže to byť náš tútor alebo niekto, kto nesie za nás v danom 

jasne určenom čase zodpovednosť. Je to niekto, kto vie narábať so svojou i jemu 

zvonka delegovanou mocou, ale nezneužíva ju. Viažu sa na ňu síce „mocenské 
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prostriedky“, ale autorita by ich mala využívať len v prípade, že niekto cielene 

a opakovane daný rámec pravidiel porušuje.  

Aj v škole musí platiť to, čo v iných oblastiach spoločenského života. To, že 

sme si pred zákonom všetci rovní, neznamená, že napr. šofér autobusu má rovnakú 

zodpovednosť ako cestujúci. Rovnako to platí pri policajtovi, ktorý rieši priestupok, 

ale aj pri učiteľovi. Ak žiak ohrozuje spolužiakov, učiteľa, vzdelávací proces, potom 

učiteľ musí mať nástroje, aby ho usmernil. 

Existujú viaceré kritériá delenia príčin nevhodného správania žiakov. 

Jednoduchosť a prehľadnosť je charakteristická pre trojokruhové delenie, ktoré 

uvádzajú Kalhous a Obst (2009): 

 biologické faktory (vrodené, získané počas gravidity alebo po úraze) – 

napríklad odchýlky stavby tela a funkcie nervovej sústavy žiaka (napr. ADHD), 

temperament, 

 sociálne faktory – ide napr. o vplyv výchovného prostredia rodiny, vplyv 

skupinovej dynamiky v triede, vplyv partie, širšej komunity a médií,  

 situačné faktory – okamžitá atmosféra triedy, udalosť na predošlej hodine 

alebo napríklad nudný výklad učiteľa. 

Pri konkretizovaní faktorov nevhodného správania žiakov sa v odbornej 

literatúre často stretávame s týmito príčinami: 

 Aktuálna zdravotná indispozícia žiaka, resp. chronický zdravotný problém. Žiak 

neprimerane reaguje kvôli zdravotnému stavu, od bolesti zubov, cez zvýšenú 

teplotu, nádchu, bolesti hlavy až po vážnejšie zdravotné problémy fyzického 

alebo psychického charakteru.  

 Poruchy správania. Bez špecifických podnetov sa správa voči učiteľom i žiakom 

(prípadne i k sebe) deštruktívne. Ide o dlhodobé a opakované prejavy. Súčasťou 

takýchto foriem správania môže byť aj prejavy hyperaktivity, instabilty 

a neschopnosti udržať na vyučovaní pozornosť. Často sa stáva, že sú poruchy 

správania spojené aj so špecifickými (vývinovými) poruchami učenia. 

 Nuda. Žiak je „nastavený“ na to, že sa mu vytvára program, ktorý ho má zaujať. 

Nie je pripravený nájsť si primeraný náhradný program (čítať si, kresliť ap.). 

 Problémy emocionálne. Ide o pestrú paletu príčin, od rodinných konfliktov 

(napr. v čase rozvodu) cez nešťastnú lásku až po opakované prejavy 

úzkostlivosti.  

 Neprítomnosť negatívnych dôsledkov. Ide o vážny problém súčasnej sociálne 

pedocentricky orientovanej rodičovskej výchovy, ktorá odmieta trestanie detí. 

Ak sa žiakovi „nemôže nič stať“, oslabuje to jeho sebareguláciu a môže sa to 

prejaviť v nevhodnom správaní. 

 Predvádzanie sa. Ide buď o predvádzanie sa pred spolužiačkami so snahou 

zapáčiť sa, ale môže byť aj únikovým „šašovstvom“, za ktorým sa skrýva obava 

zo zlyhania či hľadanie pozornosti učiteľa.  

 Negatívne modely správania. Ide o snahu „podobať sa“ napr. neformálnemu 

negatívnemu vodcovi v triede, mediálnym vzorom, ale môže ísť aj modely zo 

sociálno-patologického prostredia. 
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 Sám pedagóg, vzdelávacia činnosť. Negatívne prejavy žiakov môže spúšťať aj 

učiteľ nevhodným a necitlivým správaním voči nim, alebo nevhodným 

prezentovaním vzdelávacieho obsahu.  

 Nedostatočná výchova v rodine. Jednostranná koalícia rodiča s dieťaťom voči 

učiteľovi, či negatívna až „zhadzovačná“ prezentácia učiteľa rodičmi pred 

dieťaťom, môže viesť k neúcte k učiteľovi a k negatívnym prejavom správania. 

 Nízka sebadôvera žiaka vzhľadom ku školskej práci. Je spojená buď s odmietaním 

pracovať, alebo rušivými prejavmi správania.  

 Dlhotrvajúca duševná námaha. Nielenže znižuje pozornosť, ale aj sebareguláciu 

žiaka. Žiak stráca koncentráciu, odmieta ďalej pracovať, prezentuje sa nevhodnými 

poznámkami. 

 Priestor, v ktorom prebieha vyučovanie. Nesúrodo usporiadaný priestor a neporiadok, 

môžu v žiakoch posilňovať negatívne prejavy správania. 

 

Tab. č.2: Negatívne prejavy žiakov v triede (spracované podľa Bendl, 2011a) 
 

Negatívne prejavy voči spolužiakom Negatívne prejavy voči učiteľom 

 

 schovávanie vecí spolužiakov 

 ničenie výtvorov spolužiakov  

 ohováranie slabších jedincov  

 odmietaním pomôcť týmto 

jedincom 

 používanie nevhodných, sprostých 

a urážlivých slov medzi žiakmi 

 poškodzovanie majetku 

spolužiakov (ceruziek, rysovacích 

a výtvarných pomôcok) 

 

 rušením hodín rozprávaním  

 neplnením úloh a povinností  

 drzými poznámkami smerujúcimi na 

osobu učiteľa, ohováraním učiteľa  

 nepripravenosťou na vyučovanie 

(pomôcky, nezmazaná tabuľa)  

 odmietaním spolupráce  

 rôznymi spôsobmi vyrušovania 

(cvakaním perom, hojdaním sa na 

stoličke) 

 podvádzaním pri testoch, používanie 

ťahákov, napovedaním spolužiakovi 

 nedovoleným používaním mobilných 

telefónov na hodinách 

 

Otázka je, čo je možné a potrebné urobiť preto, aby sa minimalizovali 

negatívne prejavy žiakov v škole. Po roku 1989 sa už uskutočnilo viacero pokusov, 

ktoré azda priniesli čiastočné pozitíva (napr. zavedenie etickej výchovy ako tréningu 

komunikačných zručností, pestrá paleta preventívnych programov), ale ako keby to 

boli len kvapky, zatiaľ čo negatívne vplyvy sú prúdom, ktorý ich strháva (napr. 

oslabenie rodinnej výchovy, negatívny vplyv masmédií). 

Súhlasíme s Rýdlom (2017), že je potrebné nanovo definovať školu. Už nielen 

ako vzdelávaciu či výchovno-vzdelávaciu inštitúciu, ale ako inštitúciu sociálno-

pedagogickú. Komplex problémov, ktorý je spojený s devalvačnými prejavmi žiakov 

voči učiteľom i spolužiakom, nie je možné riešiť čiastkovými opatreniami.  

Spomenieme iba niektoré. V prvom rade potrebujeme väčšiu zaangažovanosť 

spoločnosti i rodičov. Bez zmeny spoločenského statusu učiteľa a bez posilnenia jeho 

delegovanej autority (a to je nielen vecou politických elít, ale aj vecou rodičov) sa 

nestane zamestnanie učiteľa/vychovávateľa dostatočne atraktívne pre ľudí 
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s ašpiráciami a pre ľudí tvorivých. Preto je výber vhodných adeptov na pedagogické 

študijné odbory nevyhnutnou podmienkou zlepšenia. Bez skutočne dobrých učiteľov 

nemôžeme mať lepšiu školu.  

Súčasný ekonomický hodnotový diktát formuje človeka predovšetkým ako 

homo consumericus (Lipovetsky, 2009). Skutočná humanizácia spoločnosti je ťažko 

možná bez zmeny sociálno-ekonomických priorít. Nestačí sa zaoberať detskými 

právami. Pokiaľ bude väčšou hodnotou získanie bohatstva ako šírenie dobra, nie je 

nijaký dôvod na to, aby sa dieťa správalo v škole inak, ako sa k jeho rodičom správa 

štátna byrokracia či silné finančné skupiny.  

Cesta je dlhá. Mohli by sme azda začať napĺňaním drobnej, ale náročnej 

ašpirácie. Snažiť sa o to, aby deti chodili do našich škôl radšej ako dnes. Znamená to 

však, že na chodenie do školy sa musíme tešiť aj my. 
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Edukačný proces a jeho vplyv na disciplínu žiakov 

Educational Process and Its Effect on Discipline of Pupils 

Gabriela Siváková 

Abstract 
The article addresses the possible causes of undisciplined behavior and the 

analysis of factors that influence the behavior of pupils in the school 

environment. Describes a number of aspects that relate to problem class 

behavior. Attention is also paid to the prevention of such behavior. By 

maintaining discipline and motivating their pupils, they can achieve very 

good results; on the other hand, where discipline and motivation are lacking, 

they can become independent not only from specific teaching but from 

education in general. Thus, classroom discipline is one of the basic pillars of 

a pupil's success. 

Key words: Discipline. Lesson. The teacher. Pedagogical Team. 

 

Abstrakt 
Príspevok sa zaoberá možnými príčinami nedisciplinovaného správania 

a analýzou faktorov, ktoré ovplyvňujú správanie žiakov v školskom 

prostredí. Popisuje viaceré aspekty, ktoré súvisia s problémovým správaním 

na vyučovacej hodine. Pozornosť je tiež venovaná prevencii pred takýmto 

správaním. Udržaním disciplíny a vhodnou motiváciou svojich žiakov sa dajú 

dosiahnuť veľmi dobré výsledky, no naopak, tam, kde disciplína a motivácia 

chýbajú, môže nastať nezáujem nielen o konkrétnu výučbu, ale o vzdelávanie 

všeobecne. Disciplína na vyučovacej hodine preto predstavuje jeden zo 

základných pilierov úspešnosti žiaka. 

Kľúčové slová: Disciplína. Vyučovacia hodina. Učiteľ. Pedagogický kolektív. 

 

Snáď najdôležitejším aspektom výučby je riadenie školskej triedy. Učitelia 

nedokážu úspešne učiť svojich žiakov, ak nedokážu uplatniť svoj vplyv na nich. 

Efektívne manažovať a motivovať triedu sú jedny z najbežnejších obáv dnešných 

pedagógov. Každý učiteľ by sa mal v prvom rade naučiť, ako v triede vytvoriť 

vhodnú atmosféru a udržať disciplínu na vyučovaní. Disciplína je tréning mysle 

a charakteru. Mali by sme ju do detí vštepovať od mladého veku. Treba začať doma 

a pokračovať v tom aj v školskom prostredí. Disciplína nás učí sebaovládaniu. Robí 

z nás zodpovednejších ľudí, ktorí si plnia svoje povinnosti. Uvedomujeme si, že 

namiesto toho, aby sme robili to, čo sa nám páči, musíme sa naučiť mať radi to, čo 

robíme. Úlohou učiteľa je pomôcť žiakovi vybudovať v sebe pocit zodpovednosti. 

Pomáhať žiakovi riadiť vlastné správanie, aby z neho v budúcnosti bola spokojná 

a úspešná osobnosť. Existuje niekoľko spôsobov, ako môže učiteľ podporiť, resp. 

vytvoriť dobrú disciplínu v triede. 

V dnešnej dobe učitelia kladú čoraz väčší dôraz práve na disciplínu 

súvisiacu so školským prostredím. Prekvapujúce je zistenie, že pri posudzovaní 

vyučovania, ktoré má byť podkladom hodnotenia práce učiteľa, sa kladie väčší dôraz 

na to, ako učiteľ dokáže zvládnuť svojich žiakov, ako na ostatné aspekty 
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vyučovania. Posledné pozorovania a výskumy ukázali, že čas venovaný riešeniu 

problémom správania žiakov v triede podstatne znižuje priestor, ktorý má učiteľ 

k dispozícií pre vlastnú výučbu (Bendl, 2011).  Ranjard (porov. Auger, 2005, s. 13) 

uvádza, že ak má učiteľ problémy s disciplínou žiakov, netýka sa to otázky 

vyrušovania alebo hluku v triede. Ale znamená to, že sa učiteľovi nepodarilo udržať 

taký prah hluku, aby bolo možné ešte so žiakmi pracovať. Takýto druh vyrušovania 

nie je adresovaný samotnému učiteľovi ako tradičný hluk v triede alebo negatívne 

prejavy žiakov, ale na učiteľovi je úplne nezávislý. Tento prejav žiakov voči 

učiteľovi nie je nepriateľský, ale je skôr prejavom ľahostajnosti.  

Správanie, ktoré nie je v súlade s disciplínou, nie je záležitosť jedinej príčiny, 

ale množstvom faktorov, či už vnútorných (biologických), vonkajších (výchova, 

prostredie), alebo situačných, ktoré sa navzájom kombinujú. Diagnostikovanie príčin 

školskej nedisciplinovanosti je dôležitou časťou preventívneho opatrenia a riešenia 

problémov. Podľa toho môžeme usúdiť, s akou príčinou, alebo akými príčinami 

spájame konkrétne problémové správanie dieťaťa a zvolíme tak vhodné metódy 

a prostriedky na vytváranie disciplíny. Nesprávne určenie príčin nedisciplinovaného 

správania môže mať za následok komplikácie, či danú vec ešte zhoršiť. Aby učitelia 

viedli žiakov k správnemu správaniu, k slušnosti, k sociálnemu správaniu, aby vedeli 

predchádzať problémom správania, musí učiteľ nevyhnutne svojich žiakov dobre 

poznať, vyznať sa v ich potrebách, skúmať príčiny ich deviantného správania. 

Nekompetentní učitelia môžu spôsobiť fatálne chyby, ktoré ovplyvnia aktuálne 

a budúce správanie detí a mládeže v negatívnom zmysle. Niektorí učitelia si 

vysvetľujú, že nedisciplinované správanie žiakov je výraz ich skazenosti, či útok na 

pedagóga. Pritom za deviantným správaním žiakov môže byť úplne iný problém 

(Bendl, 2011, s. 74). Učiteľ by mal problémy spojené s disciplínou riešiť v pokoji, bez 

emócií a s rozumom reagovať na žiaka. Riešenie konfliktov so žiakom sa týka hlavne 

charakteristík učiteľa, prácou so školským poriadkom, vývojovým momentom, 

prirodzenosťou nedisciplinovanosti a uplatňovaním kognitívneho prístupu, ktorý 

pozostáva v tom, že sa snažíme žiakovi vysvetliť, o čo vlastne v danom prípade ide, 

zmeniť jeho pohľad na vec, jeho spôsob myslenia a uvažovania o danom probléme.  

Na formovanie disciplíny vplýva predovšetkým začiatok hodiny a jej včasné 

ukončenie, tempo hodiny, organizácia práce, dynamika činnosti, striedanie vážnej 

práce s humorom. Formovanie disciplíny ovplyvňuje celý vyučovací proces. 

Dôležitá je aj príprava na vyučovaciu hodinu, tá je zrkadlom práce učiteľa a žiakov, 

predovšetkým ak ide o vytváranie disciplinovaného správania žiakov a mládeže. 

V školskom poriadku majú žiaci určené základné pravidlá správania. Významnou 

mierou na formovaní disciplíny žiakov prispievajú učitelia. Hlavne takí, ktorí 

dokonale ovládajú svoj predmet, majú autoritu, majú pedagogický cit, vedia správne 

a ľudsky, primerane veku so žiakmi pracovať. Rôzne organizačné formy, ich 

modifikácie a modernizácie vytvárajú osobité podmienky na formovanie disciplíny. 

Pri výchove žiakov k disciplíne sú dané určité podmienky, ktoré musí učiteľ alebo 

vychovávateľ dosiahnuť. Musí poznať základné ciele pri formovaní disciplíny 

a musí poznať podmienky, za ktorých sa dajú realizovať (Višňovský, 2002, s. 166). 

Dobre zorganizovaná vyučovacia hodina je predpokladom, že si v nej žiaci 

osvoja určité vedomosti, ale aj vhodným prostriedkom výchovy uvedomelej 
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disciplíny. Vyučovacia hodina má ▫ podchytiť záujem žiakov. Tam, kde je záujem, 

aj pozornosť, je zároveň znížené riziko vzniku disciplinárnych priestupkov.“ 

Vyučovacia hodina sa všeobecne považuje za zrkadlo výchovnej 

a vyučovacej práce učiteľa, najmä ak ide o vytváranie návykov disciplinovaného 

správania žiakov. 

Na formovanie disciplíny vplýva presný začiatok vyučovacej hodiny. Na 

základe výskumov Brťka (1959) píše: „Zlý začiatok vyučovacej hodiny mal zlý účinok 

na disciplinovanosť žiakov.“ 

Učiteľ má vstúpiť do triedy hneď po zazvonení. Kyriacou (2008, s. 64) 

uvádza dva najdôležitejšie aspekty, ktoré súvisia so začiatkom hodiny, a tým je 

presnosť (dochvíľnosť) a tiež vytvorenie pozitívneho očakávania.  

Po ukončení hodiny sa uplatňujú tri rôzne faktory riadenia výučby 

(Kyriacou, 2008, s. 66): 

1. Hodina by mala skončiť včas. 

2. Príprava žiakov na ukončenie hodiny. 

3. Zaistenie usporiadaného odchodu žiakov z triedy. 

Brťka (1959) zhrnul skúsenosti z vyučovacej hodiny na zlepšenie disciplíny: 

 Učiteľ nesmie poľaviť z náročnosti na prácu, pri povinnostiach, ktoré majú 

žiaci svedomito vykonať. 

 Zvyšovať kvalitu práce, a to tým, že učiteľ pomáha žiakom správne si 

počínať pri práci, radí im, ako najlepšie dosiahnuť vytýčený cieľ. 

 Povzbudzuje ich v práci, rozširuje záujmy o predmet, o učivo tým, že to 

podáva zrozumiteľne názorne, pôsobí na cit žiakov, upúta ich ▫ pozornosť, 

rozvíja aktivitu a tvorivosť. 

 Každý zlý výkon, slabší výsledok žiaka, zhodnotí buď známkou alebo len 

informatívne. Nestrpí lajdáctvo v práci, odpisovanie... a zakročí proti nemu... 

Turek (2010, s. 291) uvádza, že na vyučovacích hodinách okrem toho, že 

vznikajú časové straty, sú aj ďalšie príčiny, ktoré znižujú jej efektívnosť. Medzi tieto 

príčiny patria najmä: oneskorený príchod žiakov i učiteľa na vyučovaciu hodinu, 

nepripravenosť žiackych i učiteľových pomôcok na vyučovaciu hodinu, slabá alebo 

žiadna príprava žiakov i učiteľa na hodinu, nesprávna štruktúra vyučovacej hodiny 

a podobne.“Štruktúra vyučovacej hodiny nemôže byť náhodná, živelná, ale ani 

nemenná, univerzálna. Vyučovací proces má určitú postupnosť vyučovacích činností 

(etapy) učiteľa a žiakov, ktorú Turek (2010, s. 291) nazýva didaktický cyklus. 

Atmosféra, ktorá panuje v triede, má vplyv nielen na správanie všetkých 

zúčastnených (učitelia a žiaci), ale aj na kvalitu práce. Žiaci majú jasnú predstavu 

o tom, čo v triede vytvára príjemnú atmosféru. Učiteľ by mal dozerať na spôsob, 

akým žiaci v triede rozprávajú. Rovnako musí dbať na to, aby sa v triede nevytvorili 

vzťahy založené na sile a slabosti ich členov a na vzájomnom zastrašovaní. Podľa 

Auger a Boucharlat (2005, s. 69-71) je dôležité, aby žiaci vedeli, že: 

 nemôžu v triede rozprávať alebo sa správať tak ako cez prestávku; 

 musia sa naučiť rozprávať tak, aby rešpektovali druhých, t. j. neskákať 

druhým do reči a poslúchať; 
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 mali by sa naučiť kultivovane oznamovať, čo majú na srdci. Žiaci majú 

tendenciu uprednostňovať pred slovom vyjadrovanie pomocou zvuku, 

obrazov a emócií.  

Žiaci, z ktorých sa skladá trieda, spolu s učiteľmi, ktorí v triede vyučujú, sa 

podieľajú na tvorbe triednej klímy.  Klíma triedy súvisí s mierou zapojenia žiakov 

vo výučbe.  

Obst (2009, s. 397) uvádza faktory, ktoré ovplyvňujú klímu triedy: 

 počet žiakov v triede – pri ich vysokom počte nemôže učiteľ v priebehu 

výučby komunikovať  so všetkými žiakmi rovnako intenzívne, 

 lokalizácia žiakov v triede – existujú tzv. „akčné zóny“, v ktorých sú žiaci 

viac zamestnávaní učiteľovými aktivitami a rôznou intenzitou, 

 uprednostňovanie jednotlivých žiakov.      

Klíma triedy, ktorú učiteľ navodí, môže mať zásadný vplyv na motiváciu 

žiakov a ich postoj k učeniu. Z hľadiska podpory procesu učenia žiakov sa za 

optimálne považuje taká klíma triedy, ktorú môžeme charakterizovať ako 

cieľavedomú, orientovanú na úlohy, uvoľnenú, vrelú, ktorá podporuje žiakov so 

zmyslom pre poriadok (Kyriacou, 2008, s. 79). Jednou z úloh učiteľa je stmeliť 

svoju triedu ako kolektív. To sa učiteľovi podarí len vtedy, keď bude venovať 

dostatočnú pozornosť vzájomnému zoznámeniu a formulovaniu spoločných cieľov. 

Spoločne so žiakmi by sa mal dohodnúť na tom, čo vytvára v triede príjemnú 

atmosféru a formulovať spoločné hodnoty, ktoré bude trieda rešpektovať ako jedna 

skupina. K tomu, aby sa žiak mohol učiť, sa potrebuje v triede cítiť bezpečne. Na 

druhej strane ale musí mať pocit úplnej istoty, že v triede nemôže robiť čokoľvek. Je 

len na učiteľovi, aby si už od začiatku školského roku stanovil určitý poriadok 

a pravidlá, ktoré bude v triede uplatňovať, a ktoré bude žiak dobre poznať. Práve 

v škole si mladý človek osvojuje určité pravidlá (Auger, Boucharlat, 2005, s. 69). 

Na celkovú atmosféru v škole pôsobí aj to, či si členovia pedagogického 

kolektívu vážia jeden druhého, či sa podporujú. Je potrebné venovať pozornosť 

disciplíne v pedagogickom kolektíve, lebo disciplína žiakov predpokladá disciplínu 

učiteľov. Nemožno podceniť príkladné ▫ pôsobenie učiteľov. Ak sa majú presadiť 

jednotlivé požiadavky v žiackom kolektíve, treba dôsledne uplatňovať požiadavky 

na správanie každého učiteľa. To sa týka nielen vonkajšieho poriadku, ktorý musí 

každý pedagóg dodržiavať, ale aj jeho vlastného uvedomele disciplinovaného 

správania.“ 

„Dobert a Scholz (1989, s. 31) uvádzajú, že pri utváraní účinnej atmosféry je 

potrebné: 

 Aby sa všetci pedagógovia zapojili do plánovania a organizovania práce, 

a tak mal každý podiel na rozvíjaní disciplíny a poriadku. 

 Aby všetci pedagógovia dostali presne naplánované úlohy. To im dáva 

istotu v ich konaní, pomáha racionálne ▫ využívať čas a zvyšovať disciplínu 

v pedagogickom i žiackom kolektíve. 

 Aby riaditeľ pracoval diferencovane – pracovať diferencovane znamená, 

poznať silné a slabé stránky, otázky a problémy každého učiteľa a spolu 

s ním nájsť pôvod vzornej práce alebo prejavujúcich sa nedostatkov. 
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 Aby riaditeľ vyhodnocoval a využíval dobré skúsenosti – v práci pedagógov 

sa osvedčila najmä stála výmena skúseností. 

 Aby riaditeľ rozvíjal rozličné diferencované formy spolupráce medzi 

pedagógmi. 

Na formovanie uvedomelej disciplíny má vplyv i žiacky kolektív. V žiackom 

kolektíve sa rozvíja priateľstvo, spolupatričnosť, úcta, ale i uvedomelé disciplinované 

správanie. V škole jednotlivec aj kolektív majú rovnaký cieľ, chápu, čo sa od nich 

žiada, i to, aké majú povinnosti. Preberajú zodpovednosť, ak porušia disciplínu. 

„Tým, že žiakov vychovávame k uvedomelej disciplíne v kolektíve, pre 

kolektív a prostredníctvom kolektívu, vytvárajú sa medzi jednotlivcom a kolektívom 

osobitné, zložité, jemné a diferencované vzťahy. Podľa toho, ako sa jednotlivec 

správa, posudzuje ho kolektív“ (Brťka, 1959, s. 129).  

Učiteľ je dôležitou osobou pri utváraní disciplíny žiakov v školskom 

prostredí, pretože od jeho kvalít morálnych, odborných a aj pedagogicko–

psychologických závisí priebeh vyučovacieho procesu. Veľký význam má aj jeho 

správanie, a to nielen vo vzdelávacej inštitúcii, ale aj mimo nej, lebo učiteľ by mal byť 

pre svojich žiakov príkladom – vzorom. Práca učiteľa je mimoriadne zodpovedná, 

pretože chyby vo výchove môžu mať, a často aj mávajú, vážne dôsledky. Kým chyby 

v materiálnej výrobe vedú k nepodarkom, ktoré sa dajú nahradiť novými, 

dokonalejšími výrobkami, chyby vo výchove a vzdelávaní zanechávajú hlboké 

dôsledky na celý život a na prevýchovu jedinca sa musí vynaložiť neobyčajne veľa 

úsilia a námahy (Bajtoš, 2003, 58-59). Základnou podmienkou je, aby učiteľ poznal 

prostredie, v ktorom žiak žije – rodinné, školské, mikrosociálne prostredie triedy, 

rodiny, študentského domova. Dobré, podnetné prostredie, v ktorom je autorita, 

v ktorom je určitý poriadok, aby vhodne spĺňal podmienky na formovanie disciplíny. 

Ďalšou podmienkou je, aby učiteľ ovládal zákonitosti výchovného pôsobenia, aby 

mohol vedecky postupovať pri riešení nedisciplinovanosti a pri formovaní pozitívneho 

správania. Ďalšou podmienkou pri formovaní disciplíny je, aby učiteľ poznal 

mechanizmus vyššej nervovej činnosti. Učiteľ tak dokáže lepšie pochopiť správanie 

jednotlivých žiakov, lepšie ho dokáže vysvetliť, zdôvodniť a hľadať optimálne 

riešenia. Výchova disciplíny v škole sa spája aj s formovaním mravného presvedčenia, 

zvykov, návykov, učiť žiakov, čo je správne a čo nesprávne, demokratické 

a nedemokratické, humánne a nehumánne, učiť ich treba samostatne sa rozhodovať, 

disciplinovane konať (Višňovský, 2002, s. 167). 

Pre učiteľa, ako uvádza Tišťanová (2012, s. 90), je žiaduce, aby vedel 

„čítať“ z mimiky svojich žiakov, ktorá prináša nesmierne veľa informácií, napr. 

o momentálnom stave žiaka, o jeho záujme o učivo, jeho citovej zaangažovanosti 

a podobne.  

Správanie žiakov závisí vo veľkej miere od samostatného učiteľa, od jeho 

postoja k žiakom, prístupu k pedagogickej práci a od jeho schopnosti rozvíjať 

výchovné účinné vzťahy k žiakom. „Učiteľova osobnosť je v procese 

disciplinovania žiakov mimoriadne významná. Nie je len nejakým nevyhnutným 

mechanickým článkom medzi školskou inštitúciou a žiakmi, ale svojou úlohou, ktorú 

hrá v ich vyrovnaní sa s disciplinárnymi vzťahmi a so spoločenským poriadkom 

vôbec, stáva sa doslovne súčasťou celého ich výchovného a ich osobnosť 

vytvárajúceho procesu“ (Jurovský, 1955).  
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Obst (porov. Bendl, 2011, s. 91) si kladie otázku, ktoré príčiny 

nedisciplinovanosti môže ovplyvniť učiteľ. Je pochopiteľné, že nie všetky faktory, 

ktoré sa podieľajú na nedisciplinovanosti správania žiakov v triede, má učiteľ vo 

svojej moci. Môže ich však odstraňovať, eliminovať, ovplyvňovať. Na niektoré 

príčiny má učiteľ veľký vplyv (napr. nudný výklad, preťažovanie žiakov, 

prehliadanie nevhodného správania, vlastná nedochvíľnosť ako zlý príklad žiakom). 

Menší vplyv má napríklad na spôsob výchovy žiaka v rodine, hodnoty a postoje 

žiakov, ktoré vychádzajú z rodinného prostredia. Skoro žiadny alebo celkom žiadny 

vplyv nemá na vrodené odchýlky stavby a funkcie nervovej sústavy žiaka, 

hormonálne poruchy a spoločenskú klímu.“  

Úspešnosť práce učiteľa v značnej miere závisí aj na tom, ako dobre pozná 

svojich žiakov. Poznávanie osobnosti však nie je ľahké a nevhodne volenými 

postupmi sa sám učiteľ môže podieľať na vzniku nevhodného správania žiakov.  

„Dobrým učiteľom je ten, kto ovláda pedagogickú teóriu výchovy 

uvedomelej disciplíny, a uvádza ju do života vo svojich konkrétnych podmienkach, 

používa pritom čo najúčinnejšie zásady, metódy a prostriedky, a to podľa potreby 

výchovného vplyvu, aby dosiahol dobrý výsledok“ (Brťka, 1959). 

Jednou z najčastejších chýb, ktorých sa dopúšťajú učitelia, je tá, že žiakov 

dostatočne nechvália. Žiaci, ktorým chýba sebadôvera alebo motivácia, ale aj žiaci, 

ktorí sa cítia prehliadaní sú veľmi citliví a potrebujú oveľa viac chváliť (a menej 

kritizovať). Niekedy sa stáva, že chválenie na takýchto žiakov neúčinkuje. Pochvala 

nepôsobí samo o sebe – rozhodujúcu úlohu tu hrá emocionálna reakcia na samotné 

chválenie. Pre vznik takejto reakcie je podstatné, aby si žiaci vážili rozhodnutie 

učiteľa, verili mu a brali svoju pochvalu vážne, a aby sami pripisovali pochválenej 

práci aspoň nejakú hodnotu (Petty, 2008, s. 63).   

Učiteľ má mať v triede prirodzenú autoritu, ktorú žiaci uznávajú a prijímajú, 

dôležité je, aby žiaci prijali postavenie učiteľa a uznali, že ho oprávňuje riadiť ich 

správanie.“ 

Podľa Augera (2005, s. 74) mať autoritu predstavuje: 

 pracovať na sebe, budovať vlastnú osobnosť, budovať autoritu; 

 umožniť ostatným pracovať na sebe, pomáhať im k osobnostnému rastu, aby 

získali zodpovednosť za vlastné správanie; 

 pôsobiť cez vzťahy na iných ľudí; 

 prekonať strach, dôverovať sám sebe a žiakom; 

 schopnosť obmedziť násilie v triede a zabezpečiť dodržiavanie spoločne 

stanovených pravidiel.  

Podľa Kyriacoua (2008, s. 99) je však „autorita učiteľom daná, aby 

vystupovali ako manažéri učenia žiakov, a nie ako nositelia mocenského vzťahu.“ 

Podľa Obsta (2009, s. 399) uznanie právomoci môže byť založené na 

rešpekte k osobe konkrétneho učiteľa – neformálna autorita alebo na rešpekte k roli, 

ktorou ho poverila spoločnosť – formálna autorita.  

S pedagogickým majstrovstvom veľmi úzko súvisí autorita učiteľa, ktorá 

má veľký význam pre účinnosť výchovno-vzdelávacieho pôsobenia každého 

riadiaceho a výchovného pracovníka. Autorita predstavuje možnosti a schopnosti 

osobnosti či spoločenskej skupiny účinne ovplyvňovať žiaka. V konkrétnej 
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výchovnej činnosti je utváranie autority učiteľa ovplyvňované aj na základe 

existencie všetkých povahových a charakterových vlastností, odbornej a metodickej 

pripravenosti. Osobitný význam tu má vedomostná úroveň učiteľa a také vlastnosti, 

ktoré v celku formujú vzťah žiakov k svojim učiteľom (Kačániová, 1992, s. 239).   

Na formovanie disciplíny u žiakov vplýva aj učiteľova náročnosť. Stupeň 

náročnosti učiteľa závisí od toho, ako svoje požiadavky predkladá a ako sa k nim 

žiaci stavajú – či dobrovoľne mobilizujú sily na ich plnenie, alebo ich prežívajú ako 

nepríjemnú nutnosť, vtedy ich plnia len z obáv pred následkami, trestom, alebo sa 

k nim správajú pasívne. Dôležitým faktorom je, ako učiteľ motivuje činnosť, 

správanie a konanie žiakov. Žiakov je možné aktivizovať tým, že sa im zverí 

zodpovednosť a preukáže dôvera. 

V súčasnom období sa vo výchovnom pôsobení kladie dôraz na osobnosť 

samotného učiteľa ako facilitátora výchovy, ktorý má zodpovednosť za to, čo 

žiakovi ponúkne a pozitívne obohatí jeho skúsenosti, postoje a s využitím stratégií 

a metód usmerní správanie k zachovávaniu noriem disciplíny. Učiteľ má usporiadať 

školské prostredie, klímu v triede tak, aby žiaci boli v každodennom styku 

s normami, ktoré regulujú ich správanie, aby bola dodržaná disciplína. Úspech 

učiteľa pri výchove k disciplinovanosti je v tom, že dokáže vonkajší tlak na 

dodržiavanie noriem zmeniť na vnútorné prijatie noriem žiakom, keď sa normy ▫ 

stanú jeho vlastnými (Gogová, Kročková, Pintes, 2004, s. 240).  

Vychovávateľ, ako uvádza Motto (2005, s. 128-129) musí byť vo svojom 

prístupe náročný, aby sa láskavosť nezvrhla na neporiadok, nedisciplinovanosť, 

nepravidelnosť, stratu vychovávateľovej vážnosti v očiach mladých. Autorita 

pedagóga však nespočíva len v objektívnej autorite eticko-náboženských princípoch 

či rozumných miestnych noriem a zvyklostí ponúknutých vychovávanému, ale aj 

v stelesnení týchto princípov vychovávateľom, ktorý je milujúci a uznávaný. 

Hlavným cieľom, ktorý musí mať na zreteli učiteľ, je socializovať žiakov, od čoho 

sa odvíja všetko ostatné. Socializovať znamená naučiť ich žiť v spoločnosti. Aby 

toto bolo možné, musia byť najskôr vytvorené podmienky, ktoré to umožnia. 

Napríklad jasne stanovené pravidlá slušného správania. Dôležité je, aby učiteľ 

dohliadol na to, aby sa v triede nevytvorili vzťahy založené na sile a slabosti ich 

členov, pretože socializácia nemôže prebiehať pri použití násilia. K tomu, aby 

dospievajúci prijal myšlienku, že každý človek sa musí podriadiť pravidlám 

a normám, potrebuje mať vo svojej blízkosti dospelé osoby, ktoré na rešpektovaní 

pravidiel a zákonov trvajú a sami ich dodržujú. Učiteľ, ktorý si pri výchove žiakov 

zakladá na etických hodnotách vzájomného rešpektu, na nenásilí a tolerancii, 

vytvára medzi žiakmi navzájom aj medzi žiakmi a učiteľom pozitívne vzťahy 

a pomáha žiakom, aby si tieto pravidlá osvojili (Auger, Boucharlat, 2005, s. 69).“     
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Pohľad na problémy devalvačného správania  

žiakov voči učiteľom 

The Issue of Devaluation Behaviour  

of Pupils Against Teachers 

Katarína Tišťanová 

Abstract 
The current school practice shows the growing problems of aggressive, 

devaluation behaviour of pupils against teachers. The real communication 

failure between the actors in education are on the rise. The contribution deals 

with a brief look at the problems devaluation behaviour of pupils against 

teachers and offers a brief look at some of the carried out researches on this 

subject. 

Key words: The devaluation of. Devaluation Behaviour. Depreciation. The 

Aggressiveness of the. Pupil. Teacher. 

 

Abstrakt 
Súčasná školská prax poukazuje na narastajúce problémy agresívneho, 

devalvačného správania sa žiakov voči učiteľom. Reálnych komunikačných 

zlyhaní medzi aktérmi edukácie pribúda. Príspevok sa zaoberá stručným 

pohľadom na problémy devalvačného správania žiakov voči pedagógom 

a ponúka stručný pohľad na niektoré realizované výskumy k tejto 

problematike.  

Kľúčové slová: Devalvácia. Devalvačné správania. Znehodnocovanie. Agresivita. 

Žiak. Učiteľ. 

 

Už dlho sa v súčasnej spoločnosti diskutuje o náraste nevhodných 

a sociálno-patologických prejavov detí a mládeže. Tieto javy sa čoraz viac vyskytujú 

aj v školskom prostredí. Ide nielen o prejavy neúcty a nevážnosti voči sebe 

navzájom v interakcii žiak a žiak, ale vyskytujú sa aj mnohé konfliktné situácie 

učiteľ a žiak, učiteľ a rodič. Najčastejšie sa vyskytujúcimi javmi sú šikana 

a kyberšikana, agresivita, toxikománia, útoky verbálneho a neverbálneho charakteru 

(psychické a fyzické) na oboch stranách účastníkov pedagogického komunikovania.  

V našom príspevku sa chceme stručne zaoberať prejavmi devalvačného 

správania sa žiakov voči učiteľovi. Prejavy neúcty voči učiteľovi sú viditeľné aj na 

našich školách. 

Ide o tzv. devalvačné pôsobenia zo strany žiakov, pod ktorými rozumieme 

napr. narúšanie edukačného procesu rôznymi nežiaducimi činnosťami žiakov, 

vrátane devalvačných postojov a prejavov k učiteľovi. Nie je nič neobvyklé, že 

žiaci, najmä nižšieho stredného vzdelávania a žiaci stredných škôl odmietajú 

dodržiavať školské pravidlá, vyjadrujú a prezentujú neúctu voči učiteľovej autorite 

a správajú sa ohrozujúco a nebezpečne voči učiteľovi. Ako píše G. Siváková (2016, 

s. 9), uvoľnenie školskej disciplíny, ku ktorej v uplynulých rokoch došlo, prispelo 
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tiež k tomu, že v žiackych kolektívoch narastá násilie, agresivita a šikanovanie, ktoré 

sú často zacielené aj na učiteľa. 

Pojem devalvácia (z lat. devaluare, znehodnocovať) znamená znehodnotenie. 

Pojem je najčastejšie používaný v ekonomike ako znehodnotenie, oslabovanie meny. 

V komunikácii v edukácii je vhodnejšie uvažovať o pojme sociálna, pedagogická 

devalvácia, znehodnocovanie, prejavovanie neúcty voči účastníkovi edukačného 

procesu. 

Prejavy a formy devalvácie môžu byť rôzne. Môžu to byť rôzne prejavy 

nepriateľského správania, priame šikanovanie, zasahovanie do činnosti, urážanie, 

ponižovanie, nedodržiavanie požadovaných pravidiel, atď. Ak sa takéto a podobné 

prejavy vyskytujú v edukačnom procese, môže to mimoriadne negatívne vplývať na 

jeho priebeh a výsledky. V praxi sa stretávame aj s učiteľmi, najmä učiteľkami, 

ktoré opúšťajú učiteľské povolanie. 

Štatistiky, koľkokrát sa stal učiteľ terčom hnevu žiaka alebo rodiča, nie sú 

známe. Nevedie ich ani rezort školstva, ani polícia. Čo môže urobiť škola v prípade 

fyzického útoku žiaka na učiteľa? Možnosti sú takmer žiadne. A. Petáková zo 

Združenia samosprávnych škôl Slovenska hovorí, že: „v prípade fyzického útoku 

môžeme volať políciu, ale to je veľmi ťažké riešiť okamžite. V prípade agresivity 

žiaka zákon umožňuje ochranné opatrenie – izoláciu žiaka do samostatnej 

miestnosti, aj privolanie polície. Ak je však žiak agresívny, budú ho naraz držať 

štyri učiteľky?“ Podľa autorky fyzické útoky pribúdajú najmä na východnom 

Slovensku. Učiteľom a riaditeľom sa tiež stáva, že svoje auto nájdu poškodené 

alebo s prepichnutými pneumatikami.  

(https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/350975-ucitelov-pred-utokmi-iba-novy-

manual-neochrani/) 

Pojem agresivita pochádza z latinského výrazu ad-gredior, teda priblížiť sa, 

približovať sa, ísť na nejaké miesto, zmocniť sa nejakého miesta, zničiť nejaké 

miesto, osobu, bytosť. Podľa J. Svobodu (2014, s. 39) je dané stupňovanie 

vysvetlenia významu slova agresivita podstatné a správne. 

V edukačnom prostredí nachádzame rôzne typy agresivity. Z. Martínek 

(2009) delí agresiu na fyzickú a verbálnu, aktívnu a pasívnu, priamu a nepriamu. 

Tieto typy kombinuje navzájom a popisuje osem druhov agresie:  

 Fyzická aktívna priama – znamená bitky, fyzické atakovanie, využívanie 

prevahy fyzickej sily nad obeťou. V školskom prostredí sa s touto agresiou 

stretávame vo forme šikany a fyzického napádania obete cez facky, 

kopance, podkladanie nôh a pod. V takejto forme môže byť páchaná aj 

učiteľovi zo strany žiaka. Žiak dá učiteľovi facku, kopne ho, opľuje ho, 

uhryzne, uštipne. 

 Fyzická aktívna nepriama – agresor si nájde iného človeka na to, aby 

mohol ubližovať obeti. Pôvodný agresor iba prihliada, väčšinou vymýšľa 

spôsoby, ako to urobiť, sám sa však na samotnej agresii nepodieľa. V škole 

napríklad nahovorí iného spolužiaka, aby fyzicky ublížil obeti. 

 Fyzická pasívna priama – ide o fyzické bránenie niekomu v dosahovaní 

cieľa. V školskom prostredí je pomerne častá, ide o ničenie školských 

pomôcok, ktoré sú nutné pre úspech v niektorom z predmetov, schovávanie 

učebníc, poškodzovanie učebníc a písaniek, vytrhnutie domácej úlohy 
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z písanky a pod. Učiteľovi žiak vypína kábel zo zdroja od prístroja na 

ktorom premieta prezentáciu, schováva mu triednu knihu, kriedy a pod. 

 Fyzická pasívna nepriama – ide o odmietnutie splnenia niektorých 

požiadaviek napríklad uvoľnenie miesta v lavici, pomoc postihnutému 

spolužiakovi. Na strane devalvácie učiteľa môže ísť o odmietnutie dať sa 

vyskúšať, ukázať učiteľovi vypracovanú domácu úlohu a pod. 

 Verbálna aktívna priama – ide o nadávky, urážky, hanlivé slová, 

znevažovanie, slovné ponižovanie, ironické poznámky. Niektorí učitelia 

vzdali ,,boj“ s vulgarizmami, ktoré používajú žiaci v škole so slovami, že 

ide o normálny jav a postavili sa do pozície prehliadajúcich. Verbálna 

aktívna priama agresivita je však aj najčastejšou agresiou zo strany žiaka na 

osobu učiteľa.  

 Verbálna aktívna nepriama – ide o ohováranie, ktoré ubližuje druhému, 

jedná sa o mierne psychické ubližovanie spolužiakovi, patrí tu aj posmech, 

typickým prípadom je aj zámerne zlé poradenie spolužiakovi, keď zle 

odpovie, celá trieda sa na tom výborne zabáva, zaraďujú sa sem aj intrigy, 

drobné ,,srandičky“, vďaka ktorým sa jedinec necíti v triede práve najlepšie. 

Patrí sem tiež ,,symbolická agresia“. Ide v nej o zosmiešňujúce básne, 

kresby, ktoré môžu byť umiestnené v triede, na chodbách školy, či na 

internete, týkajúce sa devalvovaného učiteľa. 

 Verbálna pasívna priama – ide o úplnú ignoráciu druhého človeka, takýto 

jedinec sa stáva pre agresora ,,neexistujúcim“.  

 Verbálna pasívna nepriama – znamená nezastať sa niekoho, kto je 

nespravodlivo kritizovaný či trestaný, v mnohých triednych kolektívoch sa 

nachádzajú jedinci, ktorí sú označovaní ako ,,čierne ovce“ triedy, ide 

väčšinou o problémových žiakov, ktorí majú problémy so správaním, 

vzhľadom k tomu, že sú často účastníkmi triednych konfliktov, stávajú sa 

pre zvyšok triedy výhodnými, všetko zlé je ich chyba, za všetko môžu oni, 

nikto z triedy sa ich nezastane.  

D. Kopčanová pod psychickým týraním rozumie celý rad verbálnych 

i neverbálnych prejavov zo strany žiakov, ktoré majú za cieľ zosmiešniť, ponížiť, 

potupiť učiteľa, devalvovať jeho schopnosti, útočiť na jeho sebaúctu, otriasť jeho 

sebavedomím, spôsobiť mu psychickú nepohodu až traumu. Dostupné na internete: 

https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/cinnost-vychovneho-poradcu/preview-

file/vychovny-poradca-a-prevencia-nasilia-v-skole-1030.pdf. Podľa autorky žiaci 

pritom môžu využiť veľké množstvo prejavov - od verbálnych až po fyzické 

ohrozenie. Pri verbálnom násilí ide o najrôznejšie nemiestne poznámky, používanie 

posmešných mien alebo prezývok, zahanbovanie a ponižovanie učiteľa pred žiakmi, 

pred ďalšími učiteľmi, na verejnosti, na školskom dvore, na chodbe, v triede a pod., 

zosmiešňovanie výzoru a úpravy učiteľa, vyhrážanie a zastrašovanie často v spojení 

s vulgárnymi nadávkami. Snaha znemožniť pokojný priebeh vyučovacieho procesu 

hlasným rozprávaním, výkrikmi, vulgárnymi nadávkami, vyrušovaním, 

neposlúchnutím príkazov učiteľa. Verbálne prejavy môžu byť sprevádzané rôznymi 

neverbálnymi prvkami, provokatívnymi pohľadmi, grimasami, mimikou, 

gestikuláciou, komediálnymi pohybmi, či rôznymi zvukovými efektmi: vydávaním 
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zvukov, vyrábaním hlučných ruchov - napr. pískavé hračky, zvonenie mobilu, 

búchanie, klopanie po lavici atď. 

Za fyzické násilie (napadnutie) učiteľa pokladáme prejav agresívneho 

správania sa žiaka voči učiteľovi s úmyslom spôsobiť mu fyzickú bolesť. 

Najčastejšie ide o facku, či úder (údery) do tváre, kopance sprevádzané afektívnymi 

reakciami žiaka. Tento typ agresívneho správania môže byť niekedy už vopred 

naznačený nevhodným správaním sa žiaka v triede: pokrikovanie po učiteľovi, 

nadávky, zastrašovanie, vulgárne odvrávanie a podobne.  

Súčasnosť, aj keď nie je priamo alarmujúca, si vyžaduje našu pedagogicko-

psychologickú pozornosť. Ako pedagógovia tieto a podobné vplyvy žiakov môžeme 

opisovať, vieme charakterizovať, avšak treba priamo a jednoznačne uviesť, že ich 

nemáme systematicky spracované. Realita je taká, že pedagógovia a psychológovia 

sa danej oblasti začínajú zodpovednejšie venovať až v ostatných rokoch. Podnety 

pre rozpracúvanie danej oblasti u nás nachádzame u autorov, napr. J. Hroncová 

(2016), I. Emmerová (2011, 2016), I. Ištván, S. Kariková (2010), C. Határ (2007), 

Z. Martínek (2009).  

V roku 2009 autorky M. Francová, J. Mitrová a A. Tůmová vymedzili 

pojem šikanovanie učiteľov. Prvé výskumy začali byť realizované v roku 2004, išlo 

o výskum J. Džuka a A. Jenčovej (2005), ktorí si ako obeť násilia všímali učiteľa 

a jeho vystavenie sa atakom zo strany žiakov. Medzi najfrekventovanejšie prejavy 

patrili verbálne negatíve prejavy – nepríjemne výroky, posmešky a nadávky. V ČR 

zrealizoval podobný výskum na stredných školách J. Tomášek (2009) a zistil, že až 

43,4 % respondentov sa vo svojej kariére stretlo aspoň s jednou z foriem 

agresívneho správania voči sebe. S. Bendl (2010) uvádza, že 27 % učiteľov prvého 

stupňa ZŠ sa stretlo s vulgárnosťou voči učiteľovi a 2,76 % so šikanovaním učiteľa 

zo strany žiaka.  

V roku 2010 aj S. Kariková realizovala podobný výskum u učiteľov 

materských škôl, základných a stredných škôl. Jej výsledky jednoznačne poukazujú na 

výrazne zmeny, ktoré súvisia s nárastom negatívnych aspektov v učiteľskej profesii. 

I. Emmerová (2011) realizovala výskum dotazníkovou metódou v školskom roku 

2010/2011 v stredoslovenskom regióne. Cieľom výskumu bola aj problematika 

agresívneho správania žiakov a rodičov voči učiteľovi. Až 67,52 % učiteľov uviedlo, 

že sa s agresívnym správaním voči sebe stretlo. Zaujímavé sú aj zistenia, že agresívne 

správanie voči učiteľovi sa prejavuje u čoraz mladších vekových kategórií.  

Iný výskum u učiteľov ZŠ uskutočnila M. Bieliková a kol. (2011) a L. 

Csémy a kol. (2014). J. Ratkovská (2015) vo svojom výskume na vzorke 164 

učiteľov uvádza, že až 90,3 % učiteľov sa stretlo s daným problémom v školskej 

praxi. Ako najčastejšie formy devalvačného správania popisuje zámerné ignorovanie 

učiteľa (70,7 %), ironické poznámky žiakov (51,2 %) a zvýšený hlas žiaka 

v komunikácii s učiteľom (43,3 %). 

Každý učiteľ by mal poznať určité obranné stratégie a spôsoby zvládanie 

konfliktných situácií vyskytujúcich sa v škole. Na mieste stoja otázky prevencie 

a možnosť predchádzať takémuto konaniu žiaka. Za veľmi dôležité považujeme 

úplne prvé, úvodné stretnutie učiteľa so žiakmi, napr. na začiatku školského roka. 

Tieto okamihy bývajú častokrát podceňované, no domnievame sa, že sú nesmierne 
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dôležité pri vytváraní autority učiteľa v triede a budovaní dobrej, pozitívnej 

a bezpečnej klímy v triede. Súhlasíme s D. Kopčanovou, že je nutné, aby: 

 Učiteľ prejavil naozajstný záujem o žiakov. Dôkazom toho je pozdravenie sa 

so žiakmi už vo dverách, ich oslovenie krstným menom, všímanie si 

študentského slangu, poznanie prostredia, z ktorého žiaci pochádzajú, časté 

chválenie a povzbudzovanie, a najmä individuálna interakcia so žiakmi (teda 

neoslovovanie triedy ako celku).  

 Jasné vytýčenie pravidiel správania sa v triede. Disciplína má byť 

podporovaná čestne a konzistentne. Dohodnuté opatrenia je potrebné 

dodržiavať a spravodlivo vyhodnocovať. Každý incident v triede vzniká za 

jedinečných okolností, preto treba opatrne zvážiť každý krok pred vydaním 

rozhodnutia.  

 Zostať objektívny, nie mentorský. Pokúsiť sa o prijatie názoru študenta, 

pozrieť sa na vec z jeho perspektívy, prípadne z viacerých perspektív. 

V prípade potreby oprieť sa aj o svedectvá ďalších, nezaujatých osôb.  

 Ukázať svoju humánnosť. Byť pripravený otvorene pripustiť svoje chyby 

a byť vzorom asertívneho správania sa. Podľa možnosti používať humor všade 

tam, kde je to vhodné.  

 Minimalizovať prejavy sily a nadradenosti v každodennej komunikácii so 

žiakom. T. Jablonský (2006, s. 55) tvrdí, že spôsob, ako učitelia komunikujú so 

žiakmi, sa výrazne podieľa na vytváraní atmosféry vyučovacej hodiny 

i celkovej školskej klíme. Sedieť za katedrou, či stáť vo väčšom odstupe pred 

žiakmi, vysiela signál bariéry medzi učiteľom a žiakmi, kým spontánne 

prejdenie sa medzi lavicami a komunikovanie s jednotlivými žiakmi znižuje 

tenziu vznikajúcu z hierarchických vzťahov.  

 Riešenie problémového správania priamo a ihneď. 

 Zaujatie kooperatívneho prístupu. 

Podľa J. Hroncovej (2016, s. 117) nárast deviantného správania u mladej 

generácie má stúpajúci trend a čím ďalej, tým viac je jeho výskyt častejší aj 

u školopovinných žiakov, nezriedka v školskom prostredí. Na túto situáciu 

poukazuje aj Správa o stave školstva na Slovensku a o systémových krokoch na 

podporu jeho ďalšieho rozvoja, ktorú vypracovalo Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR v roku 2013. V tejto Správe v Úlohe RS-6-3 pod názvom 

„Zvýšiť bezpečnosť v školách a školských zariadeniach“ sa uvádza, že za výrazný 

problém školstva sa považuje ohrozovanie bezpečnosti detí a žiakov, pedagogického 

a nepedagogického personálu školy (šikanovanie žiakov, napádanie učiteľov zo 

strany žiakov alebo iných zákonných zástupcov). Ministerstvo školstva otvorene 

priznáva existenciu závažných výchovných problémov so žiakmi a navrhuje zvýšiť 

počet odborných zamestnancov (napr. sociálnych pedagógov) pre oblasť prevencie 

rizikového správania žiakov. 

Stále však platí, že najúčinnejšou ostáva otázka prevencie. O tejto sa popísalo 

už veľmi veľa a jej sporadické uplatňovanie na školách sa častokrát míňa účinku. 

Učitelia by si mali uvedomovať potrebu vytvárať v škole bezpečný priestor cez 

budovanie pozitívnej a príjemnej klímy v triede, mali by uplatňovať nové a partnerské 

prístupy k žiakom, otvorenú, nenásilnú komunikáciu, používať efektívne formy 
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spolupráce. Učiť žiakov konštruktívne riešiť problémy a konflikty, záťažové situácie, 

rozvíjať sociálne a komunikačné kompetencie žiakov. Žiaľ, mnoho učiteľov z praxe 

na tieto odporúčania podotkne, že sú v praxi nerealizovateľné a neostáva na ne 

priestor. Je na mieste zamyslieť sa nad tým, ako ďalej? 
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Vnímanie učiteľa žiakmi v kontexte  

jeho osobnostných a profesijných kompetencií 

Pupils' Perceptions of a Teacher in the Context of His/Her 

Personal and Professional Competencies 

Slavomíra Bellová 

Abstract 
The paper deals with the personality of a teacher who has a dominant role in 

forming classroom relationships. Teaching profession, education and school 

as such are constantly changing, evolving, adapting in our modern age. 

However, something does not change and it would only hurt if it changed. 

We mean that pupils and teachers meet "live" in the learning process. In the 

contribution we focus on the personality characteristics of the teacher and his 

professional competences from the point of view of pupils' perception. 

Attention was also paid to perceiving the characteristics and competencies 

perceptions of perceptions of teacher authority. 

Key words: The Teacher. Pupil. Personality. Pedagogical Competencies. 

 

Abstrakt 
Príspevok sa zaoberá problematikou osobnosti učiteľa, ktorý má dominantnú 

úlohu pri utváraní vzťahov v triede. Učiteľská profesia, vzdelávanie a škola 

ako taká sa v našej modernej dobe neustále menia, vyvíjajú sa, prispôsobujú 

sa. Niečo sa však nemení a bolo by len na škodu, ak by sa to zmenilo. Máme 

na mysli to, že vo vyučovacom procese sa „naživo“ stretávajú žiaci a učitelia. 

V príspevku sa venujeme osobnostným charakteristikám učiteľa a jeho 

profesijným kompetenciám z pohľadu vnímania žiakov. Pozornosť sme 

zacielili aj na vnímanie uvedených charakteristík a kompetencií na vnímanie 

autority učiteľa.  

Kľúčové slová: Učiteľ. Žiak. Osobnosť. Pedagogické kompetencie.  

 

Učiteľská profesia je problematikou často diskutovanou tak u nás, ako aj 

v zahraničí. Existuje málo profesií, kde osobnosť človeka zohráva kľúčovú úlohu. 

V prípade povolania učiteľa je charakteristika osobnosti práve tým zmieneným 

kľúčovým prostriedkom, vďaka ktorému sa realizuje v školách výchovno-vzdelávací 

proces a do značnej miery na osobnosti učiteľa závisí aj realizácia obsahu výchovy, 

motivácia študentov, vytváranie životných postojov a je význačným činiteľom pri 

žiakovom učení. Osobnosť učiteľa je však v súčasnej dobe vnímaná rôznymi 

spôsobmi a  určite je kľúčovou výzvou. Učitelia sa na Slovensku v súčasnosti 

netešia takej úcte a vážnosti, ako to bolo v minulosti a aká prináleží ich poslaniu 

a úlohe pri kreovaní nových generácií. Jednak je na osobnosť učiteľa nazerané 

z rôznych uhlov pohľadov, z hľadiska jeho funkčnosti, kvalít, charakteristík, 

kompetencií, ale môžeme sa na osobnosť učiteľa pozerať aj cez optiku rôznych 

skupín v spoločnosti. Jedným z dôležitých pohľadov na učiteľa je: „Do akej miery 

ovplyvňuje učiteľ žiakov či študentov? Aké vlastnosti by mal učiteľ mať z pohľadu 



STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE  
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2018, č. 1 

 

173 

širšej verejnosti? Aké vlastnosti by mal mať z pohľadu samotných žiakov? Cez aké 

vlastnosti učiteľa žiaci vnímajú aj učiteľovu autoritu?“ Odpovede na tieto otázky sa 

pokúsime zhrnúť v nasledovných riadkoch.  

Pelikán (1991) analyzoval osobnosť učiteľa, kde zistil, že úroveň práce 

učiteľa závisí na stupni a miere sociability učiteľa, typu vzdelania, interakcii so 

žiakmi, obľúbenosti v kolektíve, odbornosti, primeranosti klasifikácie, 

organizačných schopnostiach, miere tvorivosti. Nízke korelácie vyšli v spojitosti 

s vekom, pohlavím, dĺžkou praxe, zdravotným stavom. Na vysvetlenie pojmu 

osobnosť existuje nespočetné množstvo rôznych definícií od rôznych odborníkov, 

rôznych typov – kolekcionistické, dispozičné, integratívne, adaptívne, zdôrazňujúce 

jedinečnosť osobnosti, osobnosť ako autorstvo činov a zmyslu života a iné. Mnohé 

definície sa v určitých častiach líšia, ale podstata všetkých definícií spočíva v tom, 

že osobnosť je charakteristický spôsob myslenia, správania, emócií, ktoré 

ovplyvňujú osobitný štýl jedinca a jeho vzťahy s prostredím. Kováč (2002) vo svojej 

všeobecnej definícii osobnosti ju poníma ako „ako psychologickú realitu, ktorú 

tvoria temperamenty biologického a sociálneho pôvodu“. Od všeobecnej definície 

osobnosti prejdeme k definícii osobnosti učiteľa, ktorú Chmelárová (2007, s. 1) 

definuje ako „organický súhrn učiteľových schopností, vedomostí, spôsobilostí, 

osobnostných vlastností a spôsobov správania. Učiteľ je dôležitým determinujúcim 

činiteľom úspechu vo výchovno-vzdelávacom procese, a preto je nevyhnutné, aby 

disponoval takými vlastnosťami, vedomosťami a spôsobilosťami, aby bol čo 

najkompetentnejší túto zodpovednú prácu vykonávať“. Významné komponenty 

osobnosti učiteľa uvádza Mikšík (2007), medzi ne patrí psychická odolnosť – ako 

osobnostná rezistencia voči dezintegrujúcim vplyvom, nadhľad do podstaty 

a povaha záťažových situácií. Ďalej je to adaptabilita, adjustabilita a flexibilita, 

predstavujú schopnosti alternatívneho riešenia situácii. Nasleduje schopnosť 

osvojovania si nových poznatkov – ochota učiť sa a účinne regulovať svoje vnútorné 

a vonkajšie aktivity. Poslednou uvádzanou charakteristikou vzťahujúcou sa 

k osobnosti učiteľa je sociálna empatia a komunikatívnosť. S typológiou učiteľa sa 

spája meno Lewin (In Čáp, 1993), ktorý rozdeľuje učiteľov na typ: autokratický – 

rozkazuje, hrozí a trestá, málo rešpektuje priania a potreby detí, má pre nich málo 

porozumenia, jednoznačne determinuje žiakov svojimi skúsenosťami, úsudkami 

a rozhodnutiami, poskytuje im málo samostatnosti a iniciatívy; liberálny – deti riadi 

málo alebo vôbec, pokiaľ má na deti požiadavky, nekontroluje a nepožaduje ich 

dôsledné plnenie; demokratický – ponúka deťom prehľad o celkovej činnosti 

skupiny a ich cieľoch, udeľuje menej príkazov a podporuje iniciatívu, pôsobí skôr 

príkladom než hojnými trestami a zákazmi, necháva skupinu diskutovať o spoločnej 

práci, podávať návrhy a umožňuje deťom vybrať si, ako problém riešiť, je prístupný 

diskusiám i o iných než školských záležitostiach, má pre deti a ich individualitu 

porozumenie. Podľa Vašutovej (2004) sú tieto tradičné typológie prekonané 

v súvislosti so zmenou učiteľských rolí. Autorka prináša rozdelenie učiteľov na 

tradicionalistov – majú negatívny postoj k reforme, lebo narušuje ich stereotypy 

a tradičné spôsoby, neradi sa vzdávajú svojich osvedčených postupov; 

a chameleónov – majú ambivalentný postoj ku školskej reforme, uvedomujú si 

potrebu zmeny, ale k reformným snahám sú zdržanliví, zaraďuje sem aj učiteľa 

entuziastu, ktorý reformu víta, pokiaľ zodpovedá jeho predstavám. 
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Učiteľské povolanie má rozhodujúci význam v oblasti vzdelávania 

a výchovy žiakov, preto je na učiteľa kladený celý rad požiadaviek a očakávaní. Tak 

ako v mnohých oblastiach života sa hľadá akýsi ideál, aj pri osobnosti učiteľa často 

počujeme „Aký by mal byť ideálny učiteľ?“ Jůva (2001) vo svojich výskumoch 

uvádza, že harmonická syntéza učiteľovej hodnotovej orientácie, vzdelania, 

pedagogických, didaktických a metodických schopností a osobnostných rysov sú 

hlavným predpokladom k účinnému výchovno-vzdelávaciemu pôsobeniu učiteľa. 

Z tejto myšlienky vyplývajú rysy učiteľovej osobnosti: – prísna spravodlivosť 

(nepreferovať niektorých žiakov, nenechať nedostatky bez povšimnutia, postupovať 

jednotne pri hodnotení a klasifikácií); – tvorivosť (hľadať stále niečo nové, 

neuspokojiť sa s jedným riešením, prekonávať hlavne sám seba, nenapodobovať 

iných ale hľadať nové); – zásadový, morálny postoj – cítenie, správanie a myslenie 

má byť v duchu humanizmu, demokracie a vlastenectva); – hlboký prístup k žiakom 

(láska k žiakom ktorá sa ale prejavuje v kvalitnej pedagogickej práci); – 

pedagogický takt a kľud (schopnosť sebaovládania a pracovať sústredene, 

neponáhľať sa, byť trpezlivý); – pedagogická angažovanosť – zaujatie (citovo 

kladný prístup k žiakom a k predmetu); – optimizmus (dôvera vo výchovu 

a žiakoch, radostný prístup k práci). Kasáčová (2004) delí osobnostné predpoklady 

pre učiteľskú profesiu na tri dimenzie, ktoré sú odvodené od troch úrovní 

profesionality: individuálnej, spoločenskej a kvalifikačnej. Profesionalita učiteľa sa 

utvára v troch dimenziách:  

1. personálna dimenzia profesionality – sem patria vlastnosti: 

− intrapersonálne – sebadôvera, tvorivosť, zdravé sebavedomie, cieľavedomosť, 

zodpovednosť, emocionálna stabilita,  

− interpersonálne – trpezlivosť, flexibilita, kultivovanosť, presvedčivosť, 

svedomitosť, optimizmus, predvídavosť,  

2. odborná dimenzia profesionality – kvalifikačné požiadavky, ktoré sú legislatívne 

dané, napr. predpísaný druh vzdelania (magisterské, vysokoškolské, atď.),  

3. etická dimenzia profesionality – altruizmus, obetavosť, kongruencia, čestnosť, 

zásadovosť, priamosť, prejavuje sa v mravnom konaní a správaní, názoroch, 

postojoch.  

Z uvedených členení vyplývajú konkrétne požiadavky a predpoklady, ktoré 

súvisia s kompetenciami učiteľa. Nás zaujali výskumy realizované v zahraničí, ktoré 

mapovali silné stránky u učiteľov jednotlivých krajinách, ktoré vypovedajú 

o vnímaní učiteľa cez optiku národnostných rozdielov, odlišnosť kultúr, zvykov, ale 

na druhej strane odrážajú aj spoločné črty, ktorými sa učiteľská profesia vyznačuje. 

Gradišek (2012) realizovala výskum silných stránok učiteľov v Slovinsku. K svojmu 

výskumu použila dotazník životnej spokojnosti SWLS od Dienera a prvýkrát 

administrovaný rozsiahly inventár VIA-IS. Z uvedeného vyplynulo, že najvyššie skóre 

dosiahli také charakteristiky, ako: „spravodlivosť“, „láskavosť“, „úprimnosť“ 

a „láska“. Najnižšie zastúpenie mali: „kreativita“, „sebakontrola“ a „viera“. Najnižšie 

skóre mali „zmysel pre humor“. Chan a kol. (2008) skúmali silné stránky u čínskych 

učiteľov z Hong-Kongu. Najvyššie priemerné skóre zistili u silných stránok „láska“, 

„vďačnosť“, „tímová práca“, „spiritualita“ a „nádej“ a najmenšie priemerné skóre mali 

silné stránky „spravodlivosť“, „sebakontrola“ a „statočnosť“. Z charakterových cností 

učitelia skórovali najvýznamnejšie v „transcendencii“ a „ľudskosti“ v porovnaní 
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s populáciou. Buskist a kol. (2002, In Mc Govern, Miller, 2008) zisťovali názory 

učiteľov na to, ktoré silné stránky sú významné pre ich pracovný úspech. Zoradili 

okolo 40 rôznych vlastností. Na najvyšších priečkach dôležitosti boli vlastnosti, ako 

schopnosť dodania odvahy študentom, rešpekt, otvorenosť a flexibilita. Následne sa 

obrátili na študentov a skúmali, ktoré vlastnosti si oni najviac vážia na učiteľoch. 

Z odpovedí študentov určili tieto vlastnosti: prívetivosť, kreativita, schopnosť zaujať, 

entuziazmus, vedenie v zmysle vedomostí, schopnosť stanoviť realistické ciele, 

nestrannosť a rešpektovanie druhých. Z výskumov vyplýva, že učitelia by mali dobre 

poznať svoje silné stránky, aby ich následne mohli efektívne využívať so snahou 

kvalitného vyučovania a tiež dokázali sa stať autoritou, ktorú budú žiaci vnímať ako 

presvedčivé vyjadrenie učiteľovej osobnosti.  

Osobnostné charakteristiky učiteľa zohrávajú veľký význam v edukácii. 

Dôležitú úlohu a  zastúpenie majú však aj jeho profesijné pedagogické kompetencie. 

Vašutová (2002, s. 12) sa prikláňa k vymedzeniu pojmu kompetencie ako 

receptívneho pojmu, ktorý „vyjadruje spôsobilosti ako komplex vedomostí, 

zručností, postojov a skúseností, ktoré sú cieľovými kategóriami profesie učiteľa 

v meniacej sa škole, sú teda rozvojaschopné, variabilné a flexibilné“. Učiteľ ich 

získava a rozvíja v priebehu celej svojej profesionálnej dráhy, vrátane etapy 

prípravného vzdelávania. Na kompetenciách je potom založený profesijný štandard, 

ktorý by mal byť normou stanovujúcou kľúčové kompetencie pre vstup do profesie, 

t. j. tie kompetencie, ktoré sú nevyhnutné pre kvalifikovaný štandardný výkon 

učiteľov. Spilková (2001, s. 90) považuje za vhodnejší a povahe práce učiteľa viac 

zodpovedajúci „prístup integratívny, holistický, ktorý vychádza z komplexného 

obrazu práce učiteľa, v ktorom kontextovosť a previazanosť jednotlivých 

komponentov hrá dôležitú úlohu“. Tento prístup zvýrazňuje štruktúry kompetencií, 

súbory previazaných činností a vhodných spôsobov správania. Profesijné 

kompetencie chápe ako komplexnú schopnosť alebo spôsobilosť k úspešnému 

vykonávaniu profesie. Zahŕňa vedomosti, zručnosti, postoje a osobnostné 

charakteristiky. Inšpiráciou pre prípravu slovenského prístupu ku kompetenciám 

učiteľa bol aj v Európe uznávaný model Osera (2001), ktorý člení štandardy učiteľa 

na päť skupín kompetencií. Ide o kompetencie orientované: 

 na seba ako na učiteľa; 

 na školu – na spoluprácu vnútri školy i s verejnosťou;  

 na individuálneho žiaka – na vzťahy učiteľa a žiaka, na diagnostiku žiaka 

a z nej vyplývajúce podporné intervencie voči nemu, na podporu stratégií 

učenia sa žiaka a jeho hodnotenie; 

 na žiakov ako na skupinu – na riešenie problémov s disciplínou a na podporu 

sociálneho správania sa žiakov; 

 na stratégie vyučovania – na riadenie a organizáciu vyučovacieho procesu, na 

využitie médií a na všeobecne didaktické a predmetové spôsobilosti.  

Na základe teoreticky uvedených osobnostných charakteristík a pedagogických 

kompetencií sme sa rozhodli rýchlou praktickou sondážou zmapovať vnímanie 

učiteľa žiakmi v spomínaných súvislostiach v praxi. Na vzorke 80 žiakov stredných 

škôl sme zisťovali: 

 V akej miere reflektujú žiaci spôsoby správania učiteľa?  
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 Čo si žiaci na svojich učiteľoch vážia, čo podporuje prirodzenú autoritu 

učiteľa? 

Za najvýraznejší znak žiaci pokladali to, keď učiteľ prejavuje k žiakom 

pochopenie, je humánny, tolerantný, berie ohľad na momentálny psychický a telesný 

stav žiaka (trému, psychickú traumu, chorobu apod.), napomáha prekonávať trému 

a strach. Žiaci v súvislosti s autoritou učiteľa považujú za prirodzenú autoritu takého 

učiteľa, ktorý prejavuje svoje majstrovstvo učiteľa založeného na dobrej znalosti 

psychológie mládeže a práce s ňou. Pozitíva pripisujú, keď učiteľ priestupky, 

previnenia žiakov rieši kladne, t. j. nie trestom, ale presviedčaním, prípadne radou. Čo 

sa týka vzdelávacej dimenzie, žiaci uviedli, že je veľmi dôležité, ak učiteľovi záleží na 

tom, aby žiaci pochopili učivo, ktoré sa snaží čo najlepšie vysvetliť, prípadne 

nepochopené učivo znova žiakom vysvetliť alebo dokončiť mimo vyučovania.  

Žiaci uviedli niekoľko charakteristík, ktoré znižovali autoritu učiteľa: učiteľ 

nespravodlivo známkuje, zle hodnotí učebné výsledky žiaka, neumožní žiakovi 

zlepšiť si známku, keď známkuje podstatne benevolentnejšie alebo prísnejšie ako 

iný vyučujúci, keď učiteľ svojím správaním pri skúšaní prehlbuje strach a trému 

odpovedajúceho žiaka, a to najmä tým, že sa odpovedajúcemu posmieva, trestá ho, 

keď požaduje aj znalosť takého učiva, ktoré riadne nevysvetlil alebo neuložil naučiť 

sa, a keď žiada predovšetkým nabifľované a nie pochopené. Jednou z vlastností, 

ktorá bola dávaná do popredia, je učiteľova spravodlivosť, resp. nespravodlivosť. 

Žiaci uvádzali, že učiteľ, ktorý je vždy objektívne spravodlivý, bol pre nich  

primeranou autoritou. Požiadavku na správanie učiteľa voči žiakom možno 

najstručnejšie vyjadriť takto: „učiteľ by mal mať žiakov rád – prejavovať úctu 

k žiakovej osobnosti, a zároveň byť k žiakom primerane náročný“.  

Na záver by bolo vhodné na základe uvádzaných teoretických východísk 

a praktickej sondáže odpovedať si na otázku: „Aký by mal byť ideálny učiteľ?“  

V oblasti kvalifikácie – dobre vysvetľujúci, disciplinovaný, odborne 

kompetentný, vytvárajúci vyučovanie príťažlivým; v oblasti charakterových 

vlastností – nápomocný, trpezlivý, priateľský, férový, zodpovedný, inteligentný, 

charizmatický, svedomitý; v oblasti vyučovania – rovnako pristupujúci ku všetkým 

študentom, spravodlivo hodnotiaci, pripravený, prejavujúci záujem o triedu; 

v oblasti správania – motivujúci, dohliadajúci, zapájajúci sa do činnosti v triede.  

Každý učiteľ či učiteľka môže ovládať teóriu, mať zmapované rôzne 

programy, metódy a stratégie. To ale nie je zárukou učiteľovej úspešnosti a nie je ani 

zárukou prirodzenej autority. Ideálny učiteľ je ten, ktorý má osobnostné 

charakteristiky a pedagogické kompetencie „namiešané“ v takom pomere, kde 

využíva svoje vedomosti, konanie a správanie ako najväčšiu výzvu pre 

skvalitňovanie a optimalizáciu práce.  
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Význam a vplyv komunikácie v oblasti  

devalvačných prejavov žiakov voči učiteľom 

Significance and Impact of Communication  

in the Field of Students' Devaluation of Teachers 

Dušan Galbavý 

Abstract 
The contribution deals with selected problems of communication. The author 

focused on the current problems and shortcomings in communicating in the 

school environment. Attention is focused on the devaluation manifestations 

of the pupils against the teachers, the causes and consequences of 

inappropriate communication between teachers and pupils. In the 

contribution, we also deal with bullying in the school environment in the 

context of communication and interaction in the school environment. All that 

is supportes by domestic and foreign researches. 

Key words: Teacher. Pupil. Pedagogic Communication. Interaction. Bullying. 

 

Abstrakt 
Príspevok sa zaoberá vybranými problémami komunikácie. Autor sa zameral 

na súčasné problémy a nedostatky v komunikácii v školskom prostredí. 

Pozornosť je zameraná na devalvačné prejavy žiakov voči učiteľom, na 

príčiny a dôsledky nevhodnej komunikácie medzi učiteľmi a žiakmi. 

V príspevku sa venujeme aj šikanovaniu v školskom prostredí v súvislosti 

s komunikáciou a interakciou v školskom prostredí. Uvádzané dopĺňame 

realizovanými domácimi i zahraničnými výskumami.  

Kľúčové slová: Učiteľ. Žiak. Pedagogická komunikácia. Interakcia. Šikana.  

 

Problematika jazyka a komunikácie vo výchovno-vzdelávacom procese je 

stále aktuálna, živá, diskutovaná. Je to preto, lebo jazyk a komunikácia sa považujú 

za významné činitele pri pôsobení školy na osobnosť žiaka. Rozvoj žiaka sa 

uskutočňuje tak, že sa žiak prostredníctvom komunikácie „otvára“ učebnému 

obsahu. Komunikácia je dôležitou súčasťou všetkých vzťahov ako v školskom tak 

i mimoškolskom prostredí. Je nevyhnuté poznať určité zákonitosti komunikácie, aké 

má vlastnosti a akým spôsobom sa realizuje, jej samotné vplyvy a dôsledky.  

Úspešná komunikácia je základným stavebným pilierom k úspechu pri 

interakcii dvoch a viacerých ľudí. Záleží od nej akákoľvek kooperácia medzi ľuďmi 

a to tak v osobnom živote, profesijnom živote, či vo výchovno-vzdelávacom procese 

v škole. Z pedagogického hľadiska môžeme na komunikáciu nazerať ako na 

„základný prostriedok uskutočňovania výchovy a vzdelávania, ktorý umožňuje 

sprostredkovanie v podobe verbálnych i neverbálnych prejavov učiteľov a žiakov, 

realizáciu zvolených cieľov, obsahu, metód a foriem ako prvkov vyučovacieho 

procesu (Navrátil a kol. In Svatoš 2005). Okrem funkcie pedagogickej komunikácie, 

kde vystupuje ako prostriedok realizácie výchovy a vzdelávania, je druhou 

základnou funkciou pedagogickej komunikácie to, že sprostredkováva vzťahy medzi 
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komunikujúcimi. Gavora (1988) uvádza, že vzťahy medzi učiteľom a žiakmi sa 

v priebehu komunikácie vytvárajú, aktualizujú, upevňujú a menia. Na začiatku 

komunikačného aktu sa tieto vzťahy odrážajú na jednej strane v podobe voľby 

partnera komunikácie a na strane druhej, v podobe akceptovania roly recipienta 

druhým komunikantom. Vzťahy medzi komunikujúcimi odráža nielen to, kto si 

koho vyberá za partnera komunikácie, ale aj to, akým spôsobom a o čom s ním 

komunikuje a akým smerom prúdia informácie (U  Ž; U  Ž ; U Ž). Vzťahová 

rovina komunikácie odráža sociálne a osobné vzťahy medzi učiteľom a žiakmi. 

V interakcii učiteľ – žiak ide o realizáciu aktívnej pedagogickej 

komunikácie, ktorá sa v podstate prejavuje vo forme dialógu. Základom interakcie je 

komplexné poznanie žiaka, a to najmä z hľadiska:  

 zdravotného stavu žiaka,  

 rodinného prostredia a zázemia,  

 úrovne psychických poznávacích procesov,  

 záujmov žiaka,  

 postavenia žiaka v kolektíve triedy, 

 toho, ako sa žiak prejavuje na iných vyučovacích hodinách, u iných učiteľov.  

Každá z týchto oblastí je dôležitá a každú by bolo možné ďalej podrobne 

opísať. Iste je rozdiel v prístupe k žiakovi, ktorý je zdravý a nevynecháva školu 

a k žiakovi, ktorý pre chorobu často chýba. Takisto je rozdiel v prístupe k žiakovi, 

ktorý má oboch rodičov a k žiakovi, ktorý je sirota a pod. Nelešovská (2005) uvádza, 

že „ak si učiteľ získa dôveru žiakov, jednoduchšie u nich dosiahne plnenie 

každodenných úloh v školskej práci, prebudí lásku k jednotlivým predmetom a upevní 

morálku v študentskom kolektíve. Ak žiak cíti dôveru k svojmu učiteľovi, dá mu 

okamžite svoju priazeň najavo svojím chovaním, otvorenosťou a komunikáciou.“ 

Interakcia v triede je jednou z podmienok, za ktorých vzniká a formuje sa klíma 

triedy. Špecifickosť klímy triedy je ovplyvňovaná aj prevládajúcim typom 

interakčného štýlu učiteľa. Zelina (1996) odporúča prostredníctvom rôznych metód 

meniť vzťahy medzi učiteľom a žiakmi z direktívneho na menej direktívny: viac 

povzbudzovať deti, používať akceptáciu, empatiu, pochvaly, vyslovenie dôvery; viac 

ponechať deti, aby organizovali svoju prácu; používať otázky, ktoré umožňujú žiakom 

voľnosť, dávať viac otázok na hodnotiace myslenie, tvorivosť, prežívanie, pocity; viac 

sledovať city a prežívanie detí, ich pozornosť; umožňovať žiakom, aby dávali otázky, 

dať im čas na myslenie, skúmanie, hľadanie; učiť žiakov počúvať, viesť rozhovor, 

polemiku; učiť žiakov tvorivo riešiť, používať heuristiky; rozvíjať hodnotiace 

myslenie žiakov, dávať im otázky, úlohy na rozvíjanie kritického myslenia v oblasti 

racionálnych problémov atď.  

Dodržiavanie uvedených metód sa následne premietne do interakčných 

vzťahov v triede na úrovni učiteľ – žiak a následne aj do aktuálnej klímy triedy. 

Kľúčovým prvkom vplývajúcim na vzťahy v triede je teda samotná osobnosť 

učiteľa. Na osobnosť učiteľa sa v súčasnej dobe kladú veľké požiadavky. Učiteľ by 

mal disponovať širokým všeobecným prehľadom a mal by mať vysokú odbornú 

vzdelanosť,  ktorú by si mal rozširovať a zdokonalovať. Žiadny učiteľ sa neobíde 

bez komunikačných zručností, ktoré slúžia ako východisko jeho komunikácie so 

žiakmi. Učiteľ nemôže obsiahnuť všetky prvky, ktoré by ovplyvnili klímu triedu, 
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vzájomné vzťahy, komunikáciu vždy k hladkému a harmonickému priebehu 

v triede. Tak, ako je v tomto vzájomnom procese dôležitá osobnosť učiteľa, je 

dôležitá aj osobnosť žiaka. V súčasnej dobe sa spoločnosť borí s novým 

fenoménom, a to s devalvačnými prejavmi v komunikácii žiakov smerom 

k učiteľom. Z médií sa čoraz viac dozvedáme o zvyšujúcej sa agresii žiakov v škole 

a o fyzických útokoch na učiteľov. Tak ako sme vyššie v príspevku uviedli, v rámci 

interakcie je potrebné poznať žiaka z rôznych hľadísk, stanoviť si pravidlá pri 

komunikácii, poznať potrebné zákonitosti komunikácie, snažiť sa o rešpekt 

a prirodzenú autoritu, v súčasnej dobe dochádza zo strany žiakov smerom 

k učiteľom ku komunikačnej devalvácii. V zmysle tohto, môžeme povedať, že 

devalvačné prejavy v komunikácii sú jednou z oblastí samotnej šikany.  

Z tohto pohľadu je veľmi dôležité si určiť, či sa dá šikana zo strany žiakov 

na učiteľa skutočne pokladať za šikanu. Vďaka rozhovorom v publikácii Šikana 

učitelů (Tůmová, Kuncová, Mitrová & Francová, 2009) usudzujeme, že názory 

odborníkov sa zhodujú v tom, že existuje agresia namierená zo strany žiakov na 

učiteľov, ale rozchádzajú sa v definícii  problému. Kolář a Nečina (2011) sa 

domnievajú, že tento problém sa nedá označiť ako „šikana učiteľov“. Kolář definuje 

šikanu iba v tom prípade, keď sa odohráva v rovnocennom vzťahu. Takúto agresiu 

pokladá za jeden z fenoménov šikany a hovorí o nej skôr ako o „agresii namierenej 

na učiteľa“. V tomto označení naráža na formálnu nadriadenosť pedagóga. Avšak 

ďalšia odborníčka Hončíková s týmto názorom nesúhlasí a v termíne „šikana 

učiteľov“ nevidí žiaden problém, pretože podľa nej je nadradenosť žiakov nad 

pedagógom evidentná. Prikláňame sa k definícií Lovasovej (2006, s.6), že „šikana 

učiteľov zo strany žiakov je akékoľvek žiakovo správanie, ktorého zámerom je 

ublížiť učiteľovi, ohroziť ho alebo zastrašovať.“ Medzi možné podoby fyzického 

šikanovania patrí podrážanie nôh, bitie, kopanie, pichanie špendlíkmi, naťahovanie 

špagátu medzi lavice, aby o ne učiteľ zakopol, hádzanie odpadkov na učiteľa, 

krádeže a útok zbraňou.  

V rámci nášho príspevku nás v súvislosti s komunikáciou a jej devalvačnými 

prejavmi zaujímajú podoby psychického šikanovania, medzi ktoré podľa Tůmovej, 

Kuncovej, Mitrovej & Francovej (2009) patria nadávky, urážky, vysmievanie sa, 

ohováranie, slovná agresia, vulgárne vyjadrovanie, lepenie hanlivých obrázkov na 

chrbát, vyhrážanie (fyzickým násilím, zbraňami, ohováraním, zabitím, zničením 

osobnej veci, sťažnosťami u vedenia, mocou či telefonátom rodičov alebo anonymné 

telefonáty a e-maily), natáčanie videí s cieľom uškodiť učiteľovi a ich umiesťovanie 

na internet (snímané videá bývajú často vyprovokované), ignorovanie, nereagovanie 

na pokyny, zámerné vyrušovanie, bojkotovanie vyučovania a schovanie alebo 

zničenie majetku učiteľa.  

U nás je problematika šikanovania učiteľov pomerne novodobým 

fenoménom. V zahraničí sa touto problematikou zaoberali skôr, o čom svedčí 

napríklad výskum z roku 1998, ktorý realizovali Pervin a Turner na škole vo Veľkej 

Británii. Výskum ukázal, že 91 % učiteľov uviedlo, že sa so šikanou učiteľov stretlo. 

71 % čelilo slovnému napádaniu a žiadosti na ukončenie boli často ignorované alebo 

nahradené inou reakciou (napr. poškodenie majetku). 15 % sa potýkalo aj 

s fyzickým násilím. Doba trvania bola rôzna, avšak 20 % respondentov tvrdí, že 

obeťami boli niekoľko rokov. 12 % občasného šikanovania nebolo vyriešeného ani 
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napriek hľadaniu pomoci od vedenia školy. 6 % opustilo svoje predchádzajúce 

miesto, aby sa vyhlo šikane. Pri zisťovaní najčastejších miest 62 % uviedlo 

pravidelné vyučovanie a 32 % mimo vyučovania, na chodbách. V 67 % obeť 

agresora poznala. Kvôli pretrvávajúcej šikane 15 % učiteľov znížilo svoje 

očakávania voči agresorovi a 32 % obmedzilo určité činnosti vo vyučovaní (napr. 

praktická, spoločná práca) kvôli zlej spolupráci.  

Ďalší výskum bol realizovaný v Luxembursku v roku  2007, kde sa zúčastnilo 

399 respondentov – učiteľov druhého stupňa základnej školy. Zistilo sa, že 23,9 % 

čelilo hrubým urážkam, 19,4 % ohováraniu, 9,3 % krádeži, 7 % sexuálnemu 

obťažovaniu, 5,8 % telefonickému obťažovaniu a 4 % priamemu fyzickému násiliu.  

V Českej republike sa výskumu násilia voči učiteľom zaoberala Magdalena 

Kohout Diaz (2007). Výskumné zisťovanie sa uskutočnilo v Prahe, Olomouci 

a v ich okolí v roku 2005. Celkom sa zapojilo 1 638 respondentov z 1. a 2. stupňa 

základných škôl. Podľa tohto výskumu násilie v školách nezáleží individuálne na 

každom žiakovi, ale je výsledkom sociálnej alebo kolektívnej konštrukcie tohto 

fenoménu. Násilie v škole je taktiež úzko spojené s globálnym utváraním školského 

prostredia, vnútorných aj vonkajších vzťahov a rolou inštitúcií. Tomášek (2008) 

zrealizoval výskum v ČR, ktorého cieľom bolo zmapovanie skúseností učiteľov 

a riaditeľov stredných škôl s rôznymi podobami násilia zo strany študentov. 

Výsledky ukázali, že 43,4 % učiteľov sa v priebehu svojej kariéry stretlo aspoň raz 

s jedným z uvedených javov. Najčastejšie išlo o urážanie a hrubé nadávanie 

učiteľovi v priebehu vyučovania, urážky zo strany rodičov, vyhrážky zneužitia 

vplyvných známostí a útoky na osobný majetok. Csémy a kol. (2013, 2014) sa vo 

svojej práci snažil analyzovať rozsah a formy agresívneho chovania žiakov. Projekt 

bol rozdelený do dvoch častí. V jednej boli dotazovaní učitelia a v druhej žiaci. 

Výskum prebiehal na českých základných školách a zúčastnilo sa ho 3 165 žiakov 

a 1 003 učiteľov. Popri otázkach zameraných na agresiu žiakov medzi sebou, bola tu 

zahrnutá aj otázka pýtajúca sa na hrubé, urážlivé správanie k niektorému z učiteľov 

a napadnutie niektorého z učiteľov. Pri prvej časti projektu, kde boli dotazovaní 

učitelia, sa ukázalo že až 77 % učiteľov si myslí, že agresivita žiakov je väčšia ako 

predtým. 19 % ju vidí rovnako a 4 % nevedelo posúdiť. Nikto s respondentov 

neoznačil možnosť, že agresivita žiakov je nižšia ako predtým. Ďalším zistením je, 

že 44 % mužov a 49 % žien sa stretlo s verbálnou agresiou voči nim. S fyzickým 

násilím sa stretlo 6 % mužov a 4 % učiteliek.  

Príčinami zlého správania žiakov sú podľa Taxovej a kol. (1996) poruchy 

funkcií niektorých rodín, kríza pedagogických inštitúcií, nedostatky v systéme 

ďalšieho vzdelávania učiteľov, odchod kvalifikovaných učiteľov zo škôl, vysoké 

percento učiteľov v dôchodkovom alebo preddôchodkovom veku, nuda v škole, 

úpadok autority, pôsobenie masmédií a legislatívna nezreteľnosť. Taktiež hovorí 

o všeobecnej kríze hodnôt (napr. preferovanie materializmu, relativizácia mravných 

noriem a nesprávny výklad slobody), preferovaní výchovy k ctižiadostivosti 

a bezohľadnosť na úkor tolerancie, ohľaduplnosti, pomoci, solidarity.  

Podľa Kohoutka (2005) je osobnosť súčasného žiaka viac problematizovaná 

väčšou rozvodovosťou a krízovými situáciami v rodine, konzumným životným štýlom 

rodín, negatívnym vplyvom televízie a nevhodných počítačových hier, častejším 

stretnutím a experimentovaním s drogami a závadnými referenčnými skupinami.  
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O šikane sa predtým toľko nehovorilo, pretože sami učitelia ju 

neoznamovali a iba ju ticho trpeli. Ide o syndróm týraného učiteľa, ktorý sa bojí, že 

v prípade priznania stratí autoritu nielen u žiakov, ale aj u kolegov a širokého okolia. 

Na druhej strane si niekedy učiteľ sám nechce priznať, že nastala situácia, ktorú 

pedagogicky nezvládol a že po profesionálnej stránke zlyhal. V niektorých 

situáciách býva zúfalstvo učiteľa tak veľké, že opúšťa školu (Kolář, 2011).  

Dôležitým preventívnym opatrením, ktoré by pomohlo minimalizovať 

prípady napadnutia učiteľa žiakmi, je zvýšenie autority učiteľskej profesie. Učitelia 

by sa mali navzájom podporovať. Samotní rodičia by mali podporovať učiteľov, čím 

by vzrástla všeobecná dôvera k učiteľom (Bendl, 2003). V súčasnej dobe narastá už 

agresívne správanie u detí v materských školách. Šikana u učiteľov má svoje 

opodstatnenie aj na strane učiteľov, aj na strane žiakov. U žiakov hrá veľkú úlohu 

devalvácia hodnôt a na strane učiteľov nedostatočná osobná a profesijná vybavenosť 

(Francová, Mitrová a Tůmová, 2010). 

Ďalšou dôležitou skutočnosťou je proces samotnej komunikácie. Zo strany 

žiakov sa javí ako najzávažnejšia skutočnosť nezáujem učiteľov, ich nadraďovanie, 

ponižovanie žiakov a ich podceňovanie. Na druhej strane je potrebné podotknúť, že 

problém nespočíva iba v učiteľoch, ale aj v žiakoch samotných, ktorí svojím 

správaním a aroganciou maria snahu učiteľov o kvalitný výchovno-vzdelávací 

proces. Preto v rámci riešenia tejto problematiky ako východiskový bod vidíme: 

 vo zvyšovaní komunikačných zručností učiteľov a žiakov v rámci metodickej 

práce školy, 

 analyzovať stav sociálnej komunikácie v prostredí školy vo všetkých rovinách, 

t. j. medzi učiteľmi navzájom, učiteľmi a žiakmi, žiakmi navzájom, učiteľmi 

a rodičmi,  

 motivovať učiteľov školy, aby všetci cieľavedome viedli žiakov k otvorenej, 

kultivovanej a zdravej komunikácii, 

 v riadiacej práci zabezpečiť, aby všetci pedagogickí pracovníci boli jednotní pri 

pôsobení na žiakov (v základných veciach, organizácii práce, nárokoch na žiakov). 
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Kompetencie sociálneho pedagóga  

voči iným pomáhajúcim profesiám  

Competence of the Social Pedagogue  

towards Other Assisting Professions 

Michal Lavrík 

Abstract 
The contribution deals with the social pedagogues in the context of other 

helping professions. The author deals with the social pedagogy and social 

pedagogues in relationship with other helping profession, where we put the 

emphasis in particular on those moments, in which a social pedagogue differs 

from other professions, where he uses new approaches to issues, and 

highlights areas that require socio – pedagogical approach. 

Key words: Social Pedagogue. Social Pedagogic. Assisting Professions. Social 

Work. Leisure Time Education. Special Pedagogy. 

 

Abstrakt 
Príspevok sa zaoberá sociálnym pedagógom v súvislosti s inými 

pomáhajúcimi profesiami. Autor sa zaoberá sociálnou pedagogikou 

a sociálnym pedagógom voči ostatným pomáhajúcim profesiám, kde 

kladieme dôraz predovšetkým na tie momenty, ktorými sa sociálny pedagóg 

od ostatných profesií odlišuje, kde využíva nové prístupy k problematike 

a zdôrazňuje oblasti, ktoré vyžadujú sociálno-pedagogický prístup.   

Kľúčové slová: Sociálny pedagóg. Sociálna pedagogika. Pomáhajúce profesie. 

Sociálna práca. Pedagogika voľného času. Špeciálna pedagogika.  

 

Význam sociálneho pedagóga súvisí so spoločenským vývojom. Kým 

v minulosti si postačila rodina na výchovu detí sama, spoločenský vývoj si 

postupom času vyžiadal potrebu ďalších sekundárnych výchovných inštitúcií – škôl. 

V priebehu spoločenských zmien sa vyvinula požiadavka, potreba „tretej výchovnej 

inštitúcie“, pod ktorou rozumieme sociálnu pedagogiku a s ňou spojených 

sociálnych pedagógov. Dieťa vždy stálo na prvom mieste v každej spoločnosti. Aj 

súčasnou prioritou spoločnosti je zdravá populácia, ktorá sa začína zdravým 

vývinom dieťaťa. Na jednej strane má dominantné miesto vo výchovnom procese 

rodič, ale na strane druhej nezastupiteľnú úlohu zastáva aj samotná spoločnosť, ktorá 

je poznačená existenciou rôznych sociálno-patologických javov. Ich výskyt môžeme 

vhodne ovplyvniť účinnou prevenciou. Tak v tomto procese vzniká priestor pre 

uplatnenie sociálneho pedagóga. V odbornej literatúre, monografiách, článkoch, 

legislatívnych dokumentoch je profil sociálneho pedagóga definovaný veľmi široko. 

Teoretické uplatnenie sociálneho pedagóga je veľmi širokospektrálne, ako je to však 

v praxi? Aké kompetencie má sociálny pedagóg? Aké kompetencie má sociálny 

pedagóg vo vzťahu k iným pomáhajúcim profesiám? Odpoveďami na tieto otázky 

nájdeme v nasledovných riadkoch príspevku.  
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Sociálna pedagogika je pedagogická disciplína, ktorú je možné považovať 

v súčasnej dobe za jednu z veľmi premenlivých a progresívne sa rozvíjajúcich. Jej 

ciele sa totiž neustále prehodnocujú v súvislosti s častými zmenami v spoločnosti. 

Podľa Fülöpovej (2006) sociálna pedagogika nesie vznešené označenie pomáhajúca 

profesia. Pomáhame zvyčajne tým, ktorí sú na pomoc odkázaní. Keď hovoríme 

o sociálnej pedagogike, máme na mysli poskytnutie pomoci pri riešení rôznych 

nepriaznivých až krízových situácií, tlmenie aktivít, ktoré by mohli viesť 

k spoločenskému ohrozeniu sociálne znevýhodnených skupín ľudí, pomoc pri 

obnovení normalizácie človeka a pod. Objektom tejto pomoci sú najmä deti 

a mládež, ale i dospelí. V sociálnej pedagogike ide teda aj o celkovú starostlivosť 

o mládež, ktorá spolu s ústavnou výchovou tvorí okrem náhrady chýbajúcich 

rodinných a príbuzenských vzťahov aj komplex výchovných služieb. Nemecký 

sociálny pedagóg Mollenhauer (2008, In Kraus, 2008) uvádza, že „sociálna 

pedagogika pojmovo označuje skupinu nových pedagogických opatrení a inštitúcií, 

ktoré vznikli ako odpoveď na typické problémy modernej spoločnosti.“ Ako ďalej 

uvádza Kraus (2008), zameranie sociálnej pedagogiky môžeme charakterizovať 

podľa rôznych prístupov: 

 k objektu výchovy – na rozdiel od poňatia individualistickej výchovy 

zdôrazňuje pôsobenie na sociálne skupiny (profesijné, politické, záujmové, 

etnické a pod.);  

 k formám a podmienkam výchovy – zaoberá sa predovšetkým výchovou 

v mimoškolských inštitúciách vrátane rodiny, všíma si lokálne prostredie; 

 k cieľom výchovy – zdôrazňuje spoločenské potreby, orientuje sa na 

spoluprácu, altruistické jednanie, na demokratizáciu výchovy;  

 k metódam výchovy – uprednostňuje nepriame výchovné postupy;  

 v zmysle sociálnej pomoci – pojem sociálny chápe v zmysle solidarity s tými, 

ktorí sa dostali do znevýhodnenej situácie (z dôvodov ekonomických, 

etnických, zdravotných a pod.). 

Rozdielne vnímanie sociálnej pedagogiky vyplýva tiež z toho, či sociálnu 

pedagogiku ponímame ako teoretický odbor, alebo skôr aplikovanú oblasť, či 

praktickú. Niekedy sa venuje pozornosť ovplyvňovaniu voľného času detí 

a mládeže, inokedy skupinám, ktoré sú ohrozené narušenou socializáciou, alebo 

často nejakou formou znevýhodnenej populácie.   

Bakošová (2008) sociálnu pedagogiku nazvala formou životnej pomoci 

človeku v problémových situáciách, ktorá sa mu dostáva prostredníctvom výchovy. 

Poslaním pomáhajúcich profesií je podľa Lorenzovej (In Kraus, 2001, s. 188) 

„najrozmanitejšia starostlivosť o klientov alebo ich podpora, ktorá u nich prispieva 

k subjektívnemu pocitu vyrovnanosti, spokojnosti a pohody alebo stimuluje 

potenciál k vyrovnávaniu sa s nárokmi v obtiažnych životných situáciách či 

k osobnostnej zmene.“ Jednotlivé pomáhajúce profesie sa prelínajú a veľmi často je 

pri ich intervenciách nevyhnutná spolupráca. V sociálnej pedagogike však nastávajú 

aj také situácie, kedy je sociálny pedagóg priamo zamieňaný s inou pomáhajúcou 

profesiou a jeho kompetencie ostávajú v ústraní.  Je treba podotknúť, že napriek 

všetkému uvedenému, sociálny pedagóg do oblasti pomáhajúcich profesií prináša 

mnoho nového a jeho prístup k ostatným pomáhajúcim profesiám môže byť veľmi 

obohacujúcim.  
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Sociálna pedagogika je transdisciplinárny vedný odbor, ktorý integruje 

a úzko spolupracuje s príbuznými odbormi. Sústreďuje a ďalej rozvíja poznatky 

pedagogických, spoločenských a ďalších vedných disciplín (sociológie, pedagogiky, 

psychológie, filozofie, axiológie či metodológie pedagogického výskumu, sociálnej 

politiky, politológie, medicíny, sociálnej a pedagogickej antropológie,  

environmentalistiky, ale tiež právne disciplíny, pedagogiky voľného času, 

multikulturálnej výchovy a špeciálnej pedagogiky). V rámci nášho príspevku 

vymedzíme postavenie sociálneho pedagóga k niektorým pomáhajúcim profesiám.  

Za najbližšie príbuzný a previazaný odbor so sociálnou pedagogikou je 

považovaná sociálna práca. Matoušek (2003, s. 11) definuje sociálnu prácu ako 

„spoločensko – vednou disciplínou i oblasť praktickej činnosti, ktorej cieľom je 

odhaľovanie, vysvetľovanie, zmierňovanie a riešenie sociálnych problémov. 

Sociálni pracovníci pomáhajú jednotlivcom, rodinám, skupinám i komunitám 

dosiahnuť spôsobilosť k sociálnemu uplatneniu alebo ho získať späť. Okrem toho 

pomáhajú utvárať pre ich uplatnenie priaznivé spoločenské podmienky. U klientov, 

ktorí sa už spoločensky nemôžu uplatniť, podporujú sociálnou prácou čo 

najdôstojnejší spôsob života“. Oblasť sociálnej práce je založená viac na praktickej 

činnosti, na poskytovaní hmotnej pomoci človeku, v porovnaní so sociálnou 

pedagogikou. Hroncová (2000, In Bakošová, 2008) pri analýze vzťahu sociálnej 

pedagogiky a sociálnej práce dochádza k záveru, že „sociálnu pedagogiku možno 

považovať za teoretickejšiu a všeobecnejšiu vedu, ktorá zdôrazňuje sociálno-

výchovné aspekty vo vzťahu k človeku, ktorý sa ocitol v sociálnej núdzi, 

a zámernou intervenciou do mikroštruktúrny a mezoštruktúry prostredia napomáha 

prevenciu vzniku dysfunkčných procesov u človeka (napr. usmerňovaním 

voľnočasových aktivít smerom k pozitívnej záujmovej činnosti u mládeže ako 

alternatívy drogových závislostí, pomoc rizikovým rodinám a pod.)“. Z uvedeného 

vyplýva, že sociálna pedagogika by mala mať v praxi širší záber ako sociálna práca, 

mala by ku klientovi pristupovať komplexnejšie. Sociálna pedagogika chápe situáciu 

človeka komplexnejšie a prostredníctvom výchovného pôsobenia sa snaží zamerať 

jeho hodnotový, postojový systém, prístup k problémom. To všetko by malo byť 

premietnuté do osobnosti a odborných kompetencií sociálneho pedagóga, ktoré by sa 

do veľkej miery mali formovať v rámci profesijnej prípravy.   

Ďalej sa budeme venovať vymedzeniu sociálneho pedagóga k pedagógovi 

voľného času. Súhlasíme s názorom Kratochvílovej (2000, In Bakošová, 2008, s. 79), 

ktorá uvádza, že: „pedagogika voľného času a sociálna pedagogika sa stretávajú pri 

skúmaní otázok voľného času, hlavne ako dôležitého faktora prevencie sociálno-

patologických javov u detí a mládeže“. Průcha, Walterová, Mareš (2003) chápu 

pedagogiku voľného času ako „pedagogickú disciplínu zameranú na výchovné 

a vzdelávacie prostriedky, napomáhajúce ich autonómnemu a zmysluplnému 

využívaniu voľného času detí, dospievajúcich i dospelých. 

Z charakteristických rysov pedagogiky voľného času je zrejmé, že niektoré 

jej princípy, metódy i cieľové skupiny sú veľmi podobné, častokrát až totožné. 

Z toho dôvodu aj spolupráca pedagogiky voľného času a sociálnej pedagogiky je 

pomerne úzka a častá. Obe smerujú k naplneniu voľného času rôznych cieľových 

skupín s cieľom efektívne štrukturovať využitie voľného času a predchádzať 

sociálne patologickým javom. Profilácia sociálneho pedagóga v oblasti pedagogiky 
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voľného času ho predurčuje k tomu, aby sa viacej zameral na výchovné problémy vo 

voľnom čase a na základe anamnéz klientov vytváral cielenú ponuku s výchovným 

či prevenčným zámerom. Sociálny pedagóg môže ponúkať pedagógovi voľného 

času pomoc pri supervízii práce s klientmi s výchovnými či sociálnymi problémami.  

V poslednom rade svoju pozornosť zameriame na vzťah sociálneho 

pedagóga k špeciálnemu pedagógovi. Tieto dve disciplíny majú okrem spoločných 

klientov aj záujem riešiť otázku „vzťahu integrácie a sociálneho prostredia“ 

(Procházková, In Bakošová, 2008, s. 78). Cieľom špeciálnej pedagogiky je podľa 

Renotiérovej (2006) vychovať a vzdelať handicapovaného jedinca tak, aby bol 

schopný vnútorne prijať svoj handicap tak, aby sa bez problémov zapojil do 

spoločnosti, rodinného života, voľného času, pracovného procesu apod. Valenta 

(2006) sa na problematiku pozerá z iného uhla. Uvádza, že nestačí len vzdelávanie 

a výchova ľudí so špeciálnymi potrebami, ale oveľa širšie chápanie, ktoré autor 

označuje ako sociálnu terapiu a skôr chápe, že jej súčasťou je mimo iného edukácia 

osôb s postihnutím. Je zreteľné, že špeciálna pedagogika v týchto snahách smeruje 

k sociálnej pedagogike a vzniká tu priestor pre spoluprácu a vzájomnú pomoc týchto 

odborov pri práci s handicapovanými v súvislosti s ostatnou populáciou a bežným 

životom. Procházková (1996) uvádza miesta pre možnú spoluprácu odborníkov 

sociálnej pedagogiky a špeciálnej pedagogiky: 

 v oblasti socializácie – špeciálna pedagogika má za úlohu socializáciu 

handicapovaných, sociálna pedagogika sa snaží o socializáciu všetkých ľudí 

bez ohľadu na ich zvláštnosti a špecifické požiadavky (inkluzívne snahy), 

 v oblasti profylaxie – z hľadiska neutralizácie negatívnych vplyvov 

a kompenzácie v podobe náhrady alebo vyrovnania patologických činiteľov, 

 v oblasti práce s prostredím, ktorý má významný vplyv na integráciu. Je to 

priestor pre využitie odborných kompetencií sociálnej pedagogiky.  

Výskyt sociálno-patologických javov je nežiaduci jav v spoločnosti. Proces 

vzniku a vývinu sociálno-patologických javov je založený na interakcii 

biologických, sociálnych a psychologických faktorov vo vývine jedinca. 

Predchádzať sociálno-patologickým prejavom správania nie je jednoduché, nakoľko 

sú vyvolávané veľkým množstvom premenných s rôznou mierou vzájomnej 

závislosti. Tu prichádza miesto pre sociálneho pedagóga, ktorého môžeme zaradiť 

do komplexu pomáhajúcich profesií. Práve sociálny pedagóg je schopný pracovať na 

jednej strane s bežnými jedincami a na strane druhej aj s jedincami, ktorí vykazujú 

známky sociálno-patologických javov. Sociálny pedagóg nie je ako iné pomáhajúce 

profesie úzko zameraný na jeden okruh problémov klientov, ale dokáže flexibilne 

a kreatívne reagovať na vzniknuté situácie. Táto schopnosť je v dobe, kedy sa každý 

z nás musí neustále rozhodovať a správne voliť z množstva ponúkaných možností, 

v sociálnej i pedagogickej oblasti, veľmi dôležitá. 
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Vzájomná súčinnosť rodičov a učiteľov v oblasti 

mediálnej výchovy detí mladšieho školského veku 

Cooperation of Parents and Teachers in the Field  

of Media Education of Younger School-Age Children 

Miriam Uhrinová 

Abstract 
Competencies and values of children are often formed in association with 

media content, which they get in touch with, nowadays. As the foundation of 

a successful development of their media literacy can be considered the zeal of 

teachers and parents together with their efficient cooperation in this field. The 

contribution presents the partial results of the research, which has been focused 

on finding the current state of cooperation between parents and school in the 

field of media education of younger school-age children. The conclusion based 

on the results is that their cooperation should be more intense. 

Key words: Media Education. Cooperation of Parents and Teachers. Younger 

School-Age Children. 

 

Abstrakt  
Kompetencie a hodnoty u detí sa formujú často v prepojení s mediálnym 

obsahom, s ktorým sa v súčasnej dobe stretávajú. Za základ úspechu rozvoja 

ich mediálnej gramotnosti možno považovať zanietenosť učiteľov a rodičov 

a ich efektívnu spoluprácu v tejto oblasti. Príspevok prezentuje čiastočné 

výsledky výskumu, ktorý bol zameraný na zistenie súčasného stavu spolupráce 

rodičov a školy v oblasti mediálnej výchovy detí mladšieho školského veku. 

Z výsledkov výskumu vyplýva, že so zreteľom na danú oblasť by sa mala ich 

spolupráca zintenzívniť. 

Kľúčové slová: Mediálna výchova. Spolupráca rodičov a učiteľov. Deti mladšieho 

školského veku. 

 

1  Spolupráca rodiny a školy v kontexte mediálnej výchovy 
 

K zjednocovaniu ľudstva a k prelínaniu kultúr prispievajú v súčasnej dobe 

najmä digitálne technológie a elektronické médiá. V rozvoji kriticky mysliaceho 

človeka tak plní svoju nezastupiteľnú úlohu aj mediálna výchova.  

Mediálna výchova je formou pedagogického styku s médiami, ktorý má 

viesť ku kriticko-reflexívnemu využitiu všetkých médií. Predmetom mediálnej 

výchovy sú média ako prostriedky informácií, zábavy, vzdelania a organizácie 

každodenného života potrebné pre socializáciu človeka (Unterrichtsprizip der 

Medienerziehung – Grundsatzerlass, 2014).  

Médiá a ich pôsobenie sú dôležitým prostriedkom socializácie jednotlivca od 

najútlejšieho veku, vplývajú na formovanie postojov, názorov, úsudkov i hodnôt, majú 

vplyv na hodnotenie reality (Vrabec, N., 2008). Podieľajú sa na formovaní celej 

osobnosti každého človeka v celej jeho komplexnosti (Vargová, M. – Karasová, M., 
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2014). Prístup k médiám umožňuje deťom vytvárať príležitosti na vzdelávanie 

v ranom detstve, rozširovať svet detí, umožniť im skúmať a stimulovať myslenie 

(Juszczyk, S., 2004). Integrácia médií a technológií vytvára nástroje, ktoré dieťa 

využíva pri skúmaní svojho sveta, podporuje jeho tvorivé vyjadrenie, vytvára 

možnosti na riešenie problémov, podporuje reflexie, myslenie, kritického vnímania, 

rozhodovanie a i. (Juszczyk, S., 2016). Zvlášť u detí mladšieho školského veku vzniká 

mnoho nebezpečenstiev s využívaním médií. Ako uvádza M. Karasová (2014), deti 

často nevedia naplno rozlišovať a kriticky hodnotiť mediálny obsah, s ktorým 

prichádzajú do styku. Podľa M. Musila (2013) môže účinnosť mediálnej výchovy 

zabezpečiť jej prirodzený kontext. Autor upozorňuje práve na dôležitosť interakcie 

učiteľ – žiak/dieťa – rodič. 

Mediálna výchova na 1. stupni základnej školy a rodinná mediálna výchova 

sú veľmi úzko prepojené (Chanasová, 2011). Za dôležitý aspekt v tejto oblasti tak 

považujeme pôsobenie rodičov, pôsobenie osobnosti učiteľa, ako aj ich vzájomnú 

spoluprácu v tejto oblasti. V prepojení s mediálnym obsahom, s ktorým sa deti 

v súčasnej dobe stretávajú, sa často formujú a rozvíjajú ich kompetencie a hodnoty. 

Prikláňame sa k názoru S. Kunáka (2007), ktorý konštatuje, že ani rodičia, ani 

učitelia nemôžu a nedokážu bez vzájomnej spolupráce odovzdávať poznatky, 

rozvíjať kompetencie a formovať hodnoty, ktoré mladí ľudia potrebujú pre svoju 

ďalšiu integráciu do spoločnosti. 

Ukazuje sa, že na vytvorenie dobrých vzájomných vzťahov medzi rodinou 

a školou dochádza predovšetkým pri vstupe dieťaťa do školy a následne v prvých 

rokoch školskej dochádzky, teda na 1. stupni základnej školy (Rabušicová, M. – Pol, 

M., 1996). Učiteľ môže využiť na zefektívnenie spolupráce rôzne prístupy 

(Leskovjanská, G. – Šilonová, V., 2014):  

 oboznámenie rodičov so školou a školským prostredím s kompetentnými 

osobami v tomto prostredí,  

 dobrá príprava učiteľa na stretnutie s rodičom, prezentácia profesionálnej 

erudovanosti, ktorá dáva rodičovi istotu, že o jeho dieťa sa starajú kvalifikovaní 

odborníci,  

 popri profesionálnom vystupovaní používanie zrozumiteľného jazyka,  

 empatické cítenie, schopnosť vcítiť sa do situácie rodiča, načúvať jeho 

problémom, diskutovať o ťažkostiach a problémoch vo výchove dieťaťa a vedieť 

rodičovi odborne poradiť, 

 dohodnutie sa na spoločných postupoch a intervencii vo výchove dieťaťa,  

 pravidelná vzájomná informovanosť na základe osobných stretnutí alebo 

písomným kontaktom. 

Zo strany rodičov i školy by mala byť snaha o zosúladenie prístupov 

a o podporu výmeny mediálnych skúseností u detí mladšieho školského veku. Za 

dôležitú tak súhlasne s B. Kasáčovou  (2007) považujeme otvorenú komunikáciu 

v rodinnom, školskom, ale i širšom sociálnom prostredí. Na dôležitosť spolupráce 

v oblasti mediálnej výchovy upozorňuje aj S. Kunák (2007), ktorý uvádza, že je 

potrebné rodičov prostredníctvom známych a dostupných osvetových foriem 

upozorňovať na nástrahy a nebezpečenstvá internetu pre deti. Zo strany pedagógov 

i rodičov ponúkať deťom kvalitné a vhodné internetové stránky rôzneho zamerania 
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a zverejňovať ich recenzie. Ďalej považuje zo strany rodičov i učiteľov za potrebné 

podporovať prezentáciu kvalitných a hodnotných hier s pravidelným upozorňovaním 

o zdravotných, psychických a sociálnych rizikách v prípade nadmerného hrania sa 

na počítači.  

Podľa V. Kurincovej (2001) zahŕňa kvalita učiteľa špecifické teoretické 

vedomosti, praktické zručnosti a osobnostné predpoklady učiteľa na to, aby dokázal 

z hľadiska spolupráce s rodičmi napr. motivovať rodičov a iniciovať vzájomnú 

spoluprácu; vytvoriť rovnocenné partnerstvo pri výchove dieťaťa, či poskytnúť 

odborné rady a pomoc rodičom, dokázať usmerniť ich rodičovskú výchovu. 

Z toho dôvodu považujeme za dôležité hľadať odpovede na otázky: Existuje 

v súčasnej dobe efektívna spolupráca rodiny a školy v tejto oblasti? Považujú 

učitelia za svoju úlohu pomáhať rodičom so zreteľom na oblasť mediálnej výchovy? 

Využívajú rodičia možnosť poradiť sa s učiteľom v súvislosti s rizikami používania 

médií deťmi? 

Kládli sme si tieto a podobné otázky, ktoré nás priviedli k realizácii 

výskumu priamo na školách. Práve z týchto dôvodov sme sa rozhodli zamerať svoju 

pozornosť aj na zisťovanie spolupráce učiteľov a rodičov v oblasti mediálnej 

výchovy. V nasledujúcej časti chceme predstaviť súčasný stav realizácie mediálnej 

výchovy so zreteľom na spoluprácu učiteľov primárneho vzdelávania a rodičov. 

 

2 Výskumná sondáž 

Cieľom našej výskumnej sondáže bolo zistiť súčasný stav spolupráce 

rodičov a školy pri realizácii mediálnej výchovy v primárnom vzdelávaní. Výskum 

bol realizovaný v rokoch 2016–2017. Medzi hlavné výskumné nástroje patrili 

dotazníky vlastnej proveniencie, ktoré boli odovzdané učiteľom vybraných 

základných škôl a rodičom žiakov, navštevujúcich tieto základné školy. Zo 

stanoveného cieľa vyplýva nasledovná výskumná otázka: 

Aká je úroveň spolupráce rodiny a školy so zreteľom na mediálnu výchovu 

žiakov v primárnom vzdelávaní z pohľadu učiteľov a z pohľadu rodičov? 

 

Výberový súbor 

Výskumný súbor bol tvorený učiteľmi 1. stupňa základných škôl z 28 

základných škôl na Slovensku a rodičmi žiakov, ktorí navštevujú dané základné 

školy. Kritériom pre výber populácie do súboru bolo zastúpenie respondentov 

z každého kraja Slovenska, a to z vidieka ako i z miest. Výskumnú vzorku tvorilo 

151 učiteľov 1. stupňa základných škôl a 498 rodičov, z toho 402 žien a 92 mužov. 

 

Výskumné zistenia 

Vzhľadom k obmedzenému rozsahu príspevku budeme uvádzať len výber 

získaných dát a naše základné zistenia. 

Zaujímal nás názor učiteľov na skutočnosť, či považujú za svoju úlohu 

pomáhať rodičom v oblasti využívania médií u žiakov. Výsledky sú prezentované 

v tab. 1. 
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Tabuľka 1: Vyjadrenia učiteľov, či považujú za svoju úlohu pomáhať rodičom v oblasti 

využívania médií u žiakov (N=151) 

 

 

Spolu určite 

nie 

skôr 

nesúhlasím 
neviem 

skôr 

súhlasím 

áno, plne 

súhlasím 

Sídlo 

školy 

vidiek 1 10 2 10 1 24 

 

malé mesto 

(2 -20 tisíc 

obyv.) 

3 1 2 3 3 12 

stredné 

mesto (20- 

100 tisíc 

obyv.) 

2 8 12 26 5 53 

veľké mesto 

(100 tisíc 

a viac obyv.) 

3 8 8 33 10 62 

Spolu  27 24 72 19 151 

 

Výsledky z tab. 1 ukazujú, že viac ako polovica učiteľov (60,3 %) si myslí, že 

medzi úlohy učiteľov je potrebné začleniť aj úlohu pomáhať rodičom v oblasti 

mediálnej výchovy ich detí. Hoci sa nepotvrdila štatisticky významná závislosť 

odpovedí učiteľov vzhľadom k sídlu školy, výsledky výskumu poukazujú na to, že 

učitelia zo základných škôl, ktoré sú situované vo väčších mestách, častejšie ako 

učitelia zo základných škôl na vidieku a v menších mestách, vyjadrovali nesúhlas 

s tým, že úlohou učiteľov je pomáhať aj rodičom so zreteľom na mediálnu výchovu 

ich detí. Ak však učitelia chcú podávať rodičom erudovanú pomoc, samotní učitelia 

majú disponovať potrebnými kompetenciami v oblasti mediálnej výchovy. 

V tejto súvislosti sme zisťovali, či sú učitelia v danej oblasti kompetentní a či 

by vedeli učitelia erudovane pomôcť rodičom, ktorí by sa za nimi prišli poradiť so 

zreteľom na mediálnu oblasť. Učiteľov sme sa opýtali, že v prípade, že by za nimi 

prišiel rodič s prosbou o radu, napr. v otázke závislosti dieťaťa od počítačových hier, 

či by mu vedeli poskytnúť hlbšie informácie, resp. nasmerovať ho na odborníkov. 

Výsledky sú prezentované v tab. 2. 
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Tabuľka 2: Vyjadrenia učiteľov, či by vedeli  poradiť rodičom so zreteľom 

na mediálnu výchovu  

 

 

Spolu určite by som 

nevedel/a 
skôr nie neviem skôr áno 

áno, 

veľmi 

dobre 

Sídlo 

školy 

vidiek 1 3 5 14 1 24 

malé 

mesto 

(2 -20 tisíc 

obyv.) 

1 4 0 5 2 12 

stredné 

mesto 

(20- 100 

tisíc 

obyv.) 

0 14 11 26 2 53 

veľké 

mesto 

(100 tisíc 

a viac 

obyv.) 

2 11 8 31 10 62 

Spolu  32 24 76 15 151 

 

Ako ukazujú výsledky v tab. 5, viac ako polovica učiteľov uvádza, že by 

vedelo poskytnúť rodičom pomoc v oblasti poradenstva so zreteľom na médiá a ich 

využitie. 60,2 % učiteľov sa považuje za kompetentných a erudovaných v tejto 

oblasti, z toho sa však len 9,9 % učiteľov hodnotí, že by vedelo veľmi dobre 

poskytnúť hlbšie informácie, resp. nasmerovať rodiča na odborníkov. 

Zisťovali sme, či rodičia využívajú možnosť stretnutia s učiteľom za účelom 

poradenstva v oblasti mediálnej výchovy. Učitelia sa mali vyjadriť k otázke, či sa im 

počas pedagogickej časti stalo, že sa rodičia prišli s nimi poradiť v súvislosti s rizikami 

používanie médií deťmi. Ako často sa vyskytli tieto situácie, ukazuje tab. 3. 
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Tabuľka 3: Frekvencia návštevy rodiča u učiteľa za účelom poradenstva v oblasti 

mediálnej výchovy  (N=151) 

 

 

iné nie, vôbec málokedy neviem 
áno, 

občas 
áno, často Spolu 

Sídlo 

školy 

vidiek 0 18 5 0 1 0 24 

malé mesto 

(2 -20 tisíc 

obyv.) 

0 4 4 1 2 1 

12 

stredné mesto 

(20- 100 tisíc 

obyv.) 

1 29 13 2 8 0 

53 

veľké mesto 

(100 tis. 

a viac obyv.) 

0 28 17 1 14 2 

62 

Spolu  79 39 4 25 3 151 

 

Na základe výsledkov v tab. 3 možno konštatovať, že väčšina rodičov (78,1 %) 

nevyužíva možnosť poradiť sa s učiteľom v súvislosti s rizikami používania médií 

deťmi. Zaujímalo nás, ako hodnotia spoluprácu s učiteľmi v oblasti mediálnej 

výchovy rodičia. Zisťovali sme, či učitelia s nimi spolupracujú pri rozvoji 

mediálnych kompetencií ich detí (tab. 4). 

 

Tabuľka 4: Spolupráca s učiteľmi v kontexte mediálnej výchovy z pohľadu rodičov 

(N=498) 

 

 

nevyjad- 

rili sa 
nikdy skôr nie 

neviem sa 

vyjadriť 
čiastočne áno        Spolu 

pohlavie  muž 0 15 23 26 18 10      92 

žena 7 44 131 110 67 47 406 

Spolu 7 59 154 136 85 57 498 

 

Ako vidieť z výsledkov tab. 4, 7 rodičov sa k tejto otázke nevyjadrilo vôbec. 

Výsledky ukazujú, že len 17 % rodičov spolupracuje s učiteľmi pri rozvoji 

mediálnych kompetencií svojich detí, aspoň čiastočne túto spoluprácu realizuje 27 % 

rodičov. Je zaujímavé, že k tejto skutočnosti sa nevie vyjadriť až 31 % rodičov. 

Z tohto dôvodu nemožno spoluprácu rodiny a školy považovať za efektívnu so 

zreteľom na oblasť mediálnej výchovy detí.  

Záver 

Na základe výskumných zistení možno konštatovať, že učitelia považujú za 

potrebné začleniť medzi svoje úlohy pomáhať nielen žiakom, ale aj rodičom 

v oblasti mediálnej výchovy. Ak však učitelia majú snahu podávať rodičom 

erudovanú pomoc, samotní učitelia majú disponovať potrebnými kompetenciami 

v oblasti mediálnej výchovy. 
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Výsledky výskumu ukázali, že spolupráca medzi rodičmi a učiteľmi by sa 

mala zintenzívniť, nakoľko väčšina rodičov nevyužíva možnosť poradiť sa 

s učiteľom v súvislosti s rizikami používania médií deťmi. Aj z pohľadu rodičov 

nemožno spoluprácu v tejto oblasti považovať za efektívnu, keďže len pomerne 

málo rodičov spolupracuje s učiteľmi pri rozvoji mediálnych kompetencií svojich 

detí. Podľa K. Tišťanovej (2008) však nemôžeme konštatovať iba nezáujem 

o spoluprácu zo stany rodičov, ale musíme hľadať príčiny, preveriť podmienky 

a poskytované príležitosti aj zo strany školy. 

So zreteľom na výskumné zistenia sa do edukačnej praxe odporúča: 

 Zintenzívniť spoluprácu rodičov a učiteľov v praktických konkrétnych činnostiach, 

ktoré budú pomáhať rodičov pri mediálnej výchove detí, napr.: dať vypracovať 

erudovaným odborníkom zoznam týkajúci sa nevhodného mediálneho obsahu 

(napr. nevhodných televíznych relácií, hier, internetových stránok), ktorý sa bude 

neustále aktualizovať a učitelia ho budú propagovať rodičom. 

 Využiť v rámci triednych stretnutí rodičov potenciál zo strany rodičov so 

zreteľom na ich povolanie a realizovať z problematiky mediálnej výchovy 

rôzne prednášky z radov rodičov (mnohí z nich sú lekári, psychológovia pod.).  

 Ponúkať rodičom zo strany učiteľa dostatočné možnosti na neformálne 

stretnutia, pri ktorých je možné nájsť priestor aj na individuálne rozhovory či 

diskusie so zameraním na mediálnu výchovu detí. 

V súčasnej dobe je potrebné hľadať stále nové možnosti spolupráce rodiny 

a školy, ktoré sú prispôsobené aspektom súčasnej mediálnej doby a ktoré možno 

využiť aj so zreteľom na mediálnu výchovu detí mladšieho školského veku. 

Nevyhnutnou sa ukazuje vzájomná efektívna súčinnosť rodičov a učiteľov v oblasti 

mediálnej výchovy. Dôležitým aspektom je súlad hraníc mediálnej výchovy medzi 

školou a rodinou a vzájomne podporovaný postup vo výchove detí, v tomto prípade 

v oblasti mediálnej výchovy. Je potrebné, aby bol zo strany učiteľov i rodičov 

záujem o vzájomnú komunikáciu, aby hľadali a využívali možnosti vzájomného 

stretnutia a hľadali spoločnú cestu, ako deti v súčasnej mediálnej dobe naviesť na 

správnu cestu. 
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Obsahová integrácia kultúrnych prvkov  

do edukačného procesu  

Content Integration of Cultural Elements  

in the Educational Process 

Mária Vargová  

Abstract 
It is necessary to create awareness in the educational environment of children 

and pupils about the traditional Slovak cultural environment in which 

members of different ethnic, national and religious background have co-

operated for centuries. The teacher's role is to use selected correct methods to 

implement the cultural elements of the educational process and multicultural 

education in pre-primary and primary education. 

Key words: Cultural Elements. Educational Process. Pre-Primary Education. Primary 

Education. 

 

Abstrakt 
V edukačnom prostredí u deti i žiakov je potrebné utvárať si povedomie 

o tradičnom slovenskom kultúrnom prostredí, v ktorom po stáročia 

spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného i náboženského 

pôvodu. Úlohou učiteľa je použiť vybrané správne metódy tak, aby 

implementoval kultúrne prvky edukačného procesu v predprimárnom 

i primárnom vzdelávaní, multikultúrunu výchovu nevynímajúc. 

Kľúčové slová: Kultúrne prvky. Edukačný proces. Predprimárne vzdelávanie. 

Primárne vzdelávanie.  

 

Úvod 

Kultúra sa k nám každodenne natláča cez rôzne médiá. Pod pojmom kultúra 

môžeme rozumieť, že je to „súhrn ľudských činností, predmetov, hodnôt, ideí 

a inštitúcií, ktoré sú špecifické pre určité spoločenstvo. Obsahuje predmety, znaky 

a symboly, hodnoty, zvyky, inštitúcie, rituály, tradície. Neodovzdáva sa genetickým 

kódom, ale prostredníctvom života v spoločenstve a vo výchove, takže umožňuje 

sociálne učenie sa“ (M. Mistrík a kol., 2008, s. 21). Kultúra sa môže prejavovať 

v rôznych podobách, cez materiálne výtvory, cez ideí, ľudské správanie sa až po 

sociálne inštitúcie. Uvedomujeme si, že s kultúrou sa spája regionálna kultúra – 

kultúra určitej oblasti a tiež multikultúra – množstvo kultúr, ktoré sú jedinečné. 

V abstrakte sme načrtli prvky regionálnej a multikultúrnej výchovy. Uvedomujeme 

si, že kultúru nemôžeme vyčleniť len do týchto kultúrnych vrstiev. Vzhľadom ale na 

zameranie príspevku sa budeme venovať iba týmto dvom zložkám kultúry.  
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1. Kultúra v edukácii 

V pedagogickom ponímaní chápeme kultúru v dvoch významoch:  

1. Kultúra ako materiálny komplex, predovšetkým ale nemateriálnych výtvorov 

(poznatkov, ideí, hodnôt, morálnych noriem), ktorú ľudská civilizácia 

v priebehu svojho vývoja vytvárala. Toto „kultúrne dedičstvo“ si ľudstvo 

odovzdáva z generácie na generáciu; tiež prostredníctvom formálneho 

vzdelávania v školských inštitúciách. Rozporné a nevyriešené otázky 

v pedagogickej teórii sa týkajú toho, aký má byť optimálny obsah a rozsah 

„kultúrnej transmisie“ v školských kurikulách. 

2. Kultúra v sociologickom a v kultúrnoantropologickom zmysle znamená spôsoby 

správania sa, zdieľané normy, hodnoty, tradície, rituály a pod., ktoré sú 

charakteristické pre určité sociálne alebo etnické skupiny (J. Průcha a kol., 

2003). 

Pri zavádzaní kultúrnych prvkov do edukačného procesu musí učiteľ 

osobitne pristupovať pre každú skupinu (deti v predprimárnom vzdelávaní i žiakov 

v primárnom vzdelávaní). Hľadať vhodné postupy, ale najprv si stanoviť prijateľné 

ciele. Výchova k medzikultúrnemu porozumeniu sleduje niekoľko cieľov (I. Rapoš 

a kol., 1994): 

 Rozvíjať vedomie vlastnej identity, príjemné prežívanie svojho vlastného 

kultúrno-etnického dedičstva, ba i pocity hrdosti naň (nezamieňať s vedomím 

vlastnej kultúrno-etnickej nadradenosti). Týka sa všetkých zúčastnených – 

dominantnej skupiny i menšín. 

 Poznávať ostatné kultúrne a etnické skupiny. Nie je možné citlivo ich vnímať 

a reagovať na nich bez toho, aby sme o nich niečo vedeli (presnosť informácií 

je mimoriadne dôležitá) alebo vedeli len málo. 

 Poskytnúť konkrétne príklady podobností medzi ľuďmi. Odhalenie mnohých 

podobností, ktoré reálne existujú, utvára bázu na prekonanie úzkosti. 

 Podnecovať porozumenie k odlišnostiam (rasovým, kultúrnym, etnickým, 

náboženským), schopnosť učiť sa z nich, nie ich iba tolerovať. Pochopiť, že ak 

je niekto iný než my, neznamená to, že je lepší alebo horší – je iba iný. 

 Rozpoznať prekážky vzájomného porozumenia, bariéry vzájomného kontaktu 

(stereotypy, predsudky). 

 Rozvíjať schopnosti zlepšujúce komunikáciu medzi etnickými skupinami 

(schopnosť počúvať, vyhýbať sa „značkovaniu“ druhých, porozumenie pre 

neverbálne správanie a pod.). 

 Utvárať vedomie sveta ako jednej ľudskej rodiny, kde ľudia zápasia a pracujú 

na spoločnom diele. Ich životy by mohli byť bohatšie pri rozvíjaní tohto 

vedomia a väčšej spolupráci. 

 

2. Obsahová integrácia 

Pod obsahovou integráciou rozumieme spájanie súvisiacich oblastí, celkov 

v určitý logický sled (podrobnejšie E. Petlák, D. Valábik, J. Zajacová, 2009). 

V predprimárnom vzdelávaní je to téma, ktorá je hlavná a člení sa na podtémy, ktoré 

si učiteľ môže prispôsobiť. V primárnom vzdelávaní sú vzdelávacie oblasti členené 

na konkrétne predmety, ale aj tu existujú medzipredmetové vzťahy, ktoré učiteľ 
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môže logicky prepájať. V určitý týždeň sa môže zamerať na nejakú tému. V našom 

prípade buď z regionálnej alebo multikultúrnej výchovy. Najlepšie je začať 

s prvkami regionálnej výchovy. Dieťa/žiak by mal prechádzať od známeho 

k neznámemu.  

Je vhodné kultúrne prvky (hodnoty, normy, symboly, hudba, piesne, tance 

a pod.) začleniť do školského kurikula. Edukačný proces bude pre dieťa/žiaka 

príťažlivejším a zaujímavejším. Dozvie sa viac o svojej kultúre i o kultúre svojho 

kamaráta, popr. suseda.  

Ľ. Révajová (2005) charakterizuje regionálnu výchovu ako rozvíjanie 

vlastnej identity, národného povedomia a pozitívneho vzťahu k vlasti 

prostredníctvom aktualizácie a akceptácie regionálnych špecifík, a to kultúrnych, 

historických, hospodárskych a prírodno-spoločenských, ktoré sú využité vo 

výchovno-vzdelávacom procese. 

Základom multikultúrnej výchovy je antirasizmus a ľudské práva. 

Multikultúrna výchova poukazuje na to, že útlak a rasizmus sú deštruktívne vo 

všetkých svojich formách a ponižujúce pre všetkých ľudí. Odstraňuje predsudky 

a otvára hranice pre vzájomnú spoluprácu. V súčasnosti je táto spolupráca na 

Slovensku nevyhnutnou. Orientuje sa v prvom rade na výchovu a na rozvoj 

osobnosti (Portíková, in B. Kosová, eds., 2004). 

Dieťa v predprimárnom vzdelávaní i žiak v primárnom vzdelávaní je 

vychovávaný a vzdelávaný a hlavne v súčasnej edukácii by mal byť vedený 

k sociálnemu cíteniu a správaniu sa. Pre rozvoj týchto zručností je potrebné: 

 naladenie (prejavovanie vrelosti, empatie, podpory); 

 venovanie pozornosti (ide o také obyčajné veci, ako je pozeranie sa na 

dieťa/žiaka, počúvanie toho, čo hovorí. Spoluúčasť na tom, čo robí.); 

 prijatie (akceptovanie a rešpektovanie dieťaťa takého, aké je/žiaka, aký je); 

 pochopenie jeho potreby (malé dieťa je v uspokojovaní svojich potrieb závislé 

na dospelom človeku, na jeho vnímavosti voči tomu, čo potrebuje, akým 

spôsobom je možné jeho potreby nasýtiť); 

 ponechávanie priestoru a vymedzenie hraníc (dieťa/žiaka neobmedzovať, ale 

zároveň trvať na dodržiavaní pravidiel, pokiaľ je to dôležité; umožniť mu 

povedať svoj názor, presadiť svoju vôľu, ale zároveň ho učiť počúvať názor 

iného, hľadať kompromis, prípadne ustúpiť; učiť dieťa vnímať svoje potreby, 

vyjadrovať ich, obhajovať ich a usilovať sa o ich uspokojenie, ale súčasne 

vnímať a chápať potreby iného, brať ohľad, oddialiť alebo potlačiť svoje 

potreby v prospech iného a pod.) (J. Bednářová, V. Šmardová, 2007). 

Pri uplatňovaní kultúrnych prvkov (regionálnych i multikultúrnych) počas 

edukačného procesu môžeme využiť rôzne inovačné metódy a typy vyučovaní. 

K metódam multikultúrnej výchovy patria najmä tie, ktoré umožňujú 

deťom/žiakom zistiť, na základe vlastných skúseností pochopiť kultúru iných ľudí. 

Ťažiskové sú tie, ktoré napomáhajú získavaniu a rozvíjaniu skúseností, pocitov, 

emócií, spôsobilosti: 

 skúsenostné učenie sa: na základe vlastnej skúsenosti dieťa zistí, čo to znamená 

pochopiť inú kultúru, ako je možné vcítiť sa do inej kultúry, ako v skutočnosti 

prebieha kultúrna výmena, ako vzťahy kultúr ovplyvňujú pocitový svet dieťaťa, 
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 kooperatívne učenie sa: dieťa sa aktívne zapája do spoločnej činnosti a získava 

schopnosť spolupracovať vzhľadom na odlišné štýly chápania a učenia sa, 

odlišné štýly sebavyjadrenia, 

 riešenie konfliktov: deti lepšie spoznávajú stanoviská a postoje druhých, 

hľadajú príčiny týchto postojov a spoznávajú rôznorodosti individuálnych 

záujmov. Učia sa kompromisom, spoločným riešeniam, hodnotám, ktoré by 

uspokojili viacerých účastníkov konfliktu (V. Hajdúková, eds. 2011). 

Metód a foriem edukačného procesu je dostatočné množstvo (viac 

E.  Petlák, 2016, I. Turek, 2010, J. Skalková, 2008 a i.). Závisí od učiteľa aké 

metódy v edukačnom procese stanoví. Najlepšie je, ak ich efektívne strieda. Pri 

svojich deťoch v predprimárnom vzdelávaní i žiakoch v primárnom vzdelávaní sám 

vie rozpoznať, ktorú metódu pri akej príležitosti použije. Vyberáme aspoň niektoré 

z nich:  

Kooperatívne vyučovanie – môžeme rozdeliť na štyri oblasti: Afektívna oblasť 

– rast sebaúcty a lepšia sebaakceptácia patria k pozitívnym efektom kooperatívneho 

učenia. Väčšia citová zrelosť je dôsledkom toho, že sa pri vyučovaní zdôrazňuje 

samostatnosť a vzájomná podpora namiesto závislosti dieťaťa na učiteľovi. Rozvíja sa 

u dieťaťa úcta k iným ľuďom, zdvorilosť a sociálna spôsobilosť. 

Postoje – dochádza k rozvoju tolerancie a oceneniu jedinečnosti druhých. 

Rozvíja sa vytrvalosť. Kvalita interakcií je na vyššej úrovni ako v tradičných 

modeloch vyučovania. 

Sociálna oblasť – nastáva prechod od egoizmu ku kooperácii a konštruktívnej 

spolupráci, od súťaženia ku kooperácii. V kooperatívnej skupine sa vyskytuje vyššia 

úroveň vzájomných sympatií a rozvoj sebaúcty. Rozvíja sa spolupráca a vzájomná 

pomoc. Zvyšuje sa sebahodnotenie u detí, úroveň zodpovednosti a rozvíja sa empatia.  

Kognitívna oblasť – deti sú viac sústredené na realizovanú činnosť, rozvíjajú si 

vyššiu úroveň myslenia. Osvojujú si spôsobilosti riešenia problémov a metakognitívne 

spôsobilosti. Sú schopné kritického myslenia, zároveň si myšlienky a predstavy 

zapamätajú vďaka väčšiemu rozsahu učebných situácií (T. Jablonský, 2006). 

V aktivitách zážitkovej pedagogiky sa využíva široké spektrum hier. Podľa 

cieľa sa môžu deliť na: 

Inscenačné, pri ktorých sa účastníci dostávajú do situácií, kde sa stanú 

súpermi sami sebe. 

Tímové, hráči vystupujú sami za seba a pravidlá hry im umožňujú iba 

náhodné a krátkodobé stretnutia s ostatnými zúčastnenými, v niektorých hrách sa 

stávajú súčasťou tímu alebo hrovej jednotky. 

Simulačné, v ktorých je vytvorená situácia a atmosféra a umožňuje hráčom 

vstúpiť do rolí. 

Iniciatívne, ktoré majú jasne definovanú fyzickú alebo intelektuálnu úlohu, 

určenú pre jednotlivca alebo tím. 

Rolové, ktoré stavajú na sociálnych interakciách, z ktorých sa postupne formuje 

príbeh. Účastníci dobrovoľne vstupujú do rôznych rol a spoločne ich rozvíjajú. 

Psychologické, kladú na účastníkov vyššie emocionálne nároky. Ich 

súčasťou môže byť intenzívne vyjadrenie emócií, objavovanie hlbokých aspektov 

vlastnej identity alebo stvárňovanie vlastného správania. 
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Sociodrámu, kde sa objavujú určité role, ale ťažiskom hry je skôr interakcia 

medzi jednotlivými rolami, ako „psychológia” jednotlivých postáv. 

Predkurzové, ktoré účastníci môžu hrať aj celé týždne pred začiatkom kurzu, 

napríklad formou robenia činnosti v rovnaký čas a robenia si poznámok z toho. 

Existujú aj kombinované formy hrových aktivít rovnako ako ne-hrové formy 

aktivít (J. Kapšová, 2008). 

3. Integrácia kultúrnych prvkov v praxi 

U učiteľov z materských škôl sme zisťovali súčasný stav integrácie 

kultúrnych prvkov v edukačnom procese. Výskumná sondáž bola realizovaná v roku 

2017. Hlavným výskumným nástrojom bol dotazník, ktorý bol realizovaný 

s učiteľmi vybraných materských škôl na Slovensku. Pri tvorbe štruktúry otázok sme 

vychádzali aj z nasledujúcej výskumnej otázky: 

V1: Ako často a aké metódy využívajú učitelia materských škôl pri integrácii 

regionálnych kultúrnych prvkov a multikultúrnych prvky v edukačnom procese? 

Výskumný súbor bol tvorený učiteľmi materských škôl na Slovensku. 

V sondáži bol využitý príležitostný a kvótny výber. Výskumnú vzorku tvorilo 63 

učiteľov, z nich 46 % opýtaných učiteľov pôsobí v materských školách na vidieku 

a 54 % učiteľov pôsobí v materských školách v meste.  

Vzhľadom k obmedzenému rozsahu príspevku budeme uvádzať len výber 

získaných dát a naše základné zistenia. 

Zaujímalo nás, ako často využívajú učitelia materských škôl vo svojej 

edukačnej praxi regionálne kultúrne prvky. Najvyššie skóre – niekoľkokrát týždenne 

uviedlo 48 % opýtaných učiteľov. Žiadny z učiteľov neuviedol, že regionálne prvky 

vôbec nevyužíva. 

Zisťovali sme, ktoré prvky z regionálnej výchovy (z oblasti kultúry) 

využívajú učitelia najčastejšie v edukačnom procese v predprimárnom vzdelávaní. 

Najčastejšie učitelia uviedli – ľudové piesne 69 %. Medzi slovesným folklórom 

najčastejšie učitelia uvádzali rozprávky, riekanky, básne, príslovia a porekadlá. 

Najnižšie skóre u opýtaných učiteľov bolo uvádzané – odev, kroj. 

Zaujímalo nás, ako často využívajú učitelia materských škôl vo svojej 

edukačnej praxi multikultúrne prvky. Učitelia uvádzali, že každodenne prvky 

multikultúrnej výchovy nevyužívajú, ale zároveň ani neuvádzali možnosť „vôbec 

nevyužívam“. Multikultúrne prvky opýtaní učitelia využívajú menej, než raz 

týždenne (42 %) a následne –  raz týždenne 34 %.  

Zisťovali sme, ktoré prvky z multikultúrnej výchovy využívajú učitelia 

najčastejšie v edukačnom procese v predprimárnom vzdelávaní. 31 % učiteľov 

uviedlo, že najčastejšie využívajú zvyky a tradície v edukačnom procese. Nasledoval 

spev (26 %), tanec (21 %), literatúra (12 %), odev (7 %), jazyk (3 %). 

So spracovávanou problematikou sme u učiteľov materských škôl zisťovali, 

ktoré metódy využívajú najčastejšie pri realizácii regionálnej a multikultúrnej 

výchovy v edukačnom procese. (Učitelia mohli uviesť viac ako jednu metódu). 

Učitelia za najčastejšiu metódu pri realizácii regionálnej a multikultúrnej výchovy 

uviedli metódu rozhovoru, a to až 54 % z opýtaných. 41 % uviedlo praktickú 
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činnosť, 36 % demonštráciu, praktickú ukážku, dramatizáciu uviedlo 25 %, 

didaktickú hru 19 %. 

Učitelia mali vyjadriť aj svoj názor na opodstatnenosť integrácie 

regionálnych prvkov do edukácie, ako aj opodstatnenosť aplikácie multikultúrnych 

prvkov do edukácie. Je zarážajúce, že 13 % učiteľov sa nevedelo vyjadriť 

k integrácii regionálnych prvkov a dokonca až 32 % učiteľov sa nevedelo vyjadriť 

k opodstatnenosti integrácie multikultúrnych prvkov do edukačného procesu 

v predprimárnom vzdelávaní. 

Pri regionálnych prvkoch bolo najčastejšou odpoveďou učiteľov – 

spoznávať svoj región, jeho zvyky a tradície, zachovávať kultúru a folklór. Pri 

multikultúrnych prvkoch – spoznávať kultúru iných krajín a ľudí iných národností, 

ich spôsob života, zvyky a tradície. 

 

Záver 

Regionálna a multikultúrna výchova sa v predprimárnom a primárnom 

vzdelávaní môže uskutočňovať počas celého edukačného procesu.  

Učiteľ v predprimárnom vzdelávaní počas vzdelávacích aktivít sa môže 

opierať o regionálne i multikultúrne prvky. Musí mať však o nich záujem. V našej 

sondáži sme zisťovali: Ako často a aké metódy využívajú učitelia materských škôl 

pri integrácii regionálnych kultúrnych prvkov a multikultúrnych prvky v edukačnom 

procese. Zistili sme, že 13 % učiteľov sa nevedelo vyjadriť k integrácii regionálnych 

prvkov a dokonca až 32 % učiteľov sa nevedelo vyjadriť k opodstatnenosti integrácii 

multikultúrnych prvkov do edukačného procesu v predprimárnom vzdelávaní. Pri 

regionálnych prvkoch bolo najčastejšou odpoveďou učiteľov – spoznávať svoj 

región, jeho zvyky a tradície, zachovávať kultúru a folklór a pri multikultúrnych 

prvkoch – spoznávať kultúru iných krajín a ľudí iných národností, ich spôsob života, 

zvyky a tradície. 

Kultúrne prvky i sociálne cítenie je vhodné u detí rozvíjať už 

v predprimárnom vzdelávaní a v primárnom už iba ako nadväzovať na poznatky, 

ktoré už majú. Kultúrne prvky môžu byť súčasťou vzdelávacej aktivity i každej 

činnosti v predprimárnom vzdelávaní. V primárnom vzdelávaní zasa je veľmi 

pozitívne, že učitelia môžu využívať medzipredmetové vzťahy. Využívanie 

medzipredmetových vzťahov je vhodné aj z pohľadu ucelenosti preberaného učiva. 

Edukačná činnosť v materskej i základnej škole má byť zameraná na to, aby škola 

a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetky deti/žiaci 

rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál. 
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Inkluzívna edukácia a výchova k zdraviu rómskych žiakov 

Inclusive Education to Health Designed for Romany Pupils 

Jozef Liba 

Abstract  
The paper specifies several adverse factors of the life-style of Romanies as 

both the manifestation and consequence of their social, cultural, educational 

and linguistic incompatibility. It discusses adverse health-related and social-

pathological parameters of Romany children (pupils). The role of school is 

conceived as that of an educational institution that guarantees the generation, 

stabilization and interiorization of health-related values and rules. The author 

points out the potential of inclusive education in the process of education to 

health designed for Romany pupils. Several supportive pro-health strategies 

are introduced and discussed with regard to their applicability in the process 

of inclusive education.  

Key words: Inclusive Education. Health. Education to Health. Romany Pupil.  

 

Abstrakt  
Príspevok konkretizuje nepriaznivé ukazovatele životného štýlu Rómov ako 

prejav a dôsledok ich sociálnej, kultúrnej, výchovnej a  jazykovej 

inkompatibility. Uvádza zistené nepriaznivé zdravotné a sociálno-patologické 

ukazovatele rómskych detí (žiakov). Prezentuje pozíciu školy ako 

výchovného garanta v procese generovania, stabilizácie a interiorizácie 

zdravotných hodnôt a pravidiel. Prezentuje potenciál inkluzívnej edukácie 

v procese výchovy k  zdraviu rómskych žiakov. Poukazuje na viaceré 

suportívne prozdravotných stratégie a  na  možnosti ich implementovania do 

procesu inkluzívnej edukácie.  

Kľúčové slová: Inkluzívna edukácia. Zdravie. Výchova k zdraviu. Rómsky žiak.  
 

Stratégie a prístupy výchovy k zdraviu rómskych žiakov sú otvorenou 

oblasťou riešenia, ktorá vyžaduje kontinuálny a systémový prístup. Konštatujeme, 

že doposiaľ takmer neriešiteľným problémom a prejavom, ktorý určujúco 

determinuje edukačné výsledky rómskych žiakov je ich minimálny záujem 

o cieľavedomé učenie, o dosiahnutie primeraných školských výsledkov, teda 

o perspektívu pozitívnej zmeny. Uvedená konštatácia reflektuje pretrvávajúci 

životný štýl rómskej rodiny a komunity, keďže nepostačujúci školský výkon 

rómskych žiakov nemusí byť (nie je) dôsledkom ich mentálneho obmedzenia, ale 

skôr komplexu kognitívne nepriaznivých podmienok života. 

Značná časť rómskej populácie je vzhľadom na svoje sociálne a kultúrne 

stereotypy stotožňovaná s vysokou  frekvenciou sociálno-patologických javov 

a s nepriaznivými ukazovateľmi zdravia. Konkretizáciou uvedeného je nízka úroveň 

zdravotného uvedomenia, absentujúca štruktúra režimu dňa, nedostatočná osobná 

a komunálna hygiena, nízky štandard bývania, nepravidelná, jednostranná 

a nekvalitná výživa, nedostatočná kvalita a kvantita cieľavedomých pohybových 

podnetov, konzumácia lacného alkoholu a fajčenie, tolerovanie užívania 
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návykových látok už u detí, nízka úroveň vedomostí o reprodukčnom zdraví, 

neporozumenie a podceňovanie potrebnosti zdravotnej prevencie.  

Rómovia sú rizikovou skupinou výskytu tuberkulózy a endoparazitózy (In 

M. Stupák et al, 2017). Signifikantná je prevalencia infekčných chorôb, poranení, 

otráv a popálenín. Vysoká je frekvencia oslabení dýchacieho systému, oporno-

pohybového aparátu, tiež frekvencia zmyslových porúch, najmä porúch očí a ich 

adnexov. U rómskych detí je vyšší výskyt (v porovnaní s majoritnou populáciou) 

kožných a parazitárnych ochorení, napr. salmonelóza, svrab, pedikulóza – 

zavšivavenie, pyodermia – hnisavé ochorenie kože, trachóm – chronický hnisavý 

zápal očných spojiviek a rohovky, mykózy – ochorenia spôsobené hubami. Častejšia 

je infekčná vírusová hepatitída A vo všetkých vekových skupinách, vyšší je výskyt 

dyzentérií a  salmonelóz u detí do jedného roku veku (In M. Šupinová et al, 2015).  

Potvrdil sa tiež vyšší výskyt primárneho kongenitálneho glaukómu. Časté je 

mentálne postihnutie (oligofrénia), extrémne vysoká je incidiencia fenylketonúrie  

(podľa I. Bernasovský – J. Bernasovská, 1996; J. Liba, 1999; E. Ginter et al., 2001, 

2004; L. Horňák, 2005; S. Matulay,  2009; I. Bartošovič – L. Hegyi, 2010).  

Stereotypy životného štýlu Rómov sa prejavujú v konzumácii nezdravých potravín – 

vysoká je spotreba tučného lacného mäsa, údenín, živočíšnych a rastlinných tukov, 

tiež konzumácia sladkostí a sladkých nápojov, nízka je spotreba celozrnných 

výrobkov, ovocia a zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov.  Z hľadiska racionálnej 

(zdravej) výživy je najmä u detí výrazne nepriaznivým ukazovateľom nízka 

konzumácia rýb, vajec, strukovín a zeleniny, ktoré sú nahradzované chlebom 

a sladkosťami (M. Popper – P. Szeghy – Š. Šarkozy, 2009). Viac ako polovica 

sledovanej rómskej populácie má nadváhu. Ide o 57 % mužov a 58 % žien. Celkovo 

sa obezita u rómskeho etnika vyskytuje v 34,2 % (In M. Šupinová  et al, 2015). 

Osobitne závažným problémom rómskej zdravotnej reality je včasná a tolerovaná 

konzumácia návykových látok. Rómske deti nezriedka fajčia, požívajú alkoholické 

nápoje, čím len napodobňujú modely správania svojich rodičov, príbuzných 

a komunity. Monitoring rómskych žiakov na primárnom stupni vzdelávania (J. Liba, 

2006 a,b.; 2007) umožnil konštatovať kontakty (občasnú konzumáciu) alkoholu 

a fajčenie už v mladšom školskom veku, pritom alkohol a tabak sú vnímané ako 

bežná súčasť života. T. Baška et al. (2007) uvádzajú  súvislosť medzi vekom vzniku 

fajčiarskeho návyku a intenzitou fajčenia, t. j. počtom vyfajčených tabakových 

výrobkov za deň – skorší vek začiatku pravidelného fajčenia zvyšuje intenzitu 

fajčenia v neskoršom veku. Analýza ďalších výsledkov, napr. M. Popper – P. 

Szeghy – Š. Šarkozy (2009), potvrdzuje vysokú prevalenciu konzumácie tabakových 

výrobkov u Rómov – u všetkých skúmaných vekových skupín, ako aj u oboch 

pohlaví prekračovala 50 %. Takmer vo všetkých komunitách sa zaznamenalo 

nadmerné užívanie liekov – hlavne Ibuprofen, Paracetamol, Diazepam (I. Bartošovič 

– L. Hegyi, 2010). Mnohí Rómovia pritom považujú za ochorenia iba také, ktoré 

dokážu bezprostredne rozpoznať. Zväčša ide o zápalové ochorenia, horúčkové stavy, 

poranenia, úrazy, otravy, popáleniny, chrípka a podobne. Symptómy iných 

závažných chorôb (dedičné, degeneratívne, autoimúnne, tumorové, psychické) 

bývajú podceňované, prehliadané a neliečené (M .Popper – P. Szeghy – Š. Šarkozy, 

2009). Veľmi rozdielne, v porovnaní s majoritnou populáciou, je reprodukčné 

správanie Rómov. Celková plodnosť na Slovensku je 1,2 dieťaťa na jednu ženu. 
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B. Šprocha v ostatnej štúdii z r. 2014 (In M. Šupinová et al, 2015) uvádza úroveň 

plodnosti rómskych žien 4,3, pritom výsledky realizovaných prieskumov potvrdzujú 

vysoký podiel rómskych rodičiek mladších ako 18 rokov. Plodnosť rómskych žien je 

vyššia ako v majoritnej spoločnosti vo všetkých vekových kategóriách. Najväčší 

rozdiel je vo vekovej kategórii 15–19 ročných žien (až 7-násobný). V súvislosti 

s úrovňou zdravotnej informovanosti a stotožnením sa s potrebnými štandardami 

uvádzame napr. zistenie K. Rimárovej – E. Dorka (2013), kde v sledovanej skupine 

rómskych rodičiek je 41,86 % fajčiarok. U nerómskych žien tvorilo percento 

fajčiarok 10,15 %. Za fajčiarku bola považovaná rodička, ktorá vyfajčila viac ako 

jednu cigaretu denne. Dokladom nevhodných životných podmienok, ktoré zhoršujú 

zdravotný stav rómskych detí sú ukazovatele rómskej dojčenskej úmrtnosti 

a úmrtnosti detí, do 5 rokov života. Dojčenská úmrtnosť Rómov je 2,5 – 3-krát 

vyššia ako u Nerómov, rómske deti majú úmrtnosť do 5. roku života 3,5-krát vyššiu 

ako deti majoritnej skupiny a percentuálny podiel detí s nízkou pôrodnou 

hmotnosťou je takmer trojnásobný oproti nerómskym novorodencom (J. Kovaľ, 

2012). 

Sociálna, kultúrna, výchovná a  jazyková inkompatibilita značnej časti 

rómskeho etnika je výsledkom málo funkčnej až dysfunkčnej stratégie rodinnej 

výchovy, ktorá je určujúcim faktorom limitujúcim akceptovanie regulatívnych 

pravidiel a noriem. Tak ako v majoritnej populácii, aj v rómskej minorite platí 

primárny informatívny, formatívny a identifikačný vplyv rodinnej výchovy pri 

štruktúrovaní zásad a štandardov rozvoja osobnosti dieťaťa. Tradičná rómska rodina 

ako mnohodetná a viacgeneračná nezriedka pôsobí (vychováva) v podmienkach, 

ktoré komplikujú primeranú adjustáciu rómskych detí vo vzťahu k spoločensky 

akceptovaným normám a hodnotám. Uvedená realita následne zvýrazňuje rast 

zodpovednosti školy. Osobitne to platí pre výchovu, vrátane výchovy k zdraviu na 

primárnom stupni vzdelávania, kde učiteľ pôsobí na formatívne signifikantne 

senzitívnych žiakov. 

Ak je možné, nevyhnutné a žiaduce, aby spoločnosť prostredníctvom 

edukácie riešila dlhodobý a pretrvávajúci problém Rómov, potom môže byť 

aktuálna, v zmysle pozitívnej zmeny, inkluzívna edukácia. Určujúcim vodidlom je tu 

vytváranie podmienok a systému stimulov tak, aby sa  každý žiak mohol rozvíjať 

v hlavnom prúde edukácie pri rešpektovaní jeho individuálnych osobitostí. Koncept 

inkluzívnej edukácie v sebe implikuje celý komplex výchovného pôsobenia vrátane 

výchovy k zdraviu. Ide o otvorený a dynamický proces, ktorý prostredníctvom 

pozitívneho akceptovania rôznorodosti žiakov umožňuje rovnosť, toleranciu, 

empatiu, individualizáciu v prístupe, nediskrimináciu, socializáciu, teda právo na 

kvalitnú výchovu a vzdelanie každého žiaka. Inkluzívna škola je určená všetkým 

žiakom bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové 

predpoklady a podmienky. Účinné uplatnenie inkluzívnej edukácie môže a má 

vytvárať priaznivé podmienky pre stimulovanie vzdelávania žiakov, pre rozvíjanie 

ich poznávacích (kognitívnych) funkcií, rozvíjanie sociálnej kompetencie, 

redukovanie predsudkov a bariér osobnostného rozvoja. Implikuje mobilizačný 

potenciál v procese podpory školskej edukácie, a tým je súčasťou mechanizmu 

komplexnej spoločenskej inklúzie.  
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Predpokladaná edukačná účinnosť inkluzívneho vzdelávania môže 

významne podporiť zdravotno-preventívny obsah edukácie, výchovu k zdraviu 

prostredníctvom viacerých stratégií a prístupov.  

Na inkluzívnej edukácii participuje inkluzívny tím odborníkov, ktorý tvoria 

pedagogickí zamestnanci školy (učitelia, pedagogickí asistenti, riaditeľ školy alebo 

ním poverený zástupca) a odborní zamestnanci (školský psychológ, školský 

špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, liečebný pedagóg, logopéd). Významnou 

prozdravotnou stratégiou pôsobenia uvedených odborníkov sú odborné konzultácie 

pre rodičov žiakov a pre žiakov (deti) z marginalizovaných rómskych komunít. 

Synergia ich pôsobenia môže signifikantne prispieť k intelektovej a citovej 

stimulácii rómskych žiakov tak, aby saturovala aj oblasť zdravia a zdravého 

životného štýlu. 

Overeným a významným edukačným prínosom v procese výchovy k zdraviu 

je štruktúra a obsah prozdravotných stimulačných programov (nadrezortných, 

rezortných, regionálnych, školských), ktoré implikujú suportívny potenciál 

cieľavedomej zdravotno-výchovnej intervencie. V rámci akceleračných programov 

inkluzívneho vzdelávania je možné uplatniť zdravotno preventívne programy, ktoré 

rešpektujú podmienky príslušnej školy a lokálne špecifiká a reflektujú osobitosti 

rómskych žiakov. Takéto programy, ako výsledok spolupráce zúčastnených, zároveň 

implikujú inovatívny potenciál presahujúci rámec zabehnutých edukačných 

stereotypov. Šírka a možnosti vzájomných  interakcií medzi učiteľom a rómskymi 

žiakmi tu umožňuje zohľadňovať konkrétnu realitu životných podmienok rómskych 

žiakov pri profilovaní a konkretizovaní prozdravotnej intervencie tak, aby 

prístupným spôsobom podporovala príslušné tematické celky (ľudské telo, hygiena, 

výživa, návykové látky, pohybová aktivita, prvá pomoc). Významnou je tu možnosť 

prepájať edukačné ciele a  metodické postupy s individualizovanými potrebami 

(individuálna pomoc) a možnosťami podľa aktuálneho potenciálu rómskych žiakov.  

Účinnou prozdravotnou stratégiou v rámci inkluzívneho vzdelávania je 

uplatnenie celodenného výchovného systému. Celodenný výchovný systém ako 

nástroj inklúzie vytvára priestor tak na prípravu, ako aj na záujmové a ďalšie 

aktivity, ktoré pozitívne usmernia možný negatívny vplyv rodinného a širšieho 

sociálneho prostredia. Celodenný výchovný systém vytvára relevantné podmienky 

pre zlepšenie komunikácie, pre uplatnenie hravých a aktivizujúcich metód, ktoré 

majú potenciál motivovať žiaka k zmysluplnej činnosti, a pritom nenarušovať citové 

väzby k rodičom. Okrem pozitívneho potenciálu premietnutého v konkrétnych 

výsledkoch (prospech, správanie, dochádzka, zlepšenie komunikácie, voľný čas, 

socializácia, etc.) môže významne ovplyvniť zdravotné povedomie, osobnú 

a komunálnu hygienu, stravovacie návyky, režim dňa žiakov a ich prostredníctvom 

tiež  rodičov a príbuzných.  

Inkluzívna edukácia umožňuje zvýšiť počet záujmových útvarov po 

ukončení vyučovania so zameraním na témy a  činnosti podporujúce zdravie. 

Záujmové útvary (krúžky) poskytujú priestor a vytvárajú podmienky pre 

emotívnosť, hravosť, pestrosť, zážitkovosť a pritom konkrétnosť s vyústením do 

praktického života. 

Inovatívnou, zaujímavou, perspektívnou a tým účinnou možnosťou 

realizovania výchovy k zdraviu môže byť premyslené uplatnenie informačných 
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a komunikačných technológií, keďže skúsenosti učiteľov dokumentujú 

bezprostredný a spontánny záujem rómskych žiakov o prácu s počítačom. Digitálne 

vzdelávanie a výchova poskytuje významný priestor pre individualizáciu, pre 

uplatnenie vlastného tempa,  pre rozvíjanie pevnej vôle a následne pre sebakontrolu. 

Takýto edukačný prístup, edukačná metóda vytvára predpoklady pre dosiahnutie 

aktívneho poznávania, ktoré by saturovalo nielen oblasť kognitívnu, ale v súlade 

s cieľmi edukácie tiež oblasť socio-afektívnu s možným priemetom do konatívneho 

prejavu. Pozitívne v smere motivačnej štruktúry rómskych žiakov tu pôsobí 

vizualizácia obsahu konkretizovaná  obrázkami, schémami, jednoduchými a  pritom 

tvorivými úlohami a evalváciou poznaného. Elektronické vzdelávanie ako moderná 

metóda s využitím multimediálnych prvkov dynamizuje proces výchovy k zdraviu, 

umožňuje jej cieľavedomú implementáciu do procesu inkluzívnej edukácie a vytvára 

priestor pre rad inšpiratívnych podnetov podporujúcich prozdravotné edukačné 

úsilie.  

Inkluzívna edukácia pozitívne ovplyvňuje klímu školy a klímu triedy ako 

sociálno-psychologickú premennú, ktorá vstupuje do procesov prežívania, 

hodnotenia a reagovania zúčastnených, a tým do kvality interpersonálnych vzťahov 

a sociálnych procesov. Zlepšenie klímy školy a triedy nepochybne patrí 

k významným determinantom edukačného procesu, keďže má jeden z určujúcich 

vplyvov na výsledky žiakov, vrátane záujmu žiaka navštevovať školu. 

Inkluzívna edukácia významne intervenuje do procesu výchovy k zdraviu aj 

tým, že umožňuje rozvíjanie a účinnejšiu spoluprácu s rodičmi žiakov, zlepšenie 

dochádzky žiakov a ich prípravy na vyučovanie, zlepšuje materiálno-technické 

zabezpečenie školskej edukácie, prospech žiakov a ich správania.  

Inkluzívna edukácia ako ambiciózny koncept prináša viaceré otázky a otvára 

ďalšie témy, problémové okruhy. Rómski žiaci (bez nenáležitej generalizácie) 

nemajú dostatočne rozvinuté sociálne a komunikačné zručnosti, sú emocionálne 

rozdielni, majú motorické a senzorické obmedzenia, nezriedka nižšiu intelektuálnu 

úroveň, horšiu sociálnu pozíciu. Výsledkom sú problémy v sociálnej interakcii, 

v sociálnej participácii a následne horšie školské výsledky. Veľmi vážnou otázkou je 

pripravenosť intaktných žiakov a ich rodičov na inkluzívnu edukáciu, ako aj 

pripravenosť a dôvera pedagogických a  odborných pracovníkov škôl vo vzťahu 

k edukačnému úspechu inkluzívneho vzdelávania. 

Adresnosť systémových opatrení v  procese výchovy k zdraviu rómskych 

žiakov nachádza svoje spredmetnenie v školskej edukácii, ktorá predstavuje 

systematickú a účinnú intervenciu do štruktúry a obsahu životného štýlu. Inkluzívna 

edukácia ako dlhodobý, trvale otvorený proces s pozitívnou perspektívou môže 

signifikantne prispieť k uplatňovaniu prozdravotných edukačných stratégií. Platí ale, 

že požiadavka zlepšenia edukačných výsledkov rómskych žiakov nie je 

uskutočniteľná bez spolupráce rómskej rodiny a komunity. Bez tejto previazanosti, 

bez obojsmernej komunikácie, ostanú formulované možnosti a ciele inkluzívnej 

edukácie v rovine  jednostranného úsilia a dobrých úmyslov. Práve tu významne 

platí, že kultúra sociálnych garancií nemôže byť v nesúlade s kultúrou 

spoločenských povinností, ku ktorým nesporne patrí vzdelávanie a zodpovedná 

výchova, vrátane výchovy k zdraviu. 
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Environmentálna výchova v kontexte  

prípravy učiteľov elementaristov 

Environmental Education in the Context  

of the Training of Elementary School Teachers 

Ján Kancír 

Abstract 
The article is focused on the issue of environmental learning and 

environmental education (ENE) in the current educational practice. Based on 

the analysis of the subject matter in our country and abroad, we have 

formulated the basic postulates of the improvement of the undergraduate 

training of elementary school teachers in the field of environmental education. 

They are concretized in the form of tasks aimed at fulfilling the expected 

positive changes. 

Key words: Environmental Education, Pre-primary and Primary Education, 

Analysis of Educational Practice, Quality of Education, Pre-Primary 

Teacher Education. 

 

Abstrakt 
Príspevok je zameraný na problematiku environmentálneho vzdelávania 

a environmentálnej výchovy (ďalej aj ENV) v súčasnej edukačnej praxi. Na 

základe analýzy predmetnej problematiky u nás i v zahraničí sme formulovali 

základné postuláty skvalitnenia pregraduálnej prípravy učiteľov elementaristov 

v oblasti environmentálnej výchovy. Sú konkretizované v podobe úloh 

smerujúcich k naplneniu  očakávaných pozitívnych zmien.  

Kľúčové slová: Environmentálna výchova. Predprimárna a primárna edukácia. 

Analýza edukačnej praxe. Kvalita vzdelávania. Pregraduálna 

príprava učiteľov.  
 

 

Úvod 

Každý človek má právo na priaznivé životné prostredie, má právo na včasné 

a úplné informácie o stave životného prostredia a prírodných zdrojoch, pričom nikto 

nesmie pri výkone svojich práv ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, 

prírodné zdroje a kultúrne pamiatky (Ústava SR, čl. 44 a 45). Ústava SR zakotvuje 

práva, na ktoré si občania nárokujú, často sa však vlastným povinnostiam vyhýbajú. 

Svedčia o tom mnohé prípady poškodzovania životného prostredia v mnohorakých 

podobách. Pre zlepšenie situácie v ochrane a tvorbe životného prostredia sa 

zintenzívňuje cielené a systematické vzdelávanie už od detí predškolského 

a mladšieho školského veku. 

Z historického hľadiska by sme mohli environmentálne vzdelávanie rozdeliť 

do niekoľkých etáp: 
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1 Výchova vzťahu k prírode („nature education“), ktorú vystihujú kľúčové slová 

príroda, vzťah k živej prírode, rastlinám a zvieratám, ich význam pre človeka. 

2 Výchova k ochrane prírody („conversation education“), ochrana prírody, ochrana 

živej prírody pred človekom, zachovanie neporušenej prírody, heslo „Poznaj 

a chráň“. 

3 Výchova k čistému prostrediu („pollution education“), znečisteniny v prostredí, 

nepriaznivé dopady priemyselnej činnosti na prírodu, živú prírodu. 

4 Výchova k životnému prostrediu („environmental education“), životné prostredie, 

vzťah k životnému prostrediu, heslo „Mysli globálne, konaj lokálne“ ( P. Eliáš, 

1994, s. 93). 

Cieľom výchovy v prvej etape bolo formovanie pozitívneho vzťahu 

k rastlinám a zvieratám, rešpektovanie všetkých foriem života. Uplatňovalo sa 

medzi svetovými vojnami.  

V druhej etape, ktorá sa objavuje v 50. rokoch je cieľom environmentálnej 

výchovy propagácia prestavby o rovnováhe v prírode, ovplyvnená aj pokrokom 

v ekológii. Ako forma výučby sa uplatňovali výlety, exkurzie do prírody a tábory. 

Táto etapa vrcholila vyhlasovaním chránených území a starostlivosťou o chránené 

územie, vytyčovanie náučných chodníkov v prírodných rezerváciách. Svetová 

stratégia ochrany prírody pozitívne hodnotí rozširovanie environmentálneho 

vzdelávania ako základný inštrument na zmenu správania spoločnosti k biosfére. 

V 70. rokoch sa objavuje tretia etapa ako dôsledok totálnych ekologických 

kríz znečisťovania životného prostredia cudzorodými látkami, zhoršovania kvality 

vody a čistoty ovzdušia. Cieľom výchovy v tejto etape je rozvoj uvedomelosti 

verejnosti vo vzťahu k životnému prostrediu. Štvrtá etapa akoby v sebe spájala 

predchádzajúce tri etapy do jedného celku – komplexného environmentálneho 

vzdelávania. Je to dôsledok prerastania totálnych kríz do globálnych problémov 

životného prostredia človeka. V 80. rokoch je podporená medzinárodnými aktivitami. 

Problémy pri realizácii ENV v našej edukačnej praxi 

V súčasnosti existuje zhoda v tom, že je potrebné integrovať prírodné 

a spoločenské vedy, ekológiu a ekonomiku, školské vzdelávanie a  spoločenskú 

výchovu tak, aby sa riešili globálne problémy životného prostredia človeka. Človek 

hľadá riešenia globálnych problémov životného prostredia. Žijeme čas hľadania 

svojho miesta na tejto planéte, vzťahu k nej a k svojmu životnému prostrediu. Toto 

hľadanie musí mať svoj odraz  v environmentálnej výchove a vzdelávaní. 

Učebné osnovy environmentálnej výchovy pre základné a stredné školy – 

environmentálne minimum, boli schválené MŠ SR 15. 04.1996 pod číslom 

645/1996-15 s platnosťou od 01.09.1996.  

Pri tvorbe učebných osnov jeden z najväčších problémov vyplýval z faktu, 

že environmentálna výchova nie je samostatným predmetom. Jej ciele a obsah učiteľ 

implementuje do výchovy a vzdelávania žiakov v rámci svojho predmetu.  

Cieľom environmentálnej výchovy je formovať, rozvíjať také osobnostné 

kvality, ktoré človeka vybavia schopnosťou chrániť a zlepšovať životné prostredie. 

Takto projektovaný dlhodobý zámer výchovnej práce na všetkých školách je 
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potrebné realizovať plnením konkrétnych úloh zacielených na základné súčasti 

rozvoja osobnosti žiakov: úroveň vedomostí, rozvoj zručností, utváranie postojov. 

Environmentálna výchova sa chápe ako organická súčasť edukácie 

v materských, základných a stredných školách. Na národnej úrovni bola schválená 

Koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania, schválená uznesením vlády SR 

č. 846/1997 dňa 25. novembra 1997.   

Učebné osnovy obsahovo vymedzili tzv. Environmentálne minimum na báze 

základných tém: zachovanie biodiverzity, odlesňovanie, erózia pôdy, racionálne 

využívanie prírodných zdrojov, znečisťovanie ovzdušia, vody, pôdy, úbytok 

ozónovej vrstvy, kyslý dážď, skleníkový efekt, spotreba energie, odpad, urbanizácia, 

populačná explózia. 

V roku 2015 vyšla Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, ktorú 

vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, vzdelávania a osvety 

do roku 2025. Hlavným cieľom koncepcie je vytvorenie fungujúceho uceleného 

systému environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v rezorte životného 

prostredia, so zameraním na nosné cieľové skupiny a s využitím inovatívnych 

nástrojov pri zachovaní princípov udržateľného rozvoja. K tvorbe „Rezortnej 

koncepcie...“ viedlo viacero dôvodov:  

 neaktuálnosť doteraz platnej koncepcie environmentálnej výchovy 

a vzdelávania, nedostatočný monitoring výsledkov aktivít a dopadov 

pôsobenia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na Slovensku, 

 nutnosť reagovať na nové témy a prioritné oblasti environmentálnej politiky, 

v súlade s modernými trendmi a prioritami v EÚ aj na Slovensku, 

 súčasný záber adresátov výchovy je nedostatočný, nevyhnutná je potreba 

cielenia aktivít a pôsobenia na nové sociálne a profesijné skupiny, zvýšiť 

dôraz na neformálne aktivity a prístup verejnosti k informáciám, 

 s novým rozpočtovým obdobím EÚ sa vynárajú nové možnosti financovania 

osvetových i vzdelávacích aktivít, preto je potrebné koncepciu zosúladiť 

s prioritami a potenciálom financovania, 

 potreba lepšej koordinácie aktivít, či už prostredníctvom národných projektov, 

ale aj prostredníctvom lepšej spolupráce zainteresovaných subjektov, nielen 

v rámci rezortu MŽP SR, 

 environmentálna výchova a vzdelávanie si vyžaduje využitie inovatívnych 

komunikačných nástrojov a kanálov, predovšetkým v jej neformálnej časti 

a pre mladšie cieľové skupiny. 

 „Rezortná koncepcia...“ uvádza vo svojej SWOT analýze v oblasti 

environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety ako slabé stránky:   

 environmentálna výchova ako prierezová téma sa realizuje len formálne, 

nesystémový prístup vo vyučovacom procese, 

 chýba jednotná učebnica pre environmentálnu výchovu pre ZŠ a SŠ, 

 chýbajú interaktívne programy so zameraním na environmentálnu výchovu 

pre výučbu v školách. 

Za ohrozenia považuje: 

 konkurenciu iných tém v školách – súperenie environmentálnej výchovy 

s ďalšími prierezovými témami, 
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 ťažkopádnosť reakcií systému na aktuálne výchovné a vzdelávacie výzvy (niektoré 

aktuálne témy chýbajú v prierezovej téme environmentálna výchova), 

 nejestvujúcu spoločenskú objednávku na efektívny systém environmentálnej 

výchovy, vzdelávania a osvety (Rezortná koncepcia environmentálnej 

výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025, 2015, s. 4). 

Perspektívne riešenie problematiky vzdelávania učiteľov elementaristov oblasti ENV 

Skúsenosti z Nemecka, Rakúska, Holandska, Anglicka, USA hovoria o tom, 

že ,,ekologické vzdelávanie“ môže zväčšiť rozsah poznatkov o životnom prostredí. 

Zároveň však poukazujú na fakt, že nadobudnuté poznatky deti neuplatňujú vo 

svojom správaní, teda si ich plne neuvedomujú. Zavedenie poznatkovej bázy bolo 

pre pedagógov doslova sklamaním. Množstvo osvojených poznatkov tiež záviselo 

od viacerých premenných, napríklad od príslušnosti k spoločenskej vrstve, dĺžke 

školskej dochádzky a pod. Aj ochota prijímať informácie z masmédií je ovplyvnená 

už vytvoreným vzťahom k prírode. Aj z týchto dôvodov je v daných krajinách 

,,ekologická výchova“ viac záležitosťou kultúry. V našich podmienkach tiež 

nemôžeme redukovať environmentálnu výchovu len na rozširovanie učiva ekológie 

či environmentalistiky na rôzne stupne a druhy škôl. 

Prívrženci ekopedagogiky preferujú zvyšovane časovej dotácie pre výučbu 

ekológie či environmentalistiky zavedením environmentálneho minima pre žiakov, 

študentov i učiteľov. Interdisciplinárny charakter environmentalistiky predurčuje 

nadpredmetové zaradenie environmentálnej výchovy na školách. Diskutabilná je 

reálna realizácia ENV na školách. Pre integrovaný charakter výučby si vyžaduje aj 

potrebnú prípravu učiteľov. Z cieľov a obsahu environmentálnej výchovy by mal 

vyplynúť obsah štúdia pedagóga. Ako nereálne sa javí mozaikové skladanie obrazu 

rôznych predmetov bez komplexne pripraveného pedagóga. Ak nemá učiteľ záujem 

o prírodu a okolité životné prostredie, nedokáže ho vyvolať ani u svojho žiaka. 

Nemôžeme očakávať, že všetci učitelia sú environmentálne zapálení, teda úskalia 

realizácie ENV môžeme nájsť aj v pripravenosti a zanietenosti pedagóga. Z toho 

vyplýva ešte  väčšie riziko nenaplnenia cieľov ENV práve na 1. stupni základnej 

školy, kde takmer všetky predmety vyučuje jeden učiteľ. 

V súčasnej dobe akcentujeme potrebu skvalitnenia prípravy učiteľov 

predprimárnej a primárnej edukácie na realizáciu ENV. Environmentálna výchova 

sa chápe ako organická súčasť edukácie v materských, základných a stredných 

školách. Všeobecne sa prijíma téza, že základom dobre fungujúceho vzdelávacieho 

systému je dobre pripravený učiteľ. Do oblasti vzdelávania u nás významne zasiahla 

Koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania, schválená uznesením vlády SR 

č. 846/1997 dňa 25. novembra 1997. V roku 2015 vyšla Rezortná koncepcia 

environmentálnej výchovy do roku 2025. Hlavným cieľom koncepcie je vytvorenie 

fungujúceho uceleného systému environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 

v rezorte životného prostredia, so zameraním na nosné cieľové skupiny a s využitím 

inovatívnych nástrojov pri zachovaní princípov udržateľného rozvoja. 

Interdisciplinárny charakter environmentalistiky predurčuje nadpredmetové 

zaradenie environmentálnej výchovy na školách. Integrovaný charakter výučby si 

vyžaduje aj adekvátnu prípravu učiteľov. Z cieľov, obsahu a štandardov 
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environmentálnej výchovy by sa mal odvíjať aj obsah a zameranie štúdia budúcich 

učiteľov. Našou snahou je prispieť k dosiahnutiu celospoločenských cieľov v oblasti 

ENV. Veľmi diskutabilná je totiž jej realizácia na školách. Na základe dôslednej 

analýzy súčasnej situácie v realizácii ENV u nás i v zahraničí sme si stanovili tri 

základné úlohy, ktorých splnenie by malo prispieť k pozitívnej zmene v príprave 

budúcich učiteľov pre predprimárnu a primárnu edukáciu.  

1. Vytvorenie obsahového a výkonového štandardu pre predprimárne a primárne 

vzdelávanie. V štátnom vzdelávacom programe pre ISCED 0 a ISCED 1 to 

absentuje. Štandardy sú charakterizované všeobecne pre celú prierezovú tému 

od materskej až po strednú školu. Fundamentálnym predpokladom pozitívnych 

zmien celkového vnímania environmentálnej výchovy i samotnej realizácie 

v edukačnej praxi je špecifikácia obsahového a výkonového štandardu pre 

predprimárny a primárny stupeň vzdelávania. 

2. Spracovanie vysokoškolskej učebnice environmentálnej výchovy (v tlačenej aj 

elektronickej podobe) pre predškolskú a elementárnu edukáciu. Podobná 

učebnica u nás doposiaľ spracovaná nebola a jej absencia komplikuje situáciu 

v prípravnom, kontinuálnom i celoživotnom vzdelávaní učiteľov. 

3. Spracovanie metodických materiálov pre realizáciu environmentálnej výchovy 

na predprimárnom a primárnom stupni vzdelávania (námety na aktivity, 

pokusy, didaktické hry, dramatizácie, PowerPointové prezentácie, ekopríbehy 

a ekorozprávky, vizualizácie...). 
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Prevencia FETÁLNEHO ALKOHOLOVÉHO SYNDRÓMU 

a jeho spektra u vybraných cieľových skupín slovenskej 

populácie 

Prevention of FETAL ALCOHOL SYNDROME and Its 

Spectrum in Selected Target Groups of Slovak Republic 

Oľga Okálová, Tomáš Jablonský  

Abstract  
This article explores several scholar sources as well as studies conducted by 

authors and their own research in Centre for Diagnostics, Therapy and 

Prevention of FAS. The presented study interprets a first research in Slovak 

Republic that focused on prevention of FASD in selected targeted groups. The 

outcome reflects a current situation in the group identified as an intact group of 

population, mostly university students, professionals, primary and elementary 

students. The aim of the study was to confirm that the population of Slovak 

Republic understood the concept of „fetal alcohol syndrome“. This study 

submits the first partial research results. 

Key words: Fetal Alcohol Syndrome, Fetal Alcohol Spectrum Disorder, Diagnostics, 

Prevention and Therapy of FAS in Slovakia, Prevention Project, University 

Students and Professionals.  

Abstrakt  
Príspevok vychádza z poznania  viacerých vedeckých zdrojov, ako aj vlastných 

štúdií autorov príspevku a ich výskumnej činnosti v Centre diagnostiky, terapie 

a prevencie FAS. Prezentovaná štúdia interpretuje prvý výskum, zameraný 

na  prevenciu FASD vo vybraných cieľových skupinách. Výsledky štúdie 

hovoria o stave poznania v sonde identifikovanej ako intaktná skupina 

populácie, predovšetkým u vysokoškolských študentov, odbornej verejnosti 

a žiakov materských a základných škôl. Cieľom výskumu bolo overiť 

v cieľových skupinách znalosť pojmu „fetálny alkoholový syndróm“. Výsledky 

zistení prezentujú prvé čiastkové výstupy výskumu.  

Kľúčové slová:  Fetálny alkoholový syndróm. Porucha fetálneho alkoholového 

spektra. Diagnózy. Prevencia na Slovensku. Preventívny 

program. Študenti vysokej školy a odborná verejnosť. 

 

Úvod 

Problémy depistáže FASD v intaktnej populácii predstavujú prekážky pre 

zachytenie a následné stanovenie diagnózy, pretože jednotlivci prenatálne vystavení 

alkoholu vykazujú široké spektrum výsledkov, ktoré nie sú špecifické pre prenatálne 

vystavenie alkoholu. Zväčša a často sa počas života prejavujú rôzne. Odborníci 

z rôznych disciplín (lekári, psychológovia, logopédi, špeciálni a sociálni 

pedagógovia, a pod.) musia presne ohodnotiť a interpretovať široké spektrum 

výsledkov, ktoré definujú diagnózy spektra FASD. Forma a závažnosť výsledku 

záleží na správnom načasovaní, frekvencii a množstve alkoholu, ktorému bol jedinec 
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vystavený (čo sa dá len ťažko s nejakou väčšou presnosťou odhadnúť). Okrem toho, 

výsledok je často skreslený ďalšími prenatálnymi a postnatálnymi udalosťami. Pri 

absencii detailných, presných a objektívnych metód pre meranie a zaznamenávanie 

závažnosti vystavenia alkoholu, ako aj rôznych výsledkov pri individuálnych 

pacientoch, sa diagnózy stanovené v Amerike značne líšili od jednej kliniky k druhej 

(Aase, 1994; Astley& Clarren, 2000; Chavez a kol., 1998; Stratton a kol., 1996 In 

Astley, 2004).  I keď vo svete už existuje mnoho preškolených špecialistov FASD, 

pre našu depistáž to znamená neexistenciu nástrojov pre prevenciu a klinickú prax 

v SR. Takto sa zužujú príležitosti na efektívne zachytenie žiakov s týmto skrytým 

postihnutím. „Z pohľadu verejného zdravia vedie nesprávna diagnostická 

klasifikácia k nepresným odhadom výskytu a prevahy (Stratton a kol., 1996 In 

Astley, 2004)“. Nejasné odhady ničia úsilie na pridelenie dostatočných sociálnych, 

vzdelávacích a zdravotných služieb pre túto vysoko rizikovú populáciu a bránia 

presným posudkom a snahám primárnej prevencie. Z perspektívy klinického 

výskumu znižuje nesprávna diagnostická klasifikácia schopnosť identifikovať 

klinicky významné rozdiely medzi jednotlivcami s FASD a kontrolnými skupinami 

(Astley & Clarren, 2001 In Astley, 2004).  

Výskumný zámer 

Nakoľko je v SR v depistáži FASD mnoho nejasností, zaujímalo nás, aká je 

úroveň informovanosti a znalosti pojmu „fetálny alkoholový syndróm“. Výskum 

sme realizovali vo vybraných cieľových skupinách populácie: žiaci materských 

a základných škôl. Na základe skúsenosti s diagnostikou FAS si naše pracovisko 

osvojilo primárne preventívne edukačné činnosti v osvete širšej populácie. Od roku 

2013 sme zrealizovali  viaceré odborné semináre na tému FASD, no téma je neustále 

pre mnoho odborníkov nová. 

Aké sú príčiny doterajšej neexistencie prevencie v SR? 

„Európa je minimálne 10 rokov pozadu za USA a Kanadou, čo sa týka 

prevencie, diagnostiky a terapie detí s FAS/FASD. Prvá Európska konferencia 

o FASD sa konala 3.-5. 11. 2010 v Holandsku a jej cieľom bolo združiť vedcov, 

verejných zdravotníkov, neziskové organizácie pomáhajúce deťom s FAS a vymeniť 

si skúsenosti“ (Nosková, J., str. 29, 2014).  

Dnes sa realizujú preventívne programy v krajinách EU: Francúzsko, 

Nórsko, Taliansko (Je prvou krajinou v Európe, kde bolo v spolupráci s USA prvé 

aktívne zisťovanie prevalencie FASD, 2 – 4 %. V spolupráci s Barcelonou 

vyskúmali a validizovali biomarkery návykových látok v mekóniu. Nedávno bola 

založená spoločnosť Societa Italian sulla Sindrome Feto-Alcolica, nemajú podpornú 

rodičovskú organizáciu. V Ríme sa v novembri 2014 konala 3. Európska 

konferencia o FASD. V r. 2012 neexistovala národná sieť na riešenie problémov 

FAS/FASD.), Holandsko (V roku 2002 vznikla v Holandsku Nadácia pre FAS, ktorá 

aktívne robí kampane pre verejnosť.), Nemecko (Na diagnostiku sa používa od 

r. 2013 Konsenzus nemeckých špecialistov v 7 kritériách (R1-7). Odhaduje sa tiež, 

že sa ročne v  Nemecku rodí 10 000 detí poškodených alkoholom, z toho 4 000 má 

typický FAS. FASword Deutchland je jednou z najstarších podporných organizácií 

pre rodičov detí s FASD v Európe, má 17 pobočiek. Diagnostika prebieha 
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v diagnostických centrách: FASD-Center, Berlin, Charité university hospital, FASD 

Center, Berlin, University of Munster, FASD Clinic, Heckscher Hospital, Munich.), 

Veľká Británia (Pevenciu realizuje organizácia NOFAS), Írsko, Španielsko 

(Nosková, J., 2014). 

Prevencia FAS v Slovenskej republike 

Európska spolupráca pomohla naštartovať Slovensku partnerstvo medzi 

diagnostickými tímami. Od roku 2009 Nadácia Harmony pripravila do roku 2014 24 

edukátoriek. Tie sa snažili udržať verejnosť v téme. Následne sa v roku 2013 

v rámci realizácie vedecko-výskumnej činnosti a projektu „Podpora programu 

zaoberajúceho sa deťmi a mládežou s poruchami správania“, podporeného Nadáciou 

Mondi SCP, a.s., zriadilo Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS, 

špecilizované vedecko-výskumné pracovisko Katedry pedagogiky a psychológie 

Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde dodnes prebieha 

prevencia a diagnostika FAS/FASD. Téma FASD nie je zapracovaná do stratégie 

prevencie verejného zdravotníctva. Pozitívnou zmenou je dokument Komplexná 

správa o plnení úloh jednotlivých rezortov vyplývajúcich z Národného akčného 

plánu pre problémy s alkoholom na roky  2013 – 2020, kde Úrad vlády SR zaradil 

v rámci úlohy č. 3 informačno-vzdelávací bulletin „Sociálna prevencia“, ktorý 

reflektuje problematiku užívania alkoholu (prevencia závislosti od alkoholu, 

škodlivosť nadmerného a pravidelného užívania). Tu bolo cieľom tvoriť 

informačno-vzdelávací bulletin „Sociálna prevencia“ vydávaný Národným 

osvetovým centrom, ako odbornú publikáciu k problematike sociálno-patologických 

javov. Vysokou odbornou kvalitou bulletinu je, že sa stáva doplnkovým  učebným  

textom na niektorých vysokých školách humanitného zamerania, príspevky bývajú 

citovanými zdrojmi autorov z odborných vedeckých podujatí. Rovnako sa využíva 

pri citovaní v záverečných kvalifikačných prácach – od bakalárskych až po 

doktorandské. Veľmi často sa bulletin stáva zdrojom informácií pri realizácii 

preventívnych aktivít na celoštátnej, regionálnej a komunitnej úrovni. V roku 2015 

bol v č. 1 uverejnený aj článok venujúci sa problematike FASD 

(www.rokovania.sk). Ku komplexnej prevencii to však nestačí.   

Z dôvodu malého množstva učebných textov a akreditovaných 

programov v systéme kontinuálneho vzdelávania odborníkov rezortu 

zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí v prevencii FAS/FASD, bolo 

potrebné vyhľadať dlhodobého partnera. Organizácia Educa-Ca je kanadskou 

vzdelávacou agentúrou, ktorú si vybralo Centrum  diagnostiky, terapie 

a prevencie FAS na základe viacročnej úspešnej spolupráce v téme FASD. 

Edičná a edukačná činnosť poskytuje dospelým, ktorí pracujú s FASD 

osobami, šancu získať kvalifikáciu, zlepšiť svoj profesionálny background, 

ako aj sieťovanie na celosvetovej úrovni. Počas spolupráce národné tímy 

a vybrané komunity zverejňujú množstvo podnetných prípadových štúdií, 

článkov, správ a iných výstupov. Aj vďaka nedávnej účasti vedeckých hostí 

z Ameriky (Julia M. Bledsoe, M.D. a Diane Malbin, MSW) podpora témy, už 

http://www.uwmedicine.org/bios/julia-bledsoe
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dnes ako jednej z tém Úradu verejného zdravotníctva SR, trvá (pozri 

napríklad: http://www.ruvztv.sk/?p=2644  
http://www.ruvzca.sk/oddelenia/podpora-zdravia/aktuality/fetalny-alkoholovy-

syndrom-medzinarodny-den-992016, http://www.ruvzke.sk/sk/fas, a iné). 

Rizikové faktory pre vznik FAS/FASD v SR 

Alarmujúce je, že na Slovensku mládež pije čoraz viac alkoholu, 

pričom dievčatá dobiehajú chlapcov. „Priemerný vek prvého kontaktu s alkoholom 

je 10 rokov. Podľa údajov Štatistického úradu SR je priemerná ročná spotreba 

čistého alkoholu mládeže vo veku od 15 do 18 rokov takmer rovnaká (10,2 litra/rok) 

ako u dospelých (10,8 litra/rok). Ako uviedol aj A. Heretik (In. Nosková J., str. 6, 

2014), podľa výskumov je zrejmé, že skoršie užívanie alkoholu dospievajúcim 

prináša vysoké riziko rýchleho rozvoja problémového užívania alkoholu či závislosti 

so všetkými sprievodnými súvislosťami. „Vzhľadom na nezrelosť centrálneho 

nervového systému (CNS) a rastúci výskyt nárazového pitia v tejto vekovej skupine 

sa dá očakávať skorý nástup závislosti aj u dievčat v reprodukčnom veku. 

Dôsledkom bude prenatálna expozícia alkoholu (PAE) u budúcej generácie. 

Opodstatnenosť takýchto obáv potvrdzujú aj štatistiky, podľa ktorých až 60 % 

šestnásťročných učníc, ktoré pravidelne fajčia a majú skúsenosti s alkoholom, už 

majú za sebou prvý sexuálny styk. Niektoré majú pohlavný styk už pravidelne. 

Z učníc v rovnakom veku, ktoré nefajčia a nepijú alkohol, má prvý pohlavný styk za 

sebou len 26 %. (In. Nosková J., str. 6, 2014). Z toho vyplýva, že alkohol výrazne 

urýchľuje štart sexuálneho života a prináša nežiaduce tehotenstvá.  

V súčasnosti sú v zahraničí známe a v praxi využívané preventívne 

programy a terapie na čiastočnú elimináciu či zmiernenie príznakov FASD. 

Systematické zavedenie prevencie môže byť prínosom pre kvalitu života dotknutých 

jednotlivcov i celej spoločnosti. Výskumy za ostatných 30 rokov ukázali, že deti, 

ktorým bola stanovená diagnóza FAS do veku do 6 rokov a pracovali s nimi 

preventisti a terapeuti, majú dobré výsledky, vyššiu kvalitu života a v rámci svojich 

možností sú prospešní pre spoločnosť.  

Tieto skutočnosti nás viedli k tvorbe výskumu, ktorý využíva viaceré 

nástroje primárnej prevencie. Napríklad preventívny program, prednášky, semináre 

a workshopy. Nakoľko sa ich použitie viaže na potreby a schopnosti cieľových 

skupín, vytvorili sme základný kompilát z oblasti medicíny, pedagogiky, 

psychológie, logopédie a sociálnych vied a zahŕňa primárnu prevenciu 

predovšetkým v školskom prostredí. Jeho cieľom je zamedzenie alebo aspoň 

oddialenie užitia alkoholu u žiakov škôl, ktorého dôsledkom je trvalé poškodenie 

plodu (teda nadobudnutie diagnózy FAS/FASD). 

Obsahom a výberom nástrojov prevencie reaguje pracovisko Centrum 

diagnostiky, terapie a prevencie FAS na prípravu osobitných politík so zameraním 

na podporenie dialógu k lepšej kontrole alkoholu s cieľom dosiahnuť základné ciele 

Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na obdobie 2013 – 2020. 

Prevencia tvorí vyvážený a integrovaný prístup k riešeniu jedného zo závažných 

spoločenských problémov.  
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Pri rozhodnutí systematizovať činnosť sme vytipovali niekoľko kľúčových 

skupín, prezentujúcich oslovenú vzorku. 

 Odborné prednášky pre vysokoškolských študentov o toxických účinkoch 

alkoholu na plod boli realizované pre bakalárske odbory: ošetrovateľstvo, 

pôrodná asistencia, verejné zdravotníctvo a fyzioterapia Fakulty zdravotníctva 

Katolíckej univerzity v Ružomberku. Išlo o 534 študentov.   

 Rodičia klientov (50 rodičov) s FASD boli priamo zaedukovaní o účinkoch 

alkoholu na plod. 

 Odborná zdravotnícka verejnosť bola oslovená na konferencii XXVI. a XXVII. 

GETLÍKOV DEŇ – Celoslovenská pracovná konferencia s medzinárodnou 

účasťou. Tu boli prezentované prednášky k téme diagnostiky detí s FAS na 

Slovensku. Konferencie sa zúčastnilo v oboch ročníkoch viac ako 1 200 

účastníkov – lekárov a zdravotných sestier. 

Pre príspevok vyberáme vzorku, s ktorou máme v prevencii FASD v SR 

priamy dlhodobejší kontakt, je v prevencii nosná a aj najväčšia – žiaci materských 

a základných škôl v systéme vzdelávania a výchovy SR. Naše poznatky poukazujú 

na nevyhnutnú potrebu realizácie preventívnych aktivít a práce s mladými ľuďmi, 

ktorí sa od nízkeho veku dostávajú do kontaktu s alkoholom a stávajú sa tak 

rizikovými z hľadiska vzniku fetálneho alkoholového syndrómu.  

Prevencia aktualizuje vedomosti, zručnosti a spôsobilosti cieľovej skupiny. 

Poznatky poskytujú komplexnú škálu teoretických východísk, odborne overených 

informácií, cieľov a aktivít, ktoré sú spojené s užívaním alkoholu nielen v školskom 

prostredí, ale aj širšom prirodzenom prostredí žiaka, ako je rodina. 

Výskumný problém 

Výskum a program bol realizovaný v materských a základných školách 

okresu Ružomberok. Jeho cieľom bolo poukázať na problematiku fetálneho 

alkoholového syndrómu, informovať žiakov o FASD a zistiť, či žiaci téme 

porozumeli. Pomocou pokusov a hodiny plnej dynamiky a zábavy sme sa vyhli 

prílišnému moralizovaniu a nenásilnou formou sme smerovali deti k poznaniu, čo je 

FASD a ako vzniká. Trvanie programu bolo vsadené do jednej vyučovacej hodiny. 

Program bol realizovaný v spolupráci s naším zazmluvneným partnerom - 

Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva Nosko Health Prevention. 

Rozsah programu bol navrhnutý podľa štandardov počtu preventívnych hodín 

adiktologických a ďalších odborníkov, ako je Miovský, M, Skácelová, L., Čablová, 

L. Veselá, M. Zapletalová, J. a Vavrinčíková, L (2012) v rámci národného projektu 

VYNSPI v ČR. Obsah programu bol pre žiakov podávaný diskusiou, kvízom 

a prednáškou o udržiavaní zdravého mozgu. Pri jeho tvorbe a výbere pomôcok sme 

vychádzali už z existujúcich a overených preventívnych programov prezentovaných 

na konferencii The European FASD Alliance Royal Holloway, University of London 

(viac na www.eufasd.org). Deti prirodzene prichádzali s nápadmi, čo mozgu škodí. 

Medzi teratogény veľmi promtne zaradili aj alkohol. Tam sa začala téma fetálneho 

alkoholového syndrómu rozvíjať, vyjasňovať a analyzovať. Bolo zjavné, že téma bola 

neznáma nielen pre žiakov, ale aj prítomných učiteľov. 
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V materských školách boli použité názorné pomôcky, ako sú bábiky 

bábätiek poškodených alkoholom, s tvárovými črtami, ktoré vznikajú užitím 

alkoholu počas tehotenstva. Ďalej obrázková a interaktívna forma s mozgom, hra na 

Zuzanku s FAS, pracovné listy a pod. 

V ZŠ bol použitý model kreatívneho vzdelávania, kde sa využívajú 

heuristické otázky formujúce aktívne počúvanie a diskusiu. Téma bola posilnená 

filmom „FASD is 100 % preventable“ (dostupný na  

https://www.youtube.com/watch?v=D4l5yAs4I5Q). 

 

Výskumným cieľom bolo overiť poznanie pojmu FAS u žiakov 
 

Počet dotazníkovo šetrených detí v MŠ a ZŠ bolo spolu 935, z nich sme po 

vytriedení zaradili do výskumu iba 621. Prostredníctvom diskusie sa vyjadrovalo 

581 detí a 51 učiteľov. 

Súbor dotazníkovo šetrených žiakov bol zložený z 325 dievčat a 296 

chlapcov vo veku od 5 do 15 rokov. Všetci žiaci boli z okresu Ružomberok.  

Program sme realizovali celkovo v 17 MŠ a 15 ZŠ v okrese Ružomberok, 

kde sa pedagogický zbor (521 učiteľov) dozvedal o problematike FAS 

prostredníctvom stretnutí a informovania cez webstránku fascentrum.sk.  

Pripravený dotazník bol spracovaný v obrázkovej a písomnej forme. 

Dotazník obsahoval 5 uzatvorených otázok a bol rozdaný na začiatku programu a po 

jeho skončení. Na otázky deti odpovedali áno alebo nie.  

 

Výskumné metódy 
 

Vo výskume sme porovnávali cez SPSS Chi-Square Tests odpovede pred 

a po absolvovaní programu. Pri otázke číslo 1 pred a po sú štatisticky významné 

rozdiely v hodnote p = 0,001; 0,004 a 0,005. To platí aj pri otázke č. 2. Pri otázke 

č.  3 až 5 neboli namerané štatisticky významné rozdiely. 

 

Diskusia 

Podľa výskumných zistení konštatujeme, že pri otázkach číslo 1 – Poznáš 

svoj mozog? a otázke č. 2 – Vieš, ako ho môžeš chrániť? pred a po sú štatisticky 

významné rozdiely a respondenti svojimi kladnými výrokmi vnímajú osvojenie 

základných informácií o mozgu, jeho funkciách a zákonitostiach ako aj stratégiách k 

jeho ochrane. Z respondentov, ktorí sa vyjadrovali pred programom k otázke č. 1 

odpoveďou „nie”, sa po programe vyjadrilo kladne („áno”) 73 % žiakov vo veku od 

6 do 10 rokov. U respondentov vo veku od 11 – 15 rokov to bolo iba 64 %. 

Z respondentov, ktorí sa vyjadrovali pred programom k otázke č. 2 odpoveďou „nie” 

sa po programe vyjadrilo kladne („áno”) až 90 % žiakov. Pri štvrtej a piatej otázke 

bolo percentuálne zastúpenie kladných odpovedí v hodnotách: pri 4. otázke 86,7 % a 

pri 5. otázke 93 %). K samotným otázkam č. 3, č. 4 a č. 5, ktoré boli kladené spolu 

s pojmom fetálny alkoholový syndróm, neboli po realizácii programu namerané 

štatisticky významné rozdiely. Preto nie je možné deklarovať, že bol cieľ 

programu naplnený.  
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Závery a odporúčania pre prax 

Na základe výstupu výskumu predpokladáme, že pojem fetálny alkoholový 

syndróm je pre žiakov naďalej neznámy a jeho obsah nebol v programe dostatočne 

pochopený. Po tomto zistení môžeme pripraviť zmenu vektora merateľnosti 

programu. Odporúčame v prvej fáze zmenu dĺžky programu (viac vyučovacích 

hodín alebo ich periodicita počas týždňa a mesiaca), aby bola stimulovaná pamäť, 

keďže v programe ide o uloženie informácie pre neskoršie použitie.  Podporuje to aj 

M. Lukawska (2006), ktorá tvrdí, že dlhodobo realizované preventívne programy 

môžu čiastočne alebo úplne eliminovať prejavy sociálnych deviácií a pozitívne 

pôsobiť na rozvoj osobnosti a schopností žiakov k sociálnej akceptácii v danej 

societe (Rosová, D. In Gejdošová, Z. – Almášiová, A. – Okálová, O., 2012). 

„Vedomosti, kompetencie a zručnosti sú tri kľúčové opory minimálneho 

preventívneho programu. Len ich vzájomná kombinácia má synergický preventívny 

efekt. Vedomosti by mali mať podobu štruktúrovaného súhrnu súvisiacich 

poznatkov/faktov a skúseností z určitej oblasti a mali by byť centrované k jasnému 

účelu. Kompetencie môžeme vymedziť ako schopnosti uplatňovať nadobudnuté 

vedomosti v trvalých, ale aj meniacich sa podmienkach. Zručnosti sú schopnosti 

použiť odborné vedomosti (Vavrinčíková, L. In Gejdošová, Z. – Almášiová, A. – 

Okálová, O., 2012). Ak teda plánujeme vylepšenie či modifikáciu programu, 

premýšľame v línii: 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma č. 1. Príklad efektívneho modelu v téme prevencie FAS 

 

Taktiež je možné uvažovať aj nad modifikáciou obsahu a rozsahu témy 

FAS. Tá by sa mala ukotviť do vyučovacích príprav kmeňového učiteľa žiaka 

a výrazne podporiť externými zamestnancami Centra diagnostiky, terapie 

a prevencie FAS. Podľa E. Žiakovej a D. Rosovej (2012) mnohé výskumy v oblasti 

merania efektivity prevencie naznačujú, že sme účinní vtedy, keď stimulujeme 

rozvoj sebapoznania, posilnenie sebakontroly, autoregulácie a najmä osvojovanie si 

primeraných sociálnych a komunikačných súvislostí. Všetky tieto vlastnosti sú 

súčasťou exekutívnych funkcií, ktoré sa vyvíjajú spolu s vyššou kognitívou, závislou 

na každodennom poznaní. Preto je dobré preniesť ťažisko programu na stabilného 

činiteľa, pôsobiaceho, ak sa dá, každodenne, čo prezentuje okrem rodiča samotný 

učiteľ žiaka. 

Aby sme ucelili program do modelu pre prax, je potrebné realizovať viacero 

úprav a navrhnúť novú horizontálnu i vertikálnu schému programu, s meraním, kde 

je alebo nie je program efektívny.  

 

  

Vedomosti 
Vie, že existuje FAS a chápe, 
ako vzniká 

Kompetencie 
Dokáže abstinovať alebo 
podporovať abstinenciu 
partnerky pred a počas 
tehotenstva 

Zručnosti 
Dokáže pomenovať riziká 
a spoločenské dôsledky FAS 
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Pedagogická komunikácia v teórii PCA 

Pedagogical Communication in PCA Theory 

Barbora Jaslovská, Mária Pisoňová 

Abstract 
The paper deals with the problematic areas of pedagogical communication of 

the teacher of primary education in terms of the theory of C. Rogers – 

Person-Centred Approach. This theory of pedagogical communication is 

important during the process of creating positive interpersonal relations in 

humanistic education approach. Creating positive interpersonal relationships 

in the communication process presupposes a humanistically oriented teacher 

that leads to supporting environment and thus acts to develop the pupil's inner 

potential and self-actualization tendency. 

Key words: Pedagogical Communication. PCA. Directivity. Non-Directivity. 

 

Abstrakt 
Príspevok sa zaoberá problematickými oblasťami pedagogickej komunikácie 

učiteľa primárneho vzdelávania z hľadiska teórie C. Rogersa – Person-

Centred Approach (PCA). V tomto prístupe sa kladie dôraz na rozvíjanie 

osobnosti prostredníctvom otvorenej, resp. na žiaka centrovanej 

komunikácie. Vytváranie pozitívnych medziľudských vzťahov v procese 

komunikácie predpokladá humanisticky orientovaného učiteľa, ktorý 

navodzuje podporujúce prostredie a pôsobí tak na rozvíjanie vnútorných 

potencialít žiaka a jeho sebaaktualizáciu. 

Kľúčové slová: Pedagogická komunikácia. PCA. Direktivita. Non-direktivita. 

 

Úvod 

V edukačnej praxi sa stále môžeme stretnúť s prístupmi, ktoré sa orientujú 

na tradičné chápanie edukácie. Tieto prístupy už nedokážu reflektovať dynamicky 

meniace sa podmienky a požiadavky modernej doby. Nerovnomerné rozvíjanie 

kognitívnej zložky osobnosti pred non-kognitívnou spôsobuje, že na školách sa od 

žiakov vyžaduje výkon pred myslením, pamäť pred odvodzovaním súvislostí, 

kvantita pred kvalitou a pod. Kultiváciou ľudskej osobnosti sa zaoberajú najmä 

humanisticky zamerané prístupy. Humanizmus ako paradigma zameraná na 

individualitu a podstatu človeka v jeho celostnosti. Dôležitým prvkom na 

dosahovanie edukačných cieľov je najmä komunikácia, resp. pedagogická 

komunikácia medzi účastníkmi výchovno-vzdelávacieho procesu. Prostredníctvom 

pedagogickej komunikácie sa uskutočňuje interakcia medzi učiteľom a žiakom, 

ktorá tvorí základ pre rozvíjanie pozitívnych medziľudských vzťahov. Nato, aby 

bolo toto vzájomné pôsobenie dostatočne efektívne, je potrebné vytvárať naozaj 

kvalitné komunikačné prostredie. Humanistický model edukácie sa orientuje práve 

na kultiváciu medziľudských vzťahov a na možnosti ich utvárania pomocou 

komunikácie. Na základe prístupu C. Rogersa PCA (Person-Centred Approach) na 

človeka centrovaného prístupu, sme si kľúčovú problematickú oblasť pedagogickej 



Jaslovská, B., Pisoňová, M.:  

Pedagogická komunikácia v teórii PCA  

226 

komunikácie učiteľa primárneho vzdelávania určili ako nedostatočné uplatňovanie 

pozitívnej pedagogickej komunikácie v intenciách nondirektívneho prístupu 

v edukačných vzťahoch. 

1  Pedagogická komunikácia v teórii a praxi 

Komunikácia v medziľudských vzťahoch je zložitý komplex sociálnych 

procesov, ktorými dokážeme ovplyvňovať naše okolie. Prostredníctvom nej 

dosahujeme rozličné ciele, vymedzujeme pozitívny alebo negatívny obraz o sebe, 

o ľuďoch a javoch okolo nás. Z toho vyplýva, že charakter komunikácie môže mať 

rôznorodé podoby alebo úrovne. Rozvíjaním pozitívne zameranej sociálnej 

komunikácie dokážeme rozvíjať pozitívne medziľudské vzťahy. Dôsledkom takto 

orientovanej komunikácie rozvíjame kladné vlastnosti ľudskej osobnosti. Naopak, 

negatívne orientovanou komunikáciou vieme spôsobiť úplné prerušenie 

medziľudských vzťahov, alebo ňou vytvárame negatívne medziľudské vzťahy. V takto 

narušených vzťahoch napokon môže dochádzať k manipulácii, konfliktom, deprivácii, 

negatívnym prejavom, akými sú strach, úzkosť, nízke sebavedomie, depresie, zle 

sústredenie sa, nedostatočný výkon, pokles záujmu a motivácie a pod. Začiatkom 

druhej polovice 20. storočia sa problematikou osobnosti učiteľa zaoberali mnohé 

humanisticky orientované smery v USA, a to najmä v humanistickej psychológii 

(Rogers, Maslow). Okolo roku 1970 sa problematikou Humanistic-Based Teacher 

Education (HBTE), teda edukácie založenej na humanisticky koncipovaných 

princípoch učiteľovho ponímania výučby, začal zaoberať A. W. Combs. Combs 

zdôrazňuje osobnostný prístup, ktorý vedie ku kvalite výučby (In Korthagen, 2004, 

s. 79). Tieto a podobne orientované výskumy sa nezameriavajú už len na profesijné 

kompetencie učiteľovho poňatia výučby a na jeho efektivitu, ale na vzťah učiteľa 

k svojim žiakom a jeho personálny, osobný rast. V druhej polovici 20. storočia sa do 

popredia dostávajú úvahy o tom, že učiteľovu prácu tiež charakterizujú prvky, ako 

entuziazmus, nadšenie, láska k povolaniu, láska k deťom a pod. Humanistický náhľad 

na problematiku efektivity vo výučbe môžeme pozorovať pri uplatňovaní takého 

prístupu, ktorý sa orientuje na učenie v demokratickom prostredí. Toto zahŕňa klímu 

školy, pozitívne medziľudské vzťahy, či otvorenú komunikáciu na všetkých úrovniach 

(Rideout, Koot, 2009, s. 928). Negatívne vzťahy, ktoré vznikajú nevhodnou 

komunikáciou medzi učiteľom a žiakom, popisuje Mareš (2013). Vo svojej štúdii sa 

zaoberal nevhodným správaním učiteľov na základe uplatňovania mocenských 

vzťahov. Pokiaľ učiteľ nevhodne komunikuje, znamená to, že s vysokou 

pravdepodobnosťou osobnosť a správanie tohto učiteľa bude pre žiakov rizikové.  

2  Problematické oblasti pedagogickej komunikácie 

V našom ponímaní si môžeme problematické oblasti definovať ako chyby 

alebo nedostatky, ktorých sa učiteľ v procese pedagogickej komunikácie so žiakmi 

dopúšťa. Indikátory problematickej komunikácie budeme v práci učiteľa primárneho 

vzdelávania identifikovať na základe na človeka centrovaného prístupu PCA, teda vo 

vhodnom uplatňovaní otvorenej verzus uzavretej (non-direktívnej vs. direktívnej) 

pedagogickej komunikácie učiteľa so žiakmi. Mnohí učitelia, ako uvádza Zelinová 

(2004, s. 141), „... majú jasnú, iní len akú - takú predstavu o tom, čo chcú dosiahnuť 
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edukačným procesom. V praxi, napríklad pod vplyvom únavy, momentálnej 

rezignácie, lenivosti, stresu, neznalosti, učitelia nekomunikujú a nesprávajú sa tak, 

ako by sa mali, ale robia rozličné chyby.“ Z uvedeného vyplýva, že učitelia by si mali 

byť vedomí o potrebe správneho komunikovania, a taktiež by mali disponovať 

poznatkami o správnej komunikácii. Pedagogická komunikácia, ako uvádzajú autori 

Šeďová, Švaříček, Šalamounová (2012, s. 20) „...je základom všetkých pedagogických 

procesov.“ Môžeme ju definovať ako: „...komunikáciu medzi účastníkmi výchovných 

a vzdelávacích procesov, ktoré slúžia výchovno-vzdelávacím cieľom.“ (Mareš, 

Křivohlavý In Šeďová, Švaříček, Šalamounová, 2012, s. 19). V sociálnom prostredí sa 

pomocou interpersonálnej komunikácie zveľaďujú a kultivujú medziľudské vzťahy. 

Tieto vzťahy sa môžu rozvíjať iba v pozitívnej komunikácii, za ktorú je vo veľkej 

miere zodpovedný učiteľ a jeho pedagogický prístup. Ako sme už spomenuli, 

problematické oblasti sú predovšetkým chyby, nedostatky, ktorých sa učiteľ 

v komunikácii dopúšťa. Tieto chyby spôsobujú nesprávnu, neadekvátnu komunikáciu, 

v ktorej nie je dostatočne možný rast osobnosti a rozvoj vnútorných potencialít žiakov. 

Prehnaná kritika, slabé oceňovanie, nedostatočná akceptácia, empatia či inkongruencia 

vyvolávajú v žiakoch strach, úzkosť, nedôveru, zníženú motiváciu k učeniu, pasivitu 

a i. Ako ukazujú rôzne výskumy (Zelinová, 2004, s. 142), základné chyby, ktorých sa 

učitelia v našom školstve dopúšťajú, sú založené najmä na paradoxe, ktorý spočíva 

v uplatňovaní tradičného poňatia výučby, a teda aj charakter komunikácie je založený 

na odlišných princípoch, než aké od učiteľa očakávame. Vo väčšine komunikačných 

aktoch sa využívajú podnety len na rozvoj nižších kognitívnych procesov, ako napr. 

pamäť, analytické a nižšie mentálne procesy. Naopak, vyššie kognitívne procesy na 

hodnotenie a tvorivosť sa rozvíjajú menej často alebo nesystematicky. Vhodná 

komunikácia zo strany učiteľa by mala reflektovať dôležitosť hodnotiacich procesov 

v dimenziách racionality, etiky a estetiky. Ďalšia závažná oblasť v komunikácii učiteľa 

so žiakmi je ovplyvňovanie. Ovplyvňovanie môže mať ako pozitívnu, tak i negatívnu 

podobu (manipulácia). Manipuláciou rozumieme sugesciu, tlak na konformné 

správanie, podporu rovnakých názorov a pod. Zamedzovaním takéhoto správania je 

kontinuálna výchova k samostatnosti, autenticite, nezávislému mysleniu a aktivite. Zo 

skúmania nesprávnej komunikácie pomocou sekvenčnej analýzy vyučovacích hodín 

sa zistilo, že najčastejšie chyby, ktoré učitelia robia, sú: stereotypné správanie, 

nezáživné a nezaujímavé učenie, zadávanie úloh a otázok na nižšie kognitívne 

procesy, nedostatočný priestor na sebahodnotenie a sebareflexiu, kritika a sarkazmus 

zo strany učiteľa, nedostatočné oceňovanie a akceptácia žiakov, negatívne hodnotenie 

(Zelinová, 2004, s. 147). Nevhodným správaním dochádza k negatívnym dopadom. 

Spravidla sa zhoršuje spokojnosť žiakov s učiteľovou komunikáciou, znižuje sa 

motivácia k učeniu, a tiež sféra kognitívneho a afektívneho učenia. Pozorujeme tiež 

zhoršujúce sa vzťahy medzi učiteľom a žiakom, žiaci prejavujú svoju nespokojnosť 

vzdorom alebo rôznymi obštrukciami. Podstatným negatívom je však znižovanie 

žiakovho pozitívneho sebaobrazu. V tomto prípade dochádza k poklesu pozitívneho 

postoja žiakov k učiteľovi, k učeniu, klesá spolupráca s učiteľom a žiaci sa vyznačujú 

slabou autoreguláciou svojho správania. Naopak, zvyšuje sa stres a počet konfliktov 

na vyučovaní (Mareš, 2013, s. 31). Našou úlohou je popísať takúto problematickú 

komunikáciu z pohľadu PCA (na človeka zameraného prístupu). Komunikácia 

zameraná na človeka sleduje základné postoje zamerané na človeka, pretože tvorí 
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základ pre vnútorný svet a zrozumiteľnú komunikáciu. Vzájomné porozumenie 

môže nastať len vtedy, ak komunikáciu nebrzdia vnútorné ani vonkajšie tlaky. Pri 

komunikácii človeka s človekom musia byť sprostredkované tri podmienky na 

podporu procesov vytvárania vzťahov podmieňujúcich rast osobnosti. Tieto 

Rogersove ústredné podmienky, ktoré sme už viackrát v práci spomenuli, sú 

kongruencia, bezpodmienečne prijatie (akceptácia) a empatia. Kongruencia, 

akceptácia a empatia zabezpečujú konštruktívne prostredie. V tomto prostredí sa 

vychovávané osoby môžu približovať k vlastnému optimu (Motschnig, Nykl, 2011, 

62). Komunikácia zameraná na človeka je podmienená vzťahom. Ak je tento vzťah 

narušený, zintenzívňujú sa obranné mechanizmy komunikujúceho, vzťahy sú čím 

ďalej, tým povrchnejšie a tieto osoby sa od seba vzďaľujú. Reálne vnímanie seba 

i iných sa znižuje, nastáva tzv. inkongruencia medzi vyjadrovaním a prežívaním 

a vzťahy medzi osobami sú negatívne (Motschnig, Nykl, 2011, 88). 

3 Otvorenosť (non-direktivita) verzus uzavretosť (direktivita)  

To, či edukácia a komunikačné interakcie v triede budú učiteľom centrované 

(teda direktívne) alebo žiakom centrované (teda non-direktívne), závisí do veľkej 

miery aj na výbere a uplatňovaní edukačných aktivít na vyučovacej hodine. Ako 

hovorí Rogers a Freiberg (1998, s. 216): „Učíme sa mnohými odlišnými spôsobmi: 

počúvaním, pozorovaním, spytovaním, konaním a pomáhaním iným ľudom pri učení. 

Na väčšine základných a stredných škôl sa vyučovanie obmedzuje na veľmi úzky 

okruh možností – obvykle je to výklad, otázky, cvičenia a príklady.“ Rôzne výskumy 

preukázali, že mnohé výučbové aktivity v triede sa dajú klasifikovať ako učiteľom 

centrované. To znamená, že centrom záujmu alebo pozornosti nie je žiak. Učiteľ je 

tým, kto je nositeľom značnej iniciatívy v triede.  Existuje tzv. edukačné kontinuum, 

ktoré znázorňuje škálu učebných aktivít od učiteľom centrovaných, až po žiakom 

centrované učebné aktivity. Toto kontinuum poskytuje rozpätie možností, ako čo 

najviac vnášať do vyučovania variabilitu učebných stratégií a postupov vo 

vyučovaní, a taktiež charakter interakcií medzi učiteľom a žiakom. Čím viac sa 

približujeme k žiakom centrovanej výučbe, tým viac sa približujeme k otvorenej – 

non-direktívnej komunikácii v triede. Pre tradičné vyučovanie je charakteristické to, 

že učiteľ je nositeľom vedomostí a žiak má tieto vedomosti prijímať 

prostredníctvom metód výkladu a pod. Žiaci sú väčšinou tí, ktorí poslúchajú učiteľa, 

pretože je formálnou autoritou v triede, ktorú nikto nespochybňuje. Tu potom 

môžeme pozorovať slabú úroveň dôvery medzi žiakmi a učiteľom. Disciplínu si 

učiteľ vymáha kritikou, výsmechom a pod. V tradičnej škole sa neuplatňujú princípy 

demokratického výberu vlastných cieľov a vzdelávací systém je orientovaný len na 

intelekt (Rogers, Freiberg, 1998, s. 238). V tomto ponímaní sa ani nemôže rozvíjať 

pozitívna komunikácia, pretože už z podstaty takto orientovanej výučby žiakom 

nedávame možnosť správať sa, učiť sa a reagovať inak. Človekom centrovaný 

prístup je na druhej strane tradične ponímanej edukácie. Akonáhle človek, ktorý 

pociťuje vlastnú istotu v tom, čo robí, v tom, čo prežíva a ako koná, potom môže 

považovať iné ľudské bytosti za dostatočne hodné dôvery. Ak osobnosť učiteľa 

nadobúda spomínane črty, potom sa môže stať facilitujúcim prvkom vo výučbe 

a podporuje pozitívne výchovno-vzdelávacie prostredie, v ktorom dosahuje rast 
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osobnosti každý pól v procese interakčnej aktivity. Teda ktorýkoľvek z oboch 

komunikujúcich. Takýto proces sľubuje formovanie pozitívnych vlastností osobnosti, 

disciplíny a autoregulácie a učenie sa sebahodnoteniu, motivácii a tvorivosti, empatii, 

tolerancii a pod.  

4 Empirický výskum 

Empirický výskum príspevku sa zaoberá uplatňovaním prístupu zameraného 

na človeka C. Rogersa PCA (Person-Centred Approach) u učiteľa primárneho 

vzdelávania v pedagogickej komunikácii so žiakmi a jeho otvoreného (non-

direktívneho) a uzavretého (direktívneho) správania sa na vyučovacej hodine. 

Cieľom nášho skúmania bolo identifikovať nedostatky a chyby vyskytujúce 

v komunikácii učiteľa primárneho vzdelávania a ich výskyt, teda frekvenciu 

pozorovaných kategórií prostredníctvom mikrovyučovacích analýz a vybranej 

analytickej schémy na pozorovanie otvorenosti a uzavretosti učiteľovho správania 

v komunikačných interakciách. Výskumný zámer predpokladal identifikáciu 

učiteľom centrované verzus žiakom centrované interakcie v triede. Predpokladali 

sme, že učitelia, ktorí v edukačnom procese uplatňujú znaky/indikátory na človeka 

centrovaného prístupu v pedagogickej komunikácii, majú na svojich žiakov 

pozitívnejší vplyv. Na základe analýzy teoretických východísk skúmaného problému 

konštatujeme, že uplatňovaním takto orientovaného prístupu sa žiaci učia pozitívnej 

medziľudskej komunikácii, vykazujú menej patologických javov v komunikácii (na 

vyučovaní sa uprednostňuje pozitívna komunikácia pred negatívnou komunikáciou, 

teda otvorená, non-direktívna a žiakom centrovaná komunikácia). Žiaci sú iniciovaní 

k častejšej komunikácii s učiteľom alebo ostatnými žiakmi, pozorujeme častejšie 

oceňovanie žiakov zo strany učiteľa, žiaci majú vyšší podiel slobody a rozhodovania 

na vyučovaní, dokážu samostatne myslieť, sú schopní sebahodnotiaceho a tvorivého 

myslenia, sebaregulácie, spolupráce, otvorenej komunikácie a pod. 

4.1 Výskumný nástroj na pozorovanie interakcie v triede  

Zámerom realizovaného výskumu bolo overiť platnosť teórie „otvorenej 

komunikácie“ na vybranej vzorke učiteľov na základe analytickej schémy 

humanisticky orientovaného prístupu z roku 1964, ktorá vychádza z rogerovskej 

koncepcie na človeka zameraného prístupu v procese interakcie medzi učiteľom 

a žiakom. Učiteľ sa ako osobnosť správa a koná určitým spôsobom, vykazuje 

ustálené navonok pozorovateľné charakteristiky (interakčné schémy). Len vtedy 

môžeme analyzovať výučbový proces, ak máme k dispozícii jasne stanovenú 

klasifikáciu pozorovateľných javov, ktoré dokážeme identifikovať v prejave učiteľa 

a jeho komunikácie. J. B. Macdonald a E. Zaret (1964) prišli s konceptom 

„otvoreného a uzavretého“ správania učiteľa a žiakov vo verbálnej komunikácii. 

Otvorenosť, resp. uzavretosť správania (komunikácie) učiteľa v interakčných 

vzťahoch vyplýva z jeho direktivity a non-direktivity, ktorá ovplyvňuje povahu 

reakcií (odpovedí) žiakov na vyučovaní. Autori otvorené správanie charakterizujú 

ako niečo žiaduce, čo vyvoláva produktívne a pozitívne reakcie žiakov. Naopak, 

uzavreté správanie alebo uzavretá komunikácia učiteľa sa prejavuje defenzívnymi 

alebo kompenzačnými prejavmi. Konceptuálny rámec „OPEN-CLOSE“ modelu 

interakčných sekvencií učiteľa so žiakmi predpokladá, že všetky repliky, reakcie, 
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otázky či odpovede sa premietnu do niektorej zo stanovených kategórií pre Open 

(otvorené) alebo Close (uzavreté) správanie. Toto správanie potom ovplyvňuje 

charakter komunikácie u žiakov. Otvorené reakcie majú za následok podporujúce 

prostredie, podporujúcu komunikáciu, naopak, uzavreté reakcie vytvárajú represívny 

charakter vyučovacieho procesu. 

4.2 Spôsob vyhodnocovania získaných dát 

Na zaznamenávanie kategórií sme si zvolili tzv. prirodzené kódovanie. 

Repliky učiteľov a žiakov obsahujú konkrétne položky, ktoré kódujeme podľa toho, 

koľkokrát sa tento jav v pozorovanej vyučovacej jednotke u učiteľa vyskytol. Ich 

výskyt (početnosť) sme zaznamenávali na záznamový hárok. Záznamovému hárku 

predchádza protokol z mikroanalýzy interakčných jednotiek. Protokol nám slúžil na 

analýzu interakčných jednotiek (viet, reakcií, replík, otázok učiteľa a žiaka) a na 

následnú identifikáciu sledovaných položiek. To znamená, že sme z videonahrávky 

zo 16 vyučovacích hodín urobili transkript údajov (replík) učiteľa so žiakom/žiakmi. 

V nich sme potom hľadali sledované znaky – kategórie. Kategórie z analytickej 

schémy sme preložili z anglického jazyka do slovenčiny. Každá kategória má určenú 

kladnú, zápornú alebo neutrálnu hodnotu. Každej replike sme teda určili kladnú, 

zápornú alebo neutrálnu hodnotu, podľa toho, či spadala do otvorenej alebo 

uzavretej sféry interakcií učiteľa, resp. neutrálnej sféry, a taktiež či replika žiaka 

spadala do sféry produktívnych alebo reproduktívnych reakcií. Repliku sme si 

definovali ako akýkoľvek výrok učiteľa alebo žiaka, ktorý sa dal hodnotiť na 

základe kategoriálneho systému analytickej schémy. Replika však nemusela byť 

nevyhnutne iba jedna celá veta oddelená bodkou. Replika musela mať významovú 

konzistentnosť, t. j. že replikou sme označili mnohokrát buď iba časť vety, alebo 

niekoľko 65 nasledujúcich viet po sebe, ktoré na seba významovo nadväzovali. 

Pokiaľ veta vykazovala viac znakov, rozdelili sme ju na potrebný počet replík 

a zaradili k nim príslušnú kategóriu. Ak sa viacero viet významovo týkalo tej istej 

komunikačnej situácie a v priebehu komunikácie učiteľa alebo žiaka sa význam 

týchto viet nemenil, potom sme ich identifikovali ako jednu celú repliku a priradili 

k nej príslušnú kategóriu.  

4.2.1 Príklad definícií analytickej schémy 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame výber definícií jednotlivých pojmov 

z kategoriálneho systému, ktorý sme v našom výskume využili na pozorovanie 

komunikácie v triede. Nakoľko popisovaná štúdia tieto definície nepriniesla, našou 

úlohou bolo tieto definície kompletne vytvoriť. Na základe toho sme potom mohli 

priraďovať tieto kategórie k jednotlivým replikám. Definície sme odvodzovali 

z dostupných dát v štúdii. Úplný sumár definovaných pojmov z kategoriálneho 

systému sú uvedené v práci Jaslovská (2017, s. 61). 
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5 Výsledky výskumu 

Naše skúmanie sa odvíjalo od predpokladu, že spôsob komunikácie učiteľa 

výrazne ovplyvňuje charakter rozvoja žiakov po všetkých stránkach jeho osobnosti. 

Učiteľ pedagogickou komunikáciou neriadi len proces výučby a nepôsobí iba na 

žiakove kognitívne procesy, ale tiež na jeho afektívnu stránku osobnosti, na 

utváranie hodnôt, postojov názorov a pod. V našich podmienkach neustále pretrváva 

orientácia na tradične orientované školstvo, ktoré je kritizované už po desaťročia. 

Pretrvávajúci problém v tejto oblasti nás podnietil k realizácii predstaveného 

výskumu a výsledky skúmania sumarizujeme do týchto zistení: 

naďalej môžeme tvrdiť, že v podmienkach slovenského školstva existujú tendencie, 

ktoré nesmerujú k humanizácii edukačných vzťahov. V našom výskume sa 

preukázalo, že 6 z 8 učiteľov stále uplatňuje znaky direktívneho prístupu vo 

vyučovaní. Ďalším najväčším nedostatkom v pedagogickej komunikácii učiteľov je, 

že sa podstatnú časť vyučovania zameriavajú na riadenie, inštruovanie 
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a usmerňovanie. To výrazne znižuje samostatnosť žiakov v myslení. V našom 

výskume sa preukázali korelácie, ktoré súvisia s mierou otvorenej komunikácie 

učiteľa a mierou produktívneho správania sa žiakov. Zistili sme, že čím viac znakov 

centrovaného prístupu učiteľ vykazuje, tým rastie aj dĺžka replík žiaka na 

vyučovaní, teda zvyšuje sa aj priemerný počet slov v replike vyslovených žiakom. 

Jedno zo zistení je, že učitelia pravdepodobne považujú potvrdenie odpovede učiteľa 

za istý typ oceňovania žiaka. Argumentujeme najmä tým, že typickým stereotypom 

učiteľa je, že po správnej odpovedi žiaka nasleduje potvrdenie tejto odpovede. To 

nám vyšlo ako jeden z najväčších nedostatkov komunikácie učiteľa. Kvantitatívno-

kvalitatívna deskripcia nám priniesla jedno z dôležitých zistení, a to, že žiaci reagujú 

na časté karhanie neadekvátnou reakciou – vzdorom, nevyžiadanou odpoveďou, 

protestovaním, odmietaním učiteľa, nespolupracovaním a pod. Vychádzame z toho, 

že čím vyššia miera karhania bola u učiteľa zaznamenaná, tým vyššie hodnoty sme 

namerali prislúchajúcej kategórii – odporovanie učiteľovi. Charakteristickým 

znakom otvorenej komunikácie je navodzovanie dôvery. Z tohto predpokladu sme 

vychádzali a naše skúmanie ukázalo, že pokiaľ učiteľ vykazuje znaky 

humanistického prístupu, potom sa žiaci viac pýtajú, zaujímajú sa, nemajú strach 

z prehovoru na vyučovaní. Veľmi podstatným zistením je, že učiteľ, ktorý pracoval 

s priestorom učebne, vykazoval podstatne pozitívnejšiu učebnú atmosféru. Žiaci sa 

v takomto prostredí mohli lepšie navzájom počúvať, komunikovať medzi sebou, 

pracovať v skupinách alebo v pároch. Individuálne vyučovanie bolo typické skôr pre 

tradične zameraných učiteľov. Analytická schéma autorov Macdonalda a Zaretovej 

(1964) na pozorovanie komunikácie v triede sa preukázala aj po skoro 

sedemdesiatich rokoch ako aktuálna a použiteľná aj v našich podmienkach. Túto 

skutočnosť nám potvrdila analógia v uplatnení ich teoretických a metodologických 

východísk. Skutočnosť, že potreba podobných výskumov je aj po niekoľkých 

desaťročiach stále aktuálna a opodstatnená, je zaujímavým zistením a aj naším 

pričinením sa táto pozorovacia schéma z amerických archívov mohla dostať do 

povedomia slovenských výskumníkov pedagogickej komunikácie. Čo sa týka 

analytickej schémy, priniesli sme definície pozorovacích kategórií, ktoré pôvodná 

štúdia neposkytla. Tieto definície sú podstatné pri ďalšom uplatňovaní tejto schémy 

v podobných výskumoch. Z výsledkov skúmania pedagogickej komunikácie v triede 

sa žiada spracovať metodický materiál, ktorý by bol vytvorený na základe 

kľúčových princípov PCA (Person-Centred Approach) na človeka zameraného 

prístupu, ktorý by slúžil na pregraduálnu prípravu učiteľov a bol by zaradený do 

študijných programov primárneho vzdelávania.  
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Tvořivost, podnikavost a profesní zaměření žáků 

základních a středních škol a jejich vzájemné vztahy: 

Podněty z výzkumu pro didaktickou teorii i praxi 

Creativity, Entrepreneurship and Professional Orientation 

of Primary and Secondary School Students  

and Their Relationships: Inspirations from Research 

for Didactic Theory and Practice 

Josef Malach 

Abstract  
The paper presents the results of empirical research on the level of creativity 

and entrepreneurship, the intention to do business and the professional 

orientation of the pupils of primary and secondary schools and their mutual 

relations in the selected region of the Czech Republic. Based on these, systemic 

recommendations are made in the area of educational policy, theory and 

practice, with the aim of raising the interest of these segments of the education 

system in the development of the studied characteristics 

Key words: Creativity. Entrepreneurship and Professional Orientation. System 

Recommendations.  

 

Abstrakt  
Článek představuje výsledky empirického zkoumání úrovně tvořivosti 

a podnikavosti, záměru podnikat a profesní zaměřenosti žáků základních 

a středních škol a jejich vzájemných vztahů ve vybraném kraji ČR. Na jejich 

základě jsou vyvozena systémová doporučení pro oblast vzdělávací politiky, 

teorie a praxe s cílem vyvolat větší zájem uvedených segmentů vzdělávacího 

systému o rozvoj zkoumaných charakteristik.     

Klíčová slova: Tvořivost. Podnikavost. Záměr podnikat. Profesní zaměření. Systémová 

doporučení.  

Úvod  

Od vzdělávacích systémů se všeobecně očekává, že mimo jiné napomohou 

k rozvoji tvořivých schopností žáků a studentů, rozvinou jejich podnikavost 

a podnítí jejich zájem stát se podnikatelem a povedou je k výběru budoucího 

povolání, které bude v souladu s jejich schopnostmi a profesní zaměřeností. Přestože 

tyto tři charakteristiky mladých lidí jsou považovány za významné výstupy 

a současně přínosy vzdělávání, jejich reálný stav nebo rozvoj je obvykle posuzován 

nebo odhadován holisticky, s nepodloženou generalizací na základě individuálních 

zkušeností učitelů či zaměstnavatelů a bez příslušných diagnostických nástrojů, 

které by zaručovaly větší platnost a objektivitu zjištění. Nutno konstatovat, že vznik 

a inovace těchto nástrojů je vyvoláván potřebou škol lépe poznat své žáky a od 

tohoto poznání odvozovat plánování vyučování a učení v rovině kurikulární 
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i procesuální. Bylo by žádoucí, pokud by tento přístup z mikroúrovně řízení edukce 

postoupil také na úroveň makrořízení. Z této úrovně je pak možné iniciovat, 

podněcovat či financovat systémové změny, které mohou zajistit, aby se v námi 

sledovaných charakteristikách žáci a studenti dostatečně rozvíjeli.    

Tvořivost, podnikavost, záměr podnikat a profesní zaměření jako zkoumané 

konstrukty   

Tvořivost  

Tvořivost bývá definována jako soubor schopností, které umožňují jedinci 

vykonávat uměleckou, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost. Ta se projevuje jako 

vynalézavost, vznik nových a originálních nápadů, řešení problémů z jiných úhlů 

nebo hledání vztahů mezi jednotlivými komponenty. Jiní autoři ji označují za rys 

osobnosti, způsob myšlení, výsledek působení vnějších sil či podstatu tvořivosti 

shledávají v motivaci. V současné době je kreativita chápána jako komplexní jev. 

Tvořivá osobnost člověka se vyznačuje speciálními rysy a vlastnostmi. Takový 

jedinec projevuje zájem o formu a eleganci, není svázán přesností a pečlivostí. Je 

intuitivní, má zájem o lidské jednání. Je otevřený, vnímavý a estetický. Využívá 

vlastní představivosti a fantazie. Překračuje hranice konvencí, je málo konformní 

(Dacey a Lennon, 2000). Torrance (1969, s. 4) definoval kreativitu jako „proces 

uvědomování si problému, hledání možných řešení, navrhování hypotéz, zkoumání 

a hodnocení a nakonec sdílení výsledků“. Zároveň uvádí čtyři prvky, podle kterých 

může být tvořivost měřena. Jsou to: plynulost (schopnost plynulého toku nápadů), 

flexibilita (pružnost a rozmanitost myšlení), zpracování (další rozvoj, doplnění 

myšlenek), originalita (schopnost nalézat nové a neobvyklé řešení a vymýšlet 

nápady). Čáp a Mareš (2001, s. 631) definují kreativitu jako „schopnost, pro niž jsou 

typické takové duševní procesy, které vedou k nápadům, řešením, koncepcím, 

uměleckým formám, teoriím, či výrobkům, jež jsou jedinečné a neotřelé.“ Guilford 

(1967) viděl kreativitu v určitém způsobu myšlení, který označil jako divergentní, 

čili jako myšlenkový proces vedoucí k velikému počtu nápadů a myšlenek. Uvádí 

také složky divergentního myšlení, podle kterých se také dá kreativita hodnotit: 

fluence (plynulost toku nápadů), flexibilita (pružnost myšlení), originalita 

(původnost), senzitivita (citlivost na problémy), redefinování (nová interpretace, 

použití starých poznatků novým způsobem), elaborace (propracování). Skutečný 

tvůrčí proces je však kombinací obou složek myšlení. Nejprve nastupuje divergentní 

princip, který generuje velké množství různých řešení a následný konvergentní 

princip zvolí řešení, který je pro danou situaci nejvhodnější. 

Podnikavost 
Podle Jüngera (2004) pojem podnikavost může zahrnovat jak podnikavost 

jako osobní kvalitu, tak přípravu k podnikání jako profesi, tak podnikavost jako 

individuální nebo společenskou hodnotu, která ovlivňuje životní styl. Obdobný 

obsah mají také pojmy podnikatelské kompetence, podnikatelský duch, smysl pro 

podnikání a další. V dokumentu Doporučení Evropského parlamentu a Rady 

o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006) nacházíme klíčovou 

kompetenci „smysl pro podnikavost a iniciativu“, která je definována jako 

„schopnost jedince převádět myšlenky do praxe, která předpokládá tvořivost, 
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schopnost zavádět novinky a nést rizika i plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout 

určitých cílů.“  

Záměr podnikat 
Podle Lee a Wronga (2004) je podnikatelský záměr prvním krokem 

k vynoření se nového podnikatelského subjektu a někdy i dlouhý proces riskantního 

tvoření, mj. také podnikání. Podle jiných (Krueger, Jr., Reilly a Carsrud, 2000) je 

definován jako odevzdání se (commitment) k projevení chování, které je nezbytné 

k fyzickému zahájení činnosti podniku. Sondari (2014) se domnívá, že pojem záměr 

podnikat (entrepreneurial intention) ještě nevysvětluje nebo neimplikuje výběr 

podnikání jako kariéru a navrhuje používat pojmu záměr podnikatelské kariéry 

(entrepreneurial career intention). Pittaway a Luke (2006) učinili několik závěrů 

týkajících vlivů na sklony (propensity) studentů k podnikání nebo jejich záměru 

(intentionality) podnikat. V jednom z nich konstatují, že pohlaví, zkušenost rodiny 

s podnikáním, úroveň vzdělání a věk mají přímý vliv na záměr podnikat. Konkrétně 

muži a mladší studenti z rodin se zkušeností z podnikání projevují větší zájem 

o podnikání. 

Profesní zaměření 
Holland se domnívá, že „proces volby určité profese je procesem postupně 

se rozvíjející zájmové stejně jako i osobnostní diferenciace, která v další etapě 

rozhodování vede ke specifické favorizaci jedné skupiny povolání ze souboru šesti 

profesních tříd.“ (Mezera, 2005, s. 8). Na základě jeho teorie byl vytvořen 

hexagonální model osobnosti a pracovních prostředí (šest osobnostních typů, které 

odpovídají šesti pracovním prostředím):1. Osobnost s motorickou (manuální či 

manuálně technickou) životní orientací (Realistický typ): elektromechanik, strojní 

mechanik, veterinář, zedník, instalatér, tesař. 2. Osobnost s investigativní, či 

vědeckou životní orientací (Investigativní): biolog, chemik, programátor, laboratorní 

asistent, lékárník, chirurg. 3. Osobnost s uměleckou životní orientací (Umělecký 

typ): hudebník, reportér, malíř, sochař, aranžér, architekt, učitel angličtiny. 

4. Osobnost se sociální životní orientací (Sociální typ): učitel, poradce, sociální 

pracovnice, personalista, zdravotní sestra. 5. Osobnost s podnikavou životní 

orientací (Podnikavý typ): obchodník, nákupčí, manažer, obchodní právník, 

pojišťovací agent, soudce, obhájce, státní zástupce. 6. Osobnost s konformní životní 

orientací (Konvenční typ): sekretářka, bankovní úřednice, účetní, archivář, 

matrikářka, bezpečnostní technik, správce sítě.  

Výzkumný design 

Pro stanovení tvořivých schopností byl využit Urbanův figurální test 

tvořivého myšlení (Urban et al., 2003). Profesní zaměření žáků bylo zjišťováno 

Testem volby povolání (společnosti Proškoly.cz v online verzi), který je upravenou 

verzí Hollandovy metody RAISEC. Ke zjišťování úrovně podnikavosti a záměru 

podnikat byl použit dotazník ASTEE (Assessment Tools and Indicators for 

Entrepreneurship Education), jež dovoluje posoudit podnikatelské dovednosti, 

znalosti, postoje a myšlení žáků a studentů celé Evropy (How to assess and evaluate, 

2014). Autoři využili dvou úrovní dotazníku, a to primární úrovně, která je určena 

žákům základních škol, a sekundární úrovně pro studenty středních škol. Dotazník 
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byl validován ve 13 zemích. V dotaznících se nachází položky s tvrzeními, s nimiž 

respondent vyjadřuje míru (ne)souhlasu na sedmibodové škále. K další analýze bylo 

vybráno pět faktorů, mezi nimiž byly zkoumány vzájemné vztahy, a to: podnikavost 

jedince, jeho přístup k podnikání, podnikání příbuzných respondentů, učitelé 

podporující podnikavost a zaměření výchovy k podnikavosti. Výzkumným 

souborem bylo 268 žáků, z toho 179 ze základních škol (8. ročník) a 89 ze středních 

škol (3. ročník); z nich bylo 105 žen a 163 mužů. Sběr dat se uskutečnil v měsíci 

dubnu až červnu 2016 na osmi školách Moravskoslezského kraje České republiky. 

Výsledky zkoumání tvořivosti, podnikavosti a profesního zaměření žáků 

základních a středních škol a jejich vzájemných vztahů  

Výzkum úrovně kreativních schopností a jejich vazeb na profesní zaměření 

přinesl tyto výsledky:   

 Průměrná hodnota tvořivosti zkoumaného souboru byla porovnána s hodnotami 

uvedenými v manuálu Urbanova testu pro věkově shodné populace Slovenska 

a Německa. Hodnota T žáků českého souboru činila 38,57 a hodnota T pro 

Slovensko 48,24 a Německo 47,95. Dosažený průměr českých žáků spadá 

v klasifikačním schématu testu kreativity do kategorie „podprůměrné 

tvořivosti“. Průměrná úroveň kreativity žáků našeho výzkumného souboru se 

liší od průměrné úrovně kreativity v obou etalonových souborech. 

 Naměřená průměrná úroveň kreativních schopností děvčat byla 39,7 a chlapců 

37,9, ale tento rozdíl v testované úrovni kreativních schopností není významný.  

 Naměřená úroveň kreativních schopností žáků ZŠ byla 39,6 a studentů SŠ 37,3. 

Tento rozdíl není významný.  

 Zdaleka nejvyšší průměrná hodnota profesního zaměření (Tab 1) byla zjištěna 

pro realistický, resp. praktický osobnostní typ, z čehož lze vyvozovat, že mnoho 

žáků projevilo zájem nebo se orientuje na povolání, jako jsou odborná řemesla, 

technické obory, konkrétně např.: elektromechanik, strojní mechanik, veterinář, 

zedník, instalatér, tesař, truhlář, kuchař.  

 Na druhém pořadí podle hodnoty průměru se umístil typ společenský, pro který 

jsou typická povolání učitel/ka, poradce, sociální pracovnice, sociální kurátor, 

personalista, učitel základní školy, zdravotní sestra.  

 Na třetím pořadí se pak umístil typ vědecký, jemuž by mohly vyhovovat 

povolání, jako jsou biolog, chemik, systémový analytik, programátor, 

laboratorní asistent/ka, lékárník, chirurg, apod. Ukazuje se také, že nejnižší 

počet žáků by se dal zařadit pod typ „podnikavý“, pro který by byla vhodná 

povolání manažerská, organizační, obchodní, prodejní, ale také profese soudce, 

obhájce, státního zástupce apod. Tato skutečnost je pádným důvodem 

k zavedení systematické výchovy k podnikavosti a k podnikání, pomocí níž by 

bylo možné více mladých lidí orientovat na podnikání jako profesi. 
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Tabulka 1: průměrné hodnoty jednotlivých oblastí profesního zaměření zkoumaných 

žáků 

 V preferencích určitých profesních oblastí žáků lze vysledovat rozdíly mezi 

chlapci a děvčaty. U praktického typu je tento rozdíl na první pohled zřetelný 

a k tomuto typu příslušných povolání více směřují chlapci. Naopak děvčata více 

tendují k typu uměleckému, společenskému a konvenčnímu. U typu 

podnikavého typu zjištěné hodnoty jen potvrzují jiná zjištění, že chlapci ve 

statisticky významně větší míře (42,3 %) než děvčata (33,9 %) uvádějí záměr 

podnikat po skončení školy. 

 Žáci s nejvyšší mírou tvořivosti (cca 10,6 % žáků) preferují profesní zaměření 

uměleckého typu.   

 Profese podnikavého typu preferují žáci s vysokou úrovní kreativity. 

 Výzkum základních komponent podnikavosti umožnil formulaci těchto závěrů:   

 V případě žáků ZŠ jsou mezi chlapci a děvčaty v naměřených hodnotách 

rozdíly minimální, na středních školách u většiny komponent rozdíly již 

naměřeny byly, přičemž nejvíce se hodnoty chlapců a děvčat liší v případě 

týmové spolupráce (průměr chlapců = 5,9; průměr děvčat = 5,1). Ať už jde 

o žáky základních nebo středních škol, v obou případech byly nejvyšší 

průměrné hodnoty naměřeny u komponenty „týmová spolupráce“, dále 

následovala „inovativnost“. Úrovní „podnikavosti“ předčili středoškoláci žáky 

základních škol (viz Graf 1 a Graf 2).  

 

 

Graf 1: Zjištěná úroveň podnikavosti a kreativity u žáků základních škol pomocí 

ASTEE dotazníku 
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Graf 2: Zjištěná úroveň podnikavosti a kreativity u žáků středních škol pomocí 

ASTEE dotazníku 

 

 Byl prokázán těsný vztah mezi naměřenou úrovní tvořivosti a úrovní 

podnikavosti žáků a na druhé straně nebyl prokázán vztah mezi úrovní 

tvořivosti a přístupu k podnikání, záměrem podnikat, inovativností a týmovou 

spoluprací.  

 Při porovnání výsledků diagnostiky kreativity pomocí Urbanova testu tvořivého 

myšlení a sebehodnocením vlastní tvořivosti ASTEE dotazníkem byl potvrzen 

vztah pro celý soubor, žáky ZŠ a dívky a nebyl potvrzen pro žáky SŠ a chlapce. 

Lze říci, že u žáků SŠ a chlapců je patrný rozdíl mezi výsledky testování 

kreativity externím posuzovatelem a sebehodnocením vlastní kreativity žáky.       

 Zkoumání vlivu školní edukace a rodinného prostředí na podnikavost a přístup 

k podnikání žáků přineslo tato zjištění: 

 Nebylo prokázáno, že se stoupající úrovní zaměřenosti procesů výchovy 

k podnikavosti roste pociťovaná míra vlastní podnikavosti žáků. Nelze tedy 

tvrdit, že jestliže škola učila žáka kreativně přemýšlet, učit jak vytvářet nové 

nápady a jak převádět myšlenky do praxe, tak významně ovlivnila žákovu 

úroveň podnikavosti, reprezentovanou jeho sebehodnocením schopnosti přijít 

s novými nápady, přijít s novým nebo odlišným řešením a nalezením nových 

způsobů, jak postupovat.  

 Se stoupající mírou snahy učitelů o formování zásadních podnikatelských 

vlastností (která byla stanovena jako průměr hodnot souhlasu žáků s tvrzeními, 

že učitelé žáky podporovali v mimoškolních aktivitách, vnímali nápady žáků 

a učili je tomu, že chybovat je lidské) vzrůstá úroveň podnikavosti žáků. 

Učitelé do jisté míry ovlivňují žákovu úroveň podnikavosti. Vypočtená střední 

hodnota vlivu učitelů na rozvoj podnikavosti činila u žáků ZŠ 4,77 a u žáků SŠ 

3,19 (při maximu 7) a zjištěný rozdíl byl statisticky významný ve prospěch 

žáků ZŠ. Žáci ZŠ tak výrazně lépe ohodnotili působení svých učitelů na 

formování jejich podnikavosti.  

 Nepotvrdilo se, že s vyšším stupněm příbuznosti žáka k podnikajícímu 

příbuznému stoupá jeho úroveň podnikavosti. Na žáky mohou působit o něco 

více podnikající rodiče, než další příbuzní. Středoškoláci mají v širší rodině 

více podnikajících jedinců, nebo jsou o nich lépe informováni než žáci 

základních škol, což platí také při srovnání chlapců s děvčaty. Vliv 
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podnikajících příbuzných na podnikavost žáků je nižší ve srovnání se školní 

výchovou a vlivem učitelů.  

 Nepotvrdilo se, že by byl přístup dětí k podnikání více pozitivní, když některý 

z jeho rodičů podniká ve srovnání s dětmi, které mají podnikatele v širší rodině 

nebo jejichž rodiče vůbec nepodnikají. 

 Není možné působení školní výuky přičítat signifikantní vliv na postoje žáků 

k podnikání. Postoje, vyjádřené průměrem hodnot míry souhlasu žáků 

s tvrzeními, že začít podnikat je hodnotné, zábavné a pozitivní, dosáhly 

shodných hodnot pro žáky ZŠ a SŠ (4,67). Lze je považovat na sedmibodové 

škále za spíše kladné postoje. V postojích k podnikání nebyly zjištěny žádné 

rozdíly mezi chlapci a děvčaty. 

 Žáci nepovažují vliv učitelů na jejich postoje k podnikání za významný. Může 

to vyplývat z jejich obvykle nulové osobní zkušenosti z podnikání. Mezi žáky 

jsou v posuzování působení jejich učitelů zjištěny ze všech dalších proměnných 

největší rozdíly, především pak u dívek.  

Doporučení pro vzdělávací politiku, teorii a praxi  

Přestože výsledky zkoumání tří významných charakteristik žáků základních 

a středních škol vypovídají o jejich stavu na určitém teritoriu a v určitém čase, nelze 

je vztáhnout na celou populaci. Dávají však možnost předložit na jejich základě 

určitá, do tří oblastí seskupená, doporučení pro tvůrce vzdělávací politiky, pro 

pedagogické badatele a pro manažery škol či samotné učitele. 

Pro oblast vzdělávací politiky by to mohla být tato doporučení nebo opatření:  

1. Vypracovat národní strategii rozvoje podnikavosti ve vzdělávacím systému.  

2. Zvážit zavedení předmětu Podnikání na středních školách, o obdobně jako je 

tomu v Polsku. 

3. Vyhlásit projekty podporující zavedení vzdělávání rozvíjející podnikavost 

a tvořivost na všech stupních vzdělávací soustavy. 

4. V rámci národního plošného testování realizovat výzkum úrovně vybraných 

podnikatelských charakteristik mladé populace na Slovensku (NÚCEM, 

Národní GEM).    

5. Do přípravy učitelů, resp. dalšího (kontinuálního) vzdělávání integrovat 

přípravu učitelů na výuku podnikavosti.   

6. Realizovat systematickou poradenskou činnost ve směru volby další 

vzdělávací dráhy a povolání využívající osvědčené nástroje pro stanovené 

profesního směřování (profilu) žáků a studentů  

Edukační teorie by se měla zabývat těmito otázkami a tématy:  

1. Tvorbou a standardizací diagnostického nástroje pro hodnocení úrovně 

podnikavosti jako klíčové kompetence. 

2. Výzkumem vzdělávacích a učebních strategii podporujících rozvoj tvořivosti. 

3. Výzkumem efektů výuky (kurikula) zaměřeného na rozvoj klíčové kompetence 

„smysl pro iniciativu a podnikavost. 
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V edukační praxi: 

1. Je možné v rámci tzv. „akčního výzkumu“ ověřovat aplikabilitu 

metodických materiálů obsahujících příklady dobré praxe v oblasti rozvoje 

podnikavosti, sdílet své zkušenosti.  

2. Realizovat ověřené metody a systémy, mj. fiktivní nebo studentské firmy. 

3. Rozvíjet zájmovou/volnočasovou činnost spojenou s entrepreneurshipem, 

intrapreneurshipem a voluntapreneurshipem. 

Závěr 

Závěry z empirických šetření zaměřených na stav tvořivých schopností, 

podnikavosti a profesního směřování žáků základních a středních škol ve vybraném 

kraji ČR nelze generalizovat pro celou věkovou kohortu české populace, a obdobně 

slovenské populace, přesto poskytují určitý aktuální obraz o jejích schopnostech, 

kompetencích a postojích. Současně dovolují identifikovat jejich vzájemné vztahy, 

které lze učinit východisky záměrných edukačních intervencí, které mohou mít 

charakter organizačních, normativních, kurikulárních a metodických inovací, které 

jsou v závěru článku formulovány podobě strukturovaných doporučení. Budou 

zajisté vyžadovat posouzení z hlediska řady kritérií-politických, ekonomických 

i didaktických-které musí předcházet jejich případnému přijetí a uskutečňování. Pro 

většinu doporučení platí, že lze nalézt v zahraničních vzdělávacích systémech 

příklady jejich fungování, i když jen v jednom či několika konkrétních případech. 

Význam tvořivého, podnikavého a profesně dobře zakotveného mladého člověka pro 

jeho individuální život i pro celou společnost stojí za to, aby se tato aktivita stala 

součástí nové vize vzdělávacího systému.   
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Edukačné trendy v primárnom vzdelávaní  

vo vzťahu k testovaniu piatakov 

Educational Trends in Primary Education  

in Relation to the Testing of the 5th Grade Pupil 

Monika Brozmanová 

Abstract 
The introduction of nationwide testing of 5th grade students in the subjects 

Slovak language and Slovak literature and Mathematics brought both positive 

and negative elements to the educational process at the primary school level. 

Assessment of student learning outcomes for a certain period of schooling is a 

school’s final activity. Education reforms made it necessary to focus on 

formulating tests as a means of verifying the attained level of education after 

the completion of various levels of education at the nationwide level. The 

educational process should be good enough to enable students to achieve a high 

level of success in testing as a direct result of its quality. 

Key words: Testing. Positives of Testing. Negatives of Testing. Educational Process.   

Quality. 

 

Abstrakt 
Zavedenie celoplošného testovania žiakov 5. ročníka z materinského jazyka 

a matematiky prinieslo do edukačného procesu na primárnom stupni školy 

pozitívne aj negatívne prvky. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov za 

určité obdobie školskej dochádzky je finálnou činnosťou školy. V nadväznosti 

na reformu vzdelávania sa ukázala potreba venovať veľkú pozornosť tvorbe 

testov ako prostriedkov celoplošnej národnej kontroly úrovne vzdelanosti po 

ukončení jednotlivých stupňov vzdelávania. Edukačný proces by mal byť taký 

kvalitný, aby žiaci cez jeho kvalitu dosiahli vysokú úspešnosť v testovaní. 

Kľúčové slová: Testovanie. Pozitíva testovania. Negatíva testovania. Edukačný proces. 

Kvalita.  
 

 

Na vývoj a zmeny v školskom systéme na Slovensku má veľký vplyv najmä 

vstup Slovenska do Európskej únie, s čím sa spája i zapojenie slovenských škôl do 

medzinárodných meraní. Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM) od 

platnosti nového školského zákona od 1. 9. 2008 uskutočňuje v celoštátnom rozmere 

certifikované meranie a monitorovanie stavu a výsledkov vzdelávania na základných 

a stredných školách. Centrálne riadené meranie je jedným z nástrojov na hodnotenie 

kvality školy, ale najmä nástrojom na hodnotenie celonárodného systému výchovy 

a vzdelávania.  

Vplyvom spoločenských zmien sa pohľad na kvalitu vzdelávania u nás 

zmenil. Pojem kvalita nadobúda v kontexte vzdelávania rôzne významy.  

V súhrnnom pohľade potom kvalita zahŕňa určité oblasti, ktoré je 

nevyhnutné opísať, aby mohli byť porovnávané. Janík, Knecht, Najvar a kol. (2010) 
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hovoria o prístupe systémového pohľadu na koncept kvality, čo umožňuje 

diferencovať ho do rôznych rovín: 

a) kvalita v rovine školského systému (doména vzdelávacej politiky a jej 

administratívy), 

b) kvalita v rovine školy (na fungovaní školy sa podieľa vedenie školy, učitelia 

i žiaci), 

c) kvalita v rovine výučby (prostredie, v ktorom prebiehajú procesy vyučovania 

a učenia). 

O kvalite školského systému sa často hovorí v súvislosti s jeho 

modernizáciou, napríklad v období školských a kurikulárnych reforiem. Citlivosť 

systému na rôzne spoločenské zmeny vyžaduje nielen delegovať reakcie na 

spoločenské zmeny smerom do škôl, ale i zabezpečiť formy riadenia, ktoré umožnia 

primeranú a rýchlu reakciu  celého systému.  

Potreba identifikovať, aká je dobrá škola, teda škola kvalitná, je spojená 

s existenciou inštitúcie školy ako takej.  

Prucha, Walterová a Mareš (2009, s. 137) vymedzujú kvalitu školy vo 

všeobecnej rovine ako „žiaducu či optimálnu úroveň jej fungovania a jej produktov.”  

Koncept kvalitnej školy má zahŕňať tri oblasti: 

 vstupy a podmienky školy (materiálne vybavenie, personálne zabezpečenie), 

 proces vzdelávania a fungovania školy (spôsob riadenia, klíma školy, kvalita 

učebných procesov), 

 výsledky vzdelávania – vrátane dlhodobejších efektov (Spilková, 2005) 

Ak je niektorá z uvedených oblastí v hodnotení kvality školy prevládajúca, je 

pravdepodobné, že to bude mať v budúcnosti negatívne dôsledky, pretože kvalitná 

škola má uvedené oblasti vyvážené. Pri vymedzovaní kritérií hodnotenia kvalitnej 

školy je potrebné si uvedomiť, že je potrebné hovoriť najmä o kvalite vyučovacieho 

procesu v triedach. Janík a kol. (2010) ponúkajú dva možné spôsoby nazerania na 

kvalitu výučby: 

 z hľadiska kompetencií učiteľa, ktoré sú najdôležitejšie na realizáciu kvalitnej 

výučby, 

 z hľadiska charakteristík, ktoré sú relevantné na hodnotenie kvalít výučby 

(účinnosť vedenia triedy a využitie času, štruktúrovanosť a jasnosť, konsolidácia, 

upevňovanie, aktivizácia, motivácia, klíma vo výučbe podporujúcej učenie, 

orientácia na žiaka, zaobchádzanie s heterogenitou, rôznorodosť ponuky, 

orientácia na kompetencie. 

Uvedené roviny podliehajú hodnoteniu a vymedzovaniu stratégií, ako stav 

neustále zlepšovať, ide o internú evalváciu školy – autoevalváciu. Je motiváciou pre 

ďalší rozvoj školy a zlepšovanie všetkých procesov súvisiacich s edukáciou žiakov. 

V súčasných podmienkach reformy vzdelávania v SR sa stávajú dôkazom 

snáh o hodnotenie a kontrolu kvality vzdelávania viaceré nové trendy v školskom 

systéme. Testovanie žiakov na národnej úrovni je súčasťou evalvačných meraní. Vo 

vyspelých štátoch  sa začal rozvoj v meraní a hodnotení kvality školy už v 70-tych 

rokoch 20. storočia, v postsocialistických krajinách až koncom 20. a začiatkom 

21. storočia. Evalvačné merania sa netýkajú len sebahodnotiacich správ škôl (interná 

evalvácia – autoevalvácia), ale školy sú zapojené i do celoštátnych (monitoring 

vzdelávacích výsledkov žiakov 5. a 9. ročníka) a medzinárodných meraní (PISA, 
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PIRLS, TIMS). Externými hodnotiteľmi školy u nás sú Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ), Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) 

a Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM).  

Do hodnotenia vzdelávacích výsledkov primárneho stupňa vstupuje po 

predošlom pilotnom testovaní prvé celonárodné testovanie žiakov 5. ročníka. 

Organizačné zabezpečenie a spracovanie výsledkov má na starosti NÚCEM. 

Tvorcovia didaktických testov vychádzajú pri tvorbe testových úloh z obsahu učiva 

testovaných vyučovacích predmetov: materinského jazyka a matematiky. Test sa 

stáva nástrojom hodnotenia výsledkov primárneho stupňa vzdelávania a NÚCEM 

rozbieha projekt na vytváranie elektronického testovania žiakov a zároveň 

vytvárania národnej banky úloh, ktoré majú korešpondovať s obsahovým 

a výkonovým štandardom pre jednotlivé predmety v ŠVP.  

Pri hľadaní odpovede na otázku, aké zmeny prináša TESTOVANIE 5 (T5) 

do edukačného procesu na primárnom stupni školy, sa môžeme z hľadiska ďalšieho 

vývoja v edukačnom procese pozrieť na zmeny z niekoľkých hľadísk. 

Deklarovaným hlavným cieľom Testovania 5, ako ho prezentuje NÚCEM, je: 

 monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov a získanie objektívnych 

informácií o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 

z testovaných predmetov v celoštátnom meradle, 

 poskytnutie spätnej väzby školám o pripravenosti žiakov na prechod zo 

vzdelávacieho stupňa ISCED 1 na ISCED 2, ktorá napomôže pri zvyšovaní 

kvality vzdelávania (www. nucem.sk) 

Uvedené ciele T5 poukazujú na dôležitosť prípravy žiakov na testovanie. 

V dotazníku s učiteľmi, ktorý sme realizovali ako súčasť výskumu v dizertačnej 

práci venovanej analýze testovania a samotných testov v T5, sme zisťovali názory 

učiteľov. Odpovede na niektoré otázky uvádzame v nasledovných tabuľkách.  

V otázke, či školy realizujú aktivity zamerané na prípravu na T5, sme 

zaznamenali odpovede spracované v tabuľke 1. 

Tabuľka 1: Aktivity na prípravu žiakov na T5 

 Odpovede na otázku 
Absolútne 

početnosti 

Relatívne 

početnosti 

áno, založili sme krúžok na prípravu na testovanie 41 5,2 % 

zvýšili sme počet hodín SJL a MAT využitím 

disponibilných hodín v ŠkVP 
145 18,4 % 

realizujeme doučovania žiakov pred prípravou na T5 149 19 % 

zakúpili sme (rodičia finančne uhradili) publikácie 

s testami na prípravu na T5 
162 20,6 % 

iné 268 34,1 % 

neodpovedalo 21 2,7 % 

spolu 786 100 % 
 

V možnosti iné – učitelia uvádzajú využívanie testov T5 z minulých 

školských rokov na písanie tzv. „skúšobných testov” s piatakmi, neraz i ako 

výstupných previerok v 4. ročníku, prípadne vstupných previerok v 5. ročníku. Ďalej 

uvádzajú súkromné doučovanie žiakov, ktoré si zabezpečujú a finančne hradia rodičia. 

V niektorých školách nerealizujú aktivity vyslovene zavedené pre prípravu na T5, 
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nanajvýš je to priebežné opakovanie zaradené počas vyučovacích hodín testovaných 

predmetov. Výsledky testovania sú teda prirodzenými výsledkami žiakov 5. ročníka – 

absolventov primárneho vzdelávania – bez akejkoľvek špeciálnej prípravy. Je 

potrebné venovať zvýšenú pozornosť odpovediam o zvýšenej časovej dotácii 

testovaných predmetov v ŠkVP, ktoré by mali byť využívané na vlastnú profiláciu 

školy a jej zameranie. Tiež je pozoruhodné percento odpovedí učiteľov o zakupovaní 

publikácii s úlohami na prípravu na testovanie. Mnohé firmy sa vrhli na vydávanie 

materiálov k testovaniu, ich propagáciu, predaj za nie nízke ceny.  

V ďalšej otázke sme sa spýtali učiteľov, či ovplyvnilo zavedenie T5 výučbu 

a hodnotenie slovenského jazyka a matematiky na ich škole. 

Tabuľka 2: Vplyv T5 na výučbu a hodnotenie 

 Odpovede na otázku 
Absolútne 

početnosti 

Relatívne 

početnosti 

áno, výrazne, začali sme skúšať hlavne 

formou testovania 
76 9,7 % 

čiastočne áno, hlavne v mesiacoch pred 

termínom testovania 
362 46,1 % 

skôr nie, občas zaradíme do vyučovania 

vybrané testové úlohy 
206 26,2 % 

nie, výučba prebieha rovnako ako pred 

zavedením T5 
134 17,0 % 

neodpovedalo 8 1 % 

spolu 786 100 % 
 

Mesiace pred termínom testovania (september – november) sú mesiacmi 

nástupu žiakov na 2. stupeň vzdelávania v ZŠ. Je to čas adaptácie na nové 

podmienky vo výučbe predmetov, kde sa striedajú na vyučovacích hodinách učitelia. 

Ak učitelia chcú dosiahnuť vyššiu úspešnosť v testovaní, zameriavajú veľkú 

pozornosť na opakovanie a upevňovanie učiva primárneho vzdelávania a čas 

začiatku preberania učiva 5. ročníka sa neraz posúva až po termíne testovania, čo 

znižuje kvalitu výučby.  

Zistenia z tabuľky 1 a tabuľky 2 považujeme za negatívny vplyv zavedenia 

testovania do 5. ročníka. Uvedené aktivity nie sú v súlade s cieľmi výučby 

testovaných predmetov a posúvajú prípravu na testovanie do obsahu učiva s cieľom 

dosiahnuť za školu čo najlepší výkon žiakov.  

Učitelia primárneho vzdelávania test ako hodnotiaci nástroj používajú 

v minimálnej miere. Najčastejšie po prebratí tematického celku alebo pri 

sumatívnom hodnotení na konci hodnotiaceho obdobia. Žiaci píšu testy, ktoré majú 

trvanie najviac jednu vyučovaciu hodinu – 45 minút. Žiaci vyznačujú odpoveď 

priamo do testu a nepoužívajú odpoveďový hárok, ako je to pri T5. Vpisovanie do 

odpoveďového hárku je zručnosť, ktorej je potrebné sa po viacnásobnom opakovaní 

naučiť. Tiež prítomnosť externého dozoru pri písaní testov v rámci T5 má na žiakov 

stresujúci vplyv. V dotazníku sme sa spýtali učiteľov, ako si pripravujú vlastné testy 

na hodnotenie žiakov. 

Odpovede sú spracované v tabuľke. 
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Tabuľka 3: Príprava testov učiteľmi na bežné hodnotenie svojich žiakov 

Odpovede na otázku 
Absolútne 

početnosti 

Relatívne  

početnosti 

samostatne, podľa vlastného úsudku 

o ovládaní učiva žiakmi 
434 55,2 % 

používam Bloomovu taxonómiu pri tvorbe 

alebo výbere úloh 
70 8,9 % 

väčšinou si stiahnem test z virtuálnej 

knižnice, internetových stránok 
246 31,3 % 

vždy používam overené testy od kolegov 29 3,7 % 

neodpovedalo 7 0,9 % 

spolu 786 100 % 
 

Najviac učiteľov odpovedalo, že si testy pripravujú sami – podľa vlastného 

úsudku o ovládaní učiva žiakmi. Testy na virtuálnej knižnici sú často i staršieho dáta 

a dokonca niektoré úlohy v testoch nekorešpondujú s obsahovým a výkonovým 

štandardom primárneho vzdelávania. Úlohy v testoch T5 sú tvorené podľa 

kognitívnych úrovní Bloomovej taxonómie, ktorú používa na vlastnú prípravu testov 

len 8,9 % učiteľov. Ešte menej učiteľov používa overené testy od kolegov. Svedčí to 

o nízkej miere spolupráce medzi učiteľmi pri tvorbe hodnotiacich nástrojov školy. 

Tu sa nám ukazuje cesta, ako nájsť odpoveď na otázku prípravy piatakov na 

testovanie. Správna otázka by mala znieť: Aké učebné stratégie, aké metódy a formy 

používať v edukačnom procese primárneho vzdelávania, aby sa zvýšila úspešnosť 

piatakov v testovaní?  

V súvislosti so zložením testových úloh v T5 a odpoveďami učiteľov 

v tabuľke 2 je nutné venovať veľkú pozornosť vzdelávaniu učiteľov pri zostavovaní 

vlastných testov. Je potrebné zvýšiť vzdelávanie učiteľov v oblasti uplatňovania 

Bloomovej taxonómie pri tvorbe úloh pre použitie v testoch, ale i celkovo pri 

kladení otázok v procese učenia sa žiakov. Vo vyučovacom procese by mali učitelia 

primárneho vzdelávania diferencovane zadávať žiakom úlohy na rozvoj nielen 

zapamätania, porozumenia, ale aj aplikácie, analýzy i vlastného hodnotenia 

získaných poznatkov. Tak dosiahnu rozvoj vyšších kognitívnych procesov myslenia 

potrebných k úspešnosti v testovaniach.  

Vo vzťahu k zloženiu úloh v testoch T5, je odpoveďou na otázku, ako ich 

zvládnuť čo najúspešnejšie, rozvinutá čitateľská gramotnosť žiakov, najmä práca 

s textom: orientácia v texte a čítanie s porozumením. Testy v slovenskom jazyku 

a literatúre v T5 obsahujú úlohy zo štyroch testovaných oblastí: jazyk a komunikácia, 

sloh a komunikácia, čítanie a literatúra, čítanie s porozumením. V testovanej oblasti 

čítanie s porozumením je až 9 – 10 úloh, čo tvorí približne tretinu testu. Ak k tomu 

pridáme skutočnosť, že všetky úlohy sú závislé na prečítaní zadania s porozumením, 

vidíme, že táto zručnosť je pre úspešnosť v testovaní jednou z najdôležitejších. 

V školách sa rozvoju čitateľskej gramotnosti venuje veľká pozornosť, ibaže to má 

i negatívne dôsledky. Úspešnosť v ďalších testovaných oblastiach je nižšia a je to 

i preto, lebo sa faktickým poznatkom venuje menej priestoru počas vyučovacích 

hodín. V tabuľke 3 uvádzame ako príklad úspešnosť v testovaných oblastiach 

v slovenskom jazyku a literatúre v T5-2015 a T5-2016. 
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Tabuľka 4: Priemerná úspešnosť testovaných oblastí 

Zložky testu  

(testované oblasti) 

Priemerná úspešnosť 

T5-2015 (v %) 

Priemerná úspešnosť 

T5-2016 (v %) 

Jazyk a komunikácia 60,0 % 51,5 % 

Komunikácia a sloh 69,5 % 62,4 % 

Čítanie a literatúra 62,8 % 60,8 % 

Čítanie s porozumením 77,3 % 72,8 % 

Zdroj: vlastné spracovanie údajov prevzatých z www.nucem.sk 
 

V ďalšej otázke učitelia vyjadrili názor, či zavedenie testovania do 5. ročníka 

ovplyvní kvalitu výučby na primárnom vzdelávaní. 

Tabuľka 5: Vplyv zavedenia T5 na kvalitu výučby  

 Odpovede na otázku 
Absolútne 

početnosti 

Relatívne 

početnosti 

určite áno, bude vyššia kvalita výučby 45 5,7 % 

nie, zostane rovnaká, žiaci budú len vedieť 

lepšie písať testy 
483 61,5 % 

kvalita sa zníži, budú sa precvičovať 

testové úlohy 
241 30,7 % 

neodpovedalo 17 2,2 % 

spolu 786 100 % 

Testovanie piatakov prináša do práce škôl pozitíva i negatíva. 

Pozitíva národného testovania: 

 učitelia budú viac rozvíjať svoje kompetencie prípravy vlastného testu tak, aby 

spĺňal požiadavky validity a reliability, 

 žiaci budú v edukačnom procese riešiť úlohy zamerané nielen na myšlienkové 

úrovne zapamätanie a porozumenie, ale i na aplikáciu, analýzu, syntézu 

a hodnotenie – podľa Bloomovej taxonómie,  

 v testovaní je odhalená najslabšia oblasť vzdelanostnej úrovne, ktorej následne 

učitelia i vyššie orgány školstva venujú vyššiu pozornosť – hľadajú príčiny 

(obsah a časová dotácia učiva jednotlivých tematických celkov vo vzťahu 

k počtu úloh v teste, čitateľská gramotnosť, logické myslenie, pracovné tempo), 

 rovnaké úlohy na preverovanie vedomostí vo všetkých školách na Slovensku. 

Negatíva národného testovania: 

 snaha učiteľov „naučiť žiakov písať testy“ na úkor iných foriem preverovania 

vedomostí, 

 obmedzenie činností humanisticky zameranej edukácie – na celostný rozvoj 

osobnosti žiaka cez autentické, autonómne a kriteriálne hodnotenie, 

 nastupuje u žiakov obava i istá miera stresu, aby obhájili svoje hodnotenie na 

primárnom stupni, ktorá ovplyvňuje ich výsledok v teste, 

 riziko závislosti hodnotenia žiakov učiteľmi v 5. ročníku iba podľa výsledkov 

v testovaní, 

 riziko hodnotenia učiteľa podľa výsledkov jeho žiakov v teste, zároveň 

kritérium pre odmeňovanie učiteľov, 
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 riziko, že výsledky testovania sa stanú jedným z najdôležitejších zdrojov hodnotenia 

kvality školy – verejnosťou (rodičmi), zriaďovateľmi, štátnou školskou inšpekciou. 

Testovanie piatakov prináša do práce škôl pozitíva i negatíva, iba kvalitný 

edukačný proces v primárnom vzdelávaní zaručuje prienik pozitív a elimináciu 

negatív v konečnom výsledku žiakov školy v testoch. Z hľadiska vplyvu testovania 

na kvalitu ďalšej edukácie v školách sa však otvárajú otázky, či je celoplošné 

testovanie vhodným nástrojom merania kvality vzdelávania škôl na Slovensku.  
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Extrémizmus ako pedagogická výzva 

Extremism as an Educational Chalenge 

Emil Komárik 

Abstract 
Extremism as a social phenomenon can only occur if there is an 

individual need for it and if it solves specific problems of individuals. 

The article discusses sources of extremism as they may appear in the 

needs and mental world of pubescent boys. The author confronts the 

developmental theories of Piaget, Kohlberg, Fowler and May and 

shows the influence of their interaction on the minds of teenage boys 

and girls. 

Key words: Puberty. Extremism. Pubertal Myth. 

 

Abstrakt 
Extrémismus ako sociálny jav sa môže objaviť, iba ak existuje jeho 

individuálna potreba a ak rieši individuálne problémy jednotlivcov. 

V článku sa diskutuje o zdrojoch extrémizmu, ako sa môžu objaviť 

v potrebách a myšlienkovom svete pubescentných chlapcov. Autor 

konfrontuje vývinové teórie Piageta, Kohlberga, Fowlera a Maya 

a vplyv ich prieniku na myseľ dospievajúcich chlapcov a dievčat. 

Kľúčové slová: Puberta. Extrémizmus. Pubertálny mýtus.  

Extrémizmus, masové hnutie operujúce na hranici, ale často aj za 

hranicou všeobecne prijímaných spoločenských a mravných noriem, je jav 

sprevádzajúci celú históriu ľudstva.  Extrémizmom možno nazvať masové 

hnutia prevažne mladých mužov, zamerané na odstránenie neporiadku 

v spoločnosti s cieľom vybudovať aspoň na obmedzenom území také 

spoločenské usporiadanie, v ktorom bude lepšia spravodlivosť, viac slobody 

a práva. Ideológia extrémistických zoskupení spravidla stavia na presvedčení, 

že my (účastníci zoskupenia) sme lepší, čestnejší a spravodlivejší ako okolitý 

svet a sme povolaní svoju víziu uskutočniť všetkými dostupnými 

prostriedkami.  S takouto víziou šli európski mládenci na krížovú výpravu, 

s takouto víziou zakladali priatelia Františka z Assisi svoju komunitu, 

s takouto víziou šli do revolúcie ruskí komunisti, talianski fašisti, nemeckí 

nacisti, čínske červené gardy, americkí hippies,  s takouto víziou šli talibovia 

meniť Afganistan a mladí Arabi budovať  islamský štát. Víziu výlučnej 

pravdy, snahu o jej nastolenie možno rovnako vidieť i v extrémistických 

hnutiach súčasnej doby na Slovensku. 

Odkiaľ sa berie tá skutočnosť, že mladí ľudia sa ochotne zapájajú do 

takýchto hnutí plných ideálov, ale zároveň konajúcich spôsobom často až na 

úrovni kriminálnych činov? Príčiny môžeme hľadať v ideológii, vo vplyve 
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cudzích kultúr, v socioekonomických podmienkach, ale toto všetko sú príliš 

všeobecné okolnosti, ktoré nedokážu vysvetliť, prečo k extrémizmu 

neinklinujú všetci. 

Dovoľujem si upozorniť, že psychológia disponuje istým množstvom 

poznatkov o individuálnych odlišnostiach v sklonoch k extrémistickému 

chápaniu sveta a k extrémnemu konaniu voči spoločnosti. 

Prvým všeobecne prijímaným psychologickým poznatkom o ľudskom 

konaní je, že zhruba v treťom roku života sebariadenie ľudského organizmu sa 

mení zo živočíšneho na špecificky ľudské v tom, že všetky prijímané 

informácie sa kódujú v podobe slov a výrokov, všetky vnútorné myšlienkové 

operácie vykonávame v jazyku a jazykovú podobu majú aj všetky pokyny, 

ktorými začíname a uskutočňujeme zámerné pohybové aktivity .  

Druhý poznatok, ktorý je pomerne dobre doložený, vychádza zo sporu 

L. Kohlberga (1981) a C. Gilliganovej (1982) a predstavuje záver, že existuje 

mužská morálka, ktorej vrcholnou požiadavkou je spravodlivosť a ženská 

morálka, ktorej cieľovou kategóriou je opatera, bezpečnosť, starostlivosť 

o druhých. 

Tretí poznatok hovorí, že v období jedenásť–dvanásť rokov sa 

ukončuje morálne a intelektuálne detstvo v tom zmysle, že mladý človek 

opúšťa konkrétny spôsob myslenia, (kde vlastnosti a javy sú vždy viazané na 

predstavu konkrétnej osoby alebo veci) a prechádza na spôsob myslenia 

založený na abstrakcii, na pojmoch a vzťahoch, ktoré nie sú viazané na 

konkrétnu realitu. J. Piaget (1954) ich nazýva formálne myšlienkové operácie. 

Morálne detstvo sa ukončuje pochopením, že existujúce pravidlá správania 

nie sú večné a nemenné, ale že buď ja, alebo my ich môžeme meniť, ak sa na 

tom dohodneme. 

Štvrtý dôležitý poznatok poskytuje antropológia konštatovaním, že 

puberta je dvojvrcholový jav. Dievčatá pohlavne dospievajú o poldruha roka 

skôr ako chlapci, čo sa odráža na tom, že aj fyzicky aj intelektuálne 

predbehnú chlapcov.  

Piaty poznatok, relatívne menej pertraktovaný, obsahuje Fowlerova 

(1981) interpretácia duchovného vývinu, konkrétne formovania obrazu sveta 

a seba samého, podľa ktorého sa mení zdroj autority, od ktorej sa svetonázor 

odvíja, z autority kultúrno-spoločenskej predstavovanej rodinou a školou, na 

autoritu rovesnícko-partnerskú, v ktorej zdrojom autority je zvolená modelová 

osoba alebo spoločenstvo seberovných.  

Poznatky, ktoré mám na mysli, hovoria o vývinových zmenách 

emočných, intelektových ale najmä mravných, ktoré sa vyskytujú ako 

všeobecný jav a naznačujú, že svojím spôsobom sa extrémistom môže stať 

každý mladý človek, a to spravidla v období medzi dvanástym a trinástym 

rokom života.  

Keď mladý muž dosiahne 11–12 rokov, vstúpi do jeho života puberta. 

Blázniví dospelí sa domnievajú, že odteraz už nebude myslieť na nič, iba na 

sex. Ale je to všetko ináč. Jeho rovesníčky snívajú svoj sen o princoch, ktorí sú 
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určite z vyšších ročníkov, a tie dievčatá, o ktoré sa bude zaujímať on, majú tak 

sotva deväť rokov. Iné veci sa stávajú dôležité. Doteraz žil v bezpečí rodného 

hniezda a teraz mu rodina začína byť akási tesná. Uvedomuje si, že tam vonku 

čaká tá veľká spoločnosť dospelých, o ktorej nevie vlastne vôbec nič. Stretol sa 

v škole s dvoma skutočnosťami, ktoré sú jej dôsledkom. S nespravodlivosťou 

a nerovnosťou. A viac-menej si uvedomuje, že sám proti nim nič nezmôže. 

A tak si hľadá kamarátov v nádeji, že spoločne si s tým skôr poradia.  

Keďže zväčša pubescent už vie uvažovať ako dospelý, ale chýbajú mu 

fakty a znalosti na to, aby mohol pochopiť všetky súvislosti a problémy 

civilnej spoločnosti, vytvára si mentálny projekt dospelého sveta, v ktorom by 

viditeľné a citovo neznesiteľné problémy rozdielov medzi ľuďmi neexistovali. 

To znamená projekt sveta, kde neexistuje nespravodlivosť a rovnako tak, kde 

neexistuje nerovnosť. Ak už takým miestom nemôže byť celý svet, tak si ho 

treba urobiť aspoň niekde, na jednom hrade. 

Poznanie podľa Jeana Piageta (1954) slúži na to, aby sme do chaosu 

sveta vložili zmysel. Rollo May (1991) túto myšlienku konkretizuje „Mýty sú 

epické vzory, ktoré prepožičiavajú zmysel nášmu bytiu“ (s. 10). Tým 

spôsobom sa rodí aj pubertálny mýtus dokonalého sveta. Tento mýtus 

v prvom rade odráža základné myšlienky duchovnej kultúry, v ktorej sa dieťa 

nachádza. Máme na mysli všeobecnú predstavu o usporiadaní sveta, ako ju 

sprostredkuje náboženstvo danej kultúry, jej história a literárny sebaobraz. 

Pubertálny mýtus vo všeobecnosti má podobu, ktorá: 

 vyjadruje vnútornú neistotu pubescenta, 

 rieši otázku zdroja tejto neistoty, 

 rieši otázku autority, nachádza ju v osobe modelu, ktorý má moc a vplyv, 

 rieši otázku spoločenských rozdielov vzťahom rovnosti členov, 

 rieši otázku dôvodu združovania obrazom nepriateľa,  

 rieši otázku životnej frustrácie odstránením nespravodlivosti, 

 rieši otázku sebavedomia, presvedčením, že my stojíme na správnej strane, 

 rieši otázku zmyslu združovania presvedčením, že mýtus treba realizovať 

v skutočnom svete alebo aspoň na malom kúsku sveta. 

Umeleckým spodobením všeobecných znakov pubertálneho mýtu 

môže byť legenda o Camelote. (Mallory, 1469) My, počestní rytieri, putujúci 

po pustej krajine hľadáme hrad, na ktorom vládne spravodlivá spoločnosť. 

Vedie ju vyvolený vládca, ktorý vlastní zázračný meč, znak výnimočnosti, 

Obyvateľstvo hradu tvorí družina vznešených, múdrych a spravodlivých 

rytierov sediacich pri okrúhlom stole, ktorý nemá predsednícke kreslo, a teda 

všetci sú si tam rovní. Je to svet uzavretý pred zlom, ktoré číha vonku 

(zosobnené Mordredom) a  usiluje sa tento dokonalý svet rozvrátiť.  Poslaním 

a svätou povinnosťou rytierov je Camelot ochraňovať pred všetkými silami 

zla a za každú cenu.  

Tento mýtus sa stáva hnacou silou na utváranie spoločenstva mladých 

mužov tak asi na dobu dvoch, troch rokov a spravidla končí tak ako dejiny 
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Camelotu. Niektorá z generácie mladých žien, ktoré žijú podľa svojho 

pubertálneho mýtu o princovi na bielom koni, nájde zaľúbenie v Lancelotovi, 

najvznešenejšom z rytierov  a Camelot sa rozpadne nie pod tlakom zvonku, 

ale z vnútorných dôvodov, a rytieri napokon odchádzajú hľadať každý svoj 

vlastný svätý grál. 

Mýtus Camelotu je najtypickejším znakom zápasu mladého muža 

v nastupujúcej puberte o pochopenie a zaradenie sa do sveta civilnej 

spoločnosti. Okolo osemnásteho roku už by mal človek mať toto obdobie 

mýtického ideálu za sebou a hľadať svoje miesto v spoločenskej štruktúre 

dospelých, čo prakticky znamená v zamestnaní, v reprodukčnom procese 

a v spravovaní obce a štátu. 

To však nie je všeobecné pravidlo a môžu nastať situácie, ktoré 

spôsobujú, že puberta akosi v mysli človeka „zastydne“. Môže to byť 

nemožnosť nájsť zamestnanie, nemožnosť alebo neschopnosť nadviazať 

erotické vzťahy, neschopnosť alebo nemožnosť hovoriť do správy vecí 

verejných. A potom sa mýtus stane hybnou silou konania a ľudia sa pokúsia 

Camelot uskutočniť mocenskými nástrojmi. 

A ešte trochu Piageta. Istá časť dospelých ľudí nikdy neprekročí 

konkrétne štádium myslenia, to znamená nikdy sa nenaučia myslieť vo 

všeobecných pojmoch a robiť zovšeobecnenia. Nehovoriac o tom, že mladí 

Slováci sa v škole nenaučia nič o tom, ako civilná spoločnosť naozaj funguje 

a nikdy nič nepočujú o tom, aká je ich osobná hodnota a aký má zmysel mať 

vlastné presvedčenie.  

Ale aby sme nezostali dlžní feministickému pochopeniu ženskej 

psychiky a spirituality, treba povedať, že Gilliganovej argumentácia 

o odlišnostiach ženskej morálky vrhá svetlo i na priebeh puberty u dievčat  

a aj na ich vzťah k pubertálnym mýtom ich rovesníkov.   

V prvom rade treba vziať do úvahy, že dievčatá v puberte svojich 

chlapčenských rovesníkov mentálne opustili a už nikdy sa k nim nevrátia. Ich 

svet sa bude vždy upínať k vekovo starším generáciám mužov a u nich budú 

hľadať silu a ochranu pred uvedomovanou si vlastnou slabosťou. Dievčenský 

mýtus vždy obsahuje nespravodlivosť (Popoluškina macocha) bezmocnosť 

(sklenená rakva Snehulienky), hrad Šípkovej Ruženky obrastený tŕním alebo 

veža bez dverí v príbehu Rapunzel. A vždy v sebe nesie posolstvo externého 

zásahu princa, rytiera, ktorý prinesie vyslobodenie. S takýmto vysloboditeľom 

potom  dievča nachádza vysnené šťastie, pokoj a bezpečnosť. K takémuto 

rytierovi sa žena dokáže pripútať a nasledovať ho do neznáma ako kráľovná 

Guinever svojho rytiera Lancelota. Ženy v extrémistických hnutiach nájdeme, 

ale vždy ako markytanky, družky a pomocníčky bojovníka. 

Pokus o aplikáciu pubertálneho mýtu v reálnom živote predpokladá, 

že v kultúre národa existuje nejaký model nepriateľa. Tento model sa musí 

amplifikovať až ad absurdum a musí sa personifikovať, nepriateľ musí dostať 

meno, lebo aktér nevie uvažovať na abstraktnej rovine . Ďalej mýtus potrebuje 

zjednodušenú podobu správnej spoločnosti. A opäť potrebuje tento model 
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zosobniť. Je spravidla dôležité, aby model bol čo možno najjednoduchší 

a dostatočne odlíšiteľný od tých, čo sú všeobecne prijímané. 

A nezanedbateľným predpokladom aktívneho konania je aspoň dočasný pocit 

bezpečnosti a beztrestnosti vnímaný ako tichý súhlas okolia.  

Psychologické poznatky o charaktere prerodu mladého človeka na 

dospelého muža, že zdroj extrémneho zmýšľania a konania nie je iba vo 

vonkajšej indoktrinácii a ideologickom  zvádzaní, ale že rozmýšľať 

v extrémoch je v istom období života normálne, rovnako ako absolútne 

chápať pravdu a lož, dobro a zlo a veľmi striktne a kruto odsudzovať rozpor 

medzi tým, čo ľudia hovoria a tým, ako konajú. A asi netreba zabúdať, že 

niektorí mladí ľudia nemajú šancu prejsť normálnym procesom prechodu 

medzi pubertou a adolescenciou v podobe chápajúceho a priateľského 

spoločenstva rovesníkov, lebo sú pre svoju odlišnosť odmietaní. Eriksonov 

životopis poskytuje konkrétny príklad takejto výlučnosti a odmietania. 

Azda by bolo možné na záver uviesť aj jedno odporúčanie: prevencia 

extrémizmu by sa mala robiť v siedmom a ôsmom ročníku ZŠ, nie až 

v deviatom a jej základnou formou by mali byť opakované debaty 

s chlapčenskými skupinami vedené ľuďmi, ktorí majú prirodzenú alebo 

pridelenú autoritu o veciach, ktoré sa dotýkajú dospelého života, o práci, 

umení, politike, morálke a tak podobne. Sex nie je dominantnou témou života 

pubescentných mužov. 
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Kresťanský koučing ako jeden z nástrojov 

na skvalitnenie výchovy detí 

Christian Coaching as One of the Tools to Improve 

the Quality of Educating Children 

Eva Králová 

Abstract  
The contribution focuses on Christian coaching as one of the possible 

and available tools to improve the quality of educating children. 

Christian coaching in education is considered by the author to be the 

tool that can raise the self-awareness of children, help them find their 

own solutions, support them in their increase of responsibility and help 

them to develop listening attitude. The author believes that coaching 

questions and techniques should allow the respectful and partnership 

approach to children, based on setting the boundaries and natural 

consequences for behaviour; on the confidence in children and on their 

desire to grow. Respectful dialogue and confidential listening to 

children is, according to her, the path to fostering self-esteem in 

children. In two chapters, the author suggests the way of respectful 

dialogue and confidential listening so as it is safe for children. 

Key words: Confidential Listening. Christian Coaching. Mutually Respectful 

Dialogue. Education. Setting Boundaries And Consequences For 

Behaviour. 

 

Abstrakt 
Príspevok sa zaoberá kresťanským koučingom ako jedným z možných 

a dostupných prostriedkov na skvalitnenie výchovy detí. Kresťanský 

koučing vo výchove vníma autorka ako nástroj, ktorý môže poslúžiť na 

navyšovanie sebauvedomenia detí, nachádzanie vlastných riešení, na 

podporu detí v ich raste k zodpovednosti a na zaujatie postoja 

načúvania. Považuje za dôležité, aby použité koučovacie otázky 

a techniky umožňovali rešpektujúci a partnerský prístup k deťom, 

založený na hraniciach a prirodzených dôsledkoch správania, na dôvere 

v schopnosti dieťaťa a na jeho túžbe rásť. Rešpektujúce prihováranie 

a dôverné načúvanie deťom je podľa autorky cesta, ako ich my dospelí 

môžeme vychovávať k sebaúcte. V dvoch kapitolách autorka naznačuje 

spôsob, akým je možné prihovárať sa deťom s rešpektom a načúvať im 

s dôverou tak, aby to bolo pre deti bezpečné. 

Kľúčové slová: Dôverné načúvanie. Kresťanský koučing. Rešpektujúce 

prihováranie. Výchova. Stanovenie hraníc a dôsledkov 

správania.  
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1 Kvôli čomu je potrebné skvalitňovať výchovu? 

„Mám v rukách obrovskú moc, môžem urobiť život dieťaťa radostný alebo 

mizerný. To, ako ho vychovávam – môže byť preň inšpiráciou alebo nástrojom 

mučenia. Môžem byť vtipný alebo ponižovať, pomáhať prekonávať prekážky 

alebo zraňovať. V každej situácii závisí od mojej reakcie, či bude dieťa 

poľudšťované alebo odľudšťované.“  

(Haim Ginott) 

Jedným z dôvodov, kvôli čomu je potrebné zaoberať sa 

skvalitňovaním procesu výchovy detí, je ich neskoršie dozrievanie. Potvrdil 

ho nedávno publikovaný výskum psychológov Twenge, J. M. a Heerjung, P. 

(2017), ktorý  realizovali na vzorke viac ako 8,3 mil. detí vo veku od 13 do 19 

rokov a údaje doňho zberali od r. 1976 do r. 2016. Na základe preskúmania 

angažovanosti detí v aktivitách dospelých ho autori uzatvorili tvrdením, že 

napriek stále sa zrýchľujúcemu cyklu človeka, dnešní mladí ľudia dospievajú 

neskôr. Zistili, že 18-roční sú na úrovni 15-ročných, lebo nejavia záujem vyjsť 

si niekam na vlastnú päsť, vyjsť si na rande alebo vypiť si alkohol, 

nevyhľadávajú prácu za peniaze a sexuálne aktivity, ale sú oveľa dlhšie 

závislí od svojich rodičov. Psychologička z Kolumbijskej univerzity, Miriana 

Anakonda (in Stetka, B., 2017) ich zistenia doplňuje o svoje poznanie, že 

adolescencia sa predlžuje až do 25 rokov života. Podľa nej dnešní 

dvadsaťpäťroční mladí ľudia sa prejavujú ako osemnásťroční. 

Tieto výsledky nás prinútili zamyslieť sa, čo je za takým správaním 

u detí, veď my rodičia im predsa chceme dávať to najlepšie. Napriek našej 

podpore a láske si nedokážu vziať naše rady a starostlivosť k srdcu. Detský 

psychológ a učiteľ Haim G. Ginott už v r. 1969 charakterizoval správanie 

rodičov, ktorí sa stále „točia“ okolo svojich detí a držia nad nimi ochrannú 

ruku aj vtedy, keď to nie je potrebné, ako „helikoptérové“, lebo robia za nich 

takmer všetky rozhodnutia a preberajú zodpovednosť (Reyes, Z., 2015). 

Deťom však ku šťastiu nestačí len dávať, potrebujú sa naučiť brať. My 

dospelí ich máme viesť k viere v Boha, aby prežili život, ktorý stojí zato. 

Deťom nestačí len oznamovať pravdy o viere a o živote. Pravdepodobne sa 

s nimi nestotožnia. My dospelí im potrebujeme byť oporou, aby si vlastný 

názor dokázali vybojovať vo svojom vnútri. Takáto výchova sa nezaobíde bez 

lásky, ktorá je najdôležitejšou hodnotou vo výchove. Láska nepotrebuje nič 

dokazovať, sama je tou najlepšou motiváciou. Pán Boh je vo svojej podstate 

ten, kto miluje, a je aj ten, kto túži, aby sme aj my mali jeho milujúcu povahu, 

aby si aj naše deti vybrali lásku.  

Výchovu chápeme v súlade s Imanuelom Kantom ako nevyhnutný 

predpoklad toho, aby sa človek stal človekom. Dôležitým zdrojom výchovy je 

láska, ktorá prekračuje hranice domova a komunikácia srdcom (vedieť 

načúvať, používať gestá a symboly). Taká výchova je „usmerňovaním 

mladého človeka tak, aby sám svojím uvedomelým konaním dospel k poznaniu 

a uskutočňovaniu plnosti svojej slobody“ (Kouřím, Z., 2000, s. 190). Aj na 
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základe toho, ako človek používa svoju slobodu, je možné posúdiť jeho 

zrelosť. Sloboda zahŕňa nielen schopnosť konať, ale aj schopnosť rozpoznať 

a odôvodniť naše konanie. A takáto sloboda súvisí so zodpovednosťou.  

Keďže máme schopnosť voľby, stávame sa zodpovední za 

našu voľbu. Stotožňujem sa s názorom M. Fulu (2005), že každý človek má 

základnú voľbu, ktorá hovorí o tom, kým (akým človekom) chceme byť. 

Potvrdzujeme ju každým novým rozhodnutím a nedá sa zmeniť zo dňa na 

deň. Ak nekráčame po ceste „nášho ja“, nie sme sami sebou – dá sa povedať, 

že ničíme svoje „ja“. Preto nikto nemôže rozhodovať namiesto nás, lebo naše 

myslenie, cítenie a konanie je len naším. Správne používanie slobody 

spoznáme podľa toho, že náš život sa stáva šťastný a plnohodnotný. To 

znamená, že deťom môžeme len sprostredkovať dobré návyky, postoje a dať 

dôraz na vzájomné vzťahy. Výchova však môže potenciál mladého človeka – 

jeho nadšenie pre život –rozvinúť (pozitívne formovať), ale môže ho aj 

potlačiť (deformovať), ak budeme nad ním prejavovať svoju moc, čo môže 

negatívne zasiahnuť do vnútornej integrity mladého človeka. 

Súčasťou výchovného procesu je aj učenie sa, t. j. premieňanie 

vrodenej pasívnej schopnosti na aktívnu (Kouřím, Z., 2000). K tomu je treba 

prelomiť zaužívanú každodennosť. A to sa nezaobíde bez námahy a bolesti, 

lebo patria k rastu, avšak nespôsobuje ich ten, kto vychováva, ale povaha 

slobody človeka. Keďže práve do povahy slobody človeka sa vychovávateľ 

snaží voviesť vychovávaného, je dobré, aby sa vzťah vychovávateľa 

a vychovávaného vyznačoval láskyplným usmerňovaním. Vychovávateľ 

usmerňuje dieťa na ceste k vnútornej zmene, kam by v istej etape svojho 

života nedošlo samo. Na dieťa pôsobí viacero výchovných činiteľov. Veľký 

priestor na výchovu a rozvoj detí poskytuje rodina, škola a v istom veku 

rovesnícka skupina. 

 

1.1 Výchova v rodine 

Najväčší priestor na výchovu deťom poskytuje rodina. V rodine sa 

deti formujú, až pokiaľ sú dostatočne zrelé na to, aby si samy založili rodinu 

a odrážali obraz Boha v inom prostredí. V dobre fungujúcej rodine je výchova 

považovaná za prvoradú povinnosť. Výchova detí je povinnosť rodičov, ktorá 

je zakotvená v Zákone o rodine č. 125/2013.  

To, ako deti dozrievajú zásadným spôsobom, ovplyvňuje rodinná 

klíma, ktorá podľa Moosa, R. H. a Moosovej, B. S. (1987) súvisí s fungovaním:  

o vzťahov – do akej miery sa členovia rodiny vzájomne podporujú, 

pomáhajú si, otvorene voči sebe prejavujú city, ako spolu 

komunikujú;  

o osobného rastu – do akej miery sú členovia rodiny asertívni, 

sebestační, robia vlastné rozhodnutia – a sú aktívni; 

o spôsobu života – organizácia a poriadok, stupeň otvorenosti členov 

rodiny k zmene, jasnosť v očakávaniach.  
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V rodinnom prostredí si deti osvojujú základné pravidlá 

spolunažívania. Rodinná výchova výrazne ovplyvňuje charakter detí, to ako si 

ďalej vytvárajú hodnoty, ako sa im darí v škole, akých priateľov si vyberajú, 

aj ako sa im neskôr darí v práci.  

  

1.2 Výchova v škole 

To, či deti napredujú alebo stagnujú v škole, ovplyvňuje klíma školy 

a triedy. Podobne ako rodinná klíma aj klíma v triede/škole poukazuje na 

(Moos, R. H. – Moos, B. S., 1987): 

o kvalitu vzájomných vzťahov spôsobom, ako to prežívajú, vnímajú 

a hodnotia jej aktéri (žiaci a učitelia), 

o osobný rozvoj – sebazdokonaľovanie žiakov, 

o  mieru, do akej je prostredie školy organizované – usporiadané 

a ako reaguje na zmeny. 

Fungujúca a pozitívna sociálna klíma v škole a triede podporuje 

zdravý vývin detí a ich učenie, obsahuje hodnoty, normy a očakávania, ktoré 

prispievajú k tomu, že sa deti cítia byť sociálne, emocionálne a fyzicky 

v bezpečí.  

 

1.3 Rovesnícka skupina  

Na dieťa pôsobí viacero výchovných činiteľov. V období puberty 

a adolescencie má najväčší vplyv na mladých rovesnícka skupina. Z toho 

zrejme vychádzajú autori edukačného programu saleziánskej kresťanskej 

edukácie na Slovensku Cesty zrenia. Ich program je určený najmä 

animátorom a cieľovou skupinou sú deti vo veku od 10 do 25 rokov. 

Saleziánska kresťanská výchova preventívnym systémom vychádza 

z predpokladu, že človek je vo svojej podstate dobrý, akokoľvek je krehký. 

Preto vychovávateľ dôveruje v pozitívne zdroje dieťaťa a predpokladá, že aj 

v najhoršom prípade je aspoň jeden bod prístupný dobru. Hlavnou úlohou 

vychovávateľa je tento bod nájsť a „rozozvučať ho“ (Sarközyová, A., 2017). 

Program Cesty zrenia sa usiluje v mladom človeku rozvinúť aj to, čo 

sa v rodine a škole nepodarilo, napr. ich hodnotovú orientáciu (Boh-viera, 

vzťahy, zrenie osobnosti, mládež a rodina). Jeho autori veria, že kvalita 

edukačného procesu sa dosahuje prostriedkami, ktoré adresát zažíva, poznáva, 

zvnútorňuje ako také, ktoré posilňujú jeho autonómiu (vnímanie seba ako 

pôvod a zdroj konania), kompetenciu (schopnosť účinne realizovať vlastné 

schopnosti v sociálnom prostredí) a potrebu byť vo vzťahoch (patriť do 

konkrétnej komunity, cítiť spolupatričnosť, mať starosť o iných). Adresát 

takej výchovy je vnútorne motivovaný formovať a rozvíjať svoju osobnosť, 

pričom neskôr sám vychováva iných (Deci, E. L. a Ryan, R. M., 2000, in Slíž, 

M., 2012).  
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2 Čím môže kresťanský koučing prispieť ku skvalitneniu výchovy? 

Kresťanský koučing nie je terapia ani poradenstvo. Počas terapie 

a poradenstva klient totiž očakáva a aj dostáva od odborníka odbornú pomoc 

či radu. Kouč však počas rozhovoru neradí, len pomáha klientovi dopracovať 

sa k čo najlepšiemu riešeniu a uľahčuje mu toto hľadanie, aby nachádzal svoje 

nové možnosti – zdroje (Kubeš, M., 2016). Účelom kresťanského koučingu 

je dať v rozhovore priestor inému človeku, načúvať, hľadať u každého to 

dobré, čo v sebe má, aby našiel najlepšie riešenie na svoj problém alebo 

túžbu. Kouč mu tento priestor dáva preto, lebo verí, že klient je expert na svoj 

život. V praxi to znamená, že aktivity klienta počas koučovacieho rozhovoru 

presahujú materiálnu stránku sveta, jeho životný príbeh je súčasťou väčšieho 

príbehu, keď je založený na dôvere v Boha (Kubeš, M., 2017). Hlavný cieľ 

koučingu je, aby počas dôverného rozhovoru klient cez sebapoznanie hľadal 

a nachádzal riešenie na témy, s ktorými prichádza. Keď zistí, čo sa deje v jeho 

živote, s pomocou kouča aktivizuje svoje zdroje. 

Koučovací rozhovor je bezpečný, klient sa nemusí obávať, že kouč 

zneužije vypočuté, lebo musí rešpektovať etické štandardy International 

Coach Federation (ICF) a Christian Coaches Network International (CCNI). 

Dobre vedený rozhovor môže priniesť dieťaťu toto ovocie (Smith, L., 2010): 

 obnovenie terajšieho „ja“ k „skutočnému ja“, v súlade s tým, ako ho/ju 

stvoril Boh, 

 túžba byť pravdivý(á) a čestný(á), 

 zanechanie prekážok, ktoré bránia pravdivo spoznať seba samého/samu, 

 objavenie väčšieho dobra vo svojom živote a v sebe samom/samej, 

 povzbudenie k rozhodnutiu pýtať sa, uvažovať, plánovať a napokon 

konať na základe nového poznania, 

 uvedomenie si svojich zmysluplných možností (zdrojov), 

 túžba a viera v niečo, čo presahuje moje „ja“. 

Len zrelá osobnosť dokáže prebrať zodpovednosť za svoj život. 

Jednou z možností, ako viesť deti k takej zrelosti, je koučing, ktorého 

podstatou je prehĺbenie svojho sebauvedomenia; nachádzanie svojich 

vlastných riešení a prevzatie zodpovednosti za tieto riešenia (Whitmore, J., 

2016). Keďže racionálna časť mozgu detí nebude plne rozvinutá až do ich 

skorej dospelosti, je dôležité, aby správne a citlivo použité koučovacie otázky 

a techniky vo vzťahu k deťom a mládeži umožňovali rešpektujúci 

a partnerský prístup (Cloud, H. a Townsend, J., 2013), ktorý je založený na:  

o stanovení hraníc a na prirodzených dôsledkoch správania, 

o dôvere v schopnosti dieťaťa a na jeho túžbe rásť.  

Kresťanský koučing môže vo výchove detí poslúžiť na (Kubeš, M., 2016; 

Collins, G., 2009): 

a) Navyšovanie sebauvedomenia u detí: Sebauvedomenie je schopnosť 

uvedomovať si svoje myšlienky, pocity, to, čo sa deje vo vnútri.  



Králová, E.:  

Kresťanský koučing ako jeden z nástrojov na skvalitnenie výchovy detí 

260 

b) Obnovenie terajšieho „ja“ k skutočnému „ja“ – ako ma stvoril Boh. 

Usmerniť dieťa, aby dokázalo zanechať prekážky, ktoré mu bránia žiť 

v súlade so svojím skutočným „ja“ a aby objavilo niečo, čo ho presahuje. 

c) Podporu detí v ich raste k zodpovednosti: Nemožno ich nakoučovať, 

aby robili, čo chcem. Môžeme ich povzbudiť k rozhodnutiu pýtať sa, 

uvažovať, plánovať a konať na základe nového poznania. 

d) Hľadanie odpovedí na koučovacie otázky môže deťom a mládeži pomôcť 

zaujať postoj počúvania, dialógu, odvahy a entuziazmu počas 

hľadania riešení či zažívania ťažkostí.  

Aby taký rozhovor bol účinný, potrebujeme prvom rade my dospelí deťom 

ukázať na vlastnom živote, že žijeme v súlade s našimi hodnotami. 

 

2.1 Ako deťom načúvať? Ako sa im prihovárať? 

Ak chceme, aby komunikácia a vzťahy medzi deťmi a dospelými boli 

bezpečné, je treba vytvoriť komunikačné prostredie na základe: 

a) vzájomnej dôvery, úcty a rešpektu,  

b) stanovenia hraníc a prirodzených dôsledkov správania.  

Kde, ak nie v rodine, i dieťa môže osvojiť zručnosť vyjadriť svoje  s

názory, pocity a schopnosť správne pochopiť, čo nám iní hovoria. Tomu je 

potrebné učiť sa. Podľa Šatánka, J. (2004) deti sa od rodičov, učiteľov 

a vychovávateľov učia nielen jednotlivé slová a reč, ale preberajú od nich aj 

spôsob vyjadrovania, štýl, formu, výraz rozhovoru a aj témy rozhovoru 

a ich obsah.   

V súlade s pravidlami koučovacieho rozhovoru a vývinovými 

špecifikami dieťaťa vnímame ako bezpečné komunikačné prostredie také, 

kde sa dospelí deťom prihovárajú s rešpektom a načúvajú im s dôverou, 

pričom stanovia hranice a prirodzené dôsledky ich porušenia. Takto 

uplatňované rešpektujúce prihováranie a dôverné načúvanie deťom 

(obrázok 1) nám dospelým pomáha vychovávať deti k sebaúcte, t. j. dávať 

najavo dôveru vo vlastné schopnosti. Umožníme im tak, aby sa vnímali ako 

osoby schopné naučiť sa zvládnuť rôzne životné situácie a prebrať za svoje 

konanie zodpovednosť.  

Výchova k sebaúcte dieťaťu v konečnom dôsledku prináša radosť zo 

života a naplnené vzťahy; je veľmi dôležitá, lebo obraz, ktorý si dieťa o sebe 

vytvára na základe reakcií blízkeho okolia, ovplyvňuje jeho: 

o myslenie (ak sa dieťa vníma pozitívne, je vyrovnané, verí vo svoje 

schopnosti a jeho osobnosť sa rozvíja), 

o správanie (spolieha sa na vlastné zdroje, nie je závislé od potvrdenia 

svojej hodnoty inými),  

o vzťahy (naplňujú jeho potreby: bezpečnosť, istota, láska a úcta),  

o telo – zdravie (je zdravé, pokojné, vyrovnané) a 

o prácu (vie si stanoviť reálne ciele a získať tak naplnenie). 
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Jednoduchým prostriedkom, ktorý umožňuje dôverne načúvať 

a prihovárať sa deťom s rešpektom, je 4-fázový model koučovacieho 

rozhovoru GROW, ktorého autor je Sir John Whitmore a môže si ho vyskúšať 

aj ne-kouč, lebo tento postup kladenia otázok sa dá využiť v každom 

rozhovore (obrázok 1).  

Keď pri položení koučovacích otázok dieťaťu dôverne načúvame 

a rešpektujeme jeho jedinečnú osobnosť (jeho potreby, motívy a duševné 

stavy), ľahšie dokážeme zaujať jeho pozornosť, lebo takto formulované 

otázky ho motivujú k odpovedi a podporujú v raste k zodpovednosti. Ako 

príklad uvádzam dva spôsoby kladenia otázok v kurzívach a v tučných 

kurzívach: 

1. Nemyslíš, že na toto si trocha primladá?   

     versus Čo ťa na tom priťahuje? Čo ťa k tomu ťahá? 

2. Môžeš si najskôr urobiť úlohu a potom ísť za ...?  

     versus A čo ti prenesie, keď pôjdeš najskôr za ...?  

3. Myslíš si, že je to dobré rozhodnutie?     

     versus Aký vplyv bude mať to rozhodnutie na ...?  

Prvé dve otázky v kurzíve sú „oznámenia“, ktoré deťom „podsúvajú“, čo 

majú robiť. Tretia otázka implikuje, že to nie je dobré rozhodnutie. Otázky 

v tučnej kurzíve sú tvorené s dôverou vo vlastné schopnosti dieťaťa 

a s rešpektom k jeho jedinečnej osobnosti. 

Obrázok 1: Model GROW spracovaný podľa Whitmore, J. (2016) 

 

  

Vytvorenie prostredia dôvery a bezpečia 

•3. Options 
(možnosti): Aké sú 
možnosti? 

•4. Will (voľba):       
Čo ďalej?  

•2. Reality 
(skutočnosť): Čo 
sa deje? 

•1. Goal (cieľ):       
Čo klient 
očakáva od 
rozhovoru? 

Čo bude 
pre teba 
dobrý 

výsledok 
tohto 

rozhovoru? 

Ako to 
(tvoj vzťah 

/ tvoj 
prospech) 

vyzerá 
teraz?   

 

Čo by si 
mohol 

urobiť?       
Čo ešte? 

 

Čo bude 
prvý krok? 

 

Ako to 
urobíš? 
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V dvoch nasledujúcich podkapitolách sa pokúsime odpovedať na dve otázky: 

a) Ako sa deťom prihovárať tak, aby nás počúvali? 

b) Ako našim deťom načúvať tak, aby nám dôverovali? 

 

2.1.1 Rešpektujúce prihováranie 

Pod rešpektujúcim prihováraním rozumieme takú komunikáciu, kde 

sa rešpektujú potreby a pocity každého člena spoločenstva. Rešpekt znamená, 

že rešpektujeme vývinové špecifiká dieťaťa a učíme ho zároveň, aby aj ono 

rešpektovalo seba a druhých. Tak zažíva, že mu rozumieme a na základe toho 

sa vie vcítiť do toho, čo prežíva ono aj iní. Môžeme sa napr. dieťaťu 

prihovoriť „otvorenou otázkou“ s cieľom pomôcť mu uvedomiť si, jemu 

primeraným spôsobom, aká je realita (čo sa deje). Keď už dieťa vníma 

realitu, potom ho môžeme sprevádzať pri prevzatí zodpovednosti za svoje 

rozhodnutia, opäť primerane jeho veku. Nám dospelým rešpektujúce 

prihováranie pomáha nájsť to jedinečné, čo platí pre konkrétny vzťah v našej 

rodine, triede, krúžku. 

Deťom sa môžeme prihovárať s rešpektom a partnersky 

nasledujúco: 

1. Ako k hosťom. Predstavme si situáciu, napr. že hosť u nás rozleje čaj na 

najnovší obrus, ktorý sme prestreli. Môžeme sa mu prihovoriť takto: „Čo 

je to s tebou Sára! Zakaždým, keď ma navštíviš, niečo rozleješ! Ty sa ozaj 

nikdy nenaučíš stolovať? To aby som ponad stôl prestierala dáždnik!“ 

Alebo sa môžeme prihovoriť takto: „Sárka, zdá sa mi, že si vyľakaná (...) 

Ako ti môžem byť užitočná?“ 

2. Stanovením hraníc: Ak dieťa urobí niečo, čo škodí jemu alebo inému, 

treba stanoviť hranice, aby sa naučilo niesť zodpovednosť. Kľúčom 

k stanoveniu hraníc je empatia. Dieťa nemôže robiť, čo chce, napr. kresliť 

po stenách, biť iné deti, ale ak k nemu pristupujeme s empatiou, cíti sa 

pochopené, aj keď nedostane, čo práve chce. Vie, že rozumieme, že sa 

hnevá, môže sa hnevať, ale nemôže nikoho biť. Ak je dieťa malé a vidíme, 

že nevie nájsť zdroje zo svojej skúsenosti, môžeme mu dať 2 – 3 možnosti, 

z ktorých si samo vyberie: 

a) Zapojenie dieťaťa do riešenia môže byť efektívne: Buchol si Katku 

a ona plače. Hovorí, že ju to bolí. Čo s tým spravíš? Podľa toho, ako 

dieťa reaguje, vieme zistiť napr. či sa rozhodne nezbiť súrodenca preto, 

lebo cíti, že to nie je správne, alebo preto, že sa samo chce vyhnúť bitke 

alebo preto, že myslí na toho druhého. Ak nevie nájsť zdroje zo svojej 

skúsenosti, je vhodné ponúknuť mu možnosti, z ktorých si samo 

vyberie: Môžeš Katke povedať, že ťa to mrzí. / Povieš Katke, mám ťa 

rád a povieš jej, že ťa to mrzí. / Povieš jej „prepáč“, mrzí ma to.  

b) Vyvodenie prirodzených dôsledkov: Čo sa stane, keď zješ všetky 

keksíky na začiatku výletu?  
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3. Pri prihováraní deťom je dôležité formulovať vety pozitívne: Kráčaj 

vedľa mňa pomaly, Tobiáško. Namiesto: Nebež, lebo spadneš.  

4. Používať „ja štýl“: Bola by som rada. / Páči sa mi. / Všimla som si. 

Dôležité je, aby sme opisovali to, čo vidíme (problém), nie neschopnosť 

dieťaťa: Tobi, všimla som si, že si nechal zapálené svetlo v detskej. 

Namiesto: Si taký nezodpovedný! Stále nechávaš všade zapálené svetlo! 

Alebo pubescentke povieme: Pomohlo by mi, keby si pripravila stôl. 

Namiesto: Tebe nikdy nenapadne pripraviť stôl! O pocitoch je treba 

hovoriť tiež sám za seba: Je mi nepríjemné, keď ma prerušuješ a nemôžem 

dokončiť myšlienku. Naozaj ma to veľmi hnevá. Namiesto: Nevieš sa 

správať, neustále mi skáčeš do reči! 

5. Pri prihováraní sa deťom (reagovaní na počuté) pridáva na význame 

vypovedaného obsahu primeraný tón, tempo, stúpanie hlasu. Deti sú na 

tón citlivé, celkovú osobnosť dospelého vnímajú cez tempo jeho reči, 

pauzy a silu hlasu. Predstavme si, ako môže na 3-ročného chlapca alebo 

dievča zapôsobiť, keď mu otec povie túto vetu so škodoradostným 

úsmevom na tvári: „Maťko (Emka), nepáči sa mi, že ťaháš mamu za 

vlasy!“ Dôležité je, aby sa emócia primerane odzrkadlila v našom hlase. 

Keď sa používa správne, môže prebudiť city a podnietiť k činnosti. 

Myslím si, že správna hlasová modulácia vyviera zo srdca. Napr. ak dieťa 

o niečo žiadam, účinné je povedať to pokojne a pevne. Nie kričať naň 

z 3. poschodia. 

6. Dôležité je dbať na neverbálnu komunikáciu počas rozhovoru 

s dieťaťom (mimika – výraz tváre, gestá, pohyby a postoje), aby 

doplňovala obsah hovoreného.  

a) Napríklad, ak deťom hovoríme niečo dôležité, treba sa k nim priblížiť 

na konverzačnú vzdialenosť – k vlastným deťom sa odporúča intímna 

zóna 15 až 30 cm, k žiakom osobná zóna 45 cm až 1,20 m. Možno 

s nimi nadviazať očný kontakt, a/alebo sa ich dotknúť.  

b) Obsah toho, čím sa prihovárame deťom, neverbálne podporíme 

úsmevom, žmurknutím, dotykom, pokývaním hlavy, pohľadom, 

pohladkaním po vlasoch, blízkosťou. Dieťa dobre vníma aj to, ako 

dospelý podporuje obsah hovoreného, napr. keď chcem niečo dôležité 

povedať a zdôrazniť to, môžem položiť na plece dieťaťa ruku. Keď mu 

oznamujem niečo, čo mu spôsobí zármutok, pohladím ho po líci. Keď 

mu oznámim, že sa mu niečo podarilo, potľapkám po chrbte.  

c) Namiesto kričania v triede (doma), keď chcem niečo oznámiť, 

použijem kontaktné gesto: Na privolanie detí v škole sa postavím tak, 

aby ma videli a privolám deti rukou. Ak ich potrebujem utíšiť, dám si 

prst na ústa. 
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2.1.2 Dôverné načúvanie 

Načúvanie nie je zručnosť, s ktorou sa rodíme, je potrebné sa ju 

naučiť. Je to zručnosť, ktorá si vyžaduje precvičovanie a trpezlivosť. 

Skúsenosť nás učí, že deti počúvajú potom, čo sú vypočuté a učia sa podľa 

„nášho vzoru“. Keď sa my, dospelí naladíme na dieťa a venujeme mu plnú 

pozornosť, demonštrujeme, ako vyzerá dôverné načúvanie a ostatní to môžu 

„pocítiť“. 

Deti dôverne načúvame, keď: 

1. Sústredene vnímame, čo nám dieťa chce povedať (bez nášho hodnotenia 

a pridaní, aby sme budovali vzťah a neumlčali dieťa) pričom na to, čo sme 

počuli reagujeme nielen slovne, ale aj spôsobom rozprávania a intonáciou 

– na dieťa sa naladíme. Predstavme si situáciu, ako mama vedie malú 

dcérku zo školy. Dcéra nadšene rozpráva, že sa učili krásnu pesničku 

a celou cestou si ju pospevuje, možno aj vykračuje tanečným krokom. 

Mama, ktorá sleduje svoje ciele, môže dcérin spev prerušovať otázkami: 

A čo ste sa dnes učili na matematike? Dievčatko si ďalej spieva, mama sa 

však nevzdáva: Halóóó! Na matematike ste čo robili? Na druhej strane, 

mama, ktorá dcéru vníma sústredene, si k nej môže pokľaknúť a prihovoriť 

sa inak: To je ale pekná pesnička! Vidím, že sa ti veľmi páči. Kde si sa ju 

naučila? (...) Počujem, že si ju stále spievaš. Čím ťa tak zaujala? 

2. Dieťa má mať istotu, že to, čo povedalo, počúvame, preto je vhodné 

zrekapitulovať vlastnými slovami, čo sme rozumeli: Keď tomu dobre 

rozumiem, dostal si poznámku, lebo si spolužiačke zobral z rúk zošit 

a vytrhol jej stranu. 

3. Počas rozhovoru počúvame nielen obsah, ale aj pozorujeme, čo nám 

dieťa hovorí svojím telom. Reč tela odráža vnútorné pocity človeka. 

Zahrňuje pohyby a gestá tela (nohami, rukami, hlavou a trupom), držanie 

tela, svalové napätie, očný kontakt, sfarbenie kože (červenanie sa), 

dýchanie a potenie. Líši sa od človeka k človeku, lebo sme jedineční, 

z toho dôvodu by sme si mali overovať signály ďalšími otázkami a bližším 

spoznávaním dieťaťa (klienta). Všímame si pri rozhovore, či sa deti 

otáčajú smerom od nás, majú skrížené ruky (obranný postoj); používajú 

neprirodzené gestá, potia sa, majú zrýchlený dych (nervozita). Napr. 

Radko mi hovoril o vzťahoch a škole, sedel, zrazu si zobral hlavu do dlaní 

a začal sa hojdať. Povedalo mi to, že zladiť vzťahy a „výkon“ je pre neho 

komplikované a náročné. Ale je to dôležité, aj aby sme si boli istí, že naša 

otázka bola pre dieťa dobrá. Tú signalizuje zahľadenie sa pri premýšľaní 

a priamy očný kontakt pri odpovedaní; hladenie brady prstami, ruka na 

lícach, zaklonenie hlavy a uprený pohľad (Vymětal, J., 2008).  

4. Záujem o to, čo nám dieťa hovorí, môžeme prejaviť povzbudzovacími 

slovami a vetami, ktoré zladíme s tónom hlasu: „Naozaj?“, „Povedz mi 

o tom viac.“, „A potom?“, „Čo ešte?“, „Viem si predstaviť, že je to pre 

teba ťažké. Ako na to môžeš ísť?“ 
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5. Pri načúvaní môžeme dieťa podporiť neverbálne. Dieťa dobre vníma 

aj ako dospelý reaguje na to, čo hovorí – čo sa deje okolo neho. Podporiť 

ho môžeme úsmevom, žmurknutím, dotykom, pokývaním hlavou, 

pohľadom, pohladkaním po vlasoch, blízkosťou (sadnem si bližšie) atď. 

Keď sa mi dieťa pochváli úspechom – potľapkám ho po pleci. Keď mi 

povie, že sa bojí –  chytím ho za ruku. Keď je smutné – pohladím ho po 

líci.  

 

Záver 

Na priebeh koučovacieho rozhovoru vplýva osobnosť kouča. Správne 

položené otázky sú len nástroj, ktorý má vo svojich rukách. Ak je vzorom 

kresťanského kouča Ježiš, mal by mať vlastnosti, ktoré sú inšpirované ním.  

Domnievame sa, že nezáleží, či som kouč, rodič alebo pedagóg, 

používanie techník a otázok spôsobom, ktorý umožňuje rešpektujúce 

prihováranie a dôverné načúvanie so stanovenými hranicami a prirodzenými 

dôsledkami ich porušenia, významne vplýva na moju kvalitu rozhovoru 

s dieťaťom. Markham, L. (2015) tvrdí, že ukázať dieťaťu, čo znamená 

komunikovať s láskou a rešpektom, je najlepšia cesta, ako z neho vychovať 

dobrého človeka. Dieťa sa totiž rodí s potrebou byť v spojení s dospelým, 

ktorý ho sprevádza. Táto snaha po spojení s dospelým v každej situácii je 

základom pre vytvorenie dobrého vzájomného vzťahu. A dobrý vzťah je 

dôležitý pre to, aby sa dieťa naučilo dobré veci. Spôsob, akým dieťa 

vychovávame sa preň stáva vzorom, ako bude ono samo vystupovať 

v medziľudských vzťahoch.  

Dôverné načúvanie a rešpektujúce prihováranie nám dospelým pomáha 

zvládať naše emócie, aby sme mohli načúvať, byť empatickí a zostať napojení 

na naše dieťa počas jeho sprevádzania. Myslím, že tak môžeme získať aj 

prístup k našej hlbšej múdrosti. 
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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 
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 
  



Code of Ethics for Publishing Articles in the Scientific Journal: 
STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE  

270 

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. 

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.  
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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.  

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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