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Predhovor
Vážené kolegyne, vážení kolegovia!
V aktuálnom čísle vedeckého časopisu Studia Scientifica sme sa
rozhodli zaradiť aj samostatnú sekciu štúdií z vied o športe. Pohyb v dnešnej
dobe získava na dôležitosti, a týmto aj my chceme prispieť k objasneniu
niektorých aktuálnych problémov v tejto oblasti. Na súbore príspevkov sa
podieľali autori zo šiestich univerzitných pracovísk (Ružomberok, Prešov,
Brno, Bratislava, Košice a Nitra).
V sekcii nájdeme príspevok, ktorý sa zaoberá pohlavnými rozdielmi
v subjektívnej pohode stredoškolákov s vlastným zdravotným postihnutím,
zúčastňujúcich sa na športových voľnočasových aktivitách. Táto téma je
vysoko aktuálna práve z hľadiska dôležitosti pohybu, či už ako prostriedku pre
zvýšenie imunity, ale aj faktoru ovplyvňujúceho celkovú kvalitu života.
Ruffierova skúška zdatnosti kardiovaskulárneho systému je už dlhé roky
bežnou súčasťou telesnej výchovy na školách, ale aj pohybových aktivít širokej
populácie. Autori v príspevku poukazujú na skutočnosť, že výsledok skúšky
Ruffierov index môže byť do značnej miery ovplyvnený rôznymi faktormi
a navrhujú aj experimentálny výpočet, ktorý tieto riziká odstraňuje. Autorka
z Nitry sa zaoberá návrhom nového diagnostického testu špecifických zručností
potrebných pre úspech v zápase v karate. Z hľadiska zvyšovania výkonnosti
môže byť test nápomocný pri organizácii tréningového procesu. Identifikácia
pohybovej výkonnosti je jedným z hlavných predpokladov skvalitňovania
výučby telesnej výchovy na školách. V ďalšom príspevku je pozornosť
venovaná pohlavným a vekovým rozdielom v základných pohybových
kompetenciách u 11 až 12 ročných detí. Presah športu do takmer všetkých
oblastí života sa preukazuje aj v poslednom príspevku, kde sa autor zaoberá
vplyvom účasti na športových aktivitách na psychologickú oblasť predstavujúcu
zmysluplnosť života. Aj toto potvrdzuje, že šport a pohybová aktivita je
nevyhnutná súčasť života a ponúka rôzne benefity.
Autori príspevkov publikovaných v tomto čísle časopisu sa opierajú
o aktuálne zdroje informácií – vlastnú empíriu a výskumy a ponúkajú nápady
na ďalšie bádanie v tejto oblasti. Veríme, že prispejeme k pochopeniu
nevyhnutnosti pohybu pri ceste za zdravým životným štýlom.
Druhá sekcia aktuálneho čísla svojou tematickosťou vyjadruje multidisciplinárny prístup zamerania jednotlivých štúdií. Prináša pedagogicko-didaktický pohľad týkajúci sa nových modelov edukácie a pedagogiku
budúcnosti, ako aj edukáciu týkajúcu sa predškolského prostredia. Touto
problematikou sa zaoberajú poľskí autori. Ďalšia štúdia obsahuje charakteristiku
významnej osobnosti – Juraja Páleša – prvého riaditeľa Pedagogického inštitútu
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v Spišskej Kapitule a jeho diela v rámci rozvoja školstva a vzdelávania na
Slovensku. Zaujímavá je aj štúdia, ktorá analyzuje primárne výchovné inštitúcie
a ich vplyv na vzdelávanie. Štúdia, v ktorej je spracovaná charakteristika ďalšej
významnej osobnosti v oblasti pedagogiky – Friedricha Fröbelova, podáva
náčrt o jeho pedagogickom systéme. Českí autori sa vo svojej štúdii v rámci
pedagogického zamerania venujú aktuálnej téme súvisiacej s Covidom-19
v edukačnom kontexte v rámci českých škôl. Štúdia s pedagogickým kontextom
sa venuje vzťahu žiakov k školským pravidlám z pohľadu učiteľov stredných
škôl. Trojica českých autorov ponúka štúdiu aj z oblasti sociálnej pedagogiky
v rámci kľúčovej témy, týkajúcej sa filozofie vzdelávania sveta. V aktuálnom
čísle nachádzame aj štúdiu dvojice slovenských psychológov, ktorí sa zaoberajú
aktuálnou témou prežívania stresu z perspektívy učiteľov v čase pandémie
a dištančného vzdelávania. Z oblasti špeciálnej pedagogiky časopis ponúka dve
štúdie. Prvá štúdia je výsledným produktom trojice českých autorov, ktorí sa v
nej venujú problematike vzdelávania žiakov so špeciálnymi vzdelávacími
potrebami v kontexte 21. storočia. Druhá štúdia od trojice českých autorov
spracováva problematiku týkajúcu sa učiteľov primárneho vzdelávania a ich
pripravenosť na prácu žiakov s potrebou podpory.
Nasledujúcu oblasť rozvíjania jazykovej a komunikačnej kompetencie
predstavujú tri štúdie s didaktickým zameraním. Prvá štúdia sa venuje
problematike kvalitatívnej zmeny v príprave a profilácii učiteľa slovenčiny, ale
aj učiteľa iného odborného zamerania. Ďalšia štúdia je zameraná na rozvíjanie
textovej kompetencie žiakov primárneho vzdelávania v rámci porozumenia
textu. Tretia štúdia je venovaná problematike rozvíjania jazykovej komunikácie
detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pomocou hry.
Najväčší rozsah je venovaný štúdiám s biologicko-ekologickým a kultúrnym tematickým zameraním. Autor prvej štúdie v tejto oblasti predstavuje
včelu medonosnú ako súčasť kultúrneho dedičstva. V ďalšej štúdii dvojica
slovenských autoriek sa zaoberá problematikou prevencie proti inváznym
organizmom formou vzdelávania na základných školách. Česká autorka sa
zaoberá výchovou k zdraviu v rámci procesu vzdelávania vo vybraných
krajinách sveta. Vzdelávacie aktivity podporujúce fyziologický vývin kostry
predstavila trojica slovenských autoriek. Regionálne ladená štúdia slovenskej
autorky je zameraná na formovanie regionálneho povedomia a regionálnej
identity v intenciách edukácie študentov. Česká autorka sa vo svojej štúdii
zaoberá možnosťami využitia štatistických metód výskumného nástroja pre
testovanie vedomostí žiakov o článkonožcoch v rámci ekologického a systematického prístupu na vybraných školách v Českej republike.
Časopis obsahuje aj štúdiu z oblasti technického zamerania od
slovenskej autorky a českého autora, venovanú robotickej hračke ako súčasti
technického vzdelávania detí, ako aj štúdiu slovenskej autorky týkajúcu sa
digitálnych kompetencií učiteľa primárneho vzdelávania.
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Veríme, že multidisciplinárny charakter tohto čísla sa stane pre čitateľov
inšpiračným a podnetným materiálom pre spracovanie ďalších odborných
a výskumných štúdií.
Mgr. Ľuboslav Šiška, PhD., PaedDr. Beáta Murinová, PhD.
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Preface
Dear colleagues!
In the current issue of the scientific journal Studia Scientifica, we have
decided to include a separate section of studies in sports sciences. The
movement is gaining in importance nowadays, and we also want to contribute
to clarifying some current problems in this area. Authors from six university
workplaces (Ružomberok, Prešov, Brno, Bratislava, Košice and Nitra) participated
in the set of papers.
In the section we will find a paper that deals with gender differences in
the subjective well-being of high school students with their own disabilities,
participating in sports leisure activities. This topic is highly actual precisely in
terms of the importance of movement, either as a means of increasing immunity,
but also a factor influencing the overall quality of life. Ruffier's test of the
fitness of the cardiovascular system has been a common part of physical
education in schools for many years, but also physical activities of the general
population. In the paper, the authors point out that the result of the Ruffier index
test can be largely influenced by various factors and also propose an experimental
calculation that eliminates these risks. The author from Nitra deals with the
design of a new diagnostic test of specific skills needed for success in a karate
match. In terms of increasing performance, the test can be helpful in organizing
the training process. Identification of physical performance is one of the main
prerequisites for improving the teaching of physical education in schools. In the
next article, attention is paid to gender and age differences in basic motor
competencies in 11 to 12-year-old children. The overlap of sport into almost all
areas of life will be demonstrated in the last article, where the author deals with
the impact of participation in sports activities on the psychological area
representing the meaning of life. This also confirms that sport and physical
activity is an essential part of life and offers various benefits.
The authors of the articles published in this issue of the journal rely on
current sources of information - their own empire and research, and offer ideas
for further research in this area. We believe that we will contribute to understanding
the need to move on the path to a healthy lifestyle.
The second section of the current issue expresses the multidisciplinary
approach of the focus of individual studies. It brings a pedagogical-didactic
view concerning new models of education and pedagogy of the future, as well
as education concerning the preschool environment. The Polish authors are
dealing with this issue. Another study contains the characteristics of an important
personality - Juraj Páleš - the first director of the Pedagogical Institute in
Spišská Kapitola and his work in the development of education in Slovakia.
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Another interesting study analyses primary educational institutions and their
impact on education. The study which deals with the characteristics of another
important figure in the field of pedagogy - Friedrich Fröbel, provides an outline
of his pedagogical system. In their pedagogical focus, the Czech authors deal
with a current topic related to Covid-19 in the educational context within the
Czech schools. The study with a pedagogical context deals with the students’
relation to school rules from the perspective of secondary school teachers. The
three Czech authors also offer studies in the field of social pedagogy within
a key topic concerning the philosophy of world education. In the current issue
we also find a study by a pair of Slovak psychologists who deal with the current
topic of experiencing stress from the teachers’ perspective during a pandemic
and distance education. In the field of special pedagogy, the journal offers two
studies. The first study is the final product of three Czech authors who deal with
the issue of educating students with special educational needs in the context of
the 21st century. The second study by three Czech authors deals with issues
related to primary education teachers and their readiness for the work with
students in need of support.
The next area of language and communication competence development
is represented by three studies with a didactic focus. The first study deals with
the issue of qualitative change in the training and profiling of the Slovak
language teachers, but also teachers of other specializations. Another study is
focused on developing the textual competence of primary school pupils within
the comprehension of the text. The third study is devoted to the issue of
developing language communication of children from socially disadvantaged
backgrounds through play.
The largest scope is devoted to studies with biological-ecological and
cultural thematic focus. The author of the first study in this area presents the
honeybee as a part of the cultural heritage. In another study, a pair of Slovak
authors deal with the issue of prevention against invasive organisms in the form
of education in primary schools. The Czech author deals with health education
within the educational process in selected countries of the world. Three Slovak
authors presented educational activities supporting the physiological development
of the skeleton. The regionally tuned study of the Slovak author is focused on
the formation of regional awareness and regional identity in the intentions of
student education. In her study the Czech author deals with the possibilities of
using statistical methods of a research tool for testing students' knowledge of
arthropods within an ecological and systematic approach at selected schools in
the Czech Republic.
The magazine also contains a study in the field of technical focus by
a Slovak author and a Czech author, dedicated to a robotic toy as part of the
technical education of children, as well as a study by a Slovak author on the
digital competencies of a primary school teacher.
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We believe that the multidisciplinary nature of this issue will become
an inspiring and stimulating material for readers to prepare further professional
and research studies.
Mgr. Ľuboslav Šiška, PhD., PaedDr. Beáta Murinová, PhD.
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Pohlavné rozdiely v subjektívnej pohode stredoškolákov
s vlastným zdravotným postihnutím, zúčastňujúcich
sa na športových voľnočasových aktivitách
Gender Differences in Subjective Well-Being of High
School Students with Self-Reported Health Disorders
Participating in Sport Leisure Activities
Oliver Olekšák, Dagmar Nemček
Abstract
The objective of the study was to analyse the level of subjective well-being (SWB) in high school students with self-reported health disorders
regularly participating in sport leisure activities. This study should
deepen the knowledge of the level of subjective well-being dimensions
and compare it between male and female high school students. The
research sample comprised 164 high school students (male students;
n=81, and female students; n=83) with different self-reported health
disorders (mean age 16.82±1.66 years of age) who regularly participated
in sports activities in their leisure time. A standardized The Bern Subjective
Well-Being Questionnaire for Adolescents was used as a primary research
method. SWB dimensions analyses show the significantly higher occurrence
of the Current physical difficulties in the group of female students
compared to male students (U=2161, p=0.000, r=0.295) supported by
a significantly higher occurrence of stomach ache, palpitation, illness,
dizziness, fatigue, and headache. Data furthermore presented a significantly
lower level of negative SWB dimensions in the group of male high school
students comparing female students (U=2688, p=0.027, r=0.167). Regular
participation in sport leisure activities for increasing the SWB level of
high school students with different health disorders to be safe and
beneficial, only when is approved by the consensus of healthcare providers,
physical education teachers, and parents.

Keywords: Male students. Female students. Self-reported health disorders.
Dimensions. Items.
Introduction
Subjective Well-being (SWB) measures provide “a sense of how
(people’s) lives are going, through the interaction between their circumstances,
activities, and psychological resources” (New Economics Foundation 2018,
p. 18). One overarching aim of the school system is to “promote pupils’ self-
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esteem and emotional well-being and help them to form and maintain
worthwhile and satisfying relationships, based on respect for themselves and
others, at home, school, work and in the community” (Department for
Education and Employment and the Qualifications and Curriculum
Authority,1999, p. 11). Leisure can fulfil needs and desires that are thwarted in
other areas of one’s life, such as work, which can protect one’s overall wellbeing (Kuykendall, Boemerman & Zhu, 2018). Leisure may provide certain
unique well-being benefits that cannot be obtained through other domains in
life, as leisure is typically characterized by autonomy or greater freedom of
choice than other life domains (Graef, Csikszentmihaly & Gianinno, 1983;
Bendíková & Uvinha, 2015). The influence of basic psychological needs on
well-being has been documented across various life domains, such as work
(Van den Broeck et al., 2010), education (Mouratidis et al., 2011), sport
(Stenling & Tafvelin, 2014), etc. Although leisure can be solitary or social,
social leisure activities strongly contribute to SWB (Parsons et al., 2019).
Participation in the social leisure activity like sport, increase personal wellbeing by a higher level of the positive aspects as well as a lower level of
negative aspects of the SWB (Pačesová, 2019; Bendíková, 2019).
Individuals regularly participating in sport leisure activities receive an
increased sense of well-being derived from physical fitness (Kavetsos, 2011),
and improved mental stimulation and satisfaction (Nemček, 2020a; 2020b), in
part associated with enhanced social networks (Gratton, 2004). Participation in
moderate-to-vigorous physical activity (>150 min/week) was associated with
higher levels of happiness and life satisfaction in Chinese college students
(n=1204) (Zhang, Chen & Chen, 2021). Downward & Raciute (2011), also
identify that happiness is enhanced by participation in sports. This is especially
prominent among those engaging in sports that require social interaction (i.e.,
team sports), consistent with the benefits of ‘togetherness’ (Hamermesh, 2002).
Bryson & MacKerron’s (2013, p. 9) study, similarly, identified ‘sports, running
and exercise’ as ranking highly (fourth) in their range of activities generating
happiness. Kavetsos (2011) suggests that increased frequency of engagement
in sports is associated with higher levels of happiness. Huang & Humphreys
(2012) found proximity to sports facilities to be a mediating factor, suggesting
access is important in generating positive effects. Research by Ahmed et al.
(2016) has shown associations with participation in physical education and
physical activity among young children (8-12 years), but fewer studies have
examined this association among adolescents (13-18 years) (Barr-Anderson et
al., 2012).
Following the World Health Organization’s proposal in 1948 that,
“Health is not merely the absence of disease but a state of wellbeing,” wellbeing has become an increasing focus of research, as well as conceptual debate
(La Placa & Knight, 2014). Many studies have shown that SWB protects
individuals from both physical and psychological disorders. Studies have
shown that happiness appears to foster physical health and high optimism
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prevents cardio-vascular diseases and death (Ozcakir et al., 2014). Happiness
and life satisfaction predicted a lower risk of all-cause mortality in healthy
populations (Chida & Steptoe, 2008). It is also well known that depressive and
anxiety disorders harm SWB. 20% of all adolescents experience a depressive
disorder by 18 years of age (Beardslee, Gladstone & O’Connor, 2012). Other
possible factors that contribute to depression in children and adolescents have
been identified, including genetic factors (Kendler, 1995), a pessimistic
attributional style (Gillham et al., 2001; Yapko, 2009), and negative thoughts
(Lewinsohn et al., 1994) about oneself, the world and the future. The attainment
of well-being among adolescents is based on six strong predictors of SWB that
were identified by Diener et al. (1999): positive self-esteem, a sense of
perceived control, extroversion, optimism, positive social relationships, and
a sense of meaning or purpose in life (Taylor, 2015). Nemček, Kurková
& Wittmannová (2019) revealed significantly higher SWB in the healthy male
adolescent population compared to healthy female adolescent population
declared by overall life satisfaction, positive self-esteem, physical and
psychological health, and happiness. The results of the study of Genc & Arslan
(2021) revealed that the pandemic season significantly affects the SWB in
young adults. Coronavirus stress was negatively associated with the college
students’ (n=331) sense of hope and optimism and had an indirect effect on
SWB through optimism and hope. Optimism and hope mitigated the adverse
impacts of stress on well-being during the pandemic. The results of the authors
indicated that young adults with a high level of stress due to coronavirus have
lower optimism and hope, which in turn have less SWB (Genc & Arslan, 2021).
Aim of the study
The objective of this study was to analyse the level of subjective wellbeing in high school students with self-reported health disorders regularly
participating in sport leisure activities. Furthermore, this study should deepen
the knowledge of the level of subjective well-being dimensions and compare it
between male and female high school students.
Material & methods
Participants and data collection
The research sample comprised 164 high school students with different
self-reported health disorders (mean age 16.82±1.66 years of age) who
preferred to participate in sports activities in their leisure time. The sample was
divided into 2 groups according to gender: male students (n=81), and female
students (n=83). The data were collected from February to June 2020 at six
different high schools and vocational schools in Slovak cities Nitra, Liptovský
Hrádok, Ružomberok, Bratislava, Humenné and Spišská Nová Ves. The
questionnaires were distributed in paper form and respondents were instructed
on how to complete them and informed of survey questions related to health
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status and preferred leisure time activities. For this study, we selected only
students who had to prefer sport leisure activities and were reported some health
disorders. Among the most reported health disorders, students mentioned
musculoskeletal disorders (34 %), allergies (29 %), cardiovascular (12 %), and
metabolic disorders (9 %), and a combination of musculoskeletal and internal
human systems diseases (16 %). According to sport leisure activities, only those
students were included in the study who regularly participated in sports activity
in their leisure time at least three times per week in 60 minutes duration. 42 %
of students participated in individual sports and 58 % in team sports at the
recreational and competitive levels. The Ethics Committee of the Faculty of
Physical Education and Sports, Comenius University in Bratislava (ref. no.
10/2019), had approved this research. Each participant voluntarily provided
written informed consent before participation in the research.
The Bern Subjective Well-Being Questionnaire for Adolescents (BFW)
A standardized The Bern Subjective Well-Being Questionnaire for
Adolescents (BFW; Grob et al., 1991) was used as a primary research method.
The BFW questionnaire consists of 28 items scale that measures both positive
and negative feelings about the self, covering five main SWB dimensions: (1)
Overall life satisfaction” saturates 6 items, (2) “Current psychological
problems” saturates 7 items, (3) “Current physical difficulties” saturates 8
items, (4) “Self-esteem” saturates 3 items and (5) “Depressive mood” saturates
4 items. Items of four dimensions (1, 2, 4, and 5) are answered using a 6-point
Likert scale format ranging from strongly disagree (point 1) to strongly agree
(point 6) and dimension 3, Current physical difficulties are answered using a 4point Likert scale format ranging from not at all (point 1) to very often (point
4). Two SWB dimensions (1 and 4) evaluate a positive attitude of SWB and
higher scores indicate higher SWB and three dimensions (2, 3, and 5) evaluate
a negative attitude of SWB and higher scores indicate a lower SWB. In this
study, a Slovak version of the BFW was used (Džuka, 1995).
Data analysis
The program IBM SPSS Statistics version 23.0 was used for data
processing. The data were described using absolute and relative frequencies,
including the mean (x) and standard deviation (±SD). The KolmogorovSmirnov test was used to evaluate data normality and the non-parametric Mann
Whitney U-test was used to assess differences between two independent groups
of male and female high school students. The significance level was set at
α≤0.05 (*) and α≤0.01 (**). The rate of dependence (effect size) between the
two samples of features was conveyed using the coefficient r (r˃0.90 - very
large effect size, r=0.70-0.90 - large effect size, r = 0.50-0.70 - medium effect
size, r=0.30-0.50 - small effect size, r˂0.29 - very small effect size) proposed
by Pett (1997).

18

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2021, č. 5

Results
SWB dimensions analyses show the significantly higher occurrence of
the Current physical difficulties in the group of female students with selfreported health disorders (2.08±0.57 points of the mean score) compared to
male students (1.74±0.53 points of the mean score) (U=2161, p=0.000,
r=0.295) (Table 1). Results further revealed no significant differences in any
other SWB dimensions between male and female high school students
preferring sport leisure activities. Observed data generally presented
significantly higher SWB in the group of male high school students with health
disorders comparing female students declared by a significantly lower level of
negative SWB dimensions (U=2688, p=0.027, r=0.167) (Figure 1). The results
of the present study showed no significant differences in positive SWB
dimensions between male and female high school students with self-reported
health disorders (Figure 1).
Table 1: SWB dimensions’ comparison between male and female students
SWB
dimensions

Overall life
satisfaction
Current
psychological
problems
Current physical
difficulties
Self-esteem
Depressive
mood

Male
Female
students
students
(n=81)
(n=83)
𝐱/±SD
(mean point score)
4.56±0.87
4.48±0.81

U

Z

p

abs
(r)

3082

-0.922

0.357

0.048

2.32±0.90

2.54±0.95

2887

-1.563

0.118

0.118

1.74±0.53

2.08±0.57

2161

-3.958

0.000**

0.295

4.64±1.14

4.51±1.06

3060

-0.998

0.318

0.059

2.48±1.06

2.37±1.17

3071

-0.957

0.338

0.049

Note. U and Z = Mann-Whitney U-test statistics; p = statistical significance
(p-values *≤.05, **≤.01); abs(r) = absolute value of r = effect size
Analysing different items of the positive and negative SWB dimension
we found some significant differences between genders. In the negative SWB
dimension of Current psychological problems female students with selfreported health disorders presented significantly higher worries with people
with whom they have problems and with their general health compare to male
students. In the negative SWB dimension of Current physical difficulties,
a female high school student presented a significantly higher occurrence of
stomach ache, palpitation, illness, dizziness, fatigue, and headache. In the
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positive SWB dimension of Self-esteem, male students presented a significantly
higher level of positive attitude to themselves, and in the negative dimension of
Depressive mood male high school students with self-reported health disorders
revealed significantly higher disinterest in other people compare to female
students.

Figure 1: A comparison of positive and negative SWB dimensions
between genders
Discussion
It is well known that participation in sports and physical activities can
promote positive experiences, well-being, and health from childhood to late
adulthood (Coakley, 2007; Tracey & Elcombe, 2004; Bendíková, 2017;
Wheatley & Bickerton, 2017). The objective of the present study was to analyse
the level of SWB in high school students with self-reported health disorders
regularly participating in sport leisure activities. This study deepened the
knowledge of the SWB dimensions level and compare it between male and
female high school students. In the current study female high school students
revealed a significantly higher occurrence of the Current physical difficulties
supported by a significantly higher occurrence of stomach ache, palpitation,
illness, dizziness, fatigue, and headache comparing male high school students
with self-reported health disorders. The data of Svietlova, Kovalenko
& Rybalko (2016) show the decrease of functional opportunities of cardiorespiratory system, physical state, adaptive reserves, and physical fitness in 5060% of the students with chronic musculoskeletal disorders. Küchelová et al.
(2014) found a significant positive relationship between regular physical
activity participation and respiratory system disorders, as well as high blood
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pressure. A study confirmed the coexistence of the incidence of back pain, joint
pain, palpitation, respiratory diseases, low blood pressure, obesity, and high
blood pressure in undergraduates, related to body mass index. Overall life
satisfaction was experienced at a significantly higher rate by boys with
musculoskeletal disorders compared to girls in the study of Nemček & Ladecká
(2020). The authors, on the other hand, experienced significantly higher levels
of current physical difficulties than boys. Significantly higher levels of overall
SWB were in the same study reported by boys with musculoskeletal disorders
compared to girls. The study of Bendíková et al. (2018) showed the positive
changes in the group of high school students in the same age category after
a 12-week health-oriented physical program application on the musculoskeletal
system. Students in Marko & Bendíková's (2020) study who were regularly
participated in the moving program lost the pain in the cervical and lumbar
spine. Koryahin et al. (2019) suggest, if the pedagogical process of physical
education of students with chronic diseases and other health disorders is
properly organized, the students’ attention abilities are improved under the
influence of appropriate motor activities due to training and accumulation of
appropriate skills that can increase their SWB so far.
Over the years, researchers studied SWB and have identified the
dimensions and the relevant determinants, that can positively or negatively
affect human well-being (Voukelatou et al., 2021). The present study revealed
a significantly higher level of negative SWB dimensions in the group of female
high school students with self-reported health disorders that was supported by
the above-mentioned negative SWB dimension of Current physical difficulties
but also by a significantly higher level of worries with people with whom they
have problems and with their health compare male students. The higher level
of negative SWB dimensions similarly demonstrated results of DerdikmanEiron et al.'s (2011) research study who found higher prevalence rates of
symptoms of anxiety and depression in girls than in boys. On the other hand,
associations between symptoms of anxiety and depression and lower SWB and
self‐esteem, more academic problems in school, and lower social functioning
were stronger for boys than for girls. In another study, girls reported higher
levels of school satisfaction than boys (Liu et al., 2016), but according to health
status, a significantly higher level of SWB was revealed in healthy male high
school students compare to male high school students with self-reported health
disorders (Nemček et al., 2020). No significant differences were found in SWB
between healthy female high school students and female students with S-RHDs,
and on the other hand, male high school students with self-reported health
disorders declared significantly higher SWB compare to female peers
(Holičková & Nemček, 2020).
Participation in regular sport activity is significant for the group of
healthy students as well as for students with health disorders. Ahmed’s (2013)
study of 300 active and inactive male students found a significant difference
between the active and inactive students. The active students exhibited
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significantly higher SWB levels, health-related fitness levels, and academic
achievement levels than the inactive students. Similarly, the study of Broďáni
& Žišková (2015) revealed important relations between the frequency of
physical activity during the week and areas of life quality, age periods of
adulthood. In their study, the most numerous correlations between sport leisure
activity and SWB were found in physical well-being, psycho-social well-being,
material well-being, education, free time, appearance, and possession of things.
Conclusion
The results of the present study led to the conclusion that participation
in sport leisure activities is important not only for the healthy young population
but also for those with health disorders especially for female high school
students who presented significantly lower levels of SWB compare to male
high school students. Concretely, a group of female high school students with
self-reported health disorders compared to male peers had shown: (1)
Significantly higher occurrence of the Current physical difficulties presented
by a significantly higher occurrence of stomach ache, palpitation, illness,
dizziness, fatigue, and headache; (2) Significantly higher occurrence of the
Current psychological problems presented by a significantly higher occurrence
of worries with people with whom they have problems and with their general
health; (3) Significantly lower level of positive attitude to themselves.
We conclude that regular participation in sport leisure activities for
increasing the SWB in high school students with different health statuses
(disorders) to be safe and beneficial, only when is approved by the consensus
of healthcare providers, physical education teachers, and parents.
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hodnoty srdcovej frekvencie
Analysis of Ruffier Index in Terms of Initial Value
of Heart Rate
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Ľuboš Vojtaško, Michal Marko
Abstract
The Ruffier test is often used as the basic indicator of cardiorespiratory
fitness. The aim of the study was to analyze the result of test (Ruffier
index), in terms of initial value of heart rate and its comparison with the
designed experimental calculation. 226 men (age - 14.6 years old, body
height - 168 cm, body weight - 58.9 kg) realized the Ruffier test.
According to the initial value of heart rate, the probands were divided
into groups of 79, 89, 99 and 100 or more beats per minute (pulse). The
experimental calculation was expressed as the ratio of rise and fall of
heart rate during the test (P2 - P1) / (P2 - P3). We determined the heart
rate during the test, by using the specialized device of Suunto Team Pod.
Within the statistical processing of values, we used one-factor analysis
of variance, correlation and regression analysis. The initial value of heart
rate statistically significantly affected the Ruffier index and there was
statistically significant correlation dependence (p < 0.01) between these
parameters. In the experimental calculation, the effect of initial heart rate
and correlation dependence was not recorded (p > 0.05). The Ruffier
index ranged from 3 to 24.5 points. In the experimental calculation, if the
result was greater than 1, it indicated the normal test run, while the value
from 0 to 1 indicated greater decrease in heart rate after one minute
recovery than increase over 30 squats. The value less than 0 indicated
that the heart rate decreased after 30 squats or increased after one minute
recovery. The Ruffier index was through the individual heart rate values
obtained during the test and explained at 100% R2 = 1, where the partial
ratios were P1 - 24%, P2 - 39% and P3 - 37%. The value of experimental
calculation was explained at 42% R2 = 0.42, where the partial ratios were
P1 - 1%, P2 - 4%, P3 - 37% and 58% (unidentified factors). The results
of study pointed to possible imperfections in determining the physical
fitness of organism by using the Ruffier index. The designed
experimental calculation can detect anomalies during the test which the
Ruffier index cannot reflect, however its validity and reliability need to
be addressed. For that reason, deeper analysis of listed problem is needed.

Keywords: Analysis. Experimental calculation. Heart rate. Ruffier index.
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Introduction
The Ruffier test is often used as the basic indicator of cardiorespiratory
fitness. It was created in the early 50's to evaluate the heart's resistance to
physical activity and was originally intended mainly for adults. Due to its
simplicity, where no other accessories are needed apart from the stopwatch, it
has expanded to all age categories in physical education and sports medicine
(Zanevsky, 2017). Its principle is to measure three values of heart rate, while
the first is measured after three to five minutes of sitting, the second is measured
after load of 30 squats, realized in 45 seconds and the third is measured after
one minute of recovery. According to the standardized formula (Ruffier index),
the physical fitness is determined, which ranges from 0 to 25 points, while the
higher value means lower physical fitness. The point scale is divided into five
performance zones from excellent to very poor, while the range of individual
zones are from 4 to 5 points - excellent (RI = 0 - 5), good (RI = 5.1 - 10), average
(RI = 10.1 - 14 ) poor (RI = 14.1 - 18), very poor (< 18) (Bacquaert, 2012;
Perez, 2018). In some cases, slightly modified scale of performance zones of
three points is used (Baňarová, 2016). The validity of listed test can be
evaluated from several perspectives. Sartor (2016), Modave (2017)
demonstrated the significant correlation of the Ruffier index to maximal oxygen
consumption which means that individuals with better aerobic endurance
showed better cardiovascular fitness as measured by the Ruffier test. However,
the listed relationship was not demonstrated in children (Perez, 2018).
Likewise, the components of body composition, such as the percentage of fat
and muscle mass of human body, more or less affected the cardiovascular
fitness (Ružbarský, 2015; Zerf, 2017; Halmová, 2019). However, Sartor (2016)
reported the statistically significant agreement in adults. This fact may be due
to the time of day when the test is realized. The resting heart rate in children
and adults should also be taken into account, because children reach higher
values (Fleming, 2011). The effect of stress, which can shift heart rate values
by up to 20 beats per minute, also cannot be ruled out (Masuki, 2007). In
addition, Bondin (2016) and Raluca (2019) showed that the cardiovascular
fitness was trainable and varied depending on level of physical fitness. These
facts suggest that the Ruffier index can be the real indicator of the heart's
resistance to physical activity. As far as reliability is concerned, the results are
no longer so clear in this area. Perez (2018) reported the similar values in
children over one-week range at ICC = 0.43 - 0.64, which indicated the low test
reliability. Zanevsky (2017; 2018; 2019) addressed this issue in his research.
When evaluating the cardiovascular fitness by using the Ruffier index in
children aged 6 to 16, the author suggested the correction of outcome and
proceeded in two ways. In the first case, he developed the formula according to
which he modified the heart rate according to the age, and in the second case,
he modified the ranges of individual performance zones on evaluation point
scale. If we realize that the formula for calculating the Ruffier index, in addition
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to the sum of three values of heart rate, contains only the constant numbers,
then this sum will have the decisive share in the result. If someone has higher
value of resting heart rate, he/ she is likely to achieve the worse result, and thus
lower physical fitness, which however may not fully reflect the real state.
Likewise, the result correction according to Zanevsky (2017) may not be
entirely appropriate, as not every child will have elevated heart rate values and
not every adult will have rest values around 70 beats per minute. The essence
of test is the heart's resistance to physical load, thus the increase of heart rate
during physical activity, decrease during recovery and calculation of result
should be based on this and be independent of higher or lower heart rate values.
It is necessary to deal with the design of experimental calculation, which would
take this problem into account (Halmová, 2019). The aim of study was to
analyze the result of test (Ruffier index), in terms of initial value of heart rate
and its comparison with the designed experimental calculation.
Materials and Methods
The study involved 226 male probands (age - 14.6 ± 2.94 years, body
height - 168.1 ± 12.91 cm, body weight - 58.9 ± 16.83 kg and body mass index
- 20.5 ± 4.11). When obtaining the data to determine the physical fitness, we
used the Ruffier functional test, which simply and sufficiently determines the
functional state of cardiorespiratory system. The Ruffier functional test consists
of three parts. In the first part, after 3 minutes of sitting, P1 (Rest heart rate)
was realising in sitting position. The second part was followed by 30 squats in
45 seconds. The probands were instructed to realize at least 30 squats (knees
flexed at 90° and full extension) without stopping and at regular pace. It was
realized by using the metronome and followed by immediate measuring - P2
(Heart rate after 30 squats). The last part was in sitting position (resting) for
1 minute and subsequent measuring - P3 (Heart rate after 1 minute of rest). The
Ruffier index of physical fitness is determined by RI = ((P1 + P2 + P3) - 200) /
10. The heart rate during the test, was determined by using chest straps of
Suunto Team Pod, which reliably recorded the heart rate values every second
and results were directly recorded in special software for the device of Suunto
(Bouillod, 2015).
The lowest recorded initial heart rate was 53 beats per minute, while
the highest initial heart rate was 130 beats per minute. The mean initial heart
rate of entire test group was 88.5 ± 13.5 beats per minute. The experimental
calculation (ERI) was expressed as the ratio of rise and fall of heart rate during
the test (P2 - P1) / (P2 - P3).
The values recorded in the research were processed by using the basic
statistical indicators (arithmetic mean, standard deviation, minimum, maximum).
The differences in mean values were assessed by one-factor analysis of
variance. The relationships between the individual parameters were assessed by
Pearson correlation analysis and partial ratios of final value of the Ruffier index
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and experimental calculation of individual values of heart rate P1, P2, P3
recorded during the test were assessed by regression analysis. The acceptance
and rejection of hypotheses was at the 5% and 1% level of statistical significance.
Results
When comparing the age after redistribution according to the initial
value of heart rate, we can state that the first group up to 79 beats per minute
showed the statistically significantly highest age F(3.222) = 2.89; p = 0.03. The
post hoc tests showed the age similarity in groups up to 89 and 99 beats per
minute (p > 0.05). The group of 100 or more beats per minute had the
statistically significantly lower age than the group up to 79 beats per minute
(p < 0.01) and group up to 89 and 99 beats per minute (p < 0.05).
When comparing the body height, the groups differed statistically
significantly from each other F(3.222) = 2.80; p = 0.04. The post hoc tests
showed similarity in groups up to 79, 89 and 99 beats per minute and up to 99
and 100 or more beats per minute (p > 0.05). The significant difference was
recorded in groups up to 79 and 89 beats per minute versus group 100 or more
beats per minute (p < 0.05).
When comparing the body weight, the groups did not differ statistically
significantly from each other F(3.222) = 0.37; p = 0.77. Even the post hoc tests
did not show significant differences between the groups (p < 0.05).
When comparing the body mass index, the groups did not differ
statistically significantly from each other F(3.22 2) = 0,33; p = 0,80. Even the post
hoc tests did not show significant differences between the groups (p < 0.05).
When comparing the heart rate after loading (P2), the groups differed
statistically significantly F(3.222) = 6.24; p = 0.00.
When comparing the heart rate after recovery (P3), the groups differed
statistically significantly F(3.222) = 27. 23; p = 0.00.
When comparing the difference of heart rate after loading and recovery
(P2 - P1), the groups differed statistically significantly F(3.222) = 12.94; p = 0.00.
When comparing the difference of heart rate after loading and recovery
(P2 - P3), the groups differed statistically significantly F(3.222) = 3.32; p = 0.02.
The post hoc tests showed similarity in groups up to 89 and 99 beats per minute
(p > 0.05) and up to 99 and 100 or more beats per minute (p > 0.05). The
significant differences were recorded in groups up to 79, 89 and 100 or more
beats per minute (p < 0.05).
When comparing the experimental calculation (ERI), the groups did
not differ statistically significantly from each other F(3.222) = 0.24; p = 0.86.
Even the post hoc tests did not show significant differences between the groups
(p < 0.05). When comparing the Ruffier index (RI), the groups differed
statistically significantly from each other F(3.222) = 58.06; p = 0.00 (tab.1).
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Table 1 Descriptive characteristics after dividing into groups according to the
initial value of heart rate
-79

-89

-99

15,3 (3,4; 12 ~
14,8 (2,8; 11 ~
Age
22)
22)
171,3 (11,5; 146 ~ 169,0 (13,0; 139 ~
BH
204)
198)
60,9 (14,9; 32 ~
58,9 (16,8; 31 ~
BW
104)
104)
20,5 (3,4; 14,9 ~
20,1 (4,1; 13,3 ~
BMI
29,1)
30,7)
141,1 (19,1; 95 ~ 145,2 (17,4; 99 ~
P2
198)
180)
92,9 (16,8; 48 ~
100,5 (14,2; 60 ~
P3
130)
139)
71 (18,6; 39 ~
60,6 (17,3; 17 ~
P2 - P1
120)
98)
48,1 (17,9; 8 ~
44,6 (16,9; 5 ~
P2 - P3
93)
87)
10,4 (3,4; 3 ~
13 (2,7; 7,1 ~
RI
19,4)
19,1)
1,6 (1,3; 0,8 ~
ERI 1,7 (1; 0,9 ~ 6,3)
12,2)

100+

Sig.

14,6 (3,1; 11 ~
13,6 (2,1; 11 ~
22)
22)
*
167,1 (12,6; 141 ~ 164,2 (13,9; 141 ~
193)
195)
*
58,5 (16,1; 30 ~
57,4 (18,5; 28 ~
92)
95)
20,6 (3,7; 14 ~
20,9 (5,0; 13,7 ~
29)
33,2)
147,9 (19,5; 100 ~ 156,8 (20,3; 83 ~
190)
189)
**
107,9 (14,4; 75 ~ 118,5 (14,4; 87 ~
148)
146)
**
54,3 (19,7; 7 ~
49,4 (17,3; 1 ~
98)
88)
**
40 (17,35; 2 ~ 68)
14,9 (3; 7,2 ~ 22)
1,7 (1,7; 0,3 ~ 11)

38,3 (19; -7 ~ 69)
18,3 (3,3; 7,6 ~
24,5)
1,8 (2,1; -0,7 ~
12,5)

*
**

When identifying the relationships between the monitored parameters, it seems
most important to us that the age showed the negative correlation with the
resting value of heart rate. Subsequently, it correlated with the other two values
of heart rate and demonstrably affected the value of the Ruffier index. The body
weight showed the dependence on body height and body mass index. The
Ruffier index was closely related to all heart rate values during the test, to the
value of heart rate increase during the test and was also affected by the body
height. The value of experimental calculation showed the dependence with the
heart rate after recovery, decrease in heart rate during the test and the significant
dependence was also recorded with the Ruffier index (tab. 2).
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Table 2 Correlation matrix of assessed parameters
Age

BH

BW

BMI

P1

P2

P3

P2 - P1 P2 - P3

BH

,67**

BW

,60**

,771**

BMI

,35**

,376** ,871**

P1

-,153*

-,175**

-0,06

0,04

P2

-,344** -,185**

-0,06

0,07

,317**

P3

-,200**

-,142*

0,01

0,12

,565** ,529**

P2 - P1 -,234**
P2 - P3 -,183**

-0,06

-0,02

0,04 -,366** ,767**

-0,07

-0,07

-0,03 -,196** ,584** -,381**

,705**

-0,05

0,10

,305**

-0,05

-0,05

RI
ERI

-,302** -,208**
-0,05

-0,05

,136*

,725** ,812** ,867**
-0,01

-0,10

,428**

-0,09

0,06
-,519** ,130*

In the regression analysis, it was shown that the Ruffier index was explained
by 100% R2 = 1, P1 (r = .725; SE = .00; sig. = .00), P2 (r = .812; SE = .00;
sig. = .00) and P3 (r = .867; SE = .00; sig. = .00). The prediction equation was
in the form of RI = -20 + 0.1*P1 + 0.1*P2 + 0.1*P3 (SE = .00).
The value of experimental calculation was explained at 42% R2 = .42, P1 (r =
.-0,01; SE = .01; t = -5.98; sig. = .00), P2 (r = -0.10; SE = .01; t = -7.58, sig. =
.00), P3 (r = .428; SE = .01; t = 12.87, sig. = .00). The prediction equation was
in the form of ERI = 2.38 - 0.4*P1 - 0.4*P2 + 0.8*P3 (SE = 1.19) (tab. 3).
Table 3 Regression models of the Ruffier index and value of experimental
calculation
R²
RI Model
(Constant)
P1
P2
P3
ERI Model
(Constant)
P1
P2
P3

1

.420

SE

Sig.

.00

.00

.00

.00

.00
.00
.00
1.19
.68
.01
.01
.01

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

B

t

-20
.10
.10
.10
2.38
-.04
-.04
.08

3.52
-5.98
-7.58
12.87

Beta

Beta*r

.33
.48
.42

.24
.39
.37

-.36
-.44
.87

.01
.04
.37

The partial ratios of individual heart rate values recorded during the Ruffier
index test were in the ratio of P1 = 24%, P2 = 39% and P3 = 37%. The partial
ratios in the experimental calculation were in the ratio of P1 = 1%, P2 = 4%
and P3 = 37% and 58% (unidentified factors) (fig. 1).
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Figure 1 Partial ratios of individual heart rate values
Discussion
The aim of study was to analyze the result of test (Ruffier index), in
terms of initial value of heart rate and its comparison with the designed
experimental calculation. The validity of Ruffier test is unquestionable, because
of being used for decades. The squat exercise, which forms the basis of the test,
is part of physical development across all ages and monitors the development
of heart rate before, during and after physical activity. In addition, it can give
us the picture of human's fitness. However, during our study we noticed certain
details which can affect the test result, thus the Ruffier index. We assumed that
the higher initial heart rate in some probands would result in the higher Ruffier
index, and thus the lower cardiovascular fitness. For that reason, we divided the
participants into four groups. The first group consisted of probands whose heart
rate at the beginning of test was up to 79 beats per minute, followed by the
second group with the value of up to 89 beats per minute, up to 99 beats per
minute and last group of 100 or more beats per minute. For that division, we
decided because of basic essence of the Ruffier test, which assumed the resting
value of heart rate at the level of 70 beats per minute. If we imagine the
hypothetical possibility that the heart rate will not change or only increase
slightly during the test and probands will have the initial value of up to 79 beats
per minute, according to the Ruffier index, it will fall into the zone of excellent
condition. Subsequently, other groups with the higher initial value will be
automatically included in the lower performance zones. We designed the
experimental calculation, which was based on the rise and fall of heart rate
during the test. In addition, it should eliminate the effect of initial (resting)
value. In terms of results, we can state that the initial value did not affect the
basic parameters, such as body weight and body mass index. The body height
was affected and with the increasing age, the resting heart rate had the
decreasing tendency. This fact was recorded mainly in children (Fleming,
2011), but as we see, individuals with the older age can have elevated values.
In our case, the range of group was from 11 to 22 years and in each group, there
was the proband of both the lowest and highest age, with the exception of the
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group up to 79 beats per minute, where the lowest age was 12 years. This
confirmed our assumption that the conversion of heart rate according to
Zanevsky (2017) did not always correspond to reality. However, statistically
we can state that with the increasing age, the value of resting heart rate
decreased. During our study, we recorded the lowest initial value of heart rate
at the level of 53 beats per minute and the highest initial value of heart rate at
the level of 130 beats per minute, which was more than double the difference.
If we compare the probands, the first proband was 14 years old, 172 cm, 60 kg
and 20.1 body mass index. The second proband was 15 years old, 182 cm, 61
kg and 18.3 body mass index. These parameters were not significantly different.
Out of 226 participants, 111 probands had the initial heart rate of 90 or more
beats per minute, which was almost half of probands. Many authors, Doo
(2019), Park (2020) pointed out that the increased values of resting heart rate
may foreshadow the risk of cardiovascular disease, but in this case we would
rather take the view that this was the transient phenomenon and not the longterm problem. If we consider that the normal heart rate values after 18 years of
age can range up to 100 beats per minute (Fleming, 2011) and the stress factor
can significantly increase the heart rate value (Masuki, 2007; Alekhine, 2016),
we come to the possible explanation of increased values, which were observed
in our case. In addition, during the day, the heart rate can also fluctuate from
lower to higher values (Landero, 2018). For that reason, we consider the
designed experimental calculation as solution to this problem. In terms of
dividing the study probands into individual groups, we also found the logical
development of other two values of heart rate which were significantly
influenced by the initial value of heart rate. If we focus on the Ruffier index,
the initial value of heart rate also significantly affected it, which confirmed our
assumption. Our study group averaged 14 points, indicating average to low
cardiovascular fitness. Compared to the past (Moravec, 1990), it was the
deterioration of 4 points, where in the cross-section of age categories (from 10
to 18 years), the results were at the level of 10 points. Only the first group, up
to 79 beats per minute was comparable. The trend of decrease in cardiovascular
fitness measured by the Ruffier index was also recorded in research of
Ružbarský (2015), where the results of population from 15 to 19 years ranged
from 12 to 13 points. We can ask ourselves, whether that was really the
deteriorating health of young population, or it may be the imperfection in the
calculation of the Ruffier index itself. In the experimental calculation, the
values ranged from -0.7 to 12.2 points and the effect of resting heart rate was
not demonstrated. We can focus on the few facts. While the Ruffier index
always acquires the certain number, the value of experimental calculation can
be assessed from the several points of view. If the result is below 1, the decrease
in heart rate during the minute pause was higher than the increase during the
load of 30 squats, which can already be considered as non-standard. There were
25 such cases. If the result is the higher number than, for example, in our case
12.2, the decrease in heart rate after one minute of rest is too low. In general,
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the value above 1 indicates the normal test run. There can also be the variant of
negative result, when the heart rate after exercise is lower than at rest, or the
heart rate after one minute recovery increases, compared to that after exercise.
In our research, two such cases appeared among the probands at the ages of 13
and 15, whose heart rate increased by 3 and 7 beats per minute after one minute
of rest. Interestingly, their body mass index did not deviate in any way from the
19.9 and 22.6 standards. These cases can be described as anomalies and we can
state that the Ruffier index did not absolutely reflect these problems. If we want
to compare the Ruffier index and experimental calculation designed by us, we
can focus on two specific cases. We had two probands of similar age (14 years)
with comparable somatic parameters of body height 172 cm vs. 176.5 cm, body
weight 59.4 kg vs. 61.4 kg and body mass index 20.1 vs. 19.7. However, in the
test itself, they achieved diametrically different results. While the first proband
started at the heart rate of 53 beats per minute, the second proband started at the
heart rate of 91 beats per minute. Subsequently, in the first case, the heart rate
increased after exercise by 42 beats per minute and in the second case, the heart
rate increased after exercise by 75 beats per minute. That also resulted in the
significant difference in the Ruffier index, where in the first case the value was
of 3 which was excellent cardiovascular fitness and in the second case the value
was of 15.9. It indicated the poor cardiovascular fitness. However, it was
interesting to observe that while in the first case, after one minute of rest, the
heart rate dropped by only 13 beats per minute. In the second case, the heart
rate dropped by 67 beats per minute. When expressed by the experimental
calculations, the ratio of rise and fall in heart rate during the probands test was
significantly worse, namely by 3.23 (42/13) vs. 1.12 (75/67). We can argue
which case was better, whether it worked at lower values of heart rate. When
comparing by correlation analysis, the significant relationships between the
Ruffier index and all three heart rate values were revealed, while the
experimental calculation correlated only with the heart rate value after one
minute rest. The regression analysis showed that the Ruffier index was 100%
explained by individual heart rate values and partial ratios were distributed
proportionally in ratio of 24/ 39/ 37. The experimental calculation was
explained only at 42% and clearly the highest partial share fell on the value of
heart rate after one minute recovery. We can see the similarity between the
correlation and regression analysis. It follows from the above that the Ruffier
index was significantly linked to the achieved heart rate values in the test. If we
stick to the thesis that the lower sum of heart rate values means better
cardiovascular fitness, we can state that the Ruffier index is clearly more valid
mean of assessing the cardiovascular fitness than our designed experimental
calculation. However, if we take into account the overall development of heart
rate, regardless of who started from which value, the experimental calculation
can serve as a suitable tool.
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Conclusions
In conclusion, we can state that the Ruffier index was significantly
influenced by the initial state of heart rate according to which the further course
of the test took place. The probands who started from the higher values
statistically showed lower cardiovascular fitness. The experimental calculation
did not have that problem and values, which it acquired reliably identified the
course of test, in terms of increase and decrease of heart rate. However, the
regression analysis showed that the Ruffier index was 100% explained by the
individual heart rate values, while the value of experimental calculation was
only 42% and 58% which was due to other unidentified factors. The results
pointed to possible imperfections in determining the physical fitness of
organism by using the Ruffier index. The designed experimental calculation
can detect anomalies during the test which the Ruffier index cannot reflect,
however its validity and reliability need to be addressed. For that reason, deeper
analysis of listed problem is needed. It would be interesting to observe
regression models with respect to body composition components and complex
physical fitness expressed by the suitable test battery.
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Inovatívny test Karate Agality v kumite
The Innovative Karate Agality Test in Kumite
Monika Czaková
Abstract
According to two competitive disciplines in karate, there is necessary to
use the specific type of a training load. One of the most complex training
load is agility. To develop the special karate agility test for kumite, we
need to know the content of kumite elements. The paper presents the
innovative karate agility test for kumite, which has 10 exercises that
participants go through to complete it. The track of this agility test is
designed for cadet´s, junior´s and senior´s kumite categories.

Keywords: Aagility. Karate. Kumite.
Introduction
There are two competitive disciplines at national and international
events in sports karate, under the World Karate Federation (WKF) – kata and
kumite. Kata is aset form in pre-established sequences of offensiveand
defensive techniques and movements1. It is the shadow struggle of an individual
or team against an imaginary opponent. Kumite is defined by the rules and and
has certain criteria. The aim of the kumite match is to gain a point advantage
over the opponent in a set time.
It is necessary to choose different training methods for each discipline
according to the defference between those disciplines. Kumite is a match
between two opponents that requires complex physical aspects. One of them is
physical agility. Kumite requires movements of a rapid change of direction,
especially when the karateka is trying to hit his opponent or trying to avoid an
opponent's attack. Not only for this reason, there should be a program and
evaluation to improve the physical agility of karate athletes competing in the
kumite category.
Since 2015, the Slovak Karate Union2 has introduced a third discipline
among the competitions of 5 to 11-year-old children - "KARATE AGILITY",
the authors of which are Líška and Macková.
The task is to cross the obstacle course in the shortest possible time.
However, there is the possible time penalty for touch or omission of an obstacle.
1

Chaabene, H. et al. 2012. Physical and Physiological Profile of Elite Karate Athletes. Sports
Medicine 42(10):829-43. DOI: 10.2165/11633050-000000000-00000
2 Slovak Karate Union. 2015. Retrieved from: https://www.karate.sk/880/karate-agility
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Karate Agility is not only a discipline but also a suitable means of developing
children's physical abilities.
In this paper, we describe our innovative Karate Agility Test, which
specializes in the age category of cadets, juniors and seniors, which is specially
designed for the discipline of kumite.
Karate Agility Test
The design of karate agility test (Fig. 1) is an agility track (Fig. 2)
assembled on a mat of tatami panels, on an area of 7x7 m2, each tatami panel is
an area of 1x1 m2. The track consists of 10 consecutive posts, which the
competitor must pass gradually in the order. o perform this test, the proband
must wear a kimono, all protectors and a belt.

Figure 1 Karate Agility Test
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Figure 2 Agility track
Agility track


1st exercise – Tie the belt. Karateka stands at the start in heko dachi
position with forearms below, exactly as at the start in a regular kumite
match. He/she holds the belt folded in hands. On the sound stimulus starts
tying the belt. When the belt is tied correctly, karateka runs to the
exercise no. 2 (fig. 3).

Figure 3 Tie the belt


2nd exercise – Coordination Ladder. Karateka performs a high
skipping exercise through a 5-meters long coordination ladder. First
he/she places both feet alternately inside the ladder surface and then
passes through the feet outside the surface to the side. Then he/she runs
to exercise no. 3 (fig. 4).
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Figure 4 Coordination ladder


3rd exercise – Strikes. Karateka takes a fighting stance and performs 4
strikes to the 2 meters high pole: left guard front strike and back strike,
then immediately changes to the right guard where he also strikes, from
the front and then from the back fist to the marks represent head and solar
plexus (kizami tzuki & gyaku tzuki chudan). Then he/she runs to the
exercise no. 4 (fig. 5).

Figure 5 Strikes


4th exercise – Hurdles. There are 4 hurdles in a row, which karateka
must to jump over the smaller ones (fig. 6) and crawl the large ones (fig. 7).
The jump hurdles are 0.5 meter high and the crawl hurdles are 1 meter
high. There is 0.5 meters distance between the jump and crawl hurdles
and karateka has to repeat the jump and crawl exercise 2 meters further
on the second pair of hurdles. Then karateka runs to the exercise no. 5.
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Figure 6 Hurdles – jump over

Figure 7 Hurdles – crawl


5th exercise – Kicks. Karateka takes a fighting stance and performs 4
kicks to the 2 meters high pole: 2 left guard kicks to the head and solar
plexus and then the same kicks on the right guard and runs to the exercise
no. 6 (fig. 8).
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Figure 8 Kicks


6th exercise – Cones. Karateka turn his/her back and takes a fighting
stance, then starts to run backwards in this stance around the cones in
a row and alternately changes the guard. The distance between the cones
are 2 meters. The last cone is marked in different color, so karateka
knows that he/she can turns and runs forward to the exercise no. 7
(fig. 9).

Figure 9 Cones


7th exercise – Combos L. Karateka takes a fighting stance and performs
a combination of two strikes (kizami tzuki & gyaku tzuki chudan) and
one kick (mawashi geri jodan) just on the left guard. The strikes and kick
are aimed to the marked places to the 2 meters high pole. After
performing the combination, karateka runs to the exercise no. 8 (fig. 10).
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Figure 10 Combos L


8th exercise – Bosu. Karateka jumps from one foot to the other over 4
bosu balls. Bosu balls are 1 meter apart. Then he/she runs to the exercise
no. 9 (fig. 11).

Figure 11 Bosu


9th exercise – Combos R. . Karateka takes a fighting stance and
performs a combination of two strikes (kizami tzuki & gyaku tzuki
chudan) and one kick (mawashi geri jodan) just on the right guard. The
strikes and kick are aimed to the marked places to the 2 meters high pole.
After performing the combination, karateka runs to the exercise no. 10
(fig. 12).
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Figure 12 Combos R


10th exercise – Sprint. Karateka performs 5 meters long sprint at the
end of which there is a timer. Karateka stops the timer by himself/herself
(fig. 13).

Figure 13 Sprint
The decisive criterium in this test is not only the time, but also the
correctness of performing exercises at individual posts, specifically those where
the proband must perform kumite techniques. These techniques are judged by
karate experts - qualified referees. The test criterion is the time for which the
proband will complete the entire track. he final time also takes into account
a possible penalty, based on the judges' assessment as follows:
- a penalty of 0.3 seconds is given for contact with an obstacle or in the
event of a small mistake, for omitting a strike or kick (for each omission
of technique 0.3 second);
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-

a penalty of 0.5 seconds is given for incorrect technique of jumping
over the hurdle or incorrect technique of side guard during running
around the obstscle;
a penalty of 1 second is given for omitting or dropping an obstacle;
the proband is disqualified if he omits some track posts3,4.

Constructing a suitable karate agility test, characteristic of a kumite
sports match, we can contribute to a more comprehensive and high-quality
diagnosis of karatekas in the future. Examining it, regularly repeating it, finding
out the relationship between various parameters, adjustments based on
monitoring and enquiry the participants, we can improve the test and bring it to
validity, reliability and objectivity. In addition, the test designed by us could
serve as a means in the form of a specific training load.
We find our statements in the results of the works of Čierna and
Pučovský (2018), who examined the relationship between the results in the
discipline of agility discipline and the disciplines of kata and kumite. The
authors found that there is a statistically significant relationship between the
disciplines of agility and kata. The content validity of the karate agility test
constructed for kumite was discussed by the authors Dewangga and
Tomolyous5, who found a high validity karate agility test in kumite category.
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Pohlavné a vekové rozdiely základných pohybových
kompetencií detí vo veku 11-12 rokov
The Gender and Age Differences of Basic Motor
Competencies of 11-12 Years Old Children
Peter Mačura, Peter Krška, Andrej Hubinák, Ľuboslav Šiška,
Nadežda Novotná, Jaromír Sedláček, Anna Blahutová,
Ján Koštial, Martin Zvonař
Abstract
Goal is to contribute to the knowledge of basic motor competencies in
the 5th and 6th grade boys and girls from elementary schools. We tested
216 students (119 boys (55 %), 97 girls from five 5 th grade and seven 6th
grade classes at 5 basic schools of Slovak region Liptov. The primary
data on the basic motor competencies of the examined groups were
obtained by means of the MOBAK 5 test battery (Herrmann – Seelig,
2016). The children in the four groups were compared by gender, class
the children attended and/or age. Basic descriptive characteristics were
used in the presentation of the research data. Within the statistical
processing of values, we used one-factor analysis of variance. Boys
achieved significantly better results compared to girls in Object control
in the 5th grade and even in the 6th grade. In Self-movement girls achieved
non-significant better results than boys. Students of the 6th grade did not
achieve statistically significant better performances in Object control
compared to the students of the 5th grade. The results provide evidence
of differences in basic motor competencies by gender. This requires
differentiating the gender in terms of the content of physical education
lessons. From the point of view of the grades, it is permissible and
possible to teach the physical education of the 5th and 6th graders together
when planning the school educational program and/or creating a weekly
schedule focusing on physical education

Keywords: Basic motor competence. Fifth- and sixth graders. Gender.
MOBAK 5-6 test battery.
Introduction
A primary school teacher evaluates the motor level of pupils in accordance
with the approved school educational program of a particular school.
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She/he can focus on:
 determining the level of motor abilities (strength, speed, endurance…),
 evaluation of the level of technique of performing sports movements
specific to a sport (roll forward in gymnastics, football kick, flip turn
in swimming, dribble the basketball)
Either by pedagogical observation or by selected tests.
Recently, a requirement for the fulfillment of minimum motor standards
by pupils in elementary school physical education has appeared in the central
pedagogical documentation in Slovakia. It is a matter of the content of physical
education teaching having an effect that will ensure that each student will
master a certain minimum performance in the chosen motor activity
In order to determine the fulfillment of this criterion generally
established in all countries of the European Union, MOBAK test batteries
(Herrmann et al., 2018) were created to determine the basic motor competencies
of the student (MOBAK is an abbreviation of the German name Motorische
Basiskompetenzen).
The peculiarity of the theory of basic motor competencies and the
MOBAK test batteries is that it is a diversion from the evaluation of the level
of movement abilities or the level of mastering the special technique of any
sport movement.
The basic motor competencies are somewhere between motor skills and
special movement techniques in some sport.
We present two definitions clarifying the term basic motor competence
(Scheuer et al., 2017):
 Defintion 1: Basic motor competencies are motor performance
dispositions formulated as minimum standards that empower children
to participate in the culture of human movement.
 Definition 2: Basic motor competencies are defined as a prerquisite
for active participation in the culture of movement, play, and sports.
Definition 1 relates more to the possibility of performing a child's daily
movements, and Definition 2 focuses more on meeting the child's preconditions
for current and future participation in more physically demanding activities
such as play and sports.
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Figure 1: Competency structure model of basic motor competencies
(Herrmann – Seelig, 2020)
The theory of basic motor competencies divides into two groups the
motor activities of the pupils where they control:
 a material object (most frequently small ball) named Object
movement
 movements of their own body named Self-Movement (Figure 1).
After fulfilling scientific test criteria (Herrmann, Seelig, Ferrari,
Kühnis 2019; Herrmann, Gerlach, Seelig, 2015; Herrmann, Seelig, 2017b;
Herrmann, Heim, Seelig, 2019; Herrmann, Seelig, 2017a) the four test batteries
to evaluate the basic motor competencies were created:
Kindergarten
MOBAK-KG for 5-6 years olds (Herrmann et al., 2020)
Elementary school
MOBAK 1 for 1st graders (Herrmann, Seelig, 2014)
MOBAK 3 for 3rd graders (Herrmann, Seelig, 2015)
Basic school
MOBAK 5 for 5th graders (Herrmann, Seelig, 2016).
In further research MOBAK test batteries for elementary and basic
school were renamed from MOBAK 1 into MOBAK 1-2, MOBAK 3 into
MOBAK 3-4 and MOBAK 5 into MOBAK 5-6 and simultaneously the target
groups were modified for 1st- and 2nd graders, 3rd- and 4th graders and 5th- and
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6th graders (Herrmann, Seelig, 2020). MOBAK test batteries are designed for
educational activities of teachers with children from 5 to 12 years old (Table 1).
Table 1: Target groups of MOBAK test batteries
Test battery

Type of school facility

Target group

MOBAK–KG

Kindergarten

MOBAK–KG

Pre-elementary school

MOBAK 1-2
MOBAK 3-4
MOBAK 5-6

Elementary school
Elementary school
Basic school

Older kindergarten
pupils*
Pre-elementary
school pupils**
1st and 2nd graders
3rd and 4th graders
5th and 6th graders

Age
(years)
5
6
7-8
9-10
11-12

* Names of kindergarten target groups in Slovakia
** Act no. 273/2021 (June 22nd, 2021) from Collection of Laws of the Slovak
Republic determines that every healthy child who reaches the age 5 years before
August 31st (including) of calendar year must attend one year lasting preelementary school preparation.
Method
We tested 216 students (119 boys (55 %), 97 girls from five 5th grade
and seven 6th grade classes at 5 basic schools of Slovak region Liptov. The
primary data on the basic motor competencies of the examined groups were
obtained by means of the MOBAK 5 test battery (Herrmann, Seelig, 2016;
Herrmann, Seelig, 2020). Descriptive characteristics arithmetic mean (M) and
standard deviation (SD) were used to present the research data. ANOVA
analysis of variance (one-way) was used to compare the files. The statistical
analyses were done in IBM SPSS Statistics Microsoft Excel with the significance
levels of p ≤.05 and p ≤.01 (Hendl, 2006).
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Table 2: Descriptive parameters of compared groups
Gende
Grade r
n

5th

boys

57

girls

37

overall 94
6th

boys

62

girls

5th +
6th

60
12
overall 2
11
boys
9
girls

97
21
overall 6

Age
(years)

Body weight
(kg)

M
SD M
SD
11.30 ±
0.41
40.67 ± 10.41
11.16 ±
0.33
40.55 ± 8.43
11.24 ±
0.38
40.62 ± 9.63
12.21 ±
0.43
47.35 ± 10.85
12.11 ±
0.47
48.38 ± 12.02
12.16 ±
0.45
47.86 ± 11.40
11.77 ±
0.61
44.15 ± 11.11
11.75 ±
0.62
45.39 ± 11.40
11.76 ±
0.62
44.71 ± 11.23

Body height
(cm)
M

SD

147.19 ± 6.56
150.33 ± 6.82
148.43 ± 6.80
153.73 ± 7.29
155.52 ± 7.35
154.61 ± 7.34
150.60 ± 7.66
153.54 ± 7.55
151.92 ± 7.73

BMI
M
SD
18.60 ±
3.78
17.85 ±
2.94
18.30 ±
3.47
19.94 ±
3.88
19.77 ±
3.57
19.86 ±
3.71
19.30 ±
3.88
19.04 ±
3.45
19.18 ±
3.69

Results
When comparing the differences between the genders, we can state that
in the object control parameter, boys achieved significantly better performance
compared to girls (F (1, 214) = 22.17; p = 0.00). We found the same differences
when comparing boys with girls, separately the fifth and sixth graders (F (1,
92) = 11.74; p = 0.00 and F (1, 120) = 12.34, respectively, p = 0, 00).
By comparing the level of basic motor competence self-movement, we
also found better results of girls in accordance with Carcamo-Oyarzun –
Herrmann (2020), while the differences with boys were not statistically
significant (F (1, 214) = 1.15; p = 0.28; F (1, 92) = 2.52; p = 0.11; F (1, 120) =
0.00; p = 0.98) (Figure 2).
When comparing the difference between fifth and sixth graders, we can
state that in the Object control, sixth graders performed better, but it was not
statistically significant (F (1, 214) = 2.03; p = 0.16; F (1,117) = 1.61; p = 0.21;
F (1.95) = 2.32; p = 0.13).
When comparing the basic motor competence self-movement, the
general expectation that the sixth grade boys performed better than the fifth
ones was confirmed (F (1,214) = 0.12; p = 0.73; F (1,117) = 1.15; p = 0.28).
Vice-versa in girls: fifth graders performed better than sixth graders (F (1, 95) =
0.52; p = 0.47). The differences were not statistically significant in either case
(Figure 3).

54

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2021, č. 5

Figure 2: Gender differences in basic motor competencies
Note: N.S. – non significant, ** – 1%

Figure 3: Comparison of basic motor competencies of fifth graders to six
graders
Note: N.S. – non significant, ** – 1%
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Discussion
It turns out that both age and gender have a certain effect on
performance in movement tasks expressing the basic motor competencies
object movement and self-movement. We have not found complete
unambiguity, like other authors. Older pupils usually perform better than
younger ones. Both Herrmann-Seelig (2017a) and Carcamo-Oyarzun,
Herrmann (2020) found that age had a small positive influence on object
movement, only. However, this is not always the case.
The situation is similar with gender conditionality of success in
performing movement tasks saturating basic movement competencies. We
confirmed the results of Herrmann – Seelig (2017) with Swiss children from
the canton of Basel-Landschaft and Carcamo-Oyarzun – Herrmann (2020) with
Chilean children from the Region of La Araucanía, who identically found that
gender had a moderate relationship with object movement and also found better
level in basic motor competency object movement of boys than girls.
However, when explaining the results, we must realize that in the preadolescent period, the girl's organism begins to prepare for the basic mission –
motherhood. This can affect some performances of girls who for example
perform better than boys in the basic motor competence self-movement.
However, it should be noted that the expectation that boys will always be better
than girls may result from the experience of comparing adult men and women.
Adult men are objectively stronger and more successful than women in most
power movement tasks and it is often incorrectly associated into childhood.
Another potential reason for some better performances of girls than
boys in basic movement competencies may simply be the fact that some
movement tasks are pre-determined by factors unrelated to the age, but to other
factors that do not change with age and are given constitutively, biologically,
and are not given by gender.
The results provide evidence of differences in basic motor competencies
by gender. This requires differentiating the gender in terms of the content of
physical education lessons. From the point of view of the grades, it is permissible
and possible to teach the physical education of the 5th and 6th graders together
when planning the school educational program and/or creating a weekly
schedule focusing on physical education.
Conclusions
Identification of physical performance is one of the main prerequisites
for improving the teaching of physical education in schools. We can state that
age and gender to some extent affect the basic movement competencies, and it
is necessary to take it into consideration when any educational program is
created. The results pointed to some problem areas of physical development of
5th and 6th graders, which need to be given increased attention.

56

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2021, č. 5

Bibliography
CARCAMO-OYARZUN, J. & HERRMANN, CH. 2020. Validez de
constructo de la batería MOBAK para la evaluación de las competencias
motorices básicas en escolares de educatión primaria. (Construct
validity of the MOBAK test battery for the assessment of basic motor
competencies in primary school children). Rev. Española de Pedagog.
2020, 276, 291-308. https://doi.org/10.22550/REP78-2-2020-03.
HENDL, J. 2006. Přehled statistických metod. Analýza a metaanalýza dat.
[Overview of statistical methods. Data analysis and meta-analysis]. (in
Czech). 3. ed. Praha: Portál. ISBN 9788073674823.
HERRMANN, CH. & SEELIG, H. 2014. MOBAK – 1. Basic motor
competencies in first grade. Testmanual. Basel: University of Basel.
24 p. Available online: http://www.dsbg4public.ch/custom/upload/docs/
bx7gklezunvcv4ziuklmf6446rw60cb1251g.pdf (accessed on February,
1st, 2018).
HERRMANN, CH. & SEELIG, H. 2015. MOBAK – 3. Basic motor
competencies in third grade. Testmanual. Basel: University of Basel.
24 p. Available online: http://www.dsbg4public.ch/custom/upload/docs/
i7byrjbq3ms4qczh9b2bdkvqsx1zio21253g.pdf (accessed on February
1st, 2018).
HERRMANN, CH. & SEELIG, H. 2016. MOBAK – 5. Basic motor
competencies in fifth grade. Testmanual. Basel: University of Basel.
32 p. Available online: http://www.dsbg4public.ch/custom/upload/docs/
knbgn9bcntlxdblel1ho1me8zzrxyeb1273g.pdf (accessed on February
1st, 2018).
HERRMANN, CH. & SEELIG, H. 2017a. Basic motor competencies of fifth
graders. Construct validity of the MOBAK - 5 test instrument and
determinants. Ger. J. Exerc. Sport Res. 2017, 2, 110-121.
https://doi.org/ 10.1007/s12662-016-0430-3.
HERRMANN, CH. & SEELIG, H. 2017b. Structure and profiles of basic
motor competencies in the third grade – Validation of the test
instrument MOBAK-3. Percept. Mot. Skills 2017, 1, 5-20.
https://doi.org/10.1177/0031512516679060.
HERRMANN, CH. & SEELIG, H. 2020. MOBAK – 5-6. Basic motor
competencies in fifth grade. Test manual. 3rd ed. Zürich – Basel:
Pädagogische Hochschule Zürich – University of Basel, 25 p. Available
online: http://mobak.info/wp-content/uploads/2020/07/MOBAK_56_englisch.pdf (accessed on 8th October 2021). https://doi.org/10.5281/
zenodo.3774443.
HERRMANN, CH., GERLACH, E. & SEELIG, H. 2015. Development and
Validation of a Test Instrument for the Assessment of Basic Motor
Competencies in Primary School. Meas. Phys. Educ. Exerc. Sci. 2015,
19, 80-90. https://doi.org/10.1080/1091367X.2014.998821.

57

Mačura, P. a kol.:
Pohlavné a vekové rozdiely základných pohybových kompetencií detí vo veku 11-12 rokov

HERRMANN, CH., HEIM, CH. & SEELIG, H. 2019. Construct and
correlates of basic motor competencies in primary school-aged
children. J. Sport Health Sci. 2019, 1, 63-70.
https://doi.org/10.1016/j.jshs.2017.04.002.
HERRMANN, CH., SEELIG, H., HEIM, CH, KEHNE, M. & GERLACH, E.
2018. MOBAK 1-4. Test zur Erfassung Motorischer Basiskompetenzen
für die Klassen 1-4. 1st ed., Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG:
Göttingen, Germany, 2018; 75 p.
HERRMANN, CH.; FERRARI, I., WäLTI, M.; WACKER, S. & Kühnis, J.
2020. MOBAK-KG. Basic motor competencies in kindergarten. Test
manual. 3rd ed. Zürich – Basel: Pädagogische Hochschule Zürich –
University of Basel, 27 p. Available online: http://mobak.info/wpcontent/uploads/2020/07/MOBAK_5-6_englisch.pdf (accessed on 13th
October 2021). https://doi.org/10.5281/zenodo.3774438.
HERRMANN, CH; SEELIG, H; FERRARI, I. & Kühnis, J. 2019. Basic
motor competencies of preschoolers: Construct, assessment and
determinants. Ger. J. Exerc. Sport Res. 2019, 2, 179-187.
https://doi.org/10.1007/ s12662-019-00566-5.
SCHEUER, C., BUND, A., BECKER, W. & HERRMANN, CH. 2017
Development and validation of a survey instrument for detecting basic
motor competencies in elementary school children. Cogent Educ. 2017,
4, 1337544. https://doi.org/10.1080/2331186X.2017.1337544.
This paper is part of the research titled Basic motor competencies and skills
of pupils at elementary schools in relation to gender, age and sports activities
No. 1/0280/19, granted by the Scientific Grant Agency of the Ministry of
Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic and the Slovak
Academy of Sciences.
Doc. PaedDr. Peter Mačura, PhD.
Department of Physical Education and Sports
Catholic University in Ružomberok, Faculty of Education
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
macurapeter@hotmail.com
PaedDr. Peter Krška, PhD.
Department of Physical Education and Sports
Catholic University in Ružomberok, Faculty of Education
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
peter.krska@ku.sk

58

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2021, č. 5

PaedDr.Andrej Hubinák, PhD.
Department of Physical Education and Sports
Catholic University in Ružomberok, Faculty of Education
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
andrej.hubinak@ku.sk
Mgr. Ľuboslav Šiška, PhD.
Department of Physical Education and Sports
Catholic University in Ružomberok, Faculty of Education
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
luboslav.siska@ku.sk
Doc. Mgr. Nadežda Novotná, PhD.
Department of Pre-school and Elementary Education
Catholic University in Ružomberok, Faculty of Education
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
nadezda.novotna@ku.sk
Prof. PaedDr. Jaromír Sedláček, PhD. */**
*Department of Sport Kinantropology
University in Prešov, Faculty of Sports
Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov
jaromir.sedlacek47@gmail.com
**Department of Physical Education and Sports
Catholic University in Ružomberok, Faculty of Education
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
Doc. PaedDr. Anna Blahutová, PhD. */**
* Department of Physical Education and Sports
Catholic University in Ružomberok, Faculty of Education
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
anna.blahutova@ku.sk
**Department of Outdoor Sports and Swimming
Comenius University in Bratislava, Faculty of Physical Education and Sports
Nábr. a. g. L. Svobodu9, 814 69 Bratislava
anna.blahutova@uniba.sk
doc. PhDr. Ján Koštial, PhD.
Department of Physical Education and Sports
Catholic University in Ružomberok, Faculty of Education
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
kostial42@gmail.com

59

Mačura, P. a kol.:
Pohlavné a vekové rozdiely základných pohybových kompetencií detí vo veku 11-12 rokov

Doc. Mgr. Martin Zvonař, PhD. */**
*Department of Physical Education and Sports
Catholic University in Ružomberok, Faculty of Education
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
**Division of Sport Motorics and Methodology in Kinanthropology
Masaryk University in Brno, Faculty of Sports Studies
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, Czech Republic
zvonar@fsps.muni.cz

60

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2021, č. 5

Zmysluplnosť života zdravých jedincov s rôznou úrovňou
športovej účasti počas pandémie COVID-19
Life Meaningfulness of Healthy Individuals with
the Different Sport Participation Levels During
the COVID-19 Pandemic
Juraj Nemček, Oliver Olekšák
Abstract
The objective of the study was to analyse and compare the life
meaningfulness scale among healthy individuals with the different sport
participation levels by the degree of agreement with the statements,
dimensions, and the overall life meaningfulness during the COVID-19
pandemic season. 132 healthy respondents with different sport
participation levels participated in the research: elite athletes (n=31),
recreational athletes (n=78), and non-athletes (n=23). The standardized
Life Meaningfulness Scale questionnaire was used to collect research
data. The highest rates of life meaningfulness were found in the affective
dimension and the lowest rates in the cognitive dimension of healthy
individuals of all three samples. Elite (U=114, p=0.024) and recreational
(U=340, p=0.053) athletes possessed significantly higher levels of life
motivation than non-athletes. No significant differences were revealed in
the overall life meaningfulness among three samples of healthy
individuals according to the different sport participation levels during the
COVID-19 pandemic.

Keywords: Life meaningfulness scale. Statements. Dimensions. Elite
athletes. Recreational athletes. Non-athletes. COVID-19
pandemic.
Introduction
Life meaningfulness is a concept for which there is no precise
definition. Some authors equate this concept with the notion of meaning in life
and consider it synonymous. Křivohlavý (2006) offers two types of questions
that divide meaning in life. The first question deals with the creation of meaning
in life and the second question can be asked about the perception of
meaningfulness in the present time. Awareness of meaning provides one with
the opportunity to think critically in different situations. Meaning can take
many forms for example the meaningfulness of situations, the meaningfulness
of a concept, sentence, or idea. Therefore, the author emphasizes valuable,
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useful, and significant things. On the other hand, meaning can represent
a human endeavor to achieve a set goal. If a person considers the meaning of
life, he should understand the given differences. Attoe & Chimakonam (2020)
argued that for many human beings, making judgments about the meaning of
their lives is often suspended by the distractions of everyday activities. These
distractions becloud the mind and allow the individual to not focus on making
judgments about the meaningfulness of their lives and, then, what makes their
lives meaningful. However, there are moments in a person's life where the noise
and miasma of life's routine take a pause, and the individual takes a peek into
the abyss; and wonders about the meaning and purpose of her existence.
The issue of life meaningfulness was first raised by Adler (1998), the
founder of individual psychology. He described the meaning of life as
a dimension of lifestyle and life metrics. He argued that based on the meaning
of life, an individual chooses life goals in three elementary issues or problems
of humanity such as the problem of socialization, love, and work. On
belongingness, emphasis is placed on the value of life for the benefit of creative
work with an impact on the whole community of people. Adler's theory of the
meaning of life had a clear indicator that pointed to the construction of meaning
in the early childhood of an individual. Maslow (2000) views meaningfulness
as a motivational force that emerges after lower needs are achieved. Each
person has the opportunity to determine his or her true meaning in life that
fulfills that person (Bendíková, 2017; Bendíková, Smoleňáková, 2018;
Fóbelová et al., 2019; Nemček, 2021a).
Halama (2000) was the first to create a procedure for examining life
meaningfulness, which was called the Life Meaningfulness Scale (LMS). In his
work, he created a model of life meaningfulness and divided it into three
components, which he was inspired by the authors Reker and Wong (1988).
These authors addressed the meaning of life in their theories but lacked
a section that included the emotional component of the person. Therefore,
however, the cognitive and goal aspects needed some emotional stimulus. The
author offers a final model of the meaning of life that is composed of three
components, which he called dimensions, and these are the cognitive
dimension, the affective dimension, and the motivational dimension that was
used in the present study.
The authors Nemček & Bánoczký (2021) investigated the level of life
meaningfulness in actively living groups of males and females who are
regularly participating in sports activities. The authors found that individuals of
both genders experienced the highest level of life meaningfulness by the
affective dimension, and conversely the lowest level of life meaningfulness by
the cognitive dimension. No significant differences were found by the authors
in comparing the levels of the life meaningfulness dimensions as well as overall
life meaningfulness in terms of gender, but male athletes reported significantly
higher levels of motivation in the engagement of their life plans compared to
female athletes. The research confirmed that regular participation in sports
positively influences the level of life meaningfulness for men and women
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equally, as both genders who regularly participated in sport expressed highly
positive, agreeing to opinions with the statements of the LMS (Ladecká &
Nemček, 2020; Holičková & Nemček, 2020; Nemček, 2020a). The present
research set out to explore three dimensions of life meaningfulness in three
groups of healthy individuals according to different sport participation levels
during the pandemic period of COVID-19.
Aim of the study
The objective of the study was to analyse and compare the life
meaningfulness scale among healthy individuals with the different sport
participation levels by the degree of agreement with the statements, dimensions,
and the overall life meaningfulness during the COVID-19 pandemic season.
Methods
132 healthy respondents (60 males and 72 females) with the different
sport participation levels participated in the research: (1) elite athletes (n=31)
with a mean age of 23.48±2.55 years, (2) recreational athletes (n=78) with
a mean age of 25.56±2.87 years, and (3) non-athletes (n=23) with a mean age
of 27.54±3.14 years. Elite athletes trained regularly more than 4 times per week,
in 90 minutes duration a competed at the national and international levels. 56 %
of elite athletes provided team sports and 44 individual sport. Recreational
athletes regularly participated in sports at least 2 times per week in 45 minutes
duration. 72 % of recreational athletes participated in individual sports and
28 % in team sports. Non-athletes did not participate in their leisure time in any
sport or participated in sport irregularly.
We collected research data using the standardized Life Meaningfulness
Scale questionnaire according to Halama (2002). The questionnaire was
distributed electronically through Microsoft Forms during the pandemic period
of COVID-19. The criterion for the selection of respondents was their selfreported good health status. Healthy individuals expressed in the questionnaire
the level of sport participation (elite, recreational, and not participating),
a particular sport/sports which they provide, the number of training days per
week, duration of exercise or training unit, and at what level they compete. The
LMS is made up of 18 statements/items, of which 12 are positively worded and
6 are negatively worded (i.e., reverse scored). Respondents rated their opinions,
attitudes, thoughts, and emotions in each LMS statement on a 5-point Likert
scale, with a score of 1 indicating complete disagreement with the statement
"do not agree at all" and a score of 5 indicating complete agreement "completely
agree" with the statement. Higher mean scores and higher total scores/sum
score indicated higher levels of agreement, more positive opinion, attitude,
thought/higher levels of emotion/higher levels of motivation, and lower mean
scores and lower total scores/sum indicated lower levels of agreement, more
negative opinion, attitude thought/lower levels of emotion/lower levels of
motivation. The 18 items in the questionnaire are classified by the questionnaire
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author into three dimensions that interact with each other, with one dimension
consisting of 6 items:
(1) Cognitive dimension (CD), whose statements refer to the overall
direction in life, the understanding of life itself, and the individual's life
mission. E.g. "I feel that my life has a clear direction."
(2) Affective dimension (AD), whose statements relate to life satisfaction,
optimism, and fulfillment or, conversely, include negative aspects such as
monotony of life or discouragement. E.g. "I am satisfied with my life even
though it is sometimes difficult".
(3) Motivational dimension (MD), which includes statements that
imply for a person to set goals, plans or even commitment, perseverance, and
strength in the intended activities. E.g., "There are things in my life that I am
fully committed to."
The six statements of the LMS are phrased negatively by the
questionnaire author, which must have also resulted in the matrix reversescoring for these statements.
The obtained data were processed with the statistical program SPSS
version 23 separately for each statement of the LMS, as well as for the level of
the three dimensions of life meaningfulness (CD, AD, MD) by the mean score
(mean score) of the respondents' answers, the standard deviation (±SD) and the
sum of the obtained scores (sum score). A higher mean score and the sum score
for statement/dimension/total life meaningfulness meant a higher level of
agreement/more positive opinion, attitude, thought/higher level of emotion and
motivation. To compare differences in the level of agreement/disagreement
with a given life meaningfulness statement, with the life meaningfulness
dimension (CD, AD, MD), as well as with the overall life meaningfulness
among the three samples (elite athletes, recreational athletes, and non-athletes),
we applied the nonparametric Kruskal Wallis test for multiple independent
samples. To detect differences between two independent sets (elite versus
recreational, elite versus non-athletes, recreational versus non-athletes), we
applied the non-parametric Mann-Whitney-U test. We set the level of statistical
significance at 1% (p≤0.01) and 5% (p≤0.05). The research was approved by
the ethics committee of the Faculty of Physical Education of Comenius
University No. 10/2019.
Results
Analysis of the LMS statements showed that healthy elite athletes
showed the highest level of agreement with the eighth statement, "I look
forward to what the future holds for my life," in which they achieved the highest
mean scores (4.516±0.508 points). Healthy recreational athletes declared the
highest level of agreement with the fifth statement of the LMS, where they fully
understand what they are in the world for and what they are living for
(4.321±0.987 points). Non-athletes scored the highest mean scores equally on
the eighth and fifteenth statements of the LMS when they look forward to what
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the future holds for them (4.308±0.630 points) and also say that their life has
meaning (4.308±0.751 points) (Table 1).
On the other hand, all three groups of respondents with different sport
participation levels showed the lowest level of agreement with statement
number seven, where they were the least likely to agree that they knew what
their ultimate goal in life was. Of the three groups of healthy respondents, nonathletes showed the lowest level of agreement with this statement (3.000±0.913
points), followed by elite athletes (3.226±1.175 points) and finally recreational
athletes (3.359±1.105 points). For non-athletes, we can observe an equally low
level of agreement with the second statement, in which they agreed to a low
degree that they know what they want to do in life (3.000±1.225 points)
(Table 1).
Table 1 Differences in LMS statements among healthy individuals with the
different sport participation levels
Statements
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Elite athletes
(n=31)

4.354±0.709
3.581±1.205
3.774±0.921
3.355±0.985
4.194±0.946
4.161±0.583
3.226±1.175
4.516±0.508
3.807±0.946
3.677±0.979
4.194±0.654
4.065±0.854
4.290±0.529
3.871±0.763
4.258±0.999
4.290±0.588
4.161±0.860
3.903±0.978

Recreational
athletes
(n=78)
Mean ±SD

Non-athletes
(n=23)

4.256±0.797
3.808±1.057
3.615±0.915
3.385±0.957
4.321±0.987
3.859±0.833
3.359±1.105
4.256±0.763
3.744±0.959
3.731±1.053
4.064±0.902
4.244±0.793
4.205±0.691
3.731±0.949
4.256±0.999
4.154±0.685
4.218±0.847
3.962±1.012

4.077±0.494
3.000±1.225
3.461±0.967
3.385±0.961
3.769±1.092
3.462±0.776
3.000±0.913
4.308±0.630
3.461±1.050
3.461±1.391
3.692±0.855
4.077±0.494
3.846±0.689
3.923±0.494
4.308±0.751
4.154±0.689
3.846±0.801
3.846±1.143

Kruskal Wallis
Test
Chisquare
2.469
5.671*
1.747
0.001
4.294
8.377*
1.475
2.223
1.314
0.300
3.404
2.301
3.855
0.554
0.059
0.739
3.334
0.185

p
0.291
0.054
0.417
0.999
0.117
0.015
0.478
0.329
0.518
0.861
0.182
0.316
0.146
0.758
0.971
0.691
0.189
0.912

Note: Higher mean score indicates a higher degree of agreement with the LMS
statement; Chi-Square = Kruskal Wallis Test statistics; p = statistical significance
(p-values *≤.05)
Significant differences between the three groups of healthy respondents
according to different sport participation levels were observed in two
statements of LMS, concretely the second and the sixth statement. The
significantly highest level of agreement was declared by recreational athletes
with the statement that ‘they know what they want to do in life’ (2nd statement)
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and the significantly lowest level of agreement in this statement was recorded
by non-athletes (Chi=5.671, p=0.054). The significantly highest level of
agreement was declared by elite athletes with the statement that ‘there are
things in my life that I am fully involved in’ (6th statement) and the significantly
lowest level of agreement in this statement was revealed again in the nonathletes’ sample (Chi=8.377, p=0.015) (Table 1).
Analysis of the LMS dimensions revealed the highest rates of life
meaningfulness in the affective dimension and, conversely, the lowest rates in
the cognitive dimension of healthy individuals of all three samples with the
different sport participation levels during the COVID-19 pandemic. We did not
observe significant differences between the healthy samples according to sports
participation in the aforementioned cognitive and affective dimensions of life
meaningfulness. It was different in the motivational dimension of life
meaningfulness. Although there were no significant differences between the
three samples of healthy individuals, pairwise comparisons revealed that elite
athletes (U=114, p=0.024), as well as recreational athletes (U=340, p=0.053),
possessed significantly higher levels of life motivation than non-athletes
(Figure 1).

Figure 1 Differences in LMS dimensions by mean score according to sport
participation levels
No significant differences were revealed in the overall life
meaningfulness among three samples of healthy individuals according to the
different sport participation levels (Figure 2). Despite these findings, healthy
elite athletes (71.7 points of the sum score) and healthy recreational athletes
(71.2 points of the sum score) consistently demonstrated the highest levels of
overall life meaningfulness during the COVID-19 pandemic period, while
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healthy non-athletes (67.1 points of the sum score) demonstrated the lowest
levels (Figure 2).

Figure 2 Differences in LMS dimensions by sum score according to sport
participation levels
Discussion
The objective of the present study was to analyse and compare the life
meaningfulness among healthy individuals with the different sport participation
levels by the degree of agreement with the statements dimensions and the
overall life meaningfulness during the COVID-19 pandemic season. We found
that the group of healthy recreational athletes showed the significantly highest
level of agreement with the statement ‘they know what they want to do in life
and the group of healthy elite athletes declared the significantly highest level of
agreement with the statement ‘there are things in my life that I am fully
involved in. It was the non-athletes who agreed with both statements at the
significantly lowest rate. Male athletes, compared to female athletes in research
by Nemček & Bánoczký (2021) showed significantly higher levels of
agreement that there are things in their lives in which they are fully engaged.
Halama and Dědová (2007) examined levels of life meaningfulness in a sample
of 148 teenagers aged 16 to 19. They found that personality trait, meaning in
life, and hope correlated significantly with positive mental health variables.
Meaning in life is an independent predictor of life satisfaction and self-esteem,
and hope is independently related to self-esteem (Nemček, 2017a; 2017b;
Nemček, 2021b).
Analysis of the LMS dimensions revealed the highest rates of life
meaningfulness in the affective dimension and, conversely, the lowest rates in
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the cognitive dimension of healthy individuals of all three samples with the
different sport participation levels during the COVID-19 pandemic. Šmela,
Pačesová, Kraček (2019) investigated the level of life meaningfulness in
university students and compared the research results in terms of participation
in leisure-time sports among university students. They found that both male and
female sports participants possessed significantly higher levels of the affective
and motivational dimensions of life meaningfulness than undergraduate
students of both genders who engaged exclusively in sedentary activities in
their leisure time. On the cognitive dimension, the authors did not find
significant differences between athletes and non-athletes undergraduates of
both genders. In the present study, we did not observe significant differences
between the healthy individuals' sets according to sports participation in the
aforementioned cognitive and affective dimensions of life meaningfulness. It
was different in the motivational dimension of life meaningfulness. Elite
athletes, as well as recreational athletes of the present study, possessed
significantly higher levels of life motivation than non-athletes. In the study of
Nemček et al. (2020) the highest subjective perception of life quality declared
men elite athletes and the lowest subjective perception of life quality men nonathletes. Men elite athletes present significantly higher satisfaction in their lives
with life domains Physical health/level of independence and Environment
compare non-athletes and also significantly higher satisfaction in their lives
with domain Environment compare men, recreational athletes. Men elite
athletes of the authors’ study presented significantly higher overall quality of
life compared to men non-athletes. No significant differences were found in the
subjective perception of life quality between men recreational athletes and men
non-athletes (Nemček et al., 2020). Sports participation take first place in the
order among different quality of life domains in elite and recreational athletes
(Nemček, 2020b; Nemček & Mókušová, 2020). Researchers have found that
religious athletes interpret their athletic talent as a gift from God and associate
it as an existential framework for the meaning of life (Balaque, 1999; Mosley
et al., 2015). A sporting event that is experienced as fun and health-enhancing
in terms of sport may be experienced as extremely meaningful and maybe less
meaningful for another individual depending on what matters to that person.
According to this reasoning, some ways of playing sport may be meaningless
to some participants and fail to captivate players or participants and sustain their
motivation in the long term (Pratt, Ashforth, 2003; Rosso, Dekas, &
Wrzesniewski, 2010). The authors Ronkainen et al. (2020) examined the
relationships between demographic variables, the meaningfulness of sport, and
craftsmanship in athletes (N = 258, 61.6% male, age ≥18) from the United
Kingdom. They found, that older age and individual sport significantly
correlated with higher craftsmanship. Craftsmanship and religion were two
independent predictors of meaningfulness but emphasized somewhat different
meaning dimensions. Meaningfulness in sport seems to be related to how
athletes approach their craft, as well as their overall framework of life meaning.
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In the present study, no significant differences were revealed in the
overall life meaningfulness among three samples of healthy individuals
according to the different sport participation levels. Despite these findings,
healthy elite athletes and healthy recreational athletes consistently demonstrated
the highest levels of overall life meaningfulness during the COVID-19
pandemic period, while healthy non-athletes demonstrated the lowest levels.
Meaningfulness and self-control served as buffers between COVID-19 stress
and general mental distress in the study of Schnell & Krampe (2020). When
COVID-19 stress was high, the presence of meaningfulness and self-control
accounted for lower general mental distress. Moreover, people who suffered
strongly from COVID-19 stress were more likely to develop a crisis of meaning
which, in turn, was associated with higher general mental distress. Trźebinski,
Cabański & Czarnecka (2020) found that stronger basic hope and higher levels
of meaning in life and life satisfaction correlate with lower state anxiety and
lower COVID-19 stress. Basic hope supports meaning in life and life satisfaction
and the increase in the latter two factors results in lower anxiety and COVID-19
stress.
Conclusion
The present study declares important findings in life meaningfulness.
According to LMS statements, elite and recreational athletes know what they
want to do in life and present, that there are things in their life that they are fully
involved in compared to non-athletes. The highest rates of life meaningfulness
were found in the affective dimension and the lowest rates in the cognitive
dimension of healthy individuals of all three samples. Elite and recreational
athletes possessed significantly higher levels of life motivation than nonathletes. No significant differences were revealed in the overall life
meaningfulness among three samples of healthy individuals according to the
different sport participation levels during the COVID-19 pandemic. We would
like to address this issue in further research follow-up and compare the results
in terms of gender, possibly in athletes who have overcome COVID-19, or in
groups of athletes with health impairments.
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Nowe modele edukacji i pedagogika
przyszłości – zarys problemu
New Models of Education and Pedagogy
of the Future – an Outline of the Problem
Stanisław Juszczyk
Abstract
The work characterizes the modern state of European school education,
technological changes taking place in the economy, translating into
social, economic and educational changes, as well as new trends in
school education, called Education 4.0. Therefore, the most important
features of new education models and related examples of schools of the
future are described: Ørested Gimnazjum (Kopenhagen, Denmark) - with
spaces of innovative learning; Green School in Bali (Indonesia) –
pursuing innovative education and teaching goals; The Waldorf School
of the Peninsula (California, USA) as an example of innovative teaching
and learning; Awecademy (Canada) – implementing an innovative
training program; or The Knowledge Society (USA and Canada), which
includes an innovative curriculum.

Keywords: Education 4.0. New models of education. Pedagogy of the future.
Wprowadzenie
Współczesne modele edukacji, mimo rocznej pandemii Covid-19
i przymusu korzystania z kształcenia online nie zmieniły w sposób istotny
przeciętnej europejskiej szkoły, opartej na filozofii edukacji Sokratesa.1
Przypomina ona nadal szkołę klasyczną z wiodącym systemem klasowolekcyjnym, w której uczniowie uczą się konwencjonalnych przedmiotów
w tradycyjnym ujęciu w zespołach klasowych, określonych wiekiem uczniów.
Uczniowie nadal zdają egzaminy oraz wypełniają testy, które są trwałym
elementem sztywnych sylabusów.
Szczycimy się od co najmniej kilkunastu lat tym, że w europejskim
systemie kształcenia nauczyciel zszedł z pierwszego planu w klasie,
z centralnej pozycji, którą obecnie przejął uczeń (jako podmiot procesu
kształcenia) na plan dalszy. Nauczyciel stał się doradcą/przewodnikiem
wskazującym drogi do informacji, pokazującym jak z nich budować wiedzę
1

JUSZCZYK, S., KIM. YD. 2017. Confucian thought affecting education in South-East Asian
countries vs. Socratic education philosophy in Western countries. Athenaeum. Polskie Studia
Politologiczne, nr 56, s. 97-110. DOI: 10.15804/Athena.2017.56.06. ISSN 1505-2192
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i kształtować umiejętności oraz style uczenia się. Moglibyśmy powiedzieć, że
w dużej mierze przejął funkcje przewodnika, edukatora, couch’a: couch
pozwala uczącym się (coachees) przejąć kontrolę nad własnym procesem
uczenia się, uwzględniając ich potencjał dywergencyjny, różnice indywidualne:
socjo-kulturowe pochodzenie, potrzeby, motywacje, aspiracje, czy umiejętności
kreatywnego i innowacyjnego myślenia.2 Jednak kraje europejskie zajmują
raczej odległe pozycje w międzynarodowych testach TIMMS (umiejętności
matematycznych dziesięciolatków) czy PISA (umiejętności funkcjonalnych
piętnastolatków). W klasyfikacjach tych od 2012 r. dominują kraje azjatyckie
(np. Japonia, Korea Południowa czy Hong Kong – obecnie prowincja Chin),
w których systemy edukacji i strategie kształcenia oparte zostały na podstawach
kultury Konfucjusza. Dlatego w systemach edukacji tych krajów nauczyciel
nadal zajmuje centralną pozycję i jest najważniejszą osobą w klasie, cieszącą
się niebywałym szacunkiem społecznym oraz wysoko wynagradzaną.
Według Raportu Emerging Technologies Impact on Society and Work
(przygotowanego przez firmy Dell oraz Apple3 w 2017 r., wspólnie z The
Institute for the Future (Palo Alto, California, USA)4, w roku 2030 zniknie 85%
współczesnych zawodów – nastanie wtedy era partnerstwa człowiek-maszyna.
To oznacza, że współczesne szkoły przygotowują absolwentów głównie do
przeszłości, a nie do przyszłości. Dyrektorzy szkół i decydenci z sektora
edukacji lekceważą ten problem i dokonują nieznacznych, wręcz kosmetycznych
a nawet pozornych poprawek w obszarze edukacji szkolnej.5 Stwierdzenie
o przygotowaniu do przeszłości wynika z wykładniczego wzrostu możliwości
i zastosowań sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence - AI). Przegląd badań
na temat wdrażania do praktyki AI pokazuje, że może ona wspierać takie
działania, które do tej pory wykonywał człowiek. AI może tworzyć sztukę,
komponować muzykę, pozwala na korzystanie z dowolnego języka, prowadzi
samochody i pociągi, steruje procesami technologicznymi, umożliwia
2

Zob. BENNETT, B., CULPAN, I. 2014. The coach as educator: content and pedagogical
Framework. Journal of Physical Education & Health, 3(5), s. 5-18. ISSN 2278-716X.
3https://www.delltechnologies.com/content/dam/delltechnologies/assets/perspectives/2030/pdf/
SR1940_IFTFforDellTechnologies_Human-Machine_070517_readerhigh-res.pdf - 2021.05.18
4 Institute for the Future (IFTF), zlokalizowany w Palo Alto, w Kaliforni (USA) jest niezależną
organizacją typu non profit, prowadzącą strategiczne badania i zajmującą się edukacją,
obchodzącą w tym roku 50-lecie swego funkcjonowania. Podstawowym tematem prowadzonych
w nim prac jest określenie wyłaniających się trendów i procesów, które transformują globalne
społeczeństwo i rynek pracy. Prowadzone badania generują przezorność niezbędną do
kształtowania poglądów prowadzących do działań i zakresów szerokich obszarów głęboko
transformującej się przyszłości, od zdrowia i ochrony zdrowia do technologii, miejsc pracy,
uczenia się i ludzkiej tożsamości. Jako organizacja edukacyjna IFTF wykorzystuje pozytywne
standardy i publikuje swe materiały jedynie w domenie publicznej: the Creative Commons 4.0
International License (CC BY-NC-ND 4.0). www.iftf.org – 2021.05.20.
5 Zob. Edukacja wobec wyzwań zmieniającego się świata. Diagnozy i projekcje rozwiązań. 2021.
Red. naukowa SZEMPRUCH, J. - SMYŁA J. - KWAŚNIEWSKA, M., Kielce: Kieleckie
Towarzystwo Naukowe. ISBN 978-83-60777-90-9.
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komunikację urządzeniom/maszynom, wspomaga przetwarzanie dużych
zbiorów danych, etc. – mówi się, że „co może zostać zrealizowane przez AI,
zostanie przez nią zrealizowane”6. Połączenie AI z rozwijającą się robotyką,
wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości (Virtual Reality - VR) i rozszerzonej
rzeczywistości (Augmented Reality - AR), użycie (samo)uczenia się
maszynowego (Machine Learning – ML7), obliczenia w chmurze (Cloud
Computing - CC), Internetu Rzeczy (Internet of Things - IT) powodują
znaczący wpływ na dynamiczny rozwój edukacji. Jednak, aby ten rozwój był
sterowalny, przewidywalny i przynosił korzyści człowiekowi, uczący się
powinni być zorientowani w rozwijających się procesach cyfryzacji, nowych
narzędziach uczenia się i komunikacji, powinni rozumieć mechanizmy postępu
i być przygotowani do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości. To
determinuje także kształtowanie nowych kompetencji u nauczycieli i nakłada
na uniwersytety obowiązek nowoczesnego kształcenia nauczycieli. Taką
edukację nazywamy dziś „Edukacją 4.0”8, nawiązującą do współczesnego
paradygmatu „Przemysł 4.0”, czyli czwartej rewolucji przemysłowej9,
dotyczącej rozwoju i wdrażania nowych technologii (w tym AI) do gospodarki
światowej. Czyli źródłem przemian technologicznych w ramach paradygmatu
„Przemysł 4.0” jest sztuczna inteligencja, która coraz silniej oddziałuje na
gospodarkę oraz wszystkie sfery funkcjonowania człowieka. Edukacja
w krajach rozwiniętych stara się nadążać za tymi dynamicznymi zmianami
a „Społeczeństwo 5.0”10 staje się celem, które chcemy osiągnąć w najbliższej
przyszłości.
Z powyższych powodów powinniśmy rozpocząć dyskusję o fundamentalnej rewizji struktury europejskich systemów kształcenia i starać się
odpowiedzieć na fundamentalne pytania: Jakie są cele współczesnej edukacji?
Komu ma ona służyć? Jaką rolę mają odgrywać szkoły? Jak w warunkach
dynamicznej zmiany społecznej mają funkcjonować? Jakie kompetencje
powinni posiadać nauczyciele i jak powinni (czy mogą) je doskonalić i
6

AAGUSHI Johari, AI Applications: Top 10 Real World Artificial Intelligence Applications https://www.edureka.co/blog/artificial-intelligence-applications/ - 2021-08020.
7 Uczenie maszynowe, samouczenie się maszyn albo systemy uczące się, to obszar sztucznej
inteligencji poświęcony algorytmom, które poprawiają się automatycznie poprzez doświadczenie,
czyli ekspozycję na dane. Związane jest z zapamiętaniem przez maszynę pewnych wzorców
i zachowań, w celu wykorzystania tych informacji w nowych sytuacjach w celu poszukiwania
nowych rozwiązań – zob. https://www.ovhcloud.com/pl/public-cloud/maschine-learning-definition 2020.28.07.
8 https://www.qs.com/everything-you-need-to-know-education-40/ - 2021.08.2021.
9 https://www.i-scoop.eu/industry-4-0/ - 2021.08.23.
10 5th Science and Technology Basic Plan; http://www.mext.go.jp/en/policy/science-technology/
lawandplan/title01/deta-iI01/1375311.htm data przejrzeniazenia 12.11.2020. https://www8.cao.go.jp/
cstp/english/society5_0/index.html – data przejrzenia 12.11.2020. Keidanren - Japan Business
Federation skupiający 1444 największe japońskie przedsiębiorstwa oraz 109 narodowych
przemysłowych stowarzyszeń uszczegółowił ideę społeczeństwa 5.0: http://www.keidanren.or.jp/
en/profile/pro001.html - data przejrzenia 12.11.2020. A UNESCO Sience Report: towards 2030
upowszechniło tę ideę na całym świecie: https://en.unesco.org/news/japan-pushing-ahead-society50-overcome-chronic-social-challenges - data przejrzenia 15.11.2020.
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rozwijać? Jakie umiejętności należy kształtować u uczniów (szerzej uczących
się)? Jak powinna rozwijać się dydaktyka ogólna a wraz z nią współczesna
europejska pedagogika (pedagogika nastawiona na przyszłość)? Jeżeli nie
chcemy, aby nasza dyscyplina była w Europie Środkowej „spóźnionym
przechodniem” w stosunku do pedagogik krajów rozwiniętych (Zachodnich),
dyscypliną „dochodzącą” do podobnych w tych krajach, to nasza merytoryczna
dyskusja powinna być rozpoczęta jak najwcześniej. Mamy do pokonania
stereotypy myślowe, zmianę mentalności decydentów i wielu osób
zaangażowanych w rozwój edukacji. Pandemia Covid-19 obnażyła słabości
technologiczne, merytoryczne i metodyczne nie tylko przeciętnej np. polskiej
szkoły, ale także uczelni wyższych. Moment na tak głębokie zmiany jest
sprzyjający ze względu na spodziewaną dotację i kredyty z UE m.in. dla Polski
i Słowacji w celu odbudowania gospodarki po pandemii. Jeżeli nie
zainwestujemy w edukację, to wszelkie inne dziedziny naszego życia nie będą
rozwijać się równomiernie, mam tu na myśli nie tylko gospodarkę, ale także
procesy oraz zjawiska społeczne i kulturowe. Przecież edukacja jest podstawą
wszechstronnego rozwoju każdego kraju.
Przyjrzyjmy się działaniom w tym zakresie podjętym przez kraje
rozwinięte.11
Czasy AI i czasy post-AI
Joseph Aoun, prezydent Northeastern University, opublikował w 2017 r.
(MIT Press) monografię pt. “Robot-Proof: Higher Education in the Age of
Artificial Intelligence”12, nt. edukowania następnej generacji studentów uczelni
wyższych o tym, jak wymyślać, kreować pomysły, kształtować elastyczność
mentalną, by wynajdywać i odkrywać, czyli zaspokajać potrzeby nowego
społeczeństwa (społeczeństwa 5.0, którego ideę przedstawił rząd Japonii)13,
których nawet najbardziej wymyślne roboty z AI nie będą w stanie zrobić.
Uczyć ich jak współzawodniczyć na rynku pracy, na którym inteligentne
maszyny wykonują pracę, wspierając lub zastępując kompetencje zawodowe
człowieka. Autor postuluje dla człowieka kilka nowych alfabetyzacji:
alfabetyzacja danych, pozwalająca na zarządzanie przepływem dużej liczby
danych (big data), alfabetyzacja technologiczna, pozwalająca poznać, jak
inteligentne urządzenia/maszyny pracują i jak wchodzić w interakcje z nimi
oraz alfabetyzacja ludzka/człowiecza, obejmującą humanizm, komunikację i
zamysł, jakie będą funkcje człowieka, które maszyny jeszcze nie będą w stanie
naśladować/imitować. A możliwości kształcenia całożyciowego będą wspierały
jego zdolność do adaptowania się do zmian, np. lockdownu czy masowego
e-learningu. Alfabetyzacje te oraz studia wszystkich obszarów ludzkiej wiedzy
11

ROHAN, R., Head of Future Learning, GEMS Education and Director, Dubai Science Festival:
https://www.bettshow.com/bett-articles/future-pedagogy-and-new-school-models -2020.08.28.
12 AOUN, J. 2017. Robot-Proof: Higher Education in the Age of Artificial Intelligence,
Cambridge: MIT Press. ISBN-13: 978-0262037280.
13 https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/index.html - 2021.07.20.
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i usiłowań przygotują nas do przeżycia i przodowania w rzeczywistości post-AI,
czyli świecie wzrastającej automatyzacji.
Alfabetyzacja człowiecza
Do alfabetyzacji człowieczej/ludzkiej Tony Wagner zalicza tzw.
umiejętności przeżycia w XXI wieku, oprócz krytycznego myślenia
i rozwiązywania problemów dołącza: niezależność i kreatywność, współpracę
w sieciach i stanie się wiodącym poprzez wpływ (a nie przez autorytet), dostęp
do informacji i jej analiza (zbyt duża liczba informacji wymusza umiejętność
jej efektywnego przetwarzania i zrozumienia), efektywna ustna i pisemna
komunikacja, sprawność i adaptowalność („miarą inteligencji jest zdolność do
zmiany” – pisał Albert Einstein; obecne adaptacje to: adaptacja do lockdownu
i jego usunięcia; adaptacja do e-learningu i powrót do edukacji bezpośredniej),
inicjatywa, przedsiębiorczość i zarządzanie (np. czasem nauki i czasem
wolnym, posiadanymi zasobami) oraz ciekawość i wyobraźnia (umożliwiająca
interpretację zjawisk)14.
Innowacje w szkołach
Innowacja w szkole to proces znajdowania kreatywnych rozwiązań
problemów, które pozytywnie oddziałują na dużą grupę osób, np.: nauczycieli
i uczniów a nawet ich rodziców. W szkole można wyróżnić szereg obszarów,
w których można wprowadzać innowacje:
- administrowanie/zarządzanie szkoła
- program nauczania (sylabusy)
- pedagogika (metody nauczania i uczenia się)
- technologia edukacyjna oraz media/instrumentarium medialne
- przestrzeń fizyczna i wyposażenie klasy (klasopracowni) oraz przestrzenie
wirtualne edukacji szkolnej
- ocenianie osiągnięć uczących się
- rozkład zajęć
- komunikacja w klasie i szkole
- współpraca/partnerstwo: z uniwersytetem, przedsiębiorstwem, organizacją
- kadra zarządzająca, nauczająca, ich rekrutacja i jej kształcenie/doskonalenie
- modele biznesowe szkoły: pozyskiwanie środków, sponsorów, udział uczniów
i nauczycieli w przedsięwzięciach biznesowych oraz udział uczniów w
edukacyjnych projektach biznesowych
- transport szkolny.
Z powyższego zestawienia wynika, że we współczesnej szkole jest
szereg obszarów podatnych na innowacje, uelastycznienie struktury,
zaangażowanie kadry nauczycielskiej, włączenia rodziców a także bliższego i
dalszego otoczenia szkoły do wspierania jej inicjatyw. Wtedy można zmienić
14

https://www.21stcenturyschools.com/21st-century-skills.html - 2021.05.20.
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nie tylko wizerunek szkoły, czy jej funkcjonowanie, ale przede wszystkim
zasady naboru do zawodu nauczycielskiego (np. uwzględniając cechy
emocjonalno-społeczne, w tym empatię kandydatów), mogącego przyczynić
się do poprawy jakości kształcenia i wychowania w systemie edukacji danego
kraju.
Modele szkoły przyszłości
Zdaniem Larry’ego Page, współtwórcy Google, większość ludzi na
świecie nie była edukowana w modelu „moonshot thinking” – czyli myślenia
wyznaczającego niezwykłe cele, pokonującego wszelkie bariery w celu
znalezienia nietrywialnego rozwiązania problemu, pokonującego stereotypy,
uprzedzenia i wykraczającego poza dotychczasową wiedzę. Jest to nawiązanie
do słynnego powiedzenia Johna F. Kennedy’ego, myślącego już w 1962 r. o
locie na księżyc mimo, że ówczesna technika nie pozwalała na realizację
takiego przedsięwzięcia. Dlatego powstało pojęcie „moonshot thinking”
zawierające następujące etapy: przyjmowanie „absurdalnie” szerokich założeń,
przejście do urealnień, pracy nad sobą i zmiany nawyków oraz analiza systemu,
w którym się działa. Dziś ten rodzaj myślenia wykorzystuje się w zmianach
gospodarczych państw rozwiniętych, w dużych firmach funkcjonujących na
całym świecie a nawet w badaniach nad zmianą klimatu. W celu radykalnego
rozwiązania problemu stosuje się „zaburzającą” technologię (będącą
oryginalnym pomysłem) w celu uzyskania wstępnej 10% poprawy i następnie
skupieniu się na uzyskaniu 10 krotnej poprawy lub uzyskania kompletnego
rozwiązania.
Zastosowanie tego typu myślenia w szkole jest równie trudne jak w
przedsiębiorstwie, albo nawet trudniejsze, ponieważ szkoły czy w ogólności
system edukacji jest trudno regulowalny ze względu na to, że jest w nim wielu
„graczy”, kierujących się swoimi żywotnymi interesami (są to: decydenci na
forum ministerstwa, regionu – czyli kuratoria, lokalnym – czyli dyrektorzy
szkół, nauczyciele, rodzice i uczący się) a wielu z nich jest zadowolonych w
pozostawieniu status quo szkoły. Ponadto rodzice obawiają się
eksperymentowania z edukacją dzieci. Jednak funkcjonujemy dziś w takiej
rzeczywistości, w której brak takiego eksperymentowania negatywnie wpływa
na przyszłe sukcesy ich dzieci.
Analizując bardziej innowacyjne szkoły w świecie, można dostrzec
następujące trendy:
- skupianie się na treściach kształcenia: uczący się są zachęcani do bycia
ambitnym i precyzowania/wskazywania swych celów, dlatego są wspierani
w znalezieniu sensu, pasji i celów w życiu;
- uczenie się w oparciu o projekty dotyczące realnego świata: zamiast skupiania
się na egzaminach, akcentuje się poszukiwanie rozwiązań społecznych
wyzwań/problemów i kształtowanie pozytywnego oddziaływania na
otaczający nas świat;
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- cross (trans)-programowe nauczanie i uczenie się: te szkoły podejmują transdyscyplinarne podejście do uczenia się i rozwiązywania problemów, kładąc
mniejszy nacisk na przedmioty i czas ich nauczania;
-spersonalizowane uczenie się: model edukacji pasujący dla każdego
zastępowany jest spersonalizowanymi listami i ścieżkami indywidualnego
uczenia się, które odpowiadają osobistym potrzebom i zainteresowaniom
uczących;
- nowe relacje: nauczyciel nie jest już w centrum procesu kształcenia, schodzi
na bok, nie jest już także przedmiotowym specjalistą, lecz raczej mentorem,
doradcą lub jak już wcześniej wspomniano coauchem, posiadającym wiedzę
i umiejętności z kilku dyscyplin naukowych;
- nowe formy oceniania: mniejszą uwagę przykłada się do egzaminów (czy
testów) a bardziej skupia się na przedstawianiu wyników swej pracy,
pomysłów czy koncepcji, na zawartości portfolio (zbioru prac uczącego się),
na prezentacji i kreacji artefaktów w celu demonstracji wyników uczenia się
i umiejętności;
- pedagogika oparta na neuronaukach: najbardziej futurystyczne, innowacyjne
daleko myślące szkoły dostrzegają wagę neuroedukacji i uczenia się
wykorzystującego procesy umysłowe a dydaktyka wykorzystuje najnowsze
osiągnięcia neuronauk. Z falą publikacji z tego zakresu mieliśmy do
czynienia w ubiegłej dekadzie15.
Powyższe trendy wskazują, że w wielu rozwiniętych krajach zwraca
się uwagę na innowacyjność w edukacji, bowiem kultura innowacji staje się
odpowiedzią na dynamiczne współczesne procesy transformacyjne,
zachodzące zarówno w społeczeństwie, jak i w edukacji.
Przykłady szkół przyszłości i nowych modeli edukacji
Poniżej scharakteryzowano wybrane przykłady szkół przyszłości i
nowe modele edukacji rozwijane w różnych krajach na świecie. Są one nie
tylko wyznacznikiem zapowiedzi dokonujących się zmian w edukacji, ale także
przykładem kreatywnego myślenia nauczycieli, rodziców i twórców nowych
przestrzeni edukacyjnych oraz także nowatorskiego podejścia do niej.
1. Przestrzenie innowacyjnego uczenia się: Ørested Gimnazjum
(Kopenhaga, Dania)16
To publiczne gimnazjum jest znane ze swojej innowacyjnej architektury,
sprzyjającej otwartym środowiskom do nauki, zamiast tradycyjnych
zamkniętych sal lekcyjnych, oraz ze względu na profil zorientowany na
media skupiający się na mediach, komunikacji i kulturze.
Zob. JUSZCZYK, S. 2010. Czy neurodydaktyka stanie się nowym paradygmatem w
społeczeństwie uczącym się? Próba analizy problemu. W: E. Petlák, red., Neuropedagogika a
vyučovanie. Nitra: Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre, s. 23-44. ISBN 978-80-8094-744-6
16 https://oerestadgym.dk/ - 20.05.2021
15
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2. Innowacyjne cele: Green School Bali (Bali, Indonezja)17
Zielona Szkoła jest prywatnym i międzynarodowym przedszkolem i szkołą,
położonym nad rzeką Ayung w pobliżu Abiansemal, Badung Regency na
Bali w Indonezji. Szkoła została założona przez Johna i Cynthię Hardy.
Stała się globalną siecią edukacyjną, przeznaczoną do kreowania globalnej
społeczności uczących się, tworzącą nasz świat jako ciągły, bez barier
fizycznych i społecznych, z otwartą przestrzenią. W celu funkcjonowania
w świecie, który rozwija się w sposób wykładniczy, potrzebujemy edukacji
inspirującej uczących się do innowacji, znajdowania celów, lubiących
uczyć się i oddziałujących na otoczenie teraz a nie dopiero w przyszłości.
Społeczność uczących się pozwala wszystkim uczyć się, współpracować i
łączyć się zarówno globalnie jak i lokalnie – uczący się i nauczyciele z
rodzicami i lokalną społecznością (otoczeniem). Szkoła korzysta z energii
słonecznej (ogniwa fotowoltaiczne) i naturalnych surowców (np. drewno).
3. Innowacyjne nauczanie i uczenie się: Waldorf School of the Peninsula
(California, USA)18
Szkoła Waldorfska w Peninsula została założona już w 1984 r. przez nauczycieli
i edukatorów motywowanych wielką potrzebą stworzenia szkoły, która
odwołuje się do serca a także rozumu dziecka. Wszechstronny rozwój
dziecka stał się podstawą filozofii funkcjonowania szkoły, jej programu
oraz środowiska, w której szkoła się znajduje. Zdaniem specjalistów szkoła
postrzegana jest jako przykład inteligentnej edukacji XXI wieku.
4. Innowacyjny program: Awecademy (Kanada)19
Poprzez platformę online oraz programy offline Awecademy (w skrócie Awe)
oferuje interdyscyplinarne programy, które wyposażają uczących się,
nauczycieli oraz liderów przedsiębiorczości (przemysłu) w nową wiedzę i
krytyczne umiejętności przeżycia, uwzględniające przyszłe wpływy:
rozwija optymizm wobec przyszłości i przygotowuje do funkcjonowania w
erze wyobraźni. Jak twierdzi Jason Silva, zajmujący się Brain Games
(grami umysłowymi) w National Geographic oraz twórca kanału YouTube,
Awe jest skupiona na zamyśle jak edukować następną generację i
przygotować ją do przyszłości, w której AI zaburzy funkcjonowanie
wszystkich organizacji.
5. The Knowledge Society (TKS)20: USA i Kanada wspólnie opracowały 10miesięczny z tygodniowymi sesjami, innowacyjny program nauczania o
nazwie „The Knowledge Society” (społeczeństwo wiedzy). Na podobnej
zasadzie opracowano program funkcjonowania Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie, ale uczący się w Polsce odwiedzają centrum jedynie w
trakcie kilkugodzinnych wycieczek. Natomiast uczestnicy TKS w wieku
13-17 lat aplikują indywidualnie do uczestniczenia w tym programie i są
przyjmowani po udzieleniu satysfakcjonującego wywiadu, prowadzonego
17

https://www.greenschool.org/ - 20.05.2021
https://waldorfpeninsula.org/ - 20.05.2021
19 https://www.awecademy.org/about -20.05.2021
20 https://tks.world – 20.05.2021
18
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przez specjalistów. Wywiad pozwala także na zgrupowanie określonych
uczestników wokół interesującego ich tematu/problemu, np.: zielona energia,
innowacje i kultura innowacji, sztuczna inteligencja, nanotechnologie, etc.
Jak mówią uczestnicy TKS „jesteśmy następną generacją innowatorów,
naukowców, przedsiębiorców, którzy chcą rozwiązać największe problemy
współczesnego świata”. Przedmiotem analiz jest: AI, nanotechnologie czy
innowacyjne organizacje/przedsiębiorstwa typu Microsoft. Uczący się mają
dostęp do specjalistów z innowacyjnych spółek, typu: Google, Tesla, czy
SpaceX.
Wykładniczy rozwój przedsiębiorstw, organizacji czy przemysłu jest
wynikiem wdrażania możliwości AI a w procesie nauczania VR (Virtual
Reality - wirtualna rzeczywistość) oraz AR (Augmented Reality - rozszerzona
rzeczywistość). Specjaliści uważają, że większe zainteresowanie uczących się
nauką może spowodować interakcja ze sztucznym światem, bardziej efektywna
niż bierne oglądanie filmów wideo czy używanie elektronicznych gier
dydaktycznych. Uczący się mogą monitorować i minimalizować oddziaływanie
człowieka na środowisko, klimat, czy zdrowie. VR umożliwia także podróże
do makroświata: Ziemia, planety, kosmos i mikroświata: świat komórek
biologicznych, bakterii i wirusów.21 To powoduje, że nauki techniczne (a w
nich nowe materiały, technologie, nowe przestrzenie) zaczynają pojawiać się w
procesie kształcenia, ale dla wielu nauczycieli nauki techniczne to nowe
terytorium, w którym muszą poznać wiele nowych dla nich informacji. Stąd
postulat odchodzenia od sztywnego nauczania przedmiotowego (dyscyplinowego)
na rzecz nauczania trandsyscyplinarnego (wielodyscyplinowego) oraz znaczącej
modernizacji procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
Pandemia Covid-19 znacząco zmniejszyła naszą aktywność fizyczną,
ograniczyła relacje społeczne i wpłynęła pobudzająco na sferę emocjonalną
zarówno dorosłych jak i dzieci. Dlatego obserwuje się coraz więcej przypadków
agresji a nawet przemocy w rodzinie, w relacjach społecznych osób dorosłych
i w grupie rówieśniczej dzieci. W związku z tym w pracy pedagogicznej
nauczycieli pojawiło się bardzo ważne zagadnienie dobrostanu (well-being)
uczniów oraz oczekiwanie ze strony rodziców, aby nauczyciele w sposób
profesjonalny kształtowali u uczących się ten dobrostan w trakcie zajęć
kontaktowych, odbudowując zdrowie psychiczne i fizyczne/somatyczne uczniów.
Konkluzje
Wykładniczy rozwój światowej gospodarki, spowodowany wdrażaniem
AI do przemysłu (Przemysł 4.0), przedsiębiorstw i organizacji powoduje istotne
zmiany społeczne (Społeczeństwo 5.0), a stąd oddziałuje silnie na systemy
edukacji w wielu krajach świata. W tych systemach pojawiają się innowacyjne
21

https://www.bettshow.com/bett-articles/vr-in-the-classroom-a-foundation-in-educationalpedagogy - 20.05.2021
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modele szkoły (nie tylko w zakresie osiąganych celów, ale także w zakresie
przestrzeni funkcjonowania uczących się22), programy nauczania, metody
nauczania, czy style uczenia się, prowadzące do równomiernego rozwoju sfer
u uczących się. Następne generacje uczących się powinny być w szkole tak
kształcone, aby mogły sprostać zawodom przyszłości. Powinna być kształtowana
u nich przede wszystkim umiejętność adaptacji do coraz nowszych wymogów
i warunków funkcjonowania, czyli ogólnie „adaptacja do zmiany”. Szereg
nowych umiejętności kształtowanych przez szkołę zostało nazwanych
umiejętnościami przeżycia w XXI wieku. Nauczanie przedmiotowe powinno
zostać zastąpione nauczaniem wielodyscyplinowym z dużą dozą informacji z
zakresu nauk technicznych. To nakłada na system kształcenia nauczycieli
potrzebę wprowadzenia znaczących zmian zarówno w zakresie celów, treści i
metod oraz realizowanych funkcji, aby mogli realizować alfabetyzację danych,
alfabetyzację technologiczną i człowieczą. Ten proces nie może być zbyt
rozciągnięty w czasie, ponieważ edukacja powinna nadążać za zmianami
technologicznymi, społecznymi i kulturowymi współczesnego świata.
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Edukacja klimatyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym
Climate Education for Preschool Children
Anna Klim-Klimaszewska
Abstract
Climate has become an ever-present topic. Discussions on climate
change are held on TV, in the Internet, and on the street. Climate change
is one of the biggest challenges of our times for it affects the way
societies and economies around the world operate: from dangerous
weather anomalies, through a drop in crop production, to international
conflict escalation. What is more, the consequences of climate change
pose a risk to many areas of life. Therefore, one ought to take actions to
limit it. For the actions to be effective, climate change-related education
must start as early as in kindergartens. The article will present theoretical
considerations concerning preschool education for climate protection and
examples of good practices in the field available to preschool-age
children.

Keywords: Climate. Risks. Prevention. Education for climate. Kindergarten.
6-year-old child.
Introduction
Climate change is the most crucial issue the world faces. It has an
impact on all humankind and the survival of our civilization. This is because
climate change affects the way societies and economies around the world
operate: from dangerous weather anomalies, through a drop in crop production,
to international conflict escalation. The consequences of climate are also a
grave danger for the energy sector (damage to energy lines as a result of
hurricanes and intense storms, access difficulties to power systems’ cooling
water), agriculture (decrease in plant production due to changeability of
precipitation and frequent droughts), and transport (destruction of road
infrastructure and vehicles because of temperature extremes, increased accident
risk due to rapidly changing weather). Therefore, it is worth to take actions to
limit the above consequences and introduce the issue very early, in
kindergartens, since our preschool-age children will soon grow up to become
adults implementing the principles of sustainable resource management in their
own lives.
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Climate change education for preschool children
The target of climate change education for preschool children is to help
preschool-age children understand climate change and show them that their
actions and lifestyles make them accountable for the future of our planet. If
preschool-age children adopt environmentally friendly lifestyles, they will
become teachers themselves, able to educate their parents. Thus, knowledge
about climate change and its impact on the environment and humankind must
be spread clearly and comprehensibly and children should be taught how to
prevent climate change through everyday actions.
The objectives of climate change education in kindergartens should be:
a) with respect to information – acquisition of sound knowledge of:
 climate (what is climate);
 human impact on climate and climate impact on humankind (societies
worldwide);
 complexity of the reasons and consequences of climate change,
understanding this complexity;
 climatic relations: global North – global South;
 undertaking actions aimed at limitation of the anthropogenic impact on
climate and adaptation to the consequences of climate change;
b) with respect to skills:
 development of critical, independent thinking (e.g. asking questions,
investigating, analyzing);
 perception of natural harmony and order, system complexity;
 performance of simple natural and climatic experiments and
observations;
 independent search for knowledge;
 problem solving;
 focus on one’s own experience;
 personal contact and deep involvement with nature;
 differentiating authentic nature from common misconceptions of nature
(based on one’s own experience with nature);
 cooperation and sharing life with other living things (human beings,
animals, plants);
c) with respect to attitudes – developing the following in children:
 responsibility for all living things;
 empathy to all living things;
 biocentrism (which stands in contrast to anthropocentrism), i.e.
awareness of co-existence of and mutual relations between people and
nature, a sense of closeness with nature and the fact that nature is of
immense value and people are an inherent element of the ecosystem;
 respect for one another, oneself and all living things, proper regard for
nature;
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feeling of safety when in contact with nature;
readiness to search for the “new”;
self-regulation (based on independent thinking and self-reflection);
justice, solidarity, including climatic solidarity, as part of the relation:
global North – global South;
 sense of capacity to have an impact – agency.
The implementation of climate change didactic contents should be associated
with the teaching methods based on the children-centered approach,
development of critical thinking skills and values favoring environment
protection, such as:
 Introducing the philosophical inquiry method for children by Matthew
Lipman with the use of materials regarding nature, environment
protection, climate etc. as a tribute to discussions. A child who works using
this method becomes more mature, has the capacity to take decisions about
his own learning process (among other things, about the discussed topic)
on the basis of inspirations delivered in the form of visuals, texts, and
offered or organized experiences. The teacher becomes the child's guide
and partner. The method of philosophical inquiry for children allows one
to develop critical thinking skills and shape attitudes contributing to
environment and climate protection, e.g. openness to the “new”, empathy
and respect (Lipman, 1967, Bynum, Lipman, 1976, Lipman, Sharp,
Oscanyan, 1980).
 Using other children-centered methods and following them in the process
of education, for instance methods used in Waldorf early education,
Montessori kindergartens, liberal, democratic kindergartens, so that
teachers treat their work with children as a process of autodidacticism.
Such methods develop curious, enquiring minds, self-regulation, selfesteem, and agency, which in turn promote effective climate change
teaching and children’s deep interest.
 Using the storytelling method to stimulate children to personally
experience a given subject matter and auto-reflect (Mellon, 2000).
 Creating a coherent story (African story-style) about climate, always told
as a complete story, which would be suited to cognitive abilities of various
age groups and which would carry more and more meanings with time.
One could discover a new thought or wisdom each time the story is told.
The story would engage mentally and emotionally both the teacher and
children, while metaphorically describing the complexity of climate
change and encouraging environment protection (Kipling, 2004).
 Combining information about climate (ecosystem operation, impact of
pollution on human life, human impact on climate and climate pollution)
with skills (observing natural phenomena and drawing conclusions,
critical analysis, etc.), attitude development and intensification of values
favoring climate and environment protection (finding values in nature and
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the place of children in the natural environment thanks to activities carried
out outdoors and personal contact with nature). An educational process
conducted in this manner – from experience to reflection – would develop
both senses and knowledge and children would be able to see the
relationship between what is happening in nature and their own actions.
Organizing outdoor activities based on personal contact with nature and
experiencing it in combination with reflections upon one’s own
experience. It is important to combine all submitted information (about
ecosystem operation, impact of pollution on human life, human impact on
climate and climate pollution) and skills (observing natural phenomena
and drawing conclusions, critical analysis, etc.) with the discussion about
the values promoting climate and environment protection and
development of capacities to find values and one’s place in nature.
Organizing meetings with witnesses of the consequences of climate
change worldwide, e.g. originating from islands deemed to sink as a result
of progressing climate change.
Organizing cyclical meetings guiding children, from contact with nature
and small ecosystem, through the discussion about Earth’s ecosystem
dependencies, to the explanation of its complexity, for instance, outdoor
trips, scientific observations and experiments in small ecosystems, such as
a jar, a fish tank, a school garden, including team-work tasks (e.g. shared
gardening) as a starting point for discussions concerning joint
responsibility, cooperation skills, justice, equality and solidarity, also
during climate negotiations at global fora. During such classes, it is worth
remembering that responsibility may be both individual and joint.
Presenting stories demonstrating lifestyles of children in various parts of
the world, examples of threats related to climate change and global
solutions.
Conducting scientific experiments (on a small scale) accounting for
climatic issues, such as the greenhouse effect.
Conducting a series of classes showing the impact of everyday human
decisions and actions on the whole ecosystem and climate change, such as
a trip to a poultry farm combined with a discussion about ethics and
climate, a trip to a supermarket and comparing two shopping baskets
combined with a discussion about the effect of everyday activities (such
as shopping, dietary habits, transport routines) at a local and global level.
It is important to mix knowledge, skill development (also critical analysis),
and attitude development (including but not limited to agency,
responsibility, and empathy) based on values promoting environment and
climate protection. Such classes should be suited to the local context (an
issue of particular importance for a given community or in a given region,
the ability to plan outdoor trips, the need to develop a particular skill or
reinforce certain values in a given group of children).
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Good and effective climate change education for preschool-age
children ought to be interdisciplinary – the topics must be selected at various
levels of education and seen from different angles. All prepared materials
should be presented as a cycle of regular classes, also a several-year long cycle
of classes in kindergartens – starting at the age of 3 and continuing up to the
age of 6, experiences, discussions, trips and tasks, the educational process,
which conflate variable methods offering children a wide spectrum of
advantages. During the process, children ought to have the ability to come in
contact with nature (e.g. the learning through nature method), conduct
observations and scientific research, conduct critical analyses, discuss and
reflect, cooperate, take responsibility, and learn autonomously (e.g. Roger
Hart’s Ladder of Participation) (Hart, 2008).
When implementing climate change education contents in
kindergartens, they ought to start with concrete examples at a local level and go
upwards to reach the global level. Dissemination of information must be
combined with skill development and the shaping of values promoting nature
and climate protection (e.g. on the basis of Schwartz’s model of the value
system) (Schwartz, 2012). Emphasis should be put on the existing and welltried methods and techniques of teaching based on children-centered approach,
allowing pupils to develop critical thinking and analytical skills (e.g.
philosophical inquiry, systemic thinking development). Moreover, theoretical
teaching should be supplemented by its everyday practical application
(Kucińska, 2015).
Examples of good practices in the field of climate change education in
kindergartens
Class scenario no. 1 (Kraszewski, Stanisławska-Meysztowicz, 2010)
Topic: The fundamentals of climate every child knows about!
Goals – the child:
 can distinguish between the weather and climate,
 can enumerate the basic reasons and consequences of climate change,
 develops musical and artistic skills,
 works individually and in a team.
Methods of work: brainstorming, didactic games, learning a song, guided
activities
Forms of work: group work, teamwork, individual work
Didactic means: in a folder – 4 A3-size coloring pages showing kids dressed
suitably to the weather conditions prevalent during one of the four seasons of
the year; on a CD – a contoured map of Poland; illustrations of 3 different types
of weather and 3 different climate zones, illustrations showing changes in the
seasons of the year, lollipops with happy and sad faces, illustrations of the
environment and climate-friendly and unfriendly phenomena, 4 jigsaw puzzles
showing climate change consequences; others: cotton wool, silver lining,
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pastels, glossy yellow paper, white and navy blue soft paper, play dough,
skipping ropes/jump ropes/tape/rope.
Class course:
Introduction
The teacher asks children to look out the window and asks what the weather is
like (the sun is shining, it is raining, it is snowing, the wind is mild/strong/it is
windy, the sun is clear/it is cloudy). What was the weather like yesterday? Can
anyone guess what the weather is going to be like tomorrow?
Topic performance
1. Weather components. The teacher assigns children to four groups. With the
use of the materials distributed on their desks, children prepare the following
weather components: clouds which they cut out themselves (white and navy
blue paper sheet), the sun (glossy yellow paper), snow (cotton ball), rain
(little silver lining balls), thunder (red play-dough), wind (white and grey
pastels). The elements of the weather may vary, depending on the season of
the year, e.g. in the winter – snow, wind, sun, clouds, in the summer – sun,
rain, thunders, clouds.
2. Weather forecast. The teacher puts on display a board with Poland’s contours
(with the sea marked in the north and mountains in the south) and reads out
a weather forecast. Children stick the weather components they have
prepared to the right places on the map. A weather forecast sample: It will
be a beautiful and sunny day today at the seaside. The sun will be shining
along the whole Baltic coast. There will be a high of 22°C. Possible
occasional clouds. Expect a lot of sunshine in the Polish capital, Warsaw,
and thunderstorms in the evening. In the mountains, expect a somewhat
worse weather. There will be a high of only 15°C, dense clouds, and heavy
rain. Expect heavy wind, too.
3. Teaching a song: “Cheer up our little sun! This gloomy face is just no fun!
Cheer up our little sun, make it easy to march one by one!” - children sing
the song standing in a circle, acting it out:
“Cheer up our little sun!” – children show a happy face,
“This gloomy face is just no fun!’ – children grab their faces and pretend to
be sad and worried,
“Cheer up our little sun,” – children show a happy face again,
“make it easy to march one by one!” – children start marching.
The song may be sung to some background music or without any.
4. What is “weather”? The teacher holds up some illustrations of three different
types of weather (e.g. rainy, sunny, windy), puts them up on the board and
explains what the weather is (the state of the atmosphere at a given moment;
it can change from one minute to another; the weather can be observed
when we look out the window: is it raining? snowing? is it warm? is it cold?
is it windy? is it cloudy? etc.).
5. Seasons of the year. The teacher asks children which season of the year is
their favorite and why (children’s answers: winter because there is a lot of
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snow, summer because it is hot, spring because everything is blooming, fall
because leaves are falling, etc.).
6. Coloring pages. Every group receives a white A3-size coloring page;
coloring pages show children dressed right for the weather conditions
prevailing at certain seasons of the year (summer - a T-shirt and shorts/skirt,
swimming suit; winter - a winter cap, scarf, winter suit etc.); in their groups,
the children are to color together a selected child.
7. What is climate? The teacher shows some illustrations of different types of
climate (e.g. tropical, polar, temperate), puts them up on the other side of
the board than the weather pictures and explains what climate is (weather
phenomena typical of a given area, e.g. precipitation (how much it rains)
and temperature, we know about after years of observations; climate of a
given place should not change; the Polish climate is as follows: we have
four seasons of the year: spring, summer, fall, winter; on a tropical island
it is hot and sunny all year round; anywhere near the north pole, where we
have polar climate, the winters are long and the summers – short). The
teacher and children jointly conclude that the weather and climate are two
different phenomena.
8. Teaching a poem: Children form a circle and learn a poem. The words of a
poem are acted out:
“Weather and climate aren’t the same, but how? Yeah, but how? Weather’s
short-term and what is outside right now. Yeah right now.
But climate is a bigger thing, over time and long-lasting!”.
(climate vs weather – Science Rap Academy, youtube)
9. Changes in the seasons of the year. The teacher asks children whether they
have noticed any changes in the seasons of the year in Poland. The teacher
shows children sets of pictures showing the situation now and then. The
children are to put them in a chronological order:
 snow covered mountain slope, many skiers/ mountain slopes almost
without snow, few skiers,
 people walking in the street, wearing summer clothes/ people
bathing/swimming in city fountains,
 family celebrating Christmas, snow and ice outside/ family celebrating
Christmas, greyish-greenish field outside
10. Causes of climate change. The teacher asks children to help him list the
reasons why the temperature on Earth keeps increasing. Children gather in
front of the teacher, facing him. The teacher distributes paper lollipops with
a happy face on one side and a sad face on the other. The children must
present the correct face of the lollipop, depending on the picture the teacher
shows them:
 non-environmentally and non-climate friendly phenomena (children put
up the sad face lollipops): cars queuing in traffic jams, smoking factory
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chimneys, planes leaving trails of fumes, people burning waste in fires,
deforestation,
 environmentally and climate friendly phenomena (children put up the
happy face lollipops): riding a bicycle, walking, sailing, planting trees, waste
sorting, shopping using a fabric bag.
11. Consequences of climate change. Each of the four groups receives a jigsaw
puzzle showing a different consequence of climate change (e.g. melting
glacier, icebergs turned into ice floating in the Arctic, a dried up field,
marine flooding of a coral island, fire-ravaged Australia, flooded New
Orleans); each group determines what their picture shows and describes the
situation with teacher’s support.
12. Animals and climate change. The teacher creates three circles on the floor
(using skipping ropes, jump ropes, ribbon/tape, or rope, preferably in blue),
which represent for ponds. During the game, children imitate jumping frogs.
When the music plays (e.g. sounds of nature), frogs move around the ponds.
When the music stops, children must jump inside one of the ponds. When
the first round is over, the teacher loudly notices that the temperature is
rising, causing one of the ponds to dry out (the teacher takes one of the
circles away). When the music stops, children - reptiles - must fit in the
remaining two ponds. The game continues until only one pond is left.
Children analyze the situation together with the teacher.
Summary
Children sit down facing the weather map of Poland they had decorated before.
The teacher asks the weather will be like in 20 to 30 years’ time if we do not
take care of climate. Then, he lists some negative activities contributing the
atmosphere warming. A volunteer is asked to become a “preschool weather
presenter” and to make a “future weather forecast”, e.g. sunny everywhere,
many thunderstorms.
Class scenario no. 2 (Kraszewski, Stanisławska-Meysztowicz, 2010)
Topic: Saving energy helps the environment and climate!
Goals - the child:
- knows the terms “electric power” and “power plant”,
- can differentiate between correct and incorrect use of electrical equipment,
- lists wind and the sun as environment- and climate-friendly energy sources.
Methods of work: chat, brainstorming, didactic game, play, practical activities
Forms of work: group work, teamwork, individual work
Didactic means: in a folder - a picture of a residential building and a power
plant, boards with behaviors, steps for making a little windmill; on a CD –
pictures of many electrical devices, elements of four jigsaw puzzles showing
different ways of solar panel use; others: white paper squares, plugs/corks,

91

Klim-Klimaszewska, A.:
Edukacja klimatyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym

shish kebab sticks, thumbtacks, a recording of blowing wind, a regular and
energy-saving bulb
Class course:
Introduction
The teacher distributes pictures showing various devices/equipment (such as a
computer, radio, vacuum cleaner, washing machine, lamp, electric cooker,
kettle, hairdryer). Children talk about what the pictures show and what the
devices are used for. Next, the teacher asks what the devices have in common.
Children: they can all be plugged in, they use electricity; electrical power of
electric current is the energy electric current transmits to a receiver which
performs work; to work, every device needs to be plugged in to a current source
from which it derives power; children eat to be strong, just as devices take in
energy to operate. The teacher asks children where electrical power comes from
(in power plants, the power plant: an industrial facility which produces
electrical energy by processing other types of energy; large buildings where
current is generated).
Topic performance
1. Energy vs pollution. The teacher shows a large picture of a residential
building and a power plant and asks children what the picture present. What
are individual people in the pictures doing? The teacher highlights that
everyone uses a lot of equipment, which is why power plants must operate
intensely in order to produce such considerable amounts of energy. The
teacher asks what should be done so that power plants limit the volume of
fumes produced (to use electrical devices as little as possible). The use of
some devices may be limited (computers - playing boardgames, hair-dryer
- hair can dry on its own in the summertime, etc.)? In a minute, children will
learn about behaviors which can limit power plant operations and thus fumes
they produce.
2. A “spot the difference” game. The teacher shows children a couple of
boards presenting two remarkably similar situations; the children are to
spot the difference and say which behavior promotes energy saving”
1. The sun is shining outside, Tom is in his room, building blocks....
a) with the light on
b) with the light off
2. Caroline is playing with her dolls, the computer on her desk...
a) is turned on
b) is turned off
3. Mom is reading a bedtime story to Kate; in her room...
a) only a night-lamp by the bed to help mom read is on
b) a night-lamp and a lamp on a coffee table are on
4. Dad is putting the kettle on (a cup sitting next to it); the kettle is....
a) full
b) filled only with a cup of water
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5. My aunt has washed some clothes; next to the washing machine, on a
cord I can see...
a) two blouses hanging
b) three blouses, some socks, and trousers
6. It is snowing outside; in the room...
a) the window is wide open, the heaters are on, set to a high temperature
b) the window is closed, the heater is set to a moderate temperature
3. Learning a song. Children learn a song to the melody of a Polish song “Mało
nas, mało nas do pieczenia chleba” (“There is few of us to bake bread”)
“Great grey smoke, great grey smoke
is going straight up in the air to choke
we do not, we do not
need any smoke anymore”
Children sing holding hands and walking in a circle.
4. Light bulbs. The teacher holds up two light bulbs - a traditional one and an
energy-saving one. Next, s/he asks who has energy-saving light bulbs at
home and recommends using them.
5. Renewable energy sources - wind energy. The teacher tells children that
energy powering household appliances may be generated by a more
environment-friendly methods, which they will find out about soon.
Children approach their desks and make simple windmills using paper, cork,
sticks and thumbtacks. The teacher asks children to demonstrate how to
make the windmill move. What else can the wind move? Children answer:
kites, gliders, sailing vessels, dandelion seeds, it allows birds to fly, it can
move tree tops. Wind blowing sounds in the background, the children start
to imitate the elements affected by the wind: a glider (by bending forward
and sideways, arms extended sideways), birds (by waving hands up and
down), a tree (by bending the whole body sideways, arms extended
upwards) etc.
6. Solar energy. The teacher assigns children to four groups and tells them that
wind is not the only environment-friendly energy source. Children will learn
about another one when they complete a jigsaw puzzle. Each group is
handed a jigsaw puzzle demonstrating a different method of solar panel use
(e.g. for heating up pool water, powering road-sings, powering residential
buildings, powering calculators, solar vehicles, cooking/barbecuing). How
can the sun heat up water? The teacher asks children to close their eyes and
face the sun/a lamp and then to describe their feelings/sensations. Children
and teacher jointly conclude that the sun heats up the face, which is why it
is a source of energy.
7. A voluntary activity: making a solar cooker. To construct the device, you
will need two cardboard boxes of different sizes. The smaller box should be
painted in black with, for instance, a poster paint, whereas the bigger box
should be lined with some aluminum tape, including cardboard closing. In
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order to boil water, a pot with some fluid should be placed at the bottom of
the black box, the box itself should be covered with some transparent foil,
put inside the aluminum lined box, and then exposed to sunlight. The blackpainted box will absorb more sunlight, aluminum foil reflects it and focuses
on the pot with water, whereas transparent foil keeps the heat in. Ten liters
of water can be boiled that way in two hours. The device can be prepared as
a group work.
Summary
Movement-based activity/game: children form a circle and sing a song: “Father
Virgilio taught his children well. And had one hundred and twenty-three of
them. Holla children, holla ha holla ha, holla ha. Do everything what I do, what
I do.” A volunteer enters the circle and says: When I am playing with my Lego
blocks, my computer is turned off. The remaining children clap their hands. The
volunteer returns to his spot, the children sing the song again, and then another
child stands in the middle and says one activity which promotes energy saving
etc. The song may be sung to or without background music (children speak
when the recording stops).
Class scenario no. 3 (Kraszewski, Stanisławska-Meysztowicz, 2010)
Topic: He who saves water will be rewarded!
General goals – the child:
 is aware of the value of water for men, animals and plants;
 knows the principles of water saving;
 knows the ways of using rainwater, learns the term “rainwater”.
Methods of work: brainstorming, experiment, talk, show, a didactic game, play,
technical activity
Forms of work: group work, teamwork, individual work
Didactic means: handouts with watering cans and flowers to color, behavior
boards; CD with pictures/photos of many animals; other: a bowl full of water,
paper bands, crayons, scissors, stapler, cress seeds, jar tops, cotton wads/paper
towels
Class course:
Introduction
What do we know about water? The teacher shows children (sitting in a circle)
some water (brought in a bowl because a bottle would immediately suggest
drinking)) and asks: What is water? What can it be used for (to drink, wash,
cook, water the plants, etc.)? Where can it be found (in a tap, lake, river, sea,
shop, etc.)? Can children imagine a day without water? Can water be substituted
with anything else?
The teacher talks about countries with highly limited access to water, no taps,
where people need to travel long distances to get water and use it sparingly so
that they have enough to drink, wash etc. In Africa, one inhabitant has as much
water to use for one day as we use for a single handwash.
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Topic performance
1. Experiment. The teacher suggests carrying out the following experiment: put
a bowl under a dripping tap to check how much water can be collected
during their class. They will return to the experiment at the end of the class.
2. Water needed by animals. The teacher scatters multiple illustrations of
various animals all over the carpet. Next, s/he asks every child to take turns,
stand up, and select one animal that needs to water to live. A child who has
chosen e.g. a dog, says: I am a dog and I need water to drink and wash
myself; a fish - I am a fish and I need water to swim. Finally, when no
animals are left, it appears that every living creature needs water to exist.
3. Water needed by plants. The teacher and children decide which children will
be flowers and which watering cans, and then distributes the items to be
colored by children. Next, children cut out the corresponding shapes (flower
or watering can). Flowers are then stapled to paper bands and worn on the
child’s head or wrist. The teacher asks children to create pairs, where one
person will be a flower and another a water can. Next, s/he plays a happy
melody and children start to dance in pairs. When the music stops, when
signaled by the teacher all the “children-water cans” “water” the flowers,
which causes them to “grow” and bloom (extend arms, hands). The teacher
comments that the flowers have bloomed thanks to attentive and frequent
watering, which means that flowers need water to live just as animals do.
Without water, flowers would wilt, die back.
4. Rainwater. The teacher asks children who lives in a detached (single family)
house (the remaining children are asked to imagine that they lived in a
detached house). Next, s/he asks children how rainwater can be used (place
a large container next to your house where rainwater will be collected;
when it is sunny and dry, rainwater can be used to water the garden).
5. Choosing the right behavior. Children sit across the teacher, who shows them
pictures of two situations demonstrating positive and negative behaviors.
Children point at the positive behavior which should be imitated and then
justify their choice.
a) Brushing teeth
1. John is brushing his teeth and holding a cup of water.
2. John is brushing his teeth, the tap is open, water is running.
b) Bathing
1. Alexandra is taking a shower.
2. Alexandra is taking a bath.
c) Watering plants
1. Mom is drawing some rainwater from the rainwater container in her
watering can
to water her garden.
2. Mom is drawing some tap water in her watering can
to water her garden.
d) Washing dishes
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1. Dad is washing dishes in a bowl.
2. Dad is washing dishes, water is running.
e) Shaving
1. Uncle is shaving with the use of a bowl
filled with water.
2. Uncle is shaving, water is running.
f) Hand-washing clothes
1. A neighbor is hand-washing her clothes in a bowl.
2. A neighbor is hand-washing her clothes,
water is running.
6. Game involving physical movement. Children form a circle and sing a song
performing certain activities:
“A kitty, a kitty is washing his nose
mouth, mouth, ears, and neck I suppose
and I, and I and my kitty Giovanni
are washing a hanky for my mommy!
Water is dripping from a tap, plink, plink
I’m washing a hanky, splash, splash
water from a tap, drip, drip
I’m washing a hanky, swish, swish!”
Summary
1. The teacher and children return to their experiment – they verify how much
water has accumulated in their bowl during the class. Their result is
subsequently compared with the time spent playing, shopping with parents,
visiting grandmothers, going for walk, etc. The teacher asks children what
would happen if everyone had a dripping tap at home. S/he also asks
children to check their taps at homes when they are back from kindergarten.
The water they collected will be used in the task.
2. Sowing cress – children sit their tables, every child is given e.g. a large lid
(or a small and empty yoghurt cup) to be lined with some cotton balls/paper
towel, seeded with cress, and sprinkled with water (collected during the
previous experiment). Any remaining water is used to water plants/flowers.
Children will take their cress home and their task will be to take care of it.
Conclusions
Climate change is highlighted by scientists, politicians, and journalists
alike. They all stress that even though individual actions will not suffice, they
are necessary to start systemic changes. One of such changes is properly run
climate change education.
There are many publications focusing on climate change in subject
literature. However, most of them apply to climate change education for
elementary school, high school, and university students. Climate-related books
for preschool-age children are rare. It is significant, for when kindergartens start
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teaching young children about climate change, the whole society will benefit.
The author has not found any research regarding the implementation of climate
change education in kindergartens or children’s knowledge about climate
change.
The leader in the fight against climate change seems to be Kindergarten
Starters in Dubai, which is the first in the world to have a certificate of climate
change. The kindergarten prides itself on an innovative and rich curriculum.
Children receive intellectual and creative education about the issues of
urbanization, technological changes, economic strengthening, sustainable
development, and globalization, are equipped with knowledge, abilities and
personal skills required to have a positive impact on the continually changing
world. All of the above is aimed at addressing new development in global
economies, societies and the environment, which make people combat complex
issues (The Kindergarten Starters, 2020).
The federal government of Australia puts great emphasis on the
introduction of the issue of climate change into curricula. Three-year-olds learn
about natural resource protection and recycling, four-year-olds know about
pollution, whereas five-year-olds find out that the surface of the Earth changes
in time as a result of natural processes and human activities. Six-year-olds
explore the issue of sustainable energy (solar panels etc.) and catastrophes –
children describe and predict the effect of environmental changes on individual
living creatures (Whitehouse, 2020).
At Bolsover Infants and Kindergarten in Derbyshire, Northern
England, children learn about the environment and investigate the bases of
climate change every day. What is more, they are encouraged to consider how
they may improve their environment. Fiona Cowen, the Manager of the
Kindergarten, is one of the first climate change teachers trained by the
professional UN academy (How to teach kids about climate change, 2020).
As part of the STEM Road Map project, Vanessa B. Morrison et al.
designed a curriculum module entitled “Optimizing the Human Experience.
Our Changing Environment” and intended for kindergartens. In this module,
children investigate the environment around them with a focus on the needs of
living things and the effects of changes in the environment on these organisms.
Children synthesize their knowledge by publishing a newsletter for the local
community, stressing the environmental changes they have identified
(Morrison, Milner, Walton, et al., 2015).
The Climate Reality Project, a grassroots global non-profit
organization with its headquarters in Washington D.C., is involved in education
about climate change. In cooperation with the National Geographic Kids, it runs
the first blog about climate change addressed at little children, their parents and
teachers. On their official website, one can find lectures and movies about the
harmful effects of climate change and the ways to cope with it from the bottom
up (Climate reality project, 2020).
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Sustainable development education is the priority of Bayer, a company
focusing on climate change-related issues. The company has introduced the
global Bayer Climate Program and pursuing a multi-level educational project
aimed at children. It is an advocate of responsible behaviors with respect to
climate protection and an initiator of climate change discussion through various
initiatives, such as a Child’s Painting Competition. What is more, Bayer
maintains the Baylab Scientific Centre, which complements the system of
education in Poland. Thanks to an attractive formula comprising practical
activities filled with experiments, it is an excellent place to stimulate children’s
passion for life sciences. The objective of the “Tracking carbon footprint”
workshop is to teach children how to live responsibly from their early years. At
the workshop pupils learn about everyday methods to limit carbon footprint,
e.g. unplugging devices that are not used, fixing equipment rather than buying
new ones, not throwing food away, not wasting water, more frequent use of
public transport, limiting the use of cars or planes. Didactic aids, such as models
or virtual reality help one understand the essence of the workshop
(Odpowiedzialny biznes, 2020).
In order to familiarize children with the issue of climate change, NASA
(National Aeronautics and Space Administration) has designed the Climate
Kids website, which is produced by the Earth Science Communications Team
at NASA's Jet Propulsion Laboratory / California Institute of Technology. The
Jet Propulsion Laboratory is a unique national research facility that carries out
robotic space and Earth science missions. JPL continues its world-leading
innovation, implementing programs in planetary exploration, Earth science,
space-based astronomy, and technology development, including educational
programs for preschool-age children. NASA's Climate Kids website tells a
story about our changing planet as seen by the NASA missions exploring the
Earth. The website inspires children to play, become involved in various
activities and articles, which make climate change education available and
appealing. On the website, both children, parents and teachers can find
differences between the weather and climate, learn about the behavior of
oceans, or make s’mores with the use of sunlight (Climate kids, 2020).
In Poland, the Ministry of Climate launches social campaigns aimed at
educating the society about the effects of their everyday decisions on
environmental protection. There are more campaigns targeting preschool-age
children: EcoChildren (saving natural resources and recycling) and Big or small
will be useful for nature all (maintaining balance in the environment). The
campaigns promote activities which teach creative thinking and promote
ecological attitudes (EkoDzieciaki, 2020).
Moreover, the Ministry of the Environment has developed a program
entitled “Climatephilic Children” which bestows knowledge about climate
change and its impact on the environment and, above all, teaches how everyday
activities can prevent it. Children learn not only about global warming or
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renewable energy sources, but also about the ways to save water, energy, and
heat (Nauczyciele, 2020).
It should be concluded that preschool teachers have a variety of
opportunities to present the issue of climate change to children, even without
proper training.
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K problému kvalitatívnej zmeny v príprave a profilácii
(nielen) učiteľa slovenčiny
On the Issue of the Qualitative Change in the Preparation
and Profiling of (not only) Slovak Language Teachers
Milan Ligoš
Abstract
This contribution aims at the area of reconstruction of schools and
profiling of teachers regarding the challenges of modern European
education. The first chapter monitors the circle of concept and real
fulfilment of adequate profiling of teacher adepts in pre-graduate
university studies respecting the essence and social status of this
occupation within intentions of the Slovak Accreditation Agency for
universities (SAAVŠ), compatible with the European Quality Standards
(EGS). Following the qualitative changes of the study programme and the
overall innovative structure of pre-graduate studies of teaching, the
author deals in the second chapter with the question of choice, selection
and formation of good future teachers within the pre-graduate phase, but
also with the perspective of their further and lifelong education and
personal continual profiling. The conclusion illustrates three basic topic
areas of the contribution by statements from literary-artistic sources, also
by highlighting the most important factors in reflexion of a successful
educational system in developed countries, resulting in the thesis of
necessity of organic connection of universities with practice in the
continuum of effective employability of teachers (also other divisions and
occupations) in the society.

Keywords: Teacher. Society. Education. University. Practice. Slovak
language and literature teacher. Study programme. Study.
Standards. Quality. Profiling.
Úvod
Problematike prípravy, statusu a profilácie učiteľa, špecificky učiteľa
materinského jazyka a literatúry, som sa na rôznych miestach venoval už
niekoľko desaťročí. Uvedomujem si vážnosť a dôležitosť tohto povolania
i poslania, ktoré často v chápaní a fungovaní v daných spoločensko-politických
formáciách protirečí(-lo) s jeho podstatou. Naposledy som sa učiteľovi
slovenčiny podrobnejšie synteticky venoval v monografii Vyučovanie
slovenčiny ako materinského jazyka v minulosti, prítomnosti a budúcnosti
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(2019) a na stránkach tohto časopisu v štúdii Tri piliere kvalitatívnej
transformácie výučby materinského jazyka II. (2020 b). Na tomto mieste sa po
úvode k profesii učiteľa budem venovať jednak tematike výberu, prípravy
učiteľa v pregraduálnom štúdiu na vysokej škole s prepojením na potenciálne
možnosti kvalitatívnych zmien, jednak z pozície jeho celoživotného
vzdelávania, najmä však z hľadiska očakávanej vlastnej profilácie na svojej
originálnej profesijnej a životnej ceste.
Výchova a vzdelávanie v rôznych podobách je neodlučiteľne spojené
s dejinami ľudstva v celom kontinuu jeho vývinu. Prirodzená výchova či
zachovanie tradície i rozvíjanie kultúry tvorili integrálnu súčasť reprodukcie
a existencie ľudskej komunity, a takto vo variabilných neformálnych aj
formálnych polohách funguje dodnes a bude spojená s existenciou ľudského
rodu aj do budúcnosti. Možno povedať, že povolanie učiteľa má čoraz
výraznejšie dlhodobú strategickú povahu pre vývoj spoločnosti, lebo jednak
patrí do kategórie povolaní pre dobro človeka so špecifickým pregnantným
zástojom v inštitucionálnom socio-kultúrnom pôsobení na mladú generáciu,
jednak sa vyznačuje komplexnou povahou (ako vôbec pedagogické javy),
pričom efekt potenciálnych a široko roztvorených výsledkov sa prejavuje
v dlhodobom horizonte rozvoja danej spoločnosti či spoločenstva. Tento
rozmer je evidentný a výpovedný vo vyspelých štátoch sveta s kvalitným
školstvom a vzdelávaním. Dá sa povedať, že osobnosť učiteľa v inštitucionálnom
pôsobení neopakovateľne ovplyvňuje celú osobnosť, resp. osobu žiaka i žiackej
komunity, a to od telesných a zdravotných aspektov cez psychosociálne,
nonkognitívne až po kultúrne a duchovno-spirituálne rozmery. Týmto spôsobom
sa ukazuje ako nevyhnutné, aby učiteľ bol na svoje povolanie i poslanie adekvátne
pripravený, celoživotne sa vzdelával a profiloval ako vysokokvalifikovaný
odborník v pedagogickej spôsobilosti (kompetencie v širokom zmysle slova)
s príkladnými rysmi morálky, typickej profesijnej etiky a charakteru človeka.
Jeho ťažiskovými oblasťami pôsobenia sú najmä činnosti výchovy, vzdelávania,
hodnotenia a diagnostikovania, poradenstva a intervencie, pričom tento typ
povolania patrí do skupiny profesií, ktoré sa vyznačujú vysokou mierou
neistoty, jedinečnosti a otvorenosti (porov. Pollak 2005, s. 24 – 25). Možno
konštatovať, že pedagogické aktivity majú vždy charakter premiéry, originality
a jedinečnosti s neúprosnou pominuteľnosťou každej jednotlivej situácie
s celým komplexom vnútorných i kontextových faktorov a parametrov, a to do
veľkej miery nemerateľných, ba i tajomných. Učiteľ sa permanentne dostáva
do nových, neznámych situácií, v ktorých sa musí neodkladne operatívne
rozhodovať s neistými a naširoko otvorenými následkami. Ako som vyššie
avizoval, skúsme si na tomto mieste zhrnúť v tézach niektoré dôležité
východiská k povolaniu učiteľa v koncíznej podobe.
Všeobecne platí, že ak chceme kvalitatívne zmeniť školu a školstvo, na
prvom mieste musíme kvalitatívne transformovať prípravu a celoživotnú
profiláciu i spoločenský status učiteľa. Vzhľadom na vyššie spomenuté
špecifiká pôsobenia učiteľa sa v rámci spoločensko-politických formácií
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historicky dialo, že pozícia a status učiteľa sa v spoločnosti rôzne menil,
a dokonca bol často ideovo-politicky zámerne tento stav aj zneužívaný,
deformovaný, degradovaný či dehonestovaný. Nedávno sme boli svedkami
takejto deformácie a zneužívania povolania učiteľa v socialistickej totalitnej
spoločnosti, keď výber, príprava i pôsobenie učiteľa malo slúžiť programu
komunistickej strany v duchu oficiálnej propagandy marxisticko-leninských
ideálov a budovania „novej spoločnosti“. O týchto aspektoch k statusu učiteľa
a jeho vzdelávaniu som písal (Ak však aspoň niečo s istými kompromismi
prešlo do fázy publikovania!) už v čase diktatúry komunistickej strany
a proletariátu, t. j. pred rokom 1989 v regionálnej tlači, ale najmä v dobových
Učiteľských novinách, Novom Slove alebo v odbornom periodiku Slovenský
jazyk a literatúra v škole (pozri v zozname zdrojov prehľad bibliografie
M. Ligoša). V týchto reláciách som využil o. i. porovnávanie so statusom napr.
traktoristu, lekára, právnika alebo finančných, manažérskych, IT, ba i obchodných
a samosprávnych pozícií. Z uvedeného mi vychodí, že až do dnešných dní je
povolanie učiteľa v postsocialistických krajinách strednej Európy, a špecificky
aj v SR, minimálne reziduálne poznačené len deklarovanou dôležitosťou, avšak
v realite (ako celé školstvo, výchova a vzdelávanie) učitelia ako stav sú celkove
kontinuálne na okraji strednej triedy spoločnosti, markantne diskriminovaní, ba
i ponižovaní, s absenciou nevyhnutných kompetencií, oproti iným zamestnancom
s vysokoškolským vzdelávaním dehonestovaní, často odkázaní na nedôstojný
život, nedosahujúc ani istú štandardnú úroveň (čo je aj istým výstupom
minulých totalitných režimov). Mnohí však napriek tomu zostávajú na svojom
poste vďaka ideálom povolania pre dobro blížneho, viere a nádeji v oblasti
zmysluplnosti každodenného úsilia v pedagogickej praxi, tešiac sa z drobných
úspešných krokov na ceste k progresívnej socio-kultúrnej zmene v užšom
spoločenstve i v spoločnosti. Iným, veľmi závažným problémom je fakt, ako sú
koncipované študijné programy a štandardy pri prípravu učiteľa na univerzitách,
o čom sa aspoň stručne zmienim v tomto príspevku.
Na margo naznačených skutočností načim sa pozrieť, aké postavenie
má učiteľ v najúspešnejších školách vo vyspelých krajinách. Ako je známe,
medzi takéto krajiny patria najmä Južná Kórea, Japonsko, Singapur a Hongong,
z európskeho priestoru je to viacročný líder Fínsko, po ňom idú štáty VB,
posledné desaťročie si 10. miesto vo svete udržalo Poľsko, za ktorým sa
umiestňuje školstvo Dánska, Nemecka, Ruska, pričom 14. miesto zaujali USA.
Z krajín V4 Česko obsadilo 20. miesto, Maďarsko 22. pozíciu a Slovensko
v ostatnom období končilo na 27. priečke (pozri Ligoš, 2020a, s. 103).
V súvislosti s osvedčeným modelom štruktúry regionálnych škôl, precíznym
spracovaním kurikula a kontextu zainteresovanosti celej spoločnosti na poli
vzdelávania sa integrálne „viaže dôsledný výber uchádzačov na učiteľstvo, ich
špecifické vzdelávanie, zamerané na získavanie očakávaných kompetencií,
takisto primerané finančné ohodnotenie a dôstojný status učiteľa v spoločnosti.
V tomto parametri osobitne vyniká aj úspešné fínske školstvo, kde adepti štúdia
učiteľstva sú vyberaní z horných 10% najlepších absolventov stredných škôl,
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pričom učitelia majú rovnaký status v spoločnosti ako lekári či právnici.
V týchto rámcoch potom vychádza, že dokonca i na miesta učiteľa základných
škôl sa uchádza približne desaťnásobný počet adeptov“ (op. cit., s. 104). V tejto
relácii nepochybne platia slová Komenského o tom, že do učiteľského stavu
treba získať a vybrať „najlepších z ľudí“ (Ligoš, 2020c, s. 17). Z medzinárodnej
komparácie je zaujímavé a relevantné zistenie, že pri kvalite školstva sa
nepotvrdili také známe faktory, ako dĺžka povinnej školskej dochádzky či
denného/ročného pobytu žiaka v škole, frekvencia štandardného testovania,
výška zdrojov financovania alebo jednoty vs. diverzifikácie kurikula (pozri
Ligoš, 2020a, s. 104 – 105; porov. aj Muller, 2020).
Naše výskumy (Ligoš, 2003 a i. ) potvrdzujú fakt, že v pôsobení učiteľa
(najmä aprobačných predmetov v sekundárnom vzdelávaní) je zo strany žiakov
na prvom mieste očakávaná ľudská, osobnostná a charakterová dimenzia
(človek s ľudskými a morálnymi predpokladmi, vlastnosťami a cnosťami), za
ktorým nasledujú didakticko-odborové predpoklady a na treťom mieste sa
nachádza oblasť jeho odborného, vedomostného či informačného potenciálu
(znalosti), čo vyúsťuje do primárnej a kľúčovej pedagogicko-predmetovej
spôsobilosti v prepojení s múdrosťou, autenticitou, profiláciou, kongruenciou
a morálno-etickou vyspelosťou. Naša doterajšia pedagogická skúsenosť
a výskumné počiny jednoznačne preukazujú rozhodujúce postavenie učiteľa
v rámci výchovno-vzdelávacieho pôsobenia školy na žiakov (pozri Ligoš,
1999, 2003, 2009a, 2011, 2015, 2919 a i.), pričom v zhode s viacerými štúdiami
som presvedčený, že u učiteľa MJL je výhodné, ak učiteľ vie o vecnom základe
učebného predmetu (poznatky, informácie v reláciách s kognitívnym
kurikulom) o niečo viac ako žiaci, t. j. nie je v tejto oblasti príliš vzdialený od
žiakov (ako expert, excelentný odborník v danej oblasti), ale s očakávaním, že
sa permanentne vzdeláva a celoživotne profiluje ako odborník v pedagogickej
kompetencii a majstrovstve tohto povolania. Aj podľa najnovších výskumov
o zdraví a komplexnom pôsobení učiteľa možno doložiť, že najmenej 30 %
úspechu učebnej činnosti žiaka súvisí bezprostredne s osobnosťou učiteľa
ako kľúčového dynamického faktora (pozri Cihlar, 2012, s. 5).
Na úvod mi prichodí ešte spomenúť základné kompetencie profilácie
učiteľa a problematiku istých profesijných štandardov. Zo špecifík jeho
pôsobenia môžeme v širšom zmysle vyvodiť najmä tieto kompetencie:
vedomostné (kognitívne), diagnostické, reflexívne a intervenčné, v ďalšej
konkretizácii treba smerovať ku kompetenciám: odborno-predmetovej, psychodidaktickej, komunikačnej, organizačno-riadiacej, evalvačnej, poradenskej
a konzultatívnej, napokon aj k sebareflexívnej (pozri Pollak, 2005; Průcha,
1997; Hupková, Petlák, 2004; Turek, 2011, s. 83). Podľa nadpredmetových,
personálnych a kľúčových i predmetových kompetencií možno vidieť jednotlivé
kompetencie učiteľov pre učebné predmety, napr. v SJL sa osobitne vynímajú
kognitívno-komunikačné, personálno-sociálne a kultúrne úzko prepojené s kultúrno-komunikačnými kompetenciami vo vyústení s pedagogicko-didaktickou
spôsobilosťou. Napokon vážnosť povolania učiteľa sa v ostatnom čase odkrýva
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i s vypracovaním istých štandardov a etického kódexu, ktoré začali byť
aktuálne v súvislosti s kvalitatívnou transformáciou školstva v SR po r. 1989
(pozri na projekty národného programu, ako Konštantín, Duch školy,
Milénium, NPRVV 2018 – 2027 alebo projekty k tejto oblasti v ŠPÚ. Dostupné
na: www.statpedu.sk), najnovšie aktuálne podľa SAAVŠ v súlade s EGS ako
európskymi štandardmi kvality z r. 2015 (Dostupné na: https://saavs.sk/). Na
základe uvedeného rámca sa v ďalších statiach budem zaoberať hľadiskom
potenciálnej možnosti zmeny pregraduálnej prípravy a následne otázkou
celoživotnej profilácie (nielen) učiteľa slovenčiny v kontexte jeho statusu
v spoločnosti.
Zmena koncepcie a fungovania profilácie na učiteľskej prípravke v kontexte
VŠ a univerzity sú v súčasnosti nastavené podľa zámeru zriaďovateľa
v súlade s platným vysokoškolským zákonom č. 131/2002 Z. z. v zmenách
a doplnení v neskorších predpisov (pozri zákon č. 270/2018 Z. z.. Dostupné
[online] na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/270/vyhlasene
_znenie.html). Vnútorne je VŠ organizovaná a riadená výkonnými i samosprávnymi orgánmi podľa vnútorných predpisov, ktoré podliehajú schváleniu
príslušnými orgánmi jednak v rámci školy a zriaďovateľa, jednak súhlasu
a zaregistrovaniu na MŠVVaŠ SR. Do tohto procesu sú zahrnuté aj študijné
odbory a programy, ktoré musia byť finálne odobrené Akreditačnou komisiou,
ustanovenou na ministerstve školstva ako jeho poradný orgán. V tomto
kontexte doteraz na univerzitách existujú pomery, že vzdelávacie programy
a celé fungovanie tejto inštitúcie je značne závislé a koncipované podľa
centrálnych požiadaviek ministerstva a jej akreditačnej komisie, preto sa o. i.
vyznačuje celý systém pôsobenia istou stereotypnosťou a formalizmom,
nepružnosťou, neefektívnosťou v duchu istej nedávnej tradície, a to i bez
inovačných tendencií najmä z hľadiska nastavenia mechanizmov vnútornej
kvality v reláciách jedinečnej profilácie školy v kontexte nových výziev,
zmysluplnosti výstupov a relevantného statusu v konkurenčnom prostredí
slovenského i európskeho vzdelávacieho priestoru. Osobitným spôsobom
v oblasti koncipovania študijných programov učiteľstva je tento problém
dlhodobo neriešený, ba až akútny, lebo v značnej miere je toto smerovanie
rezíduom tendencií predchádzajúcich totalitných režimov, ktoré v princípe
degradovali či deformovali a zneužívali toto významné povolanie. Týmto sa
v rôznej miere vo viacerých aspektoch značne vzdialilo od svojej podstaty
a významu. V naznačenom rámci vysokoškolského prostredia sa pre
konkretizáciu problému budem ďalej pohybovať v oblasti štúdia učiteľstva,
a to osobitne v odbore učiteľstva akademických predmetov a pedagogických
vied (Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/
2019/244/20190901_5173916-2.pdf; pozri aj SAAVŠ, dostupné na:
https://saavs.sk/standardy-kvality/), špecificky v podprograme učiteľstvo
slovenského jazyka a literatúry pre sekundárne vzdelávanie v kombinácii.
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Podľa mojich doterajších dlhoročných skúseností východiskový
problém sa vyníma už pri nastavení organizačnej štruktúry fakulty a katedry
s ich riadením a fungovaním podľa daných predpisov (štatútu, organizačného,
študijného poriadku, smerníc a pod.) pri obsadzovaní a kreovaní týchto
pracovísk v relácii s akreditovanými študijnými oblasťami (odbormi,
programami). V zmysle zaužívanej praxe sú na dané pracovné a funkčné miesta
v istých časových intervaloch vypisované výberové konania, pričom v podstate
katedru, fakultu a VŠ riadia vedúci pracovníci v celom spektre ich fungovania,
a to často s neadekvátnym a neúnosným zasahovaním do oblasti kreovania
i rozvoja akreditovaného študijného programu a odboru z hľadiska očakávanej
kooperácie, vymedzenia práv, povinností, kompetencií i zodpovednosti
jednotlivých pozícii zamestnancov. Odborní garanti sú zatiaľ zväčša v pozícii
formálno-administratívnych vykonávateľov („pešiakov“) pri napĺňaní
povrchových ( „papierových“) kritérií. V tejto súvislosti na porovnanie mi
prichodí uviesť najnovší prieskum kvality výkonu štátnej i verejnej správy (na
úradoch) v SR v rámci EÚ, ktorý jednoznačne ukázal absenciu objektívnych
kritérií hodnotenia na rôznych úrovniach, čo spôsobuje rozpor medzi
subjektívnym sebahodnotením (vnímajú sa zväčša iba ako dobrí a vynikajúci)
a reálnym fungovaním štátnej správy. Podľa autoriek (Zemanovičová, Šabová,
2021, s. 9): „Problémom môže byť aj absencia vízie smerovania úradov, čo
môže spôsobiť, že hodnotitelia nevedia, kam by mali podriadených posúvať
a čo od nich vyžadovať“ alebo zistenie, že „podriadení vnímajú vedúcich skôr
ako odborníkov než ako zdatných manažérov“ (ibid., s. 9). Prirodzene,
univerzita nemôže fungovať ako nejaký úrad alebo firma, lebo jej status
a poslanie má iné dimenzie. Ako vieme, primárne ide o výchovno-vzdelávací,
sociokultúrny a vedecko-výskumný akademický priestor. Na margo uvedeného
aktuálneho prieskumu fungovania štátnej a verejnej správy podľa mojich
skúseností z pozície vedecko-pedagogického zamestnanca na VŠ mi prichodí
uviesť, že v podstate aj na univerzite doteraz často platia tézy o istej absencii
profilácie a jasnej vízie, nastavenia vnútorných mechanizmov kvality, pričom
tu vyvstáva problém, že u vedúcich pracovníkov (najmä na úrovni kreovania
odboru) by sa mala očakávať jednak minimálna intervencia do odbornej
profilácie vzdelávacích i výskumných oblastí a posilnenie manažérskych
zdatností a kompetencií v intenciách utvárania náležitých podmienok na
tvorivú činnosť zamestnancov. V praxi totiž skôr platia opačné tendencie.
Takže sa mi natíska ako prvá vážna otázka s ohľadom na istú disproporcionalitu
a existujúce napätie medzi kreovaním odbornej profilácie a manažovaním
fungovania organizačných útvarov i participáciou zamestnancov v zmysle
efektu optimálnej subsidiarity a synergie univerzity.
Výsledkom pretrvávajúceho riadenia VŠ podľa platného zákona
č. 131/2002 Z. z (a jeho novelizácii) je na jednej strane z centra (MŠVVaŠ, AK)
a zriaďovateľa, z druhej strany i vnútorného spravovania výkonnými
i samosprávnymi orgánmi, model (systém, formát) evidentne ťažkopádny,
istým spôsobom petrifikovaný či málo pružný a konzervovaný, značne

106

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2021, č. 5

uzavretý s minimálnymi možnosťami kvalitatívnych zmien a inovácie.
Vzhľadom na tému predkladaného príspevku spomeniem koncepciu, tvorbu
a štruktúru študijných programov aj odborov, ich profiláciu a istou zábezpekou,
garanciou alebo „ručením“ garantov. Vychádzajúc z vlastných skúseností
môžem potvrdiť, že som dlhé roky garantom viac-menej formálne, iba ak
fragmentárne, a so značnou absenciou reálnej kompetencie participujem na
(pseudo-)kreácii odboru, resp. študijného programu a podprogramu. Nie je tu
de facto (ani de jure) priestor na inovácie, pružnosť, otvorenosť, jedinečnú
profiláciu a tvorivé perspektívne progresívne uchopenie zmysluplného
nastavenia systému daného odboru a programu. Hlavnú príčinu vidím jednak
v závislosti parametrov, schém a kritérií z centra, najmä z AK, jednak aj
z vnútorných, často formálnych a málo priestupných mechanizmov fungovania
VŠ (napr. isté nemenné schémy pokrytia odboru a študijného programu
časovou a kreditovou dotáciou a i.) z hľadiska kvalitatívnej transformácie,
synergie, pružnej dynamiky, integrity a spoločnej tvorivej participácie na
rozvoji i adekvátnej profilácii inštitúcie. Vlastne zväčša nie sú ujasnené
parametre kompetencií, práv, povinností a zodpovednosti (opakujem!) v rámci
organizácie a riadenia VŠ, a to najmä z hľadiska riadenia či manažovania
a odbornej profilácie daných útvarov. O tomto probléme som v ostatných
rokoch publikoval na viacerých miestach a všeobecne známe sú výskumy
i návrhy v tejto oblasti na Slovensku alebo v zahraničí.
Nové možnosti zmeny sa črtajú v súvislosti so vznikom Slovenskej
akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej SAAVS), ktorá bola zriadená
ako nezávislá verejnoprávna inštitúciu zákonom č. 269/2018 Z. z. s hlavným
poslaním prispievať k zlepšovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania v SR,
a to kompatibilne s Európskymi štandardmi zabezpečenia kvality (ESG, 2015,
pozri dostupné na: https://saavs.sk/). S východiskovými kritériami a požiadavkami
sú už vydané platné štandardy pre vysokoškolské vzdelávanie v SR (2020), na
základe ktorých sa majú vysoké školy v dohľadnom čase (do r. 2022) pripraviť
na kvalitatívnu zmenu akreditácie v rámci nových pravidiel, porovnateľných
s vyspelými krajinami Európy. V princípe platí, že každá VŠ/univerzita si má
v duchu štandardov vypracovať nový vnútorný systém kvality, na základe
ktorého sa bude uchádzať v SAAVS o udelenie spôsobilosti vzdelávať VŠ
v daných odboroch. a i. mechanizmy pôsobenia a rozvoja.
Vychádzajúc z predložených štandardov SAAVS, skúseností
v zahraničí i z môjho dlhoročného pôsobenia v školstve na Slovensku na
rôznych stupňoch škôl konštatujem, že je nevyhnutné nastaviť výber a kreáciu
odborov štúdia podľa zámerov, vízie a profilácie VŠ, v postupnosti následne
v duchu jasnej koncepcie najmä jej fakúlt a katedier. Ak je teda v portfóliu VŠ
a fakulty zámer/vízia založiť odbor učiteľstva AP a vzdelávacieho programu
slovenského jazyka a literatúry, tak v rámci štruktúry fakulty by mal byť
kreovaný príslušný základný organizačný vedecko-pedagogický útvar (katedra,
Lehrstuhl, department), ktorý bázovo zabezpečuje tento odbor či študijný
program. Tu je potom veľmi dôležité rozdelenie práv, povinností
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a zodpovednosti medzi vedúcim katedry a funkčným miestom profesora (tohto
odboru/programu) a ostatných pedagogických a organizačných pracovníkov.
Podľa mňa ani nemusí byť osobitne ustanovený garant (pozri napr. Garant:
nedotknuteľný a privilegovaný rukojemník. Dostupné na: https://dennikn.sk/
1694137/garant-nedotknutelny-a-privilegovany-rukojemnik/?ref=list)., postačilo
by teda aj profesorské miesto a jeho status (Professorstelle), V tejto relácii sa
črtajú nové možnosti podľa nových kritérií SAAVŠ tak, ako ich v ostatnom
období už nastavovali viaceré vysoké školy a fakulty, napr. TU vo Zvolene,
STU v Bratislave alebo PdF KU v Ružomberku (pozri. dostupné na:
https://dokumenty.tuzvo.sk/sites/default/files/organizacna_smernica_c._3-2017
_prava_a_povinnosti_garanta_sposob_zodpovednych_za_predmety_a veducich
_katedier.pdf; https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_o/stu/organy_
akademicke samospravne/zasadnutia_kr/04_04_Rada_studijneho_programu2021-01-18.pdf, https://www.ku.sk/images/ dokumenty/pf/ dokumenty/uradna
_nastenka/vnutorne predpisy/kvalita/ smernica_7_2020.pdf. Tu v podstate
vystupuje do popredia myšlienka, aby po metodickej a odbornej stránke bol
garant, resp. profesor na katedre (na funkčnom mieste pre daný odbor!)
metodicky aj odborne priamo podriadený prodekanovi a dekanovi, navyše, aby
po tejto linke fungovala jednak aj rada študijného programu a odboru, jednak
rada profesorov/garantov. Týmto spôsobom vedúci pracovníci by mali
opodstatnene kooperovať s profesormi, odbornými orgánmi a organizačne
zabezpečovať chod príslušných útvarov, pričom je nevyhnutná administratívna
sila aj na úrovni katedry (aspoň na čiastkový úväzok) 1. Naznačený aspekt sa
inšpiratívne otvára o. i. v prieniku s príbuznými odbormi. Na tomto mieste
prikladám aspoň odkaz na aktuálny zdroj (pozri Sústava študijných odborov
v SR, štandardy k odboru č. 38, odsek 1.3 o študijných odboroch nahrádzajúcich
iný študijný odbor, s. 128 a n., dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/prilohy/SK/ZZ/2019/ 244/20190901_5173916-2.pdf).
V súvislosti s naznačeným fungovaním VŠ a univerzít v SR
(i v stredoeurópskom vzdelávacom priestore, osobitne krajín V4) v ostatnom
období čoraz výraznejšie počuť hlasy, že adepti učiteľstva sú nedostatočne
pripravení do praxe na kvalitné pôsobenie v tomto významnom povolaní
a poslaní. Nie sú pripravení najmä v pedagogickej spôsobilosti odborovopredmetového charakteru, v sebareflexívnej, diagnostickej a intervenčnej, tiež
sociálno-komunikačnej, manažérskej aj profesijno-personálnej kompetencii,
vrátane psychickej odolnosti a fyzickej zdatnosti, zdravotného stavu a etike
povolania (porov. Průcha, 2002, s. 106 – 107; Seibert, Krejčí, 2012)). Hoci
dlhodobo z pedagogickej praxe vychodí, že začínajúci učiteľa po pregraduálnej
príprave na VŠ majú najmä problémy v kontinuu pedagogickej spôsobilosti,
t. j. najmä v oblasti didaktiky predmetu, ktorá úzko koreluje s ťažkosťami
vzťahujúcimi sa na výchovu, pedagogické diagnostikovanie (respondenti
Zo zahraničia mám skúsenosť, že profesor študovaného odboru v podstate riadi katedru a k sám
má k dispozícii administratívnu silu(sekretárku na polovičný úväzok (pozri v NSR).
1
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uvádzajú ako vážne napr. motiváciu žiakov, udržanie pozornosti, disciplíny,
individuálnej a diferencovanej práce s neprospievajúcimi žiakmi a i.). Do tohto
okruhu patria i prekážky spočívajúce v nevhodných, resp. žiadnych kritériách
výberu uchádzačov o štúdium učiteľstva a spôsob ich prípravy na VŠ,
hodnotenie učiteľa, zaťaženie zbytočnými prácami, nízka úroveň riadenia, ale
i slabiny v ďalšom vzdelávaní a vlastnej profilácii. Tieto otázky sa
frekventovane objavujú v odbornej tlači už niekoľko desaťročí (pozri Ligoš,
1979, 1999, 2005, 2019; Průcha, 1997; Turek, 2001; Zelina, 1997, 1999).
Pozrime sa na problém podrobnejšie z hľadiska adekvátneho rámcového
nastavenia študijného a vzdelávacieho programu na VŠ.
Ako je známe z viacerých výskumov a publikácií, dlhodobo pretrváva
na učiteľských prípravkách teoretická odborná príprava študovanej aprobácie
(teória odborného a pedagogicko-psychologického základu2, t. j. isté
kognitívne kurikulum až do výšky 80 – 90 %), pričom zastúpenie vyučovania
tejto teórie k získaniu pedagogickej spôsobilosti adepta sa pohybuje v kontinuu
pomeru od 4,8 až po 7,9, a to bez zaradenia pedagogickej praxe (pozri Ligoš,
2004, 2005; Turek, 2001, s. 20 – 47). Tejto otázke sa výskumne venoval o. i.
Passauský model učiteľského vzdelávania (Passauer Lehrerbildungsmodell –
PLM), ktorý riadil prof. N. Seibert na Univerzite Passau, konkrétne najmä
v Centre pre vzdelávanie učiteľov a odborovej didaktiky (Zentrum für
Lehrerbildung, Fach-und Hochschuldidaktik und Lehrstuhlinhaber für
Allgemeinde Pädagogik) v spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých
Budějovicích, na ktorom som participoval ako učiteľ FF KU v Ružomberku
v r. 2003 – 2009 (pozri Ligoš, 2009a, s. 19 – 20). Ak pregraduálne vzdelávanie
učiteľov v stredoeurópskom vzdelávacom priestore tradične pozostáva zo
štyroch základných tematických oblastí, a to: všeobecný základ, pedagogickopsychologická, odborno-predmetová zložka a pedagogická prax, tak práve
odborno-predmetová časť v teoretickej podobe zahŕňa cca 80 % študijného
programu, pričom didakticko-predmetová zložka ako integračné a aplikačné
vyústenie smerom k pedagogickej spôsobilosti sa nachádza v pozícii niekoľkých
pár percent. Prejdem teda k východiskovým tézam, ako zmeniť tento stav.
Problém odborného a pedagogicko-didaktického štúdia je z hľadiska vymedzenia a terminológie
dlhodobo prierezovo v teórii i praxi protirečivý v tom zmysle, že za odborné kognitívne podložie
učebného predmetu sa považuje oblasť aprobačného zamerania (nasýtená najmä teoreticko-akademickým prístupom), a nie už pedagogicko-didaktická zložka štúdia. Obdobný paradox
vyvstáva v školskej praxi, keď učiteľ ako hlavný článok výchovno-vzdelávacieho pôsobenia,
zodpovedný za napĺňanie vzdelávacieho programu, nie je zaradený medzi odborných pracovníkov
školy, ale tak je označený jeho pomocný a podporný personál, ako školský psychológ, špeciálny
pedagóg, logopéd a i., pričom tento rozpor preniká tendenčne naprieč celou spoločnosťou aj
v ostatnom období (nehovoriac tu už o faktickej školskej politike; čiastkovo na ilustráciu pozri
napr. zrušenie Výskumného ústavu pedagogického SAV po r. 1889 a vznik ŠPÚ, následne dlhé
obdobie absencia tohto odboru v SAV - pozri Centrum spoločenských a psychologických vied
SAV; istá zmena a nádej cestou založenia Ústavu výskumu sociálnej komunikácie v r. 1990,
v rámci ktorého bolo v r. 2011 kreované Centrum pedagogického výskumu SAV).
2
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Z nosných tém jadra znalostí študijného odboru č. 38: zameranie
prípravy na povolanie z hľadiska spĺňania požiadaviek profesijného štandardu
pedagogického a odborného zamestnanca pre príslušnú kategóriu, je aktuálne
i perspektívne pri obsahu vedomostí, zručností a kompetencií jednotlivých
stupňov vysokoškolského štúdia jednoznačne a evidentne zdôraznená oblasť
prípravy v súvislosti s projektovaním, realizáciou a hodnotením výchovy
a vzdelávania so zámerom poznať obsah vzdelávania, odborovej didaktiky
alebo tiež didaktiky a metodiky v profilových vzdelávacích tematických
oblastiach, nehovoriac už o zameraní štúdia v 3. stupni v rámci študijného
odboru 1.1.10 odborová didaktika3 (pozri štandardy SAAVS, 2020 a Sústavu
študijných odborov v SR, ad 1. Základné údaje k odboru 38. Učiteľstvo
a pedagogické vedy a program 1.1.1 učiteľstvo AP, dostupné na: https://saavs.sk/
standardy-kvality/; https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2019/
244/20190901_5173916-2.pdf; porov. iné nastavenie odboru 11. Filológia
a program 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra, ibid., s. 38 - 41). Oceňujem,
že podľa týchto kritérií je možné v týchto odboroch spájať študijný program
1. a 2. stupňa do jedného celku (ods. 1.6), pričom sa aj v nosných témach jadra
filológie o. i. spomínajú poznatky z didaktiky jazyka a komunikácie.
Z uvedeného vychodí, že v súlade s novými štandardmi bude potrebné
prepracovať poňatie, štruktúru a obsah jednotlivých študijných odborov
a programov v zmysle nových schém a časovej dotácie pre základné tematické
zložky vzdelávania učiteľa AP. Podľa naznačených rámcov sa nám môže
potenciálne ukazovať ako aktuálne inak profilovať katedry na fakulte a univerzite.
Napr. namiesto existujúcej Katedry slovenského jazyka a literatúry na FF KU
v Ružomberku4 by mohli byť z hľadiska prípravy učiteľa SJL katedry:
slovenského jazyka a komunikácie, literatúry a literárnej komunikácie, didaktiky
a odborovej didaktiky materinského jazyka, didaktiky slovenského a cudzieho
jazyka a komunikácie, didaktiky slovenskej literatúry a inonárodných literatúr,
didaktiky jazykovej kultúry a komunikácie, didaktiky literatúry a umeleckej
komunikácie, didaktiky literárnej a estetickej kultúry, didaktiky slovenského
jazyka a komunikačnej výchovy, didaktiky slovenského a 2. jazyka a pod.
Na tieto výzvy nadväzuje potom otázka zabezpečenia výučbových
podmienok na odborovú didaktiku a najmä na zmysluplnú, adekvátnu
pedagogickú prax v učiteľskej prípravke na jednej strane, na strane druhej istú
základňu na pedagogicko-didaktický výskum. Na tomto mieste aspoň
enumeratívne spomeniem niektoré časti tohto subsystému: učebne na
prednáškovú a seminárnu formu vzdelávania, laboratórium na odborovo-predmetovú prípravu (pozri podobne ako má zriadená Katedra psychológie na
Pri odborovej didaktike slovenského jazyka a literatúra navrhujem v perspektíve uvažovať
o odborovej didaktike slovenského jazyka a komunikácie na jednej strane a o odborovej
didaktike literatúry a literárnej, resp. estetickej komunikácie najmä preto, lebo didaktika
literatúry sa primárne vzťahuje na umelecké dielo a literárno-umeleckú komunikáciu (pozri
v príspevkoch Oberta, 1984, 1998, 2003 alebo Ligoš, 2009, 2011, 2019, 2020 a i.)
4 Tu pôsobím.
3
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FF KU v Ružomberku, pričom je nevyhnutné na cvičeniach pracovať
s videonahrávkami, modernými médiami, nácvikom výučbových etúd,
simulovaním výučbových situácií a procesov, interakciu a komunikáciu,
rečovú kultúru učiteľa, snímanie atmosféry, vzťahov, kritérií diagnostikovania
a i.). V tejto súvislosti na inšpiráciu poukazujem osobitne na odbornú prax
lekárov z medicínskej oblasti, pričom, ako som v úvode poznamenal,
povolanie učiteľa sa vyznačuje vysokou mierou neistoty, neopakovateľnosti
a komplexnosti, preto by bolo treba jednoznačne posilniť a premyslieť oblasť
pregraduálnej pedagogickej praxe, a to aj s presahom či dosahom VŠ na
absolventa aspoň v pozícii začínajúceho učiteľa (v 1. a 2. roku uvádzajúcej
praxe; pozri Ligoš, 2019; tiež nižšie v texte). Napokon je tu akútna
problematika profilovaných cvičných fakultných škôl, ktoré okrem
certifikovaných učiteľov v úzkom prepojení s učiteľmi VŠ (nielen didaktikmi
predmetov) by mali byť relevantnou základňou pre projekty a zmysluplný
výskum v oblasti študovaného odboru. Tieto školy sa priamo ponúkajú ako
najbližší aplikačný priestor na terénny výskum, inovácie, projektové úlohy,
klinickú prax v úzkej súčinnosti cvičných a fakultných učiteľov v tímovej
spolupráci nielen podporných tímových zamestnancov regionálnych škôl
(školských psychológov, špeciálnych, sociálnych pedagógov, logopédov a i.;
pozri nižšie v texte pozn. č. 1)), ale aj v interdisciplinárnom prepojení
študijných odborov na VŠ (odborovej a všeobecnej didaktiky, pedagogiky,
psychológie, filozofie, materinského a cudzieho jazyka, filozofie, histórie,
umenia a pod.), čo by smeroval k účinnému synergickému efektu v reláciách
pôsobenia VŠ vo výchove, vzdelávaní aj vo vedecko-výskumnej i sociokultúrnej činnosti aj profilácie zainteresovaných inštitúcií v danom prostredí
i v širokom, otvorenom kontexte. Ako ďalej poukážem, fakulta a odbor na
univerzite pripravujúcich učiteľov by mal byť skrz-naskrz prepojený
s pedagogickou praxou.
K výberu a príprave učiteľa v pregraduálnom štúdiu s výhľadom
na celoživotné vzdelávanie a vlastnú profiláciu
Voľba povolania učiteľa by sa mala črtať už v rannom veku dieťaťa
a mala by sa stať záležitosťou pôsobenia celej spoločnosti. Podľa rámcových
spoločensko-politických a kultúrnych pomerov i celkovej klímy danej
komunity sa odvíja i status a zástoj jednotlivých povolaní, a to osobitne
povolania učiteľa primárne orientovaného pre dobro človeka i spoločnosti. Je
isté, že záujem a predpoklady pre učiteľské povolanie majú tiež svoje
relevantné podložie v rodinnom i školskom prostredí. Preto je trvalo aktuálna
problematika kontinuálne sledovať a facilitovať isté kvality osobnosti žiaka
v relácii potenciálneho výberu tejto vážnej a prestížnej profesie. Špecifický
proces identifikácie a rozhodnutia stať sa učiteľom preniká skrz-naskrz celou
ontogenézou konkrétneho adepta v širokom kontexte jeho života, t. j.
s tradíciou, hodnotami, kultúrou, vlastnou aktivitou a interakciou, archetypmi,

111

Ligoš, M.:
K problému kvalitatívnej zmeny v príprave a profilácii (nielen) učiteľa slovenčiny

stereotypmi či predsudkami a pod., a to osobitne cez výchovno-vzdelávací
program, systém a profiláciu jednotlivých stupňov a typov školy. Dá sa takto
uvažovať jednak o dlhodobej voľbe a orientácii pre učiteľské povolanie
každého jednotlivca v istom neopakovateľnom kontexte, jednak o priamom,
bezprostrednom a konkrétnom rozhodnutí podať si prihlášku na štúdium
s úmyslom profesijne sa etablovať v osobnom i profesijno-spoločenskom
živote ako učiteľ.
Prijímacie pokračovanie na učiteľské štúdium má byť dôkladne
koncipované a premyslené z hľadiska výberu uchádzačov podľa špecifických
kritérií a požiadaviek v úzkej relácii s progresívnymi štandardmi na výkon
tohto povolania. Podľa mojich skúseností a vlastného presvedčenia na prvom
mieste má ísť o odkrytie a posúdenie osobnostno-charakterových predpokladov,
ktoré sa vzťahujú na pôsobenie pre dobro blížneho a nezištný záujem o kultúrny
rozvoj človeka i spoločnosti, resp. vôbec o vzrast najmä duchovno-kultúrnych
hodnôt. Okrem čŕt temperamentu treba sledovať najmä charakterové vlastnosti,
smerujúce v podstate k spiritualémam, t. j. k osobnostným kľúčovým kvalitám
prirodzenej i nadprirodzenej povahy v chápaní osobných i sociálnych cností,
étosu i nadprirodzených (duchovných) potencií presiahnuť (transcendentne)
rozmery prirodzeného života so zacielením na večnosť, dokonalosť a zbožštené
sféry života (pozri o. i. v prácach: A. Hlinka, 1994; J. Křivohlavý, 2004;
P. Říčan, 2010; L. Hanus, 1997; V. E. Frankl, 2011; M. Ligoš, 1999, 2019).
Podľa P. Říčana z psychologického zreteľa je ľudský duch všeobecne chápaný
ako niečo výrazne pozitívne, t. j. niečo ušľachtilé, vyššie, čo povznáša
a ukazuje cestu dopredu, stúpajúce dohora. Konkrétne, jeho slovami, tu patrí
(ibid., s. 153): „kultura, umění, etika, život jako poslání, přesah běžného
všedního obstarávání, hodnoty a ideály, nadšení, moudrost, niternost, smysl
života, autenticita, svoboda, tvořivý vzlet. Jde o poslední, nejvyšší zájem
a orientaci na to, co je osobně nejdůležitější, posvátné, prožitek tajemství.“
Naznačil som, o aké rozmery by malo ísť pri posúdení primárnych
predpokladov pre štúdium adeptov učiteľstva. Vyššie spomínaný Passauský
model so zreteľom na tieto dimenzie počítal až so 14-dňovým výberovým
sústredením uchádzačov na univerzite, v rámci ktorého sa v kooperácii adeptov
i vyučujúcich usilovali odkryť tieto kvality, aby na konci záujemci dostali
informácie, do akej miery im odporúčajú alebo neodporúčajú orientáciu na
vybrané štúdium a životnú dráhu učiteľa. Podľa uskutočnenej pilotáže po
skončení diagnostikovania adepti nezískali rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí,
ale iba isté odborné posúdenie odporúčajúceho charakteru, či majú predpoklady
na dané štúdium, najmä však stať sa dobrým a kvalitným učiteľom. Podľa tohto
sa teda študent následne slobodne rozhodol, či potvrdzuje alebo nepotvrdzuje
svoju prihlášku na štúdium „učiteľského úradu“(Lehramtstudium).
Prirodzene, adept musí preukázať aj primeranú odbornú úroveň podľa
zvoleného študijného smeru a špecializácie, a to na úrovni štandardnej
maturitnej skúšky. V prípade aprobácie so slovenským jazykom a literatúrou
teda vykonanie maturitnej skúšky v reláciách s cieľovými požiadavkami na
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vedomosti a zručnosti maturantov. Podľa platného dokumentu (pozri dostupné
na: https://www.statpedu.sk/files/sk/svp/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/
2019/cp_sjl_2016.pdf, s. 3) výstupné výkony zo SJL sú prierezovo definované
v rámci týchto cieľových kompetencií: pamäťové, klasifikačné a aplikačné;
čítanie s porozumením, analytické, syntetické a interpretačné; kritické
myslenie, písanie a hovorenie, pričom stanovené výstupné výkony sú
stanovené na všeobecnej úrovni jednak ako spoločné pre všetky zložky
učebného predmetu, jednak ako špecifické pre jednotlivé zložky, t. j. jazykovú,
slohovo-komunikačnú a literárnu. Dá sa povedať, že pri dosiahnutí
ekvivalentnej štandardnej úrovne maturity z jednotlivých typov a vôbec
stredných škôl v prijímacom pokračovaní na VŠ by sa mohol akceptovať
výsledok stredoškolského štúdia bez skúšky posúdenia tejto zložky. Na druhej
strane okrem už diagnostikovania osobnostno-charakterových predpokladov by
pri výbere bolo užitočné sledovať najmä motiváciu adepta pre voľbu daného
odboru, jeho filozofiu a hodnotovú orientáciu v tejto oblasti a takisto aj istý
všeobecný prehľad o dianí v spoločnosti i vo svete, záujmy, postoje a základnú
znalostnú orientáciu v kľúčových oblastiach života (ontológii, filozofii, histórii,
geografii, politike, kultúre a pod.).
Iným problémom je profilácia učiteľa SJL v pregraduálnom štúdiu
v súvislom, t. j. jednotnom cykle 1. a 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania.
Ako som tu vyššie i na iných miestach avizoval, je najvyšší čas na Slovensku
prepracovať študijné programy pre učiteľstvo v intenciách profilácie
pedagogickej spôsobilosti prinajmenšom tak, ako stanovujú nové štandardy
v nosných témach jadra študijného odboru, t. j. v súlade s európskymi
štandardmi kvality (EGS) z r. 2015 (pozri Štandardy pre študijný program
SAAVŠ z júla 2020, odbor č. 38, Učiteľstvo a pedagogické vedy, ods. ad 1.4.
Dostupné na: https://saavs.sk/standardy-kvality/). V jadre študijného odboru
treba primerane rozložiť najmä pedagogickú, psychologickú a sociálnovednú
oblasť poznania na jednej strane, na strane druhej študijný program by mal
zahŕňať „vedecké poznanie disciplín profilových vzdelávacích oblastí alebo
špecializácií“ úzko „súvisiace so vzdelávacím systémom, právnymi predpismi
a kurikulárnymi aspektmi výkonu profesie“ ústiace k pedagogicko-didaktickej
a didaktickom metodickej spôsobilosti kompetentne pôsobiť v pedagogickej
praxi so širokým spektrom špecifík tohto povolania, a to ako absolvent, ktorý
„spĺňa požiadavky profesijného štandardu začínajúceho pedagogického
zamestnanca“ (cit., Sústava študijných odborov v SR platná od r. 2019.
Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2019/
244/20190901_5173916-2.pdf, s. 128; tiež: https://www.portalvs.sk/sk/studijneodbory/zobrazit/ucitelstvo-a-pedagogicke-vedy). V tejto súvislosti je dôležitá
nanovo povolená možnosť spájať študijné programy 1. a 2. stupňa do jedného
celku.
Vzhľadom na to, že pregraduálne štúdium učiteľstva akademických
predmetov pozostáva zo štyroch kľúčových tematických oblastí, predkladám
takéto približné percentuálne zastúpenie jednotlivých základných tematických
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oblastí vzdelávania: cca 4 % všeobecný základ, 60 % pedagogicko-psychologický,
sociálno-vedný, odborovo-didaktický základ s pedagogickou praxou5 (v proporcii
cca 40 % a 20 %) a 36 % vedecké poznanie v disciplínach profilových
vzdelávacích oblastí v úzkom prepojení so študovanou aprobáciou. Tento návrh
je v súlade s požiadavkami, ktoré priniesol výskum k problematike Profesijnej
praktickej príprave budúcich učiteľov (Kosová - Tomangová et al.(2015),
pričom konkretizácia v oblasti vyučovania materinského jazyka sa pregnantne
potvrdzuje v najnovšom projekte ZČU v Plzni (pozri Čechová – Spěváčková,
2021. Dostupné na: Dostupné na: https://dspace5.zcu.cz/ bitstream/11025/
43105/1/1.%20d%c3%adl.pdf; https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/43106/
1/2.%20d % c3%adl.pdf). Dá sa povedať, že treba zásadne znížiť teoretický
rozsah v disciplínach profilových vzdelávacích oblastí (na učiteľských
odboroch v SR tvorí často až okolo 80 % celkovej dotácie učebného plánu!),
navyše, z vedeckého podložia prvého rangu v tradičnom systémovo-štrukturalistickom akademickom poňatí s absenciou funkčno-sémantických aspektov
a kognitívno-komunikačného zreteľa v rámci kultúrno-antropologických
rozmerov života. V podstate pre učiteľské štúdium je potrebné pri odbornom
základe aprobácie vo vzťahu k učebnému predmetu, ktorý bude absolvent
vyučovať, koncipovať a pripraviť konceptuálne kurikulum ako kognitívny
vzdelávací model daného vedného odboru usporiadaný v intenciách školskej
a didaktickej komunikácie, v prípade aprobácie SJL spočívajúci na princípoch
z oblasti jazyka a komunikácie, práci s literárnym textom, na procese
ontogenézy reči a holistickom rozvoji osobnosti detí a mládeže, osobitne na
princípoch utvárania optimálnych podmienok vo výchovno-vzdelávacom
procese úzko sa prestupujúcich s reálnymi učebnými a socio-kultúrnymi
podmienkami učiacich sa subjektov. Podčiarkujem, že na základe tohto
konceptuálneho kurikula adept učiteľstva v štúdiu i praxi získava kompetencie
pracovať na didaktickom a konkrétnom edukačnom kurikule, resp. vzdelávacom
programe (pozri podrobnejšie Liptáková et. al., 2011, 2015; Ligoš, 2009a,
2019, 2020).
Špecifickým problémom je oblasť ukončovania magisterského
učiteľského štúdia a získania nielen vysokoškolského diplomu o kvalifikácii,
ale aj istej úradnej definitívy o kompetencii zastávať učiteľský úrad (Lehramt).
Ako som na viacerých miestach písal a odporúčal (Ligoš na konferenciách
učiteľov SAUS od r. 2003 – doteraz, o. i. tiež pozri Ligoš, 2019) bolo by vhodné
časť štátnej skúšky okrem obhajoby diplomovej práce vykonať teoretickoaplikačnou formou prezentácie daného pedagogicko-didaktického problému,
ktorý by si adept vybral z ponuky databázy 50 – 100 tematických oblastí,
v rámci ktorej by integrovane prejavil istú potenciálnu učiteľskú spôsobilosť
v širokom zmysle očakávaných znalostí a kompetencií. Po úspešnom ukončení
pregraduálneho štúdia by síce absolvent získal diplom ako učiteľ „čakateľ,
Chápaný tiež ako odborný základ v reláciách s nadobúdaním pedagogickej spôsobilosti ako
odbornej kompetencie povolania učiteľa (pozri vyššie pozn. č. 2).
5
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ašpirant“, avšak platnosť riadneho učiteľa, t. j. istá definitíva by sa prakticky
(aj s príslušnou pracovnou zmluvou a platovým dekrétom) naplnila až po
predpísanej dobe uvádzania do praxe po etape pozície začiatočného učiteľa
v trvaní minimálne jedného roka. Týmto spôsobom by sme nadviazali na
progresívnu tradíciu profilácie učiteľa z minulosti a uplatňujúcu aj v súčasnosti
v niektorých vyspelých školských systémoch sveta (napr. NSR). Prirodzene,
uvedenie adepta do stavu definitívy učiteľa by bolo zavŕšené komplexným
hodnotením jeho spôsobilosti jednak zo strany danej školy aj príslušného
metodického centra, jednak univerzity, pričom uchádzač by sa mal prezentovať
okrem praktického výstupu a predloženia svojho portfólia aj riešením istého
vybraného projektu alebo zvolenej odborno-didaktickej témy či úlohy.
Napokon sa ešte zmienim o nevyhnutnej relevantnej problematike
ďalšieho, ale najmä celoživotného vzdelávania učiteľa a jeho originálnej
profilácie. Totiž táto oblasť je tradične dôsledne sledovaná v úspešných
školských systémoch sveta, a to najmä tam, kde je vzdelávanie reálne
záležitosťou celej spoločnosti. I keď na Slovensku bola otázka ďalšieho
vzdelávania učiteľov „po svojom“ tendenčne rozpracovaná aj v totalitnom
socialistickom zriadení (pred r. 1989) na úrovni rôznych metodických orgánov
a inštitúcii (od metodických združení a predmetových komisií či odborných
úsekov školy cez okresné, krajské metodické centrá6 až po Ústredný ústav pre
vzdelávanie učiteľov, navyše, fungoval aj Výskumný ústav pedagogický
SAV)7, skutočná kvalitatívna transformácia po rokoch neistoty, opatrných
a nekoncepčných krokov vážnejšie sa rozbiehala až po poslednej reforme od r.
2008 školským zákonom 245/2008 Z. z. V tomto období následne boli
zverejnené také dokumenty, ako zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov z 24.6.2009 (platný od nov. 2009, avšak viackrát novelizovaný
zákonmi, napr. č. 390/2011, ďalej novelami v r. 2013, 2016, 2017 a 2019),
zákon č. 568/2009 Z .z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov z 1. dec. 2009, alebo Vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z.z. o
kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických a odborných
zamestnancov, a to v kontexte ďalších predpisov, zákonov, nariadení vlády
a iných nových správno-legislatívnych predpisov (napr. viaceré projekty
národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania v SR (tzv. Biele knihy),
zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákony o štátnej
a verejnej službe, vysokoškolské zákony a celý rad vyhlášok i vykonávacích
predpisov).
V uvedenej relácii mi prichodí zdôrazniť, že podľa týchto predpisov sa
do nového kontextu dostáva problematika celoživotného vzdelávania učiteľa
Autor tohto príspevku aktívne pôsobil takmer dve dekády v takýchto orgánoch a inštitúciách.
Okrem spoločensko-politických dôvodov tieto formy vzdelávania učiteľov boli nevyhnutné aj
vzhľadom na permanentné zmeny v školskej legislatíve, pedagogických dokumentov
a „napredovania socialistického bloku sveta“ (pozri Ligoš, 2014, 2019).
6
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v úsilí istej kompatibility s európskymi víziami a zámermi moderného
vzdelávania. Do nového svetla sa takto dostáva otázka statusu a kategórií
pedagogického zamestnanca, jeho práv a povinností, kvalifikačných
predpokladov, ďalej kariérnych stupňov a pozícií, kvalifikačných skúšok
a atestácií, kreditového systému, kontinuálneho (a iných foriem) vzdelávania,
pracovných tried a stupňov, akreditácie štúdia alebo úrovní vzdelávania. Tu
hodno podčiarknuť, že v učiteľstve akademických predmetov možno získať
nielen bakalársky a magisterský diplom, ale i akademický titul doktor
pedagogiky (PaedDr) a tiež vedeckú hodnosť philosophiae doctor (PhD.)
v študijnom odbore odborová didaktika (1.1.10). Okrem individuálneho
celoživotného štúdia a vlastnej osobnej profilácie oblasť inštitucionálneho
vzdelávania učiteľa inovačne zabezpečuje istý systém na úrovni školy, regiónu,
územného celku alebo centra v podobe komisií, odborných združení, asociácií,
organizácií, metodicko-pedagogických centier vyšších územných celkov aj
univerzít, ŠPÚ a iných inštitútov (odborného vzdelávania, školskej politiky
a pod.).
Na pozadí uvedených faktov a relácií sa mi k tejto časti profilácie žiada
zdôrazniť, že v aktuálnej etape vývinu našej spoločnosti je dôležité, aby sme
učiteľskému povolaniu vrátili jeho status a spoločenský zástoj či náležitú
preferenciu. K tomu by okrem celospoločenskej zaangažovanosti mal
napomôcť aj funkčný, reálny systém pregraduálneho, ďalšieho i celoživotného
vzdelávania a profilácie učiteľa v prostredí istých mechanizmov „selekcie
dobrých a kvalitných, kompetentných učiteľov“ (Ligoš, 2019, s. 217), a to
cestou nielen výrazného zvýšenia a difereciácie8 ich miezd, ale najmä
adekvátneho spoločenského postavenia tohto povolania, jeho atraktivity
a prestíže. V týchto rámcových kontextoch principiálne prestupuje relevantná
oblasť prepojenia univerzity a pedagogickej praxe na rôznej úrovni, vedy
a výskumu s aplikačným inovačným efektom na rozvoj človeka a spoločnosti.
Záver
Namiesto zhrnutia hlavných myšlienok predloženého textu záver bude
predstavovať tri vybrané tematické okruhy z troch zdrojov, ktoré v podstate
ilustrujú a potvrdzujú načrtnuté potenciálne možnosti kvalitatívnej
transformácie školstva na Slovensku a osobitne profilácie učiteľa v našej
spoločnosti. Po prvé, treba nielen nové ciele a zámery deklarovať či
propagovať, ale ich aj vskutku napĺňať premyslenými mechanizmami od
projektov, modelov až po evalváciu výstupov, pritom cesta vedie do oblasti
efektívnosti a optimalizácie riadenia, teda nie do návratu k začarovanému
kruhu“ zvýšenej byrokracie a predkladania podkladov o formálnom plnení
„nových“ úloh. Tento rozmer výstižne vyjadruje uvažovanie Alexeja
Alexandroviča o vysokopostavenom štátnom úradníkovi, grófovi Aničkinovi,
Systém riadenia a manažovania fungovania školy by mal identifikovať nekvalitných učiteľov
a následne redukovať ich počty v inštitucionálnom výchovno-vzdelávacom prostredí.
8
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keď na repliku svojho švagra, grófa Stepana Arkadjiča k hodnoteniu svojho
nového predstaveného v znení: „Zdá sa, že sa vo veci vyzná a je plný aktivity,“
reaguje Alexandrovič takouto reflexiou: „To, áno, ale akým smerom sa vybíja
jeho aktivita? – Či tým, aby naozaj robil, alebo prerábal, čo je už urobené?
Nešťastím nášho štátu je zbyrokratizovaná administratíva, a on je jej dôstojným
predstaviteľom“ (L. N. Tolstoj, Anna Kareninová I., 2006, s. 345). Druhá téza
smeruje k najzávažnejším faktorom, ktoré sa vo viacerých výskumoch potvrdili
v najúspešnejších vzdelávacích systémoch vyspelých štátov sveta. Tu
jednoznačne patria najmä tieto činitele: „zainteresovanosť (záležitosť) celej
spoločnosti, kvalitní učitelia a ich spoločenský status, štruktúra vzdelávacieho
systému, progresívna koncepcia a adekvtáne pedagogické dokumenty, (...)
kvalita výchovy a výučby, komplexný a holistický prístup k žiakovi“ (Ligoš,
2020a, s. 105), pričom, ako potvrdzujú najnovšie štúdie o vyučovaní národných
jazykov v krajinách V4 pri posudzovaní silných a slabých stránoch týchto
národných edukačných systémov sa ako hlavný problém ukázal medzi
deklarovanými zámermi a cieľmi vzdelávania v súlade s požiadavkami
progresívnej didaktickej teórie (pedagogiky, psychológie, všeobecnej
i odborovej didaktiky) na jednej strane a štátnou školskou politikou
s neadekvátnym dosahom na reálnu pedagogickú prax (Liptáková, 2017;
Ligoš, 2020a). Tretí tematických okruh, vzťahujúci sa na oblasť kvalitných
a dobrých učiteľov by konkretizačne mohol pokryť román od D. Pennaca
Trápenia so školou (2007), ktorý umeleckou formou zážitkovo približuje
profiláciu učiteľa na podloží vlastnej skúsenosti a subjektívnej výpovede
v genéze zlého aj neúspešného žiaka v reláciách jeho náročnej cesty
a transformácie na kvalitného učiteľa, t. j. v neopakovateľnom kontinuu žiaka
a učiteľa v konkrétnom socio-kultúrnom kontexte. Dá sa povedať, že krízu
školstva vidí tento spisovateľ a učiteľ v neoodeliteľnom prepojení s krízou
danej spoločnosti. Na margo nefungujúceho školstva čitateľ v knihe nájde aj
takýto komentár: „My, ostatní učitelia, tu nie sme na to, aby sme na pôde školy
riešili spoločenské problémy brániace prenosu vedomostí; to nie je naša práca.
Nech nám dodajú dostatok vychovávateľov, sociálnych asistentov, psychológov,
skrátka špecialistov všetkého druhu, potom budeme môcť seriózne vyučovať
predmety, ktoré sme toľké roky študovali“ (Pennac, 2007, s. 198). Podľa tohto
autora nemožno prijať opakujúce sa odvolávanie ministrov školstva a vlády na
rozpočtové limity štátu pre napĺňanie týchto základných zdôvodnených
požiadaviek. Celkove možno konštatovať, že strategicky sa ponúka vízia
organického prepojenia univerzity a praxe (nielen pedagogickej), v rámci
ktorého vystupuje do popredia zabezpečenie celoživotnej profilácie učiteľa
v adekvátnej spoločenskej klíme a priaznivých rámcových podmienkach pre
napĺňanie podstaty a uplatnenia tohto ušľachtilého povolania.

117

Ligoš, M.:
K problému kvalitatívnej zmeny v príprave a profilácii (nielen) učiteľa slovenčiny

Bibliografia
BEHÝLOVÁ, J. – SMETANOVÁ, Y. 2009 Slovenskí jazykovedci. Súborná
personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2001 –
2005). Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
2009, s. 243 – 245. ISBN 978-80-224-1063-2 (súpis prác M. Ligoša za
roky 2001 – 2005). https://www.juls.savba.sk/ediela/ slovenski_jazykovedci/2001-2005/index.html.
BEHÝLOVÁ J. 2014. Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna
bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2006 – 2010).
Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2014,
s. 272 – 275. ISBN 978-80-224-1403-6 (súpis prác M. Ligoša za roky
2006 – 2010). https://www.juls.savba.sk/ediela/ slovenski_jazykovedci/2006-2010.pdf
BEHÝLOVÁ, J. 2018. Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna
bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2011 – 2015).
Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2018,
s. 271 – 275. ISBN: 978-80-224-1634-4 (súpis prác M. Ligoša za roky
2011 – 2015). https://veda.sav.sk/kniha/behylova-julia-slovenskijazykovedci-2011-2015.
Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo slovenského
jazyka a literatúry. Bratislava: ŠPÚ, 2016. Dostupné na:
https://www.statpedu.sk/files/sk/svp/maturitne-skusky/platne-od-sk-r2018/2019/cp_sjl_.
CIHLAR, D. 2012. Projektbeschriebung PACZION/Prezentace projektu
PACZION. In Binationale Dokumentation der Projektergebnisse zum
Nachwies der Effizienz einer systematischen Gesundheitsförderung im
Lehrberuf. Mezinárodní dokumentace výsledku projektu PACZion
prokazující zdravotní benefity intervenčního ozdravného programu pro
pedagogické profese. N. Seibert – M. Krejčí. Passau – České
Budějovice: Universität Passau, Jihočeská univerzita, 2012, s. 5 - 9.
ISBN 978-3-9811464-5-5.
ČECHOVÁ, M. – SPĚVÁČKOVÁ, M. (Eds.). 2021. Od praxe k teorii a zpět
ve vyučování češtiny I. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.
ISBN 978-80-261-1010-1ISBN 978-80-261-0874-0. DOI
https://doi.org/10.24132/ZCU.2021.10101. Dostupné na:
https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/43105 /1/1.%20d%c3%adl.pdf.
ČECHOVÁ, M. – SPĚVÁČKOVÁ, M. (Eds.). 2021. Od praxe k teorii a zpět
ve vyučování češtiny II. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.
ISBN 978-80-261-1011-8ISBN 978-80-261-0982-2 DOI
https://doi.org/10.24132/ZCU.2021.10118. Dostupné na:
https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/ 43106/ 1/2.%20d%c3%adl.pdf.
DVONČ, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia
slovenských slovakistov a slavistov, 1976–2000. Bratislava: Veda,

118

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2021, č. 5

1997, 1998, 2003. M. Ligoš, s. 299 – 300; s. 327 – 329; s. 229 – 230
ISBN 80-224-0510-8, ISBN 80-224-0573-6, ISBN 80-224-0719-4.
FRANKL, V. E. 2011. Hľadanie zmyslu života. Bratislava: Eastone Books,
2011. ISBN 978-80-8109-159-9.
HANUS, L. 1997. Človek a kultúra. Bratislava: Lúč, 1997.
ISBN80-7114-180-1.
HLINKA, A.1994. Každý sa môže zmeniť. Dynamické modely správania.
Bratislava: Vyd. Don Bosco, 1994. ISBN80-85405-32-6.
HUPKOVÁ, M., PETLÁK, E. 2004. Sebareflexia a kompetencie v práci
učiteľa. Bratislava: Iris, 2004. ISBN 80-89018-77-7.
HVORECKÝ, J. – VIŠŇOVSKÝ, E. 2019. Garant: nedotknuteľný a
privilegovaný rukojemník. Dostupné na:
https://dennikn.sk/1694137/garant-nedotknutelny-a-privilegovanyrukojemnik/?ref=list.
KOSOVÁ, B. – TOMENGOVÁ, A. et. al. 2015. Profesijná praktická
príprava budúcich učiteľov. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta
UMB Belianum, 2015. ISBN 978-80-557-0860-7. Dostupné na:
https://www.minedu.sk/data/att/8032.pdf.
LIGOŠ, M. 1999. Možnosti rozvíjania vnútorných dynamických síl osobnosti
žiaka vo vyučovaní slovenského jazyka. Ružomberok: KPF sv. Ondreja
ŽU, 1999. ISBN 80-7100-579-7.
LIGOŠ, M. 2003. Motivačné a duchovné rozmery vyučovania slovenského
jazyka. Ružomberok: FF KU, 2003. ISBN 80-89039-16-2.
LIGOŠ, M. 2001. Rezervy v teréne. In Disputationes scientificae UC in
Ružomberok. 1, 2001, č. 3, s. 41 – 51. ISSN 1335-9185.
LIGOŠ, M. 2004a. Odborová didaktika v profilácii učiteľa materinského
jazyka. In Slovenský jazyk a literatúra v škole. 51, 2004/2005, č. 5 -6.,
s. 149 – 161. ISSN 1335 – 2040.
LIGOŠ, M. 2004b. Výberová personálna bibliograﬁa. Ružomberok:
Filozoﬁcká fakulta Katolíckej univerzity, 2004. 48 s.
ISBN 80-89039-86-3.
LIGOŠ, M. 2005. Princípy v teórii a praxi vyučovania slovenského jazyka. In:
Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy PdF
PU. Ed. Ľ. Sičáková – Ľ. Liptáková. Prešov: PU, 2005. Roč. 11,
s. 84 – 90. ISBN 80-8068-362-X.
LIGOŠ, M. 2009a. Základy jazykového a literárneho vzdelávania I.
Ružomberok: FF KU, 2009a. ISBN 978-80-8084-429-5.
LIGOŠ, M. 2009b. Základy jazykového a literárneho vzdelávania II.
Ružomberok: FF KU, 2009b. ISBN 978-80-8084-430-1.
LIGOŠ, M. et al. 2011. Rozvíjanie motivácie u žiakov vo vyučovaní slovenčiny.
Ružomberok: Verbum KU, 2011. ISBN 978-80-8084-785-2.
LIGOŠ, M. 2019a. Vyučovanie slovenčiny ako materinského jazyka
v minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Bratislava : Veda SAV, 2019.
ISBN 978-80-224-1770-9.

119

Ligoš, M.:
K problému kvalitatívnej zmeny v príprave a profilácii (nielen) učiteľa slovenčiny

LIGOŠ, M. 2019b. Súčasnosť a budúcnosť vyučovania materinského jazyka
v stredoeurópskom vzdelávacom priestore (so zreteľom na slovenčinu,
češtinu, nemčinu a poľštinu) In Beskidzkie dziedzictwo VI. Lodygowice:
Wydawnictwo scriptum Tomasz Sekunda, 2019, s. 93-113.
ISBN 978-83-62092-76-5.
LIGOŠ, M. 2020a. Tri piliere kvalitatívnej transformácie výučby
materinského jazyka I. (Rámcové východiská) In: Studia Scientifica
Facultatis Paedagogicae. Ružomberok: Katolícka univerzita
v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2020, Roč. 19, č. 3,
s. 58-72. ISSN 1336-2232. 1336-2232.
LIGOŠ, M. 2020b. Tri piliere kvalitatívnej transformácie výučby
materinského jazyka II. (So zreteľom na aktuálne špecifiká slovenčiny
ako materinského jazyka). In Studia Scientifica Facultatis
Paedagogicae. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku.
VERBUM - vydavateľstvo KU, 2020, Roč. 19, č. 5, s. 11 – 22.
LIPTÁKOVÁ, Ľ. et al. 2015. Integrovaná didaktika slovenského jazyka
a literatúry pre primárne vzdelávanie. Prešov: Pedagogická fakulta PU,
2015. ISBN 978-80-555-1252-5.
LIPTÁKOVÁ, Ľ. 2017. Priekopnícka monografia o vyučovaní národných
jazykov v krajinách Vyšehradskej štvorky. In: O dieťati, jazyku,
literatúre. Roč. V, 2017, č. 2, s. 91 – 93. ISSN 1339-3200.
MULLER, J. Z. 2020. Tyranie metrik. Praha : Academia, 2020.
ISBN 978-80-200-3074-0.
Národný program výchovy a vzdelávania na r. 2018 – 2027. Národný
program rozvoja výchovy a vzdelávania. Kvalitné a dostupné vzdelanie
pre Slovensko. [online]. Bratislava: MŠVVaŠ SR, 2018. Dostupné na:
https://wwwminedu.sk/data/att/13285.pdf [cit. 2019-10-06].
Návrh vnútorného predpisu Rada študijného programu na Slovenskej
technickej univerzite v Bratislave. 2021. Kolégium rektora STU
v Bratislave. Dostupné na: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/
informacie_o/stu/organy_akademicke_samospravne/zasadnutia_kr/04_
04_Rada_studijneho_programu-2021-01-18.pdf.
Pedagogická revue. 2003, roč. 55, máj – jún 2003. ISSN 1335-1982.
PENNAC, D. 2012. Trápenia so školou. Bratislava: Artforum, 2012.
ISBN 978-80-89445-74-5.
PIENIᾼŽEK, M. – ŠTĚPÁNEK, S. (Eds.) 2016. Teaching of National
Languages in the V 4 Countries. Praha: PdF UK, 2016.
ISBN 978-80-7290-913-1.
POLLAK, G. 2006. Notwendigkeit und Bedeutung der Pädagogik die der
Ausbildung der Sprachenlehrer (Schwerpunktsetzung: Kommunikation
und Interaktion). In: Odborová didaktika pri príprave učiteľa materinského
a cudzieho jazyka. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie,
Ružomberok 13. – 14. septembra 2005. Ed. M. Ligoš. Ružomberok:
Filozofická fakulta KU, 2006, s. 21 – 30. ISBN 80-8084-082-2.

120

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2021, č. 5

Práva a povinnosti garantov študijných programov, osôb zodpovedných za
predmety a vedúcich katedier. 2017. Organizačná smernica č. 3/2917
TU Zvolen. Dostupné na: https://dokumenty.tuzvo.sk/sites/default/files/
organizacna_smernica_c._3-2017_prava_a_povinnosti_garanta_sp_
osob_zodpovednych_za_predmety_a_veducich_katedier.pdf.
PRŮCHA, J. Učitel. Současné poznatky o profesi. Praha: Portál, 2002.
ISBN 80-7178-621-7.
PRŮCHA, J. 1997. Moderní pedagogika. 4. vyd. Praha: Portál, 2009.
ISBN 978-80-7367-503-5.
RÍČAN, P.2010. Psychologie osobnosti. Obor v pohybu. 6. revid. a doplněné
vydání. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3133-9.
RITOMSKÝ, M. 2021. Na konci zostane človek. Mozaika humanizmu.
Bratislava: Sme, 2021. ISBN 978-80-559-0680-5.
SEIBERT, N. – KREJČÍ, M. 2012. Binationale Dokumentation der
Projektergebnisse zum Nachwies der Effizienz einer systematischen
Gesundheitsförderung im Lehrberuf. Mezinárodní dokumentace
výsledku projektu PACZion prokazující zdravotní benefity
intervenčního ozdravného programu pro pedagogické profese. Passau –
České Budějovice: Universität Passau, Jihočeská univerzita, 2012.
ISBN 978-3-9811464-5-5.
Smernica dekana Pedagogickej fakulty KU č. 7/2020 o vytváraní, úprave
a schvaľovaní študijných programov na PF KU v Ružomberku. 2020.
PdF KU v Ružomberku. Dostupné na:
https://www.ku.sk/images/dokumenty/pf/dokumenty/uradna_nastenka/
vnutorne_predpisy/kvalita/smernica_7_2020.pdf.
Sústava študijných odborov v SR. 2019: MŠVVaŠ. Dostupné na:
https://www.minedu.sk/sustava-studijnych-odborov-sr/;
https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/prilohy/SK/ZZ/2019/244/20190901_5173 916- 2.pdf.
Štandardy. Bratislava: SAAVŠ, 2020. Dostupné na:
https://saavs.sk/standardy-kvality/.
Štandardy pre študijný program. Bratislava: SAAVŠ, 2020. Dostupné na:
https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Standardy-pre-studijnyprogram-2.pdf.
TOLSTOJ, L. N. 2005. Anna Kareninová I. Bratislava: Vyd. Petit Press, a. s.,
2005. ISBN 80-85585-66-9.
TUREK, I. 2001. Vzdelávanie učiteľov pre 21. storočie. Bratislava: MC,
2001. ISBN 80-8052-112-3.
ZEMANOVIČOVÁ, D. – ŠABOVÁ, Z.2021. Len dobrí a vynikajúci. Naše
úrady sa hodnotia skvele, Európska komisia to vidí opačne. In Sme. 29.
2021, č. 28, s. 9.
ZELINOVÁ, M. – M. ZELINA, M. 1997. Tvorivý učiteľ. Bratislava: MC,
1997. ISBN 80-7164-192-8.
ZELINA, M. 1999. Rozvíjanie tvorivosti žiakov v slovenskom jazyku. Banská
Bystrica: MC, 1999. ISBN 80-8041-257-X.

121

Ligoš, M.:
K problému kvalitatívnej zmeny v príprave a profilácii (nielen) učiteľa slovenčiny

Prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.
Filozofická fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
milan.ligos@ku.sk

122

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2021, č. 5

Včela medonosná a včelárstvo ako súčasť
kultúrneho dedičstva
The Honey bee and Beekeeping as Part
of the Cultural Heritage
Jozef Macko
Abstract
Beekeeping has a long history in the world. Honey collection depicts
cave paintings in Spain from the late Stone Age. The most famous is the
12,000-year-old rock drawing in the Spider Cave near Valencia. In the
Middle East, there is evidence of beekeeping in clay jugs as early as 5000
years BC. This is how bees behave to this day. Slovak beekeeping has a
rich tradition and its level is one of the leading in the world. Sources of
bee grazing in orchards, fields, meadows and forests enable successful
beekeeping in most of Slovakia. Zdroje včelej paše v ovocných sadoch,
na poliach, lúkach a v lesoch umožňujú úspešné včelárenie na väčšine
územia Slovenska.

Keywords: Honey bee. Hive. Beekeeping.
Úvod
Ak včely zmiznú z povrchu zemského, človeku ostávajú len 4 roky
života. Tento výrok sa prisudzuje A. Einsteinovi a hovorí o veľkej dôležitosti
opeľovačov. O dôležitosti včiel netreba polemizovať. Veď sú tretím
najužitočnejším hospodárskym zvieraťom v Európe. Človek chová včely už
veľa stáročí ako úžitkové zvieratá. No napriek tomu sa včely nestali domácimi
zvieratami. Slovensko, oplývajúce lesmi a lúkami, malo a má vhodné
podmienky na chov včiel preto bolo včelárstvo dobrým zdrojom príjmov.
Medom a voskom sa platili dane. Chov včiel mal preto veľký hospodársky
význam a k tomu aj zodpovedajúce privilégiá. Med bol totiž jediným sladidlom
a sviečky sa robili len zo včelieho vosku.
Včela medonosná
Carl von Linné v roku 1758 pomenoval včelu ako Apis mellifera L.
(včela med nosiaca). O čosi neskôr si uvedomil že včela med nenosí ani
nezbiera, zbiera nektár alebo medovicu. Preto zmenil jej názov na Apis
mellifica L. (včela med vyrábajúca). V súčasnosti sa používajú obidva názvy
(Drašar, 1978). Avšak aj tu platí zásada priority najstaršieho pomenovania
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druhu. Slovenský ekvivalent je včela medonosná. Z hľadiska systematiky je
samostatným druhom, ktorý patrí do rodu včela, čeľaď včelovité, rad
blanokrídlovce, trieda hmyz, kmeň článkonožce.
Včela žije vo veľkých spoločenstvách – societách. Rodina pozostáva
z mnohých tisícov jedincov. V hniezde žijú tri kasty- plodná samička, kráľovná,
včely robotnice a počas krátkeho obdobia aj samce – trúdy (obr č.1). Životný
cyklus včely začína, keď kráľovná nakladie do každej bunky plástu po jednom
vajíčku. Z oplodnených vajíčok sa liahnu robotníčky a matky, z neoplodnených
sa liahnu trúdy.Za tri dni sa z vajíčok vyliahnu malé larvičky, ktoré sú počas
prvých dní kŕmené výživnou materskou kašičku, neskôr ich kŕmia peľom
a nektárom. Počas nasledujúcich ôsmich dní larvy rýchlo rastú, niekoľkokrát sa
lienia a keď už takmer vyplnia celú bunku, včely ju voskom zaviečkujú. Larva
sa zakuklí a následne sa premení na dospelú včelu. Po vyliahnutí sa činnosť
mladej včely mení vždy po niekoľkých dňoch. Najskôr čistí hniezdo, potom
kŕmi larvy. Od jedenásteho dňa začínajú žľazy na brušku vylučovať šupinky
vosku a včela stavia v hniezde plásty. Od šestnásteho do dvadsiateho dňa života
prijíma mladá včela od lietajúcich robotníc nektár a peľ, ukladá ich do zásob
v podobe medu. Na dviadsiaty deň konečne včela opustí úľ a zdržiava sa nejaký
čas pred jeho vchodom, kde sa učí orientácií a zároveň stráži vstup do úľa. Od
dvadsiateho prvého dňa už lieta po okolí, prináša vodu, nektár a peľ (Tautz,
2009, Gerstmeier,2020, Přidal,2005).

Obr. č. 1: Kasty vo včelej societe. Z ľava - včela robotnica, včelia kráľovná (matka),
trúd. (https://www.britannica.com/animal/honeybee)

Včelárstvo
Jedným z najstarších vývojových stupňov včelárstva je lesné včelárenie
alebo brtníctvo. Spočívalo vo vyberaní medu divým včelám z dutín stromov.
Po nájdení stromu, v ktorom včely hniezdili, včelár vypozoroval, že v čase
pokročilej jari včely z hniezda vyletujú, roja sa a hľadajú nový príbytok pre
založenie hniezda. Aby nové hniezdo zostalo v blízkosti stromu, z ktorého včelí
roj vyletel, tak včelári do stromov v okolí vydlabávali dutiny, brte, ktoré včely
pri rojení obsadzovali. Človek si postupne začal jednotlivé stromy označovať
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znakom a tým dával na vedomie, že tieto stromy už nemôže nikto iný vyberať.
Tu niekde možno hľadať počiatky racionálneho včelárenia, ktoré vznikom
a vývinom feudálneho zriadenia nadobúdalo formu súkromného vlastníctva.
Postupným prenášaním častí kmeňov stromov s včelími hniezdami k ľudským
obydliam sa prechádzalo od lesného včelárenia k včeláreniu domácemu. Prenos
úľov k domom je spätý s vlastníckym právom na lesy, ktoré si privlastnila
šľachta. S nárastom ceny dreva zemepáni nedovoľovali dlabať brte v živých
stromoch a ak sa chceli včelári o svoje včelstvo ďalej starať, museli si odkúpiť
celý strom. Včelár tak odrezal časť kmeňa v ktorom bola brť a doviezol si ju k
svojmu domu. Včelárenie sa tým stalo jednoduchším, prístupnejším a zároveň
bolo včelstvo chránené proti odcudzeniu. Až v tejto fáze včelárenia vznikali
rôzne tvary a typy včelích úľov(obr. č. 2).

Obr. č. 2: Rôzne typy úľov. Z prava úľ pletený zo slamy, uprostred úľ pletený z tŕstia z
vonkajšej strany natretý kašovitou vrstvou hliny a trusu, v pravo Klát z roku1796 z
Bacúcha. Bol vydlabaný z okrúhleho klátu topoľového dreva. V prednej časti, nad
letáčom je vyrezaný jednoduchý vlastnícky alebo ochranný znak v podobe písmena „X"
a letopočet 1796. (Fotoarchív SNM - Múzeá v Martine)

Vo všeobecnosti je za včelí úľ považovaný umelo vytvorený príbytok
pre včely, ktorý vznikol akýmkoľvek pričinením človeka. Medzi najstaršie typy
úľov z územia dnešného Slovenska patria rôzne typy klátov či dlabákov. Tie
vznikali z práchnivých kmeňov stromov a brtí, do ktorých sa včely usadili.
Včelár len odpílil časť práchnivého stromu, preniesol ho k svojmu obydliu,
postavil na dosku a vrchnú časť zakryl. Neskôr začali včelári zhotovovať úle
úpravou malej dutiny vzniknutej práchnivením vnútornej časti kmeňa, alebo
dutinu zhotovoval v zdravom kláte vŕtaním a dlabaním. Med sa z týchto typov
úľov vyberal zo strany letáča, zospodu, zvrchu a z najdokonalejších dlabákov
zozadu.
Ďalším typom úľov používaných na území dnešného Slovenska sú úle
upletené z prútia, úle s prútenou kostrou, vypletané trstinou alebo slamou
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a slamené úle rôznych tvarov a veľkostí. Ich rozšíreniu napomáhalo hlavne to,
že materiál na ich zhotovovanie bol lacný a ľahko dostupný. Na zachovanie
dobrej tepelnej izolácie sa tento typ úľov zvykol z vonkajšej strany natierať
kašovitou hlinou zmiešanou s kravským trusom. Ich najväčšou nevýhodou bolo
nutné dusenie včiel pri vyberaní medu.
Najzaujímavejším typom úľov boli figurálne úle (obr. č.3 ). U nich sa
najviac prejavovalo umelecké cítenie ich výrobcov. SNM v Martine uchováva
takmer 30 kusov figurálnych úľov, ktoré možno považovať za jedinečné
a unikátne prejavy tradičnej materiálnej kultúry na Slovensku
(https://www.ludovakultura.sk/abecedny-register/u/)

Obr. č. 3: Figurálne úle (Štefan Siváň, 1974)
História včelárstva
Včelárstvo alebo tiež brtníctvo popri poľnohospodárstve, love
a rybolove patrilo medzu hlavné zdroje obživy Slovanov. Počiatky včelárstva
na území Slovenska siahajú hlboko do antických čias a sú úzko späté s našimi
predkami, Slovanmi. Prvú zmienku o včelárení, výrobe medu a medoviny na
našom území zaznamenal už grécky diplomat a historik Priscus, ktorý v roku
448 ako posol východorímskeho cisára Theodósia navštívil dvor hunského
vládcu Attilu. Miestne obyvateľstvo ho pohostilo neznámym nápojom medos:
„Z dedín nám prinášali ľudia potravu, namiesto obilia proso a namiesto vína
med, tak menujú to obyvatelia týchto miest.“
Z neskorších období historické pramene o včelárstve - brtníctve
pribúdajú a prinášajú nám oveľa konkrétnejšie informácie o získavaní a výrobe
medu medzi Slovanmi. Z obdobia Veľkej Moravy sa zachovala zmienka
o drevených nádobách (ulidž), do ktorých včely znášajú nektár. Po rozpade
Veľkej Moravy a následnom postupnom začlenení jej územia do štruktúr

126

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2021, č. 5

Uhorského kráľovstva včelárska tradícia pretrvala. Najstaršou včelárskou
písomnou pamiatkou z čias uhorského štátu je zakladacia listina kláštora
v Hronskom Beňadiku, ktorú vydal kráľ Gejza I. v roku 1075 a v ktorej je
napísané: … kde daroval som (kláštoru) … včelárov. Týchto povinnosťou bude
každoročne dávať dvanásť džberov medu …
Chov včiel sa postupne počas nasledujúcich storočí stal významným
hospodárskym odvetvím a mal aj tomu zodpovedajúce privilégiá. V rokoch
1775 a 1776 vydala Mária Terézia včelárske patenty, ktorými monarchia
podporovala rozvoj včelárstva. Časom sa včelári - brtníci začali združovať do
spoločenstiev na čele so starostom, ktorý ich zastupoval pred vrchnosťou
a staral sa o to, aby sa dodržiavali artikuly, ktoré obsahovali ich práva
a povinnosti. Nezhody medzi sebou riešili aj pomocou právnych dokumentov,
akými boli Žilinské rojové právo z roku 1378 či Dolnorakúsky traktát z roku
1678. Panovník Ferdinand V. v roku 1836 zrušil tzv. malú dežmu, do ktorej
patrila aj daň zo včiel. V priebehu 19. storočia sa slovenskí včelári na ochranu
svojich záujmov a šírení osvety začali na miestnej a regionálnej úrovni
združovať do spolkov (obr. ). Ako prvá vznikla v Banskej Bystrici Spoločnosť
priateľov včelárstva (1810). Podobne sa včelári organizovali do hospodárskozáhradníckych spolkov aj v Spišskej župe (1841), Bratislave (1861), Spišskom
Podhradí (1864), Kežmarku (1865) a Košiciach (1865). Podmienky na
organizovanie včelárov v celoslovenskom rozsahu sa zlepšili po vzniku
Československa, kedy bolo založené Zemské ústredie včelárskych spolkov na
Slovensku.

Obr. č. 4: Prvé včelárske knihy vydané na našom území a) Toth, Anton Prostonárodní
Wčelár z r.1871, b) Glosius, Ján: Obsah Potřebných Navčenj z r.1792, c) Janza, Anton:
Wytah Znowo-Skuseneho Wčelaře z r.1775.
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Záver
Včela bola od dávnych čias považovaná za posvätnú a v kresťanskej
tradícii spájaná s Nepoškrvnenosťou Panny Márie. Pápež každoročne žehná
včelám ako jediným zástupkyniam zvieracieho rodu. Starí včelári hovorievali
deťom - „včely nedochnú, včely zomierajú!“ Hoci o tom už nevládne
všeobecné povedomie, včela je spojená veľmi úzko s človekom i ľudským
rodom ako takým. Včely sú tiež v niektorých kultúrach spojené s čistotou.
Tradične sa o včelstvá starali len kňazi faraóna, v Európe mnísi. Vždy to bola
veľmi dôležitá úloha, ktorá bola obklopená istým tajomstvom a vážnosťou.
V súčasnej dobe musí včelárstvo odolávať rôznym nástrahám.
Pesticídy používané v poľnohospodárstve, včelí paraziti a vírusové ochorenia
spôsobujú úbytok včiel. Celosvetovo sa znižuje nielen populácia včely
medonosnej ale aj všetkých ostatných opeľovačov. V niektorých častiach
Európy dosahuje úhyn až 80%. Včely sú pritom dôležitou súčasťou
poľnohospodárstva. Až 84% druhov rastlín závisí od opeľovania hmyzom, čo
predstavuje asi 75% produkcie potravín. Od ovocia, zeleniny až po slnečnicový
či repkový olej. Ekonomická hodnota, ktorý včely vytvoria sa odhaduje až na
14 mld. eur ročne. Opeľovaním poľnohospodárskych plodín zaisťujú produkciu
potravín a udržujú biodiverzitu v prírode. Zachovanie opeľovačov je preto
veľmi dôležité pre našu obživu aj pre životné prostredie.
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Motív rodiny v procese rozvíjania porozumenia textu
u žiakov primárneho vzdelávania
The Theme of the Family in the Process
of the Development of the Text Comprehension
by the Primary Education Pupils
Beáta Murinová
Abstract
Children`s literature provides a rich stimulating material for the
interpretation of the text and development of the text comprehension by
primary education pupils. The paper analyses the books of Gabriela
Futova and Tamara Simoncikova Heribanova whose works stem from
everyday situations regarding a family life. Firstly, the paper deals with
a detailed analysis of the Mission Eva: Top Secret by Tamara
Simoncikova Heribanova. Secondly, it discusses possibilities of the
development of the text comprehension in this book.

Keywords: Family. Value of the family realationships. Reader`s literacy.
Text comprehension.
Úvod
Viacerí spisovatelia sa vo svojich dielach zaoberajú problematikou
rodiny. S ohľadom na vek percipientov sa v ich tvorbe vyskytujú rôzne aspekty
súvisiace s touto oblasťou. Nezobrazujú len pozitívne a harmonické rodinné
vzťahy, ale aj konflikty, ktoré sa týkajú každodenných životných situácií. V ich
tvorbe humorne pôsobia rôzne detské šibalstvá a zážitky, ktorými sa snažia
upútať detského čitateľa. Rovnako poukazujú aj na nevhodné správanie a činy
detských hrdinov. Motív rodiny využívajú vo svojej tvorbe aj autorky Gabriela
Futová a Tamara Šimončíková Heribanová.
Vybrané diela súčasných autoriek s motívom rodiny
Gabriela Futová – úspešná spisovateľka so zameraním na detskú
literatúru sa vo viacerých knihách venuje tematike rodiny. Jej texty sú naplnené
humornými zážitkami, ktorými približuje realitu všedných dní pomocou
fantazijných a nadprirodzených prvkov. Vo svojej knihe Naša mama je
bosorka! (2012) predstavuje každodennú realitu súrodeneckých šarvátok,
výchovné zásahy rodičov a náročnosť susedského spolunažívania. Autorka sa
v tomto debute opiera o prezradené tajomstvo o bosoráckom pôvode mamy
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a tajných pokusoch jej detí čarovať podľa tisícročnej knihy kúziel. V knihe
zdôrazňuje etický a pedagogický rozmer ľudských skutkov, činov a myšlienok,
tiež dáva do popredia hodnotu láskavého rodinného zázemia.
Jej ďalšia próza Hľadám lepšiu mamu (2001) predstavuje neúplnú
rodinu, pozostávajúcu z mamy Evy a dcéry Katky. Katka predstavuje trucovité
dievčatko, ktoré stále vyjednáva so svojou mamou. Mama ako samoživiteľka
jej nemôže splniť všetky požiadavky, a tak sa dievčatko rozhodne túto situáciu
riešiť. Odíde z domu hľadať si lepšiu mamu, avšak po mnohých skúsenostiach
príde na to, že tú najlepšiu mamu má doma. V závere teda zistí, aké silné
a nenahraditeľné je rodinné puto. Objaví, aká významná je potreba naučiť sa
väčšej tolerantnosti a tiež sa naučiť zachovať duševnú rovnováhu. V diele je
zakomponovaný fakt o nezameniteľnosti blízkeho človeka, o jeho pravých
a falošných hodnotách života a tiež o nevyhnutnosti vedieť si sám priznať
a napraviť spôsobené chyby (Stanislavová a kol., 2010).
Hlavná hrdinka – Katka si uvedomila si na základe vlastnej skúsenosti
uvedomila, že nie všetko hmotné, čo je na pohľad krásne, je v skutočnosti aj
dobré. Dej prózy poukazuje na hlavný problém malého dievčatka, ktorý tkvie
v netradičnom spôsobe riešenia svojich vrtochov a tiež v postoji voči svojej
mame. Keďže o Katku sa stará iba mama, celá domácnosť spočíva na jej
pleciach, a preto nedokáže z jedného platu kúpiť všetko, na čo si malá Katka
len pomyslí. „Nekúpila si mi ani nový bicykel, iba taký starý, ošúchaný!
A decká vonku jazdia na horských! Nedožičíš mi ani kolieskové korčule,
a pritom vieš, ako veľmi po nich túžim! Normálne decká majú aspoň otca! Len
ja nemám nikoho! A ty mi vôbec nerozumieš!“ (Futová, 2001, s. 10).
Je očividné, že hlavnej hrdinke chýba vo veľkej miere otec, ktorý je pre
dieťa nenahraditeľný pre rozvoj jeho osobnosti a psychickej stability. Rovnako
matka ako aj otec by mali svojmu dieťaťu venovať dostatok lásky, opory a tiež
si vybudovať nie však násilnou formou autoritu u svojho dieťaťa. V krajnom
prípade sa z neho môže stať rozmaznané dieťa. Ale ak rodič vychováva sám
svoje dieťa, vtedy musí všetko vynahradiť aj za toho druhého, a to nie je
v súčasnej dobe jednoduché. Je množstvo prípadov, v ktorých sa o dieťa musí
starať iba matka, prípadne otec. Takáto situácia je pre jedného rodiča veľmi
zložitá a často aj finančne náročná.
V próze Nezblázni sa mamička autorka kladie dôraz na hodnoty
rodinných vzťahov, pričom zábavným a humorným spôsobom zobrazuje
súrodeneckú predstavivosť, šarvátky a ich výmysly, ktoré neraz šokujú
a niekedy privádzajú samotných rodičov do zúfalstva.
Ďalšou autorkou zaoberajúcou sa tematikou rodiny je Tamara
Heribanová, ktorá napísala román s názvom Misia Eva, prísne tajné. Autorka
sa výrazne dotýka problematiky súčasnej rodiny a jej životných kríz. Román
pozostáva z tridsiatich kapitol, ktoré na seba nadväzujú. Text príbehu je
napísaný veľmi netradične, a to písaným písmom. Hlavnou postavou je
druháčka Eva Šidlová, ktorá sa snaží nájsť medzi svojimi rodičmi stratenú lásku
a prostredníctvom tajnej misie ich chce dať opäť dohromady. Všetci traja
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bývajú v jednom byte a keďže sa nachádzajú v zlej finančnej situácii, ostávajú
aj po rozvode naďalej bývať spolu. Eva sa z tejto situácie teší, pretože na
základe nej môže uskutočniť pätnásť dôkazov lásky, prostredníctvom ktorých
chce opäť spojiť dohromady svojich rodičov. Každý jeden dôkaz lásky
dôkladne premyslí a vypracuje tak, aby si pani Elvíra, Evina mama, myslela, že
jej otec, pán Šidlo, opäť bojuje o jej srdce a naopak, pán Šidlo je v domnienke,
že sa pani Elvíra snaží získať jeho pozornosť. „Po dlhom zvažovaní
a diskutovaní sme sa dohodli, že rozvod všetko vyrieši. Teraz to vraj bude
oveľa lepšie, lebo sa už nebudú hádať,“ povedali rodičia malej Eve
(Heribanová, 2012, s. 40).
Túto situáciu však Eva nenechala len tak a vzala ju do vlastných rúk.
Napriek prekážkam sa snažila nájsť riešenie, a preto vymyslela tajný plán, ako
dať svojich rodičov opäť dokopy. Pri riešení rôznych životných situácií však
nebola sama. Okrem toho, že jej pomohol jej veľmi dobrý kamarát Jakub
Markech, do tajnej misie sa zapojilo takmer celé Slovensko. Aj keď táto misia
mala byť prísne tajná a žiaden dospelý sa o nej nesmel dozvedieť, bolo
potrebné, aby jej pri niektorých dôkazoch lásky podali aj iní pomocnú ruku.
„Komu chceš kúpiť kyticu za sedemdesiat centov? Chcela by som tú
kyticu dať mame a bolo by to akože od otca. Prečo jej ju nekúpi tvoj otec? Oni
sa rozviedli. Tatko jej kyticu nekúpil, už sa ani nepamätám. Kvetinárka sa na
Evu usmiala. Vieš ty čo? Povedz mi, ale nepozeraj na ceny. Povedz mi, ktorá
sa ti najviac páči! Eva mala od začiatku vyhliadnutú velikánsku bukrétu
s tulipánmi, ružami, veľkým zeleným listom a maličkými červenkastými
bobuľkami. Kytica bola taká drahá, že keby na ňu celý rok šetrila, aj tak by ju
nemohla kúpiť. Teta, najkrajšia je tá v strede. Tá najväčšia. Dieťa moje, tak je
tvoja. Aby bolo na svete viac takých skvelých deciek ako si ty. Podala jej ťažkú
kyticu a usmiala sa. A čo vám dám ja? Dobrý pocit si mi dala. Teraz už bež
a nech to dobre dopadne, zakývala kvetinárka Eve a zmizla v malom stánku“
(Heribanová, 2012, s. 79 – 81).
Ďalší nezištný skutok podobne ako kvetinárka urobil aj predavač
v antikvariáte, keď podaroval Eve Atlas rýb. „To nemôžem prijať, ujo.
Povedala Eva predavačovi v antikvariáte, ktorý jej pomohol nájsť Veľký atlas
rýb. Je to darček. Za lieky a knihy nie sme nikomu dlžníkmi. To si zapamätaj.
Peniažky si nechaj a keď budeš mať čas, príď mi porozprávať, ako sa darček
tvojmu otcovi páčil. A ako to celé dopadlo. To nemôžem prijať. Bež už, aj ja
chcem byť súčasťou tvojho tajného plánu. Bojovať o lásku je najkrajšia vec,
akú si viem predstaviť“ (Heribanová, 2012, s. 99).
Za poskytnutú nezištnú pomoc nežiadali nič a aj keď sa títo dospelí
ľudia stali spoluúčastníkmi tajnej misie, Eva nebola pre nich ľahostajnou,
pretože boli presvedčení o tom, že za záchranu manželstva sa skutočne oplatí
bojovať. Množstvo rozvedených párov neprikladá veľkú váhu za to, že boj
o záchranu manželstva je tá najlepšia vec. Dokonca ani pani riaditeľka nedávala
veľkú šancu tejto tajnej misii, pretože sama bola rozvedená a možno aj zúfalá
či znechutená z celého procesu. Na celú misiu sa pozerala s veľkou nedôverou.
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Napriek tomu, že mala pochybnosti, uvedomila si, že za pokus to stojí. Čo ju
k tomu viedlo, keď pomohla deťom v ich misii a svoju ruku položila k ich
dielu? Azda len to, že si napriek svojej komplikovanej situácii uvedomila, že je
tu ešte niečo, čo v kútiku duše deti hneď od začiatku vedeli, a to bola ich viera,
nádej a v neposlednom rade láska medzi Evinými rodičmi. Evine dôkazy lásky
potupne na seba nadväzovali, podobne ako jednotlivé dieliky v puzzle, ktoré
musia do seba zapadať, aby vznikol kompletný obraz. V prípade, že sa počas
misie vyskytol nejaký problém, Eva sa snažila nájsť vhodné a adekvátne
riešenie pre daný problém. Vzniknuté situácie ju len tak ľahko nezlomili,
pretože bola odhodlaná nevzdávať sa. Ak ju niekedy pochytili pochybnosti,
pomocnú ruku jej podal kamarát Jakub. Počas misie si uvedomovala, že ak
urobila jeden dôkaz v mene svojej mamy pre svojho otca, na rade bol dôkaz
lásky od jej otca pre mamu.
- „Kytica od tatka mame.
- Večera od mamy tatkovi.
- Pozvánka na výlet od tatka mame.
- A potom mama povedala, že pôjdeme na huby do lesa“ (Heribanová,
2012, s. 112).
Na základe týchto a ďalších iných dôkazov lásky sa Eva každým dňom
zlepšovala v ich príprave pre svojich rodičov. Ako perlička na záver výhra
exotickej dovolenky prispela k šťastnému koncu. „Eva sa zosunula zo sedačky
a nevedela uveriť vlastným ušiam a očiam. Rodičia tancovali po obývačke
a nahlas sa smiali. Evi, ty si ale číslo“ (Heribanová, 2012, s. 156).
Záver románu sa končí šťastne, pretože Evina vytrvalosť a odhodlanie
dopomohlo, aby sa jej rodičia dali opäť dohromady.
„Veľa pekných vecí sa stane, keď sa človek narodí pod šťastnou
hviezdou. Veľa úspechov príde, ak si ich veľmi želáme. A niekedy sa sny plnia
preto, lebo na nich tvrdo pracujeme. Najkrajší sen je ten, ktorý sa stane
skutočnosťou. Len o tom musí človek snívať dlho, silno a intenzívne“
(Heribanová, 2012, s. 55).
Kniha Misia Eva, prísne tajné je vhodným motivačným prostriedkom
pre rozvíjanie čitateľskej gramotnosti u žiakov 4. ročníka. Ide v nej
o rozprávanie, ktoré sprevádzajú tajomstvá a prekvapenia. Ústredným motívom
je viera v silu bezhraničnej lásky, ktorej sprievodnými znakmi sú prekonávanie
prekážok a odvaha zmeniť svet okolo nás.
Rozvíjanie porozumenia textu vo vybranom diele
Čitateľská gramotnosť je v medzinárodnej hodnotiacej štúdii PIRLS
definovaná ako „schopnosť porozumieť rôznym druhom textu a používať také
písomné jazykové formy, ktoré sú vyžadované spoločnosťou a/alebo ktoré
majú hodnotu pre jednotlivca. Mladí čitatelia čítajú text za účelom vzdelávania
sa, účasti v čitateľskej komunite v škole alebo pre potešenie a zábavu“ (Mullis
et al., 2006, s. 3, in Ladányiová, 2007, s. 7).
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Štúdia PIRLS sleduje tri aspekty čitateľskej gramotnosti:
1. „Procesy porozumenia – sú zamerané na čitateľa a jeho postup pri
utváraní významu z prečítaného textu. Štúdia sa zaoberá štyrmi
procesmi porozumenia, a to:
 vyhľadávaním určitých informácií,
 vyvodzovaním záverov,
 interpretovaním a integrovaním myšlienok a informácií,
 hodnotením obsahu, jazyka a textových prvkov.
Prvé dva procesy porozumenia sú v úzkom spojení s textom, ďalšie dva
procesy sú v kooperácii s využívaním skúseností a vedomostí žiakov.
2. Ciele čítania – sa spájajú s motiváciou čítania. Prostredníctvom štúdie
PIRLS sledujeme dva ciele, a to čítanie pre literárny zážitok a čítanie
ako zdroj, ktorý je zameraný na získavanie a využívanie informácií.
3. Čitateľské zvyklosti a postoje – podporujú celoživotné vzdelávanie
a využitie potenciálu jednotlivca“ (Ladányiová, 2007, s. 7 – 8).
Nasledujúca časť je zameraná na rozvíjanie porozumenia textu pri práci
s knihou Misia Eva, prísne tajné prostredníctvom štyroch základných úrovní –
procesov, ktoré boli vyššie uvedené. Vzhľadom na náročnosť spracovávanej
témy, ktorú predstavuje rozvod rodičov a z neho plynúce následky,
odporúčame tento text využiť až u žiakov štvrtého ročníka. V tomto vekovom
období je aj ich čitateľská skúsenosť rozvinutejšia a sú vnímavejší a schopní
hodnotiť text týkajúci sa aj takejto citlivej oblasti.
Výber jednej z ukážok textov (Heribanová, 2012)
Eva Šidlová je žiačkou 2. A triedy. Sviatočné oranžové šaty, ktoré má
oblečené, zdedila po sesternici Helenke. Nie je však hlúpa, aby nevedela, že
peniaze treba šetriť, a nie rozhadzovať. Evin kamarát Jakub mal sesternicu Lili,
ktorá pochádzala z východu.
Eva stále rozmýšľala, prečo nie je z normálnej rodiny. A čo je vlastne
normálna rodina? Rozmýšľala, prečo rodičia svoje zlaté obrúčky niekde
schovali. „Stalo sa niečo?“ spýtala sa s obavou v hlase Eva.
„Čo by sa stalo? Nič sa nestalo, pekne jedz, povedala mama a v jej oku
sa objavila slza.“ „Najprv sa najeme a potom sa porozprávame,“ povedal otec.
To sú teda spôsoby, pomyslela si Eva. Ako má jesť, keď cíti, že búrka bude
o niekoľko minút aj v kuchyni? Špárala sa vidličkou v mäkkom mäse. Nie a nie
ho prehltnúť. V ústach mala sucho. O čom sa budú po večeri rozprávať?
A prečo sú takí zakríknutí?
Návrh otázok rozvíjajúcich porozumenie textu vo všetkých štyroch úrovniach:
1. Schopnosť identifikovať informácie, ktoré sú priamo explicitne
formulované v texte. Žiak na základe tejto úrovne vie vyhľadať
informácie z daného textu a dokáže si ich zapamätať.

134

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2021, č. 5



Odkiaľ (z ktorého územia Slovenska) pochádzalo dievčatko Lili,
ktoré bolo Jakubovou sesternicou?
2. Schopnosť dedukovať informácie z textu. Žiak dokáže z textu vyvodiť
myšlienky a informácie, ktoré nie sú v ňom priamo formulované.
Príklady konkrétnych inštrukcií:
 Na základe prečítaného textu pokús sa napísať aspoň jednu
vlastnosť Evy.
 Prečo mala Eva v hlave zmätok?
 Na základe prečítaného textu poraď Eve, či by mala zostať
v kuchyni, alebo odísť.
3. Schopnosť interpretovať a integrovať informácie a myšlienky z textu.
Žiak vie na základe predchádzajúcich vedomostí a skúseností
konštruovať význam nad rámec textu, pri interpretácii a medzi
myšlienkami textu nachádza súvislosti.
Príklady konkrétnych inštrukcií:
 Pokús sa vysvetliť pojem normálna rodina.
 Napíš, pri akých situáciách si prežíval/-a podobné sucho v ústach.
 Porozmýšľaj a napíš aspoň dva dôvody, prečo sa dospelí podľa
teba najčastejšie hádajú?
 Napíš, aké pocity spôsobujú hádky ľudí.
 Spomeň si na situáciu, keď si zažil/-a hádku, ako si ju vyriešil/-a?
 Myslíš si, že je správne zachovať tajomstvo? Prečo?
 Nahraď slovo obrúčka podobným slovom.
 K slovu hlúpa napíš slovo s opačným významom.
4. Schopnosť kriticky analyzovať a hodnotiť text. Žiak dokáže text
analyzovať a zhodnotiť nielen z hľadiska jeho obsahu, ale aj foriem,
odráža jazykové prostriedky, literárne útvary, autorov štýl a opiera sa
o svoje predošlé skúsenosti z prečítaných textov.
Príklady konkrétnych inštrukcií:
 Zahraj sa na spisovateľa a pokús sa dokončiť príbeh aspoň tromi
vetami.
 Čo by si poradil/-a Eve, aby žila v naozajstnej normálnej rodine?
 Vymenuj aspoň dva hmotné a dva nehmotné dôkazy lásky. Ktorý
z nich má pre teba väčšiu hodnotu?
Prvá a druhá úroveň procesov porozumenia je zameraná na rozvoj
nižších kognitívnych procesov. Tretia a štvrtá úroveň sú orientované na
rozvíjanie vyšších kognitívnych procesov. Žiak má možnosť prostredníctvom
podnetných otázok utvárať obraz o rodine a konfrontovať tak vlastnú skúsenosť
so skúsenosťou hlavnej hrdinky. Zároveň si uvedomuje dôležitú funkciu a
hodnotu rodiny pre každodenný život. Pozitívom je, že v diele sa nachádza
viacero frazeologizmov, ktoré umožnia využiť čitateľskú skúsenosť žiaka a ich
použitie v každodennom živote.
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Aj keď dieťa ešte nie je z pohľadu vývinu zrelé a v niektorých
oblastiach nevie, čo je preňho dobré a čo zlé, napriek tomu vidí svet svojich
rodičov taký, aký by mal v skutočnosti byť. Pre súčasné rodiny, v ktorých
prevláda napätie a spory, by bolo krásne, keby každá sa končila tak šťastne ako
Evina, pretože na základe pätnástich dôkazov lásky, ktoré Eva starostlivo
pripravovala, si táto rodina uvedomila svoju vzájomnú nenahraditeľnosť.
Hodnota rodiny je neoceniteľná a pritom považovaná za najvzácnejšiu.
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Pedagogické dielo Juraja Páleša v kontexte rozvoja
školstva a vzdelávania na Slovensku
Pedagogical Work of Juraj Pales in Context
of the Education Development in Slovakia
Michal Pankevič
Abstract
In the belief of the enlightenment ideas, confronted with the poor reality
of the knowledge level not only of students but also of their teachers,
especially in elementary schools, there is a need to take and systematize
pre-graduate training of teachers, give it a solid framework, principles
and methodology. It is precisely in this respect that the pedagogical work
of the personality, who has significantly contributed to raising the level
of pedagogical awareness in the territorial platform of Austro-Hungarian
empire, plays an irreplaceable role. The contribution paper analyzes
some theoretical and methodological determinants of historiographic
research in the field of educational historiography, saturating the
personality and work of Juraj Pales, the first director of the Teachers'
Institute in Spisska Kapitula (Spiš Chapter), evaluates the place and
importance of this Institution in relation to institutionalized pre-graduate
teacher training. Historical heuristics is based on the historical-pedagogical
contexts of Theresian and Josephine reforms as a platform for the
establishment of the Teachers´ Institute, while trying to find parallels
with the current knowledge of pedagogical science.

Keywords: Austro-Hungarian empire. Educational historiography. Elementary
schools. Heuristics. Ratio educationis.
Úvod
V apríli roku 2021 sme si pripomenuli 268. výročie narodenia jednej
z významných, avšak, dnes žiaľ málo známych osobností pedagogického
života – Juraja Páleša (pozri Obrázok 1). Jeho konfluentný pedagogický
konštruktivizmus, odrážajúci názory a edukačnú prax aj súčasného moderného
školstva bol formovaný v čase, kedy záujem o pedagogickú teóriu a prax
vyplýval predovšetkým z nových pohľadov na funkciu a úlohy štátu, ktorý sa
výchovou a ponukou vzdelania snažil pozdvihnúť úroveň širokých más
obyvateľstva.
V uvedenom smere zohráva svoju nezastupiteľnú úlohu pedagogické
dielo osobnosti, ktorá sa významným spôsobom zaslúžila o zvýšenie úrovne
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pedagogického povedomia nielen v regionálnom kontexte. Juraj Páleš bol
pedagógom, ktorý, aj keď na zdanlivo ohraničenej teritoriálnej platforme,
ovplyvnil pedagogické myslenie a chápanie učiteľského povolania (lepšie
povedané poslania) v celom Uhorsku. Jeho pokrokové pedagogické
a metodologické názory, neochvejná vôľa po výučbe v slovenskom jazyku
a snaha o honor učiteľského povolania – to všetko koncentrované v inštitúcii,
ktorá na území monarchie nemala obdobu je, nepochybne, výsledkom nielen
pevnej vôle či vnútorného presvedčenia.

Obrázok 1: Podobizeň Juraja Páleša. (Zdroj: Vlastný výskum)
Stručne o školstve v období tereziánskych a jozefínskych reforiem
„Osvietenská pedagogika pokladala výchovu za všemocnú a hlásala,
že prameňom mravnej a hmotnej biedy nižších spoločenských vrstiev je
nevzdelanosť. Štát sa preto usiloval pomocou vzdelania hospodársky
a spoločensky pozdvihnúť široké vrstvy ľudu, čo sa prejavovalo v rozširovaní
a skvalitňovaní elementárneho školstva a výchovy“ (Mátej, 1988; In Mikleš,
Novacká, 1988, s. 10). Skutočne, práve elementárne školstvo zohrávalo podstatnú
úlohu pri snahách o vzdelanostné obrodenie národa, najmä ak vychádzame
z faktu, že v predmetnom období tvorili žiaci dedinskej chudoby najpočetnejšiu
skupinu adeptov na vzdelanie. Na druhej strane sa však proklamoval názor, že
obsah a rozsah vzdelania by mal byť primeraný spoločenskému postaveniu
jednotlivca. To vedie k logickej úvahe, že spoločensky nižšie vrstvy
obyvateľov mali dostať iba ten najnutnejší základ, avšak aj to sa malo diať
v pedagogicky štandardizovanej atmosfére, v podmienkach a s učiteľom, ktoré
by boli efektívne z hľadiska dosahovania edukačných cieľov. Ich podstatou
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bola najmä výchova mravných občanov a poslušných kresťanov, užitočných
pre celú spoločnosť. Čo však tejto premise predchádzalo?
Význam školských reforiem v Uhorsku vnímame cez prizmu
prepracovaného systému, ktorý, hneď po svojom vzniku, žil vnútornou
dynamikou. Išlo nielen o formovanie základov moderného školstva s jasným
cieľom a odkazom, ale taktiež o sformovanie etnika do podoby moderného
národa, postaveného na hodnote vzdelania.
Motivácia vrcholných predstaviteľov monarchie, ktorá viedla
k reformným snahám, bola mnohostranná. Ako uvádza Kowalská (1998; In
Persché, 1998, s. 75), „siahala od bezprostredných praktických cieľov ... ako
potreba obnoviť hospodársky potenciál štátu, až po úsilie využiť potenciál
gramotnej kultúry ako nástroja mravnej a náboženskej reformy“. Panovníci si
jasne uvedomovali, že hospodársky, kultúrny či sociálny progres nie je možné
realizovať bez vzdelanostného štandardu obyvateľov. Paradoxom však bolo, že
vzdelanie a vzdelanostná spoločnosť neboli v tom čase všeobecnou prioritou,
váženou hodnotou, a to dokonca ani v šľachtických kruhoch. Štát si však
stanovil dosiahnutie istej zmeny – a k tej sa bolo možné dopracovať iba
spoluprácou všetkých jeho (aspoň elementárne vzdelaných) občanov. Bol potrebný
zvrat v myslení, chápaní hodnôt a v normách správania a konania. Nepochybne
išlo o krok, ktorý, v tom čase, bolo možné považovať za vskutku odvážny.
Zásadnou teda bola, v tomto smere, otázka vzdelania a vzdelávania.
Otázka, ktorá je snáď v každej spoločnosti, žiaľ často len v teoretickej rovine,
prioritou. Ako ďalej uvádza Kowalská (tamže) „jednu z kľúčových úloh malo
zohrávať ľudové školstvo, ktoré dovtedy stálo de facto na okraji pozornosti
mocenských štruktúr ...“. Tŕňom v oku panovníckeho dvora však bola
skutočnosť, že táto otázka a jej riešenie bolo, do značnej mieri, ovplyvnené
cirkevnými štruktúrami. Tie, napriek svojej ortodoxnosti a monopolnému
postaveniu, nemali na vzdelanostnú efektivitu (ani) najnižších spoločenských
vrstiev obyvateľov významný vplyv (očakával sa totiž presný opak). Ostalo iba
pri zbožnom, no nenaplnenom prianí panovníckeho dvora. Ukázalo sa teda, že
spoliehať sa iba na cirkevné štruktúry, ako akúsi pomyselnú vzdelávaciu
ustanovizeň, nestačí. Zvládnuť budovanie obrodene orientovanej spoločnosti si
totiž nutne vyžaduje výraznejší vplyv štátu (čím by sa upevnilo a zintenzívnilo
aj jeho postavenie a vplyv na veci verejné), a tak sa cisársky dvor vo Viedni
snažil oslabiť moc cirkvi v školstve a viac zintenzívniť svoj vplyv. Napokon
i Jozef II v dôvernom spise svojej matke, Márii Terézii, kritizoval slepú
náboženskú výchovu v školách (Mátej, 1976).
Poskytnutie základného vzdelania všetkým občanom malo prispieť
k postupnému odstraňovaniu rozdielov medzi jednotlivými skupinami
obyvateľstva – každý by vedel čítať, písať a počítať – teda istej politickej snahe
o zrovnoprávnenie spoločenských vrstiev vplyvom poskytnutia elementárneho
vzdelania. Panovníci si veľmi dobre uvedomovali, že hospodársky
a ekonomický rast, ako aj obraz monarchie za jej hranicami nemožno zveľadiť,
ak nedôjde k vzdelanostnému obrodeniu poddaných. A práve elementárne,
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ľudové školstvo bolo, ako sme už uviedli, zásadnou úrovňou týchto snáh.
Situácia v ňom však bola žalostná. Ako uvádza Mátej (1988; In Mikleš,
Novacká, 1988, s. 10; tiež Mátej, 1976), „podľa súpisu z r. 1770 bolo na území
Slovenska okolo 892 ľudových škôl a podľa súpisu z r. 1772 v 1416 slovenských
obciach bolo iba 964 učiteľov. Niektoré dedinské školy nemali učiteľa, alebo
učiteľ nemal žiakov“. Ako Mátej (tamže) ďalej uvádza, učitelia neboli často
vôbec na svoje povolanie pripravení, a v mnohých prípadoch o skutočnom
učiteľovi ani nebolo možné hovoriť – neraz túto funkciu plnili nedoštudovaní
gymnazisti, šikovnejší remeselníci, notári a pod.
Bolo potrebné sa teda nielen hlbšie zamyslieť nad perspektívou
udržateľnosti takéhoto stavu, ale najmä uskutočniť niečo, čo by ho dokázalo
zvrátiť. Ako uvádzajú Hamada a Novacká (1987), prvým z krokov vtedajšej
panovníčky, Márie Terézie, k uskutočneniu zásadnej zmeny dovtedajšej
dogmatickej a fanaticky konfesijne orientovanej edukačnej scholastiky, bolo
zriadenie Študijnej dvornej komisie a súvisiacich krajinských komisií, ktoré
mali pripraviť a realizovať školskú reformu.
Z viacerých sekundárnych prameňov (Mátej, 1976; Kolenčík 1993;
etc.) sa dozvedáme, že isté pokusy o školskú reformu v Uhorsku sa týkali
väčšinou iba univerzít a latinských škôl. Avšak uvedomenie si, že je
nevyhnutná zmena „zdola“, vyšlo z tých najvyšších miest, teda priamo
z cisárskeho dvora. V tejto súvislosti zohráva kľúčovú úlohu človek, ktorého
dielo sa stalo, podľa niektorých autorov, základom prvej učebnice pedagogiky
v Uhorsku s názvom Paedagogia Slowenská pre triwiálské školi biskúpstwa
Spišského (pozri Obrázok 2).

Obrázok 2: Dielo Paedagogia Slowenská pre triwiálské školi biskúpstwa
Spišského (1820). (Zdroj: Vlastný výskum)
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Analýza prameňov a metodologické determinanty výskumu
Všeobecná metodologická determinácia výskumu naznačuje, že
zhromažďovanie výskumného materiálu je prvým krokom (historicko-)
pedagogického výskumu. Získané informácie sa ďalej spracúvajú
a vyhodnocujú v dvoch rovinách:
1. kvantitatívnej (sumujúcej),
2. kvalitatívnej (vysvetľujúcej).
Vzájomnou syntézou uvedených rovín dochádza k významnému
zvyšovaniu vedeckej úrovne realizovaného výskumu (Darák, Krajčová, 1992).
Z pohľadu edukačnej historiografie sme využili niekoľko metód
skúmania objektívnych a historických faktov, opierajúc sa o relevantnú
odbornú literatúru a periodiká, ako i historické pramene, ktoré sme podrobili
analýze. Vychádzali sme pritom z téz historickej heuristiky, ako uvádza aj
Skladaný (1998; In Švec, et al., 1998, s. 246), keď hovorí, že náplňou
historickej heuristiky je, okrem iného, „zhľadúvanie odbornej literatúry
a prameňov k téme alebo k širšej tematike. Heuristika sa nám takto rozpadá na
prácu s odbornou literatúrou a prácu s historickými prameňmi. Tieto činnosti
sa ..., samozrejme, vzájomne prelínajú ...“.
Predpokladom efektivity výskumu (nielen historicko-pedagogického)
je nepochybne poznanie aktuálneho stavu spracovania skúmanej problematiky.
To predstavuje významný teoreticko-metodologický fundament ďalších
bádateľských snáh. Ako pokračuje ďalej Skladaný (tamže), „o (takmer) žiadnej
téme dnes už neplatí, že k nej neexistuje nijaká odborná literatúra“.
O uvedenom konštatovaní sme sa presvedčili aj pri hľadaní a systematizácii
faktografickej bázy, týkajúcej sa riešenej problematiky.
Využitím literárnej metódy, ktorá saturuje štúdium literatúry, periodík
či elektronických médií, sme získali dostatočné penzum odborných materiálov
(monografie, odborné články, štúdie, zborníky, encyklopédie a i.), ktoré sme
študovali, a z ktorých sme čerpali pri spracovávaní obsahu výskumu.
Predmetný obsah sme získavali z knižníc, predovšetkým Spišskej knižnice
v Spišskej Novej Vsi (aj v rámci medziknižničných výpožičiek), knižného
fondu Štátneho archívu v Levoči, Univerzitnej knižnice a Slovenskej
pedagogickej knižnice v Bratislave a Slovenskej národnej knižnice v Martine.
Popri literárnej metóde bola, z pohľadu nášho výskumu, kľúčovou
priama metóda analýzy získaných historických prameňov, ktorých zdrojom
boli najmä Štátny archív v Levoči a Archív biskupského úradu v Spišskom
Podhradí-Spišskej Kapitule. Okrem archívnych materiálov sme dôležité
a zaujímavé poznatky získali aj krátkym terénnym výskumom v obci Kľačno,
v rodisku osobnosti, ktorá bola predmetom nášho bádania.
Prirodzenou nevýhodou historického výskumu je skutočnosť, že nie
vždy je možné obsiahnuť skúmanú problematiku priamou metódou kontaktu
výskumníka s autentickými historickými prameňmi. Z uvedeného dôvodu je na
mieste využitie nepriamej metódy, teda sekundárnych zdrojov, pojednávajúcich
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o predmete výskumu. Uvedená metóda bola, v našom prípade, kombinovaná
s biografickou a literárnou metódou najmä pri získavaní informácií
o životopisných súvislostiach osoby Juraja Páleša. V tomto smere sa, napr.
v mnohých textoch o tejto osobnosti, stretávame, pri uvádzaní jeho narodenia
(krstu), so slovným spojením „zápis v matrike“. Počas nášho výskumu však
nebolo možné jednoznačne preukázať hodnovernosť týchto údajov, nakoľko
inštitúcie, ktoré v súčasnosti archívne spravujú písomnosti o obci
a obyvateľoch obce Kľačno (ide o archív v Nitrianskom Pravne a v Ivanke pri
Nitre), vrátane zápisov v matrike, disponujú archívom až od roku 1785 (pri
dátume narodenia, resp. krstu Juraja Páleša, je uvádzaný rok 1753).
Z uvedeného dôvodu sme biografické náležitosti čerpali z už publikovaných
materiálov, ako aj z elektronickej korešpondencie s rodinou Palesch
z nemeckého Stuttgartu.
Integrálnou súčasťou použitej metodiky bolo aj využitie komparatívnej
metódy, prostredníctvom ktorej sme zistili niektoré zaujímavé skutočnosti,
keďže podstatou spomenutej metódy je porovnanie obsahu medzi jednotlivými
predmetmi komparácie – v našom prípade historickými a sekundárnymi,
a sekundárnymi prameňmi. Ide predovšetkým o zistenie, že súčasní autori
(napr. Jendrichovský, 2006; Gejdoš, 2009), ktorých predmetom výskumu bolo
historiografické spracovanie Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule,
v mnohom čerpali z diela Alojza Miškoviča, jedného z riaditeľov Ústavu,
s názvom Pamätník 110-ročnice založenia Rímsko-katolíckeho učiteľského
ústavu v Spišskej Kapitule: 1819 – 1929 z roku 1931. Z uvedeného usudzujeme,
že predmetné dielo je primárnym teoretickým zdrojom všetkých, dosiaľ
realizovaných bádateľských snáh a ich spracovania v edičnej podobe. Využitie
komparatívnej metódy odhalilo aj niektoré nezrovnalosti, týkajúce sa existencie
historických prameňov a ich uvádzania v sekundárnych zdrojoch. Takto sa nám
podarilo zistiť, že dva listy Jána Ladislava Pyrkera adresované Jurajovi
Pálešovi, ktorými ho poveruje vedením Ústavu a o ktorých píše vo svojom
rukopisnom diele Jozef Janek, v zmysle, že tieto listy uchováva Štátny archív
Levoči, sa v tejto inštitúcii v skutočnosti vôbec nenachádzajú. Je však možné,
že v čase, keď Jozef Janek svoje dielo písal a danú informáciu v ňom uviedol,
boli tieto historické dokumenty ešte v levočskom archíve. Existuje teda,
pravdepodobne, istý genius loci.
Okrem spomínaných metód našla, v našom výskume, svoje
opodstatnenie, aj progresívna metóda. Postupovali sme pritom, v zmysle
použitej metódy, od obdobia vzniku Ústavu v roku 1819, cez jeho činnosť a
pôsobenie v štátoprávnych pomeroch po vzniku Československej republiky, až
po zánik v roku 1949.
Popri metódach edukačnej historiografie sme využili aj štandardnú
metódu empirického výskumu – neštrukturované interview, a to počas
osobných stretnutí s relevantnými osobami.
V intenciách delfskej metódy (DELPHI), ako ďalšej súčasti použitej
výskumnej metodiky sme, prostredníctvom elektronického dotazníka, uskutočnili
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prieskum názorov expertov a odborných pedagogických autorít. Zámerom
využitia tejto prognostickej metódy (nielen) pedagogického výskumu bolo
overenie a podporenie produktivity jednej zo súčastí nášho výskumného
snaženia, t. j. hľadania paralel historického kontextu výchovno-vzdelávacieho
procesu so súčasným poznaním pedagogickej vedy. Vzorku prieskumu tvorilo
dvadsať respondentov, odborných autorít v oblasti pedagogických a církevních
dejín, zo Slovenska i Českej republiky.
Predmet nášho výskumu, t. j. osobnosť a dielo Juraja Páleša, ako aj
Učiteľský ústav v Spišskej Kapitule (pozri Obrázok 3) síce nie je, z hľadiska
skúmania pedagogických dejín na Slovensku, úplne novou výskumnou
premennou, avšak ešte stále existuje mnoho „bielych miest“, ktoré ponúkajú
možnosť obohatiť historicko-pedagogický výskum. Toto konštatovanie
opierame najmä o fakt, ktorý uvádza Kompolt (2002, In Michalička, et al.,
2002, s. 6 a 8), že „dejiny pedagogiky ako vedná disciplína sú v poslednom
období vo vážnej kríze ...prejavuje sa všeobecnou nechuťou k historickému
skúmaniu ...“. Ako autor ďalej uvádza, „tento stav ostro kontrastuje so
situáciou v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 20. storočia, keď sa dejiny
pedagogiky tešili na Slovensku mimoriadnemu záujmu“ (tamže). A práve
z tohto obdobia pochádza podstatná časť štúdií, týkajúcich sa aj skúmanej
problematiky.

Obrázok 3: Učiteľský ústav v Spišskej Kapitule – kedysi a dnes.
(Zdroj: Vlastný výskum)
Zaujímavou a dôležitou súčasťou, z pohľadu nášho výskumu, bola
návšteva rodiska Juraja Páleša, obce Kľačno. Zážitkovou súčasťou návštevy
bola prehliadka kaplnky (Marienkapelle), ktorú dal Juraj Páleš v obci postaviť
(z vďačnosti za možnosť študovať). V kaplnke sa nachádzajú jeho podobizne,
štruktúrovaný životopis v nemeckom jazyku, a tiež pôvodný organ. Mimo
uvádzaných prameňov je nezanedbateľným náš kontakt s rodinou Palesch,
ktorá v súčasnosti žije v nemeckom Stuttgarte. Bohatá elektronická komunikácia
nám pootvorila dvere do zákutí, o ktorých sa v literatúre bežne nedočítame.
Tento obsah nám pomohol tiež lepšie sa zorientovať v predmetnej problematike
a poodhalil niektoré, na začiatku nepochopené súvislosti.
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Najvýznamnejšie pramene, ktoré sme získali a využili počas realizácie
výskumu, možno klasifikovať nasledovne:
Efektívne pramene
 PÁLEŠ, J., 1820. Paedagogia Slowenská pre triwiálské školi biskúpstwa
Spišského (spisaná skrz G.P. M.DCCC.XX.). W Lewoči witlačená
u Jána Werthmüllera. Levoča: Štátny archív, č. ev. 416, sign. I.A5/42.
48 s.
 PÁLEŠ, J., 1820. Ludimagister in ritubus et caerimoniis per annum
occurrentibus instructus. Opusculum in Usum Scholae Praeparandorum
Dioecesisi Scepusiensis conscriptum M.DCCC.XX. Leutschoviae,
Typis Joannis Werthmüller R. priv. Typogr. 8o str. 88+1.
 MIŠKOVIČ, A., 1931. Pamätník 110-ročnice založenia Rímsko-katolíckeho učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule: 1819 - 1929. Spišská
kapitula: Rímsko-katolícky učiteľský ústav v Spišskej Kapitule, 1931.
224 s.
Potencionálne pramene
 PÁLEŠ, J., 1828. Succincta Historia instituti praeparandorum, ad
magisteria scholarum ruralium almae diecesis Scepussiensis, Cassoviae,
1828. Typus Stephani Ellinger c.r.priv.typographi. 36 s. Levoča: Štátny
archív, odd. 32, fasc. 2, kr. 223.
 Matrica et Protocollum Actorum Praeparandiae ad Magisteria scholarum
ruralium dioecesis Scepusiensis. Anno 1819. Spišská Kapitula: Archív
biskupského úradu, fond Učiteľský ústav.
 FELBIGER, J. I., 1824. Kniha Methodnj, nebo, Nawedenj k dokonalému
wedenjučitelského uřadu pro učitele na trivialnjch a hlawnjch sskolách.
V Praze, u Kronbergra a Rebra, 1824. 272 s. Praha: Národní knihovna
ČR. [online]. Osobná e-mailová komunikácia s Mgr. Radovanom Vlhom
(ČR).
 MAJER, Š., 1847. Prostonárodnó vichovosloví čili paedagogia populárna
ktorú puvodne v reči madjarskej na svetlo vidau Štefan Majer,
v pripravitelni Ostrihomskej professor, a stolični prisednik. Na slovenski
jazik ale preložiu jisti národa svojho milovnik. V Buďiňe, písmom kr.
uhor. univers. kníhtlačarne, 1847. Bratislava: Slovenská pedagogická
knižnica. [online]. Dostupné na internete: <http://www.spgk.sk/
?pedagogika-metodika>.
Písané pramene - Pramene súkromnej povahy
 GRIGER, M. Pozostalosť autora – písomná dokumentácia o Učiteľskom
ústave v Spišskej Kapitule. Levoča: Štátny archív. Rkp.
 JANEK, J. Spišskokapitulská preparandia a jej odchovanci v rokoch
1818-1919. Levoča: Štátny archív. Fond: Učiteľská akadémia v Spišskej
Kapitule, dok. inv. č. 307a, zv. 2. Rkp.
 JANEK, J. Učiteľská akadémia v Spišskej Kapitule – náčrt dejín prvého
slovenského učiteľského ústavu s prihliadnutím na kultúrne a spoločenské
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pomery tých čias. Levoča: Štátny archív. Fond: Učiteľská akadémia
v Spišskej Kapitule, dok. inv. č. 307a, zv. 1-2, kr. 17. Rkp.
 MIKO, Š. Náčrt dejín rim.-kat. učiteľského ústavu a učiteľskej
akadémie v Spišskej Kapitule v období rokov 1929-1949. Levoča:
Štátny archív. Rkp.
Písané pramene - Naratívne pramene
 Štátny archív v Levoči – Súkromný archív Učiteľského ústavu
v Spišskej Kapitule (32. oddiel: Učiteľský ústav z r. 1818 – 1879)
 Štátny archív v Levoči – spisový materiál Rôzne školy a ústavy 1635
– 1912 (33. oddiel)
 Štátny archív v Levoči – spisový materiál Spisy súkromných osôb a
rodín 1556 – 1864 (39. oddiel)
 Archív biskupského úradu v Spišskej Kapitule – archívny fond
Učiteľského ústavu
 Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave – Zbierkový fond
k Učiteľskému ústavu Spišské Podhradie
 Collegium Pazmanianum vo Viedni
 Ostrihomský primaciálny archív v Ostrihome
Písané pramene - Pramene úradného (inštitucionálneho) pôvodu
 Matrica et Protocollum Actorum Praeparandiae ad Magisteria scholarum
ruralium dioecesis Scepusiensis. Anno 1819. Spišská Kapitula: Archív
biskupského úradu, fond Učiteľský ústav.
Nepísané pramene - Ikonografické pramene
 Archív biskupského úradu v Spišskej Kapitule – fotodokumentačný
materiál v archívnom fonde Učiteľského ústavu
 Pamätná izba Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule – inštalácia
výstavy
 GRIGER, M. Pozostalosť autora – písomná dokumentácia o Učiteľskom
ústave v Spišskej Kapitule. Levoča: Štátny archív.
Synergia štúdia a analýzy odbornej literatúry a historických prameňov,
ktoré dokumentujú objektívnu historická skutočnosť, je platformou pre rozličné
vynárajúce sa otázky, na ktoré niekedy nie je možné bezprostredne odpovedať.
Výskumných otázok tak môže byť hneď niekoľko, avšak abstrahovaním
hlavných zložiek a vzťahov možno dospieť k formulácii vlastného výskumného
problému (Darák, Krajčová, 1992).
Pri plánovaní výskumu sme si položili niekoľko výskumných otázok,
týkajúcich sa predmetnej problematiky. Ich ďalším korigovaním a spresnením
sme dospeli k formulácii nasledujúceho výskumného problému: Aká je súvislosť
medzi koncepciou edukácie v historickom kontexte a súčasným didakticko-pedagogickým poznaním?
Otázka intenzity prenikania do historických súvislostí sa konkretizuje
najmä v spojitosti s cieľom a úlohami výskumu. Cieľom výskumu bolo
historiografické spracovanie profilu a diela osobnosti Juraja Páleša, prvého

145

Pankevič, M.:
Pedagogické dielo Juraja Páleša v kontexte rozvoja školstva a vzdelávania na Slovensku

riaditeľa Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule a zhodnotenie miesta a významu
tejto inštitúcie vo vzťahu k pregraduálnej príprave učiteľov. Súčasťou bola
i analýza učebnice didaktiky a metodiky výučby na elementárnych školách
s názvom Paedagogia Slowenská pre triwiálské školi biskúpstwa Spišského
(1820), saturujúca hľadanie paralel so súčasným poznaním pedagogickej vedy.
Úlohy, v zmysle konkretizácie cieľa výskumu, možno formulovať nasledovne:
 návšteva knižníc, štúdium odbornej literatúry o skúmanej problematike,
 návšteva archívov, štúdium a analýza relevantných historických
prameňov,
 návšteva miest, spojených s činnosťou a pôsobením predmetu výskumu,
 vyhľadanie osôb (pamätníkov, potomkov) vzťahujúcich sa ku skúmanej
problematike a uskutočnenie rozhovorov s nimi (s prihliadnutím na
aktuálne možnosti),
 štúdium odbornej literatúry, týkajúcej sa didaktiky vyučovania predmetov
na základnej škole (vzhľadom na obsah analyzovaného pedagogického
diela predovšetkým všeobecnej didaktiky, didaktiky a metodiky výučby
elementárnych reálií),
 didaktická analýza vybraného historického prameňa – učebnice
Paedagogia Slowenská pre triwiálské školi biskúpstwa Spišského
(1820),
 zhrnutie zistení a formulácia záverov z výskumu.
Operacionalizácia výskumného zámeru je formulovaná v nasledujúcej hypotéze:
H1: Existujú didaktické paralely v historickom chápaní elementárnej edukácie
a jej súčasnom poňatí.
Dedukcia z H1
Pri stanovení hypotézy sme vychádzali z myšlienky, ktorú uvádza
Kompolt (2002, In Michalička, et al., 2002) a Gallo (1993; In Kompolt, 2002,
In Michalička, et al., 2002) v príspevku, pojednávajúcom o metodologických
problémoch historicko-pedagogického výskumu učiteľov primárnych škôl.
Autori uvádzajú: „Kríza (myslí sa kríza skúmania dejín pedagogiky, pozn. autora)
znamená teda potrebu novej orientácie historicko-pedagogického skúmania ...
Na riešenie uvedených problémov nepostačuje už len chronologický sled faktov
tradičný pre dejiny školstva a pedagogiky, ale treba nový, širší pohľad, resp.
nadhľad na historické fakty tohto druhu. Ide o taký pohľad, kde sa fakty ukazujú
vo vzťahu ku skutočnosti, k tomu dnešku, v ktorom dejiny slovenského národa,
a teda aj jeho školstva a učiteľstva pokračujú ...“ (tamže, s. 8).
Výsledky a diskusia
V tejto časti uvádzame diskurz k výsledkom nášho bádania. Ide
o interpretáciu zistení a konštatovaní, rezultujúcich z analýzy relevantných
historických a sekundárnych prameňov, rozhovorov a návštev v kontexte cieľa
(a úloh) výskumu, operacionalizovaného vo výskumnej hypotéze.
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Cieľom výskumu bolo historiografické spracovanie profilu a diela osobnosti
Juraja Páleša, prvého riaditeľa Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule
a zhodnotenie miesta a významu tejto inštitúcie vo vzťahu k pregraduálnej
príprave učiteľov. Obsahovou súčasťou bola i analýza učebnice didaktiky a
metodiky výučby na elementárnych školách s názvom Paedagogia Slowenská
pre triwiálské školi biskúpstwa Spišského, saturujúca hľadanie paralel so
súčasným poznaním pedagogickej vedy.
Vzhľadom na skutočnosť, že trvalým bydliskom autora výskumu je
región Spiša, predmet bádania nemal iba výskumný, ale i bytostný rozmer. O to
viac sme sa teda sústredili na hľadanie historických faktov a vniknutie,
takpovediac, „pod kožu“ dnes už skoro zabudnutej téme, ktorou
inštitucionalizovaná pregraduálna príprava učiteľov v Uhorsku, reprezentovaná
Učiteľským ústavom v Spišskej Kapitule, je. Na základe intenzívnej bádateľskej
činnosti, ktorá komplexne obsiahla plnenie stanovených úloh možno
konštatovať, že cieľ výskumu, ktorý sme si v úvode stanovili, bol splnený.
Z hľadiska historických prameňov sme vychádzali najmä z dokumentov,
deponovaných v Štátnom archíve v Levoči, ktorý uchováva to, čo sa, po vpáde
totalitnej armády a polície do priestorov spišsko-kapitulského ústavu v roku
1949, podarilo zachrániť. Prirodzene, analýza historických prameňov sa
integrálne spájala so štúdiom prameňov sekundárnych. Takto sme získali
pomerne ucelený prehľad o živote, činnosti, poslaní a osobnostiach
Učiteľského ústavu. Neuspokojili sme sa však iba s týmto študijným rámcom.
Mimoriadne cenným zdrojom poznatkov a historických faktov bola návšteva
pamätnej izby Ústavu a archívu v Spišskej Kapitule. Absolvovali sme tiež
niekoľko rozhovorov s rodinnými príslušníkmi tých, ktorí na Učiteľskom
ústave študovali alebo pôsobili v učiteľskej funkcii.
Ako dôležitú a vzácnu súčasť nášho bádateľského snaženia hodnotíme
nadviazanie komunikácie s rodinou, ktorá je k osobnosti, ktorej sa v našom
výskume, okrem iného, venujeme, nepochybne najbližšie. Rodina Palesch,
žijúca v Nemecku, bola nášmu výskumnému zámeru naklonená, a tak sme
získali niekoľko významných poznatkov, ktoré v súčasnej literatúre nie sú
dostupné. Tie sme si doplnili návštevou obce Kľačno, rodiska Juraja Páleša
a prechádzkou po historických miestach s ním spojených.
Informačné a poznatkové penzum, ktoré sme získali a nadobudli
v priebehu výskumu, nám dovoľuje zhodnotiť miesto a význam Učiteľského
ústavu v Spišskej Kapitule ako inštitúcie, ktorá má, na poli učiteľskej prípravy
a v rozvoji školstva na Slovensku, nespochybniteľné miesto. Ak si totiž
uvedomíme hospodárske, politické, kultúrno-spoločenské, no najmä školské
a pedagogické okolnosti doby, do ktorej možno vznik a činnosť Ústavu časovo
ukotviť, je zrejmé, že význam tejto ustanovizne bol viac než zásadný.
Súhlasíme s názorom Chalupeckého (1999, s. 2), ktorý hovorí, že „pomerne
donedávna bývali na našich dedinách len dvaja, resp. traja predstavitelia
inteligencie: farár, učiteľ, v niektorých obciach aj notár. Neboli len predstaviteľmi
inteligencie, ale aj osobnosťami, ktoré ovplyvňovali celý život obce, počnúc
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vzdelaním či mravnou výchovou a končiac hygienou, zdravotníctvom, právnym
poradenstvom či a najmä kultúrnym životom. Bolo nepredstaviteľné, že by
učiteľ nebýval v obci, že by nezdieľal s ňou radosti i žiale, že by do zamestnania
len dochádzal. A úlohou učiteľského ústavu bolo vychovať a dodať do každej
dediny takúto integrálnu osobnosť, príslušníka dedinskej, ale často aj celoslovenskej elity“.
Zvlášť významné a oceniteľné je používanie slovenského jazyka vo
vyučovaní (v istých obdobiach minimálne aspoň ako nepovinného predmetu),
čo sa predstavení Ústavu snažili presadzovať počas celej doby jeho činnosti.
Veľmi dobre si totiž uvedomovali, že absolventi budú pôsobiť ako učitelia
najmä v prostredí, ktoré nebude nasiaknuté šľachtickým pátosom a budú sa
pospolitému dedinskému ľudu musieť prihovárať v jeho jazyku.
Nemenej významná je i tá skutočnosť, že Ústav umožňoval študovať aj
študentom z tých najchudobnejších rodín. Talentovaným, morálne i osobnostne
vyzretým chlapcom (neskôr i dievčatám), pre ktorých boli neochvejne, po
väčšinu času, zabezpečované také podmienky, ktoré by ani ich, ani rodinu,
z ktorej pochádzali, nijako finančne či materiálne nezaťažovali.
Zmysel všetkých týchto snažení preto chápeme, v kontexte sprístupnenia
vzdelania širokým vrstvám obyvateľstva, tak, ako to definuje Ratio educationis,
ako mimoriadny.
Spišsko-kapitulský učiteľský ústav rozosial po, najmä, dedinských
školách na Slovensku, bezmála dve tisícky učiteľov. Na vykonávanie učiteľskej
profesie ich dokonale pripravil nielen po stránke didakticko-pedagogickej či
metodickej, ale i po stránke osobnostnej. Učitelia boli plnohodnotnými
odborníkmi – osobnosťami, pripravenými plniť úlohu vzdelanostných,
kultúrnych a mravných obroditeľov pospolitého slovenského ľudu.
Korene tejto záslužnej, národne orientovanej činnosti, siahajú do
počiatkov pôsobenia spišsko-kapitulského ústavu a sú prirodzene späté
s osobnosťou, ktorá by si i dnes zasluhovala mimoriadnu úctu a vážnosť. Prvý
riaditeľ Ústavu, Juraj Páleš, by mal mať, podľa nášho názoru, v pedagogických
dejinách také miesto, aké si právom zaslúži. Žil Ústavom a pre Ústav, čo si
nakoniec vyžiadalo svoju daň. Zanechal dielo, na ktoré dnes nestačí iba
spomínať, ale ktoré, domnievame sa, treba študovať a zamýšľať sa nad jeho
odkazom pre súčasnú pedagogickú teóriu i prax. Táto skutočnosť otvára
niekoľko ďalších, hlbších dimenzií edukačnej historiografie. Jednou z nich
môže byť napr. komparácia obsahov pedagogických diel, výchovno-vzdelávacích,
didaktických a metodických koncepcií dobových autorov.
Za najvýznamnejšie dielo Juraja Páleša možno, nielen podľa nás,
považovať prvú učebnicu pedagogiky v Uhorsku s názvom Paedagogia
Slowenská pre triwiálské školi biskúpstwa Spišského. Toto útle dielko ukrýva
snáď celú podstatu didaktiky a metodiky výučby na elementárnych školách.
Rozoberá metodické postupy výučby trívia, pričom kladie dôraz na osobnosť
žiaka, pri rozvoji ktorej plní učiteľ skôr úlohu facilitátora a zavrhuje memorovanie.
Paedagogia tiež radí učiteľom, ako sa pripravovať na vyučovanie, čomu sa
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vyvarovať, ako žiakov odmeňovať a ako ich „trestať“. Táto učebnica svedčí tak
o vynikajúcich pedagogických a organizačných schopnostiach jej autora, ktorý
ju bol schopný napísať a vydať už v roku 1820, zhruba desať mesiacov po
založení Učiteľského ústavu, ale taktiež o tom, čo sme uviedli v predchádzajúcom
obsahu – o aktívnom uplatňovaní (bernolákovskej) slovenčiny.
Štúdium histórie (i tej pedagogickej) nás často upozorní na okolnosti,
síce už možno známe, a dokonca, v priebehu času, overené, no tento podstatný
fakt sa často zbytočne prehliada. Poukazujeme tým na paralelu medzi
Pálešovou Paedagogiou a, už tu spomínanou, Felbigerovou Knihou metód.
Felbiger totiž presadzoval, že skvalitnenie vyučovania, a tým i prípravy žiakov
na ich budúce praktické uplatnenie v živote, je možné iba zlepšením metód
vyučovania, ktoré používa učiteľ v škole. V týchto intenciách, podľa
Felbigerovho vzoru, reflektujúc žalostne nízku vzdelanostnú úroveň nielen
žiakov, ale aj ich učiteľov v Uhorsku, koncipoval Páleš svoju učebnicu
pedagogiky. Rovnako ako Felbiger, i Páleš volal po radikálnej zmene
edukačných pomerov, po ich reforme. Na Paedagogiu možno, v konečnom
dôsledku, nazerať aj cez optiku myšlienky, ktorú formuluje Kádner (1923, s.
365) vo vzťahu k Felbigerovej Knihe metód: „Celkovo kniha, vlasná najmä
medzi pietistami a filantropmi, nesie všade nepokryté stopy štúdia Komenského
didaktických i špeciálno-metodických zásad (nech je vyučovanie zaujímavé,
názorné, nech postupuje od neznámeho k známemu a pod.) a je škoda, že
zapadla dnes takmer nadobro“. Prirodzene, uvedomujeme si, že skutočná
školská prax mohla byť diametrálne odlišná od cieľov Knihy metód či
Paedagogie, avšak práve spomenuté skutočnosti nepochybne podporili
myšlienku nutnosti vzdelávania učiteľov v špecializovaných inštitúciách.
Pri úvahách nad odpoveďou na položenú výskumnú otázku a v zmysle
verifikácie stanovenej hypotézy, podstatou ktorých je hľadanie paralel medzi
koncepciou edukačného procesu z historického hľadiska a súčasným
pedagogickým poznaním, si dovolíme skonštatovať, že skutočne takého
paralely existujú. I keď v metodických postupoch či obsahu učiva nachádzame,
v niektorých prípadoch, isté odchýlky, principiálne ide o veľmi podobné
koncepcie. Z toho usudzujeme, že súčasná edukácia je, viac-menej, spestrenou,
obohatenou a moderne prepracovanou obdobou tej minulej. Uvedenú úvahu
opierame aj o názory expertov a odborných autorít, ktoré nám poskytli svoje
stanovisko pri vyjadrení názoru na jeden zo zámerov nášho výskumného
snaženia.
Okrem už spomínaných argumentov, prečo má vlastne zmysel
zaoberať sa produktivitou objavovania podobností, spojitostí medzi
histórickým kontextom a súčasnosťou, nachádzame zaujímavú myšlienku aj
u Ruisela (2010, s. 53-54), ktorý hovorí, že „štúdium histórie môže tak mať
pragmatickú hodnotu. Napríklad poznanie jednotlivých fáz psychológie
(dodávame, že určite i pedagogiky ako takej) môže výrazne prispieť
k pochopeniu súčasných trendov, ako aj možnej budúcej vedeckej i spoločenskej
orientácie“. Uvedené konštatovanie je možné rozšíriť aj o myšlienku, ktorá
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hovorí o tom, že „...treba nový, širší pohľad, resp. nadhľad na historické fakty
tohto druhu ... taký pohľad, kde sa fakty ukazujú vo vzťahu ku skutočnosti,
k tomu dnešku, v ktorom dejiny slovenského národa, a teda aj jeho školstva
a učiteľstva pokračujú ...“ (Gallo, 1993; In Kompolt, 2002; In Michalička, et
al., 2002, s. 8).
Záver
Dejiny Slovenska v 19. storočí sú charakteristické sociálno-hospodárskym
a kultúrno-politickým vývinom slovenského národa. Je to zároveň obdobie,
zdôrazňujúce význam a dôležitosť jeho vzdelanostnej úrovne.
Jedným z predpokladov komplexného riešenia problematiky školstva
a vzdelávania na prahu moderných pedagogických ideí bola i otázka učiteľskej
prípravy. V máloktorej obci totiž pôsobil, pred rokom 1821, kvalifikovaný
učiteľ. Na dedinských školách to boli väčšinou krajčíri, tesári či vyslúžilí vojaci
a o učiteľské povolanie nebol všeobecný záujem.
Na druhej strane je však učiteľská profesia a z nej vyplývajúca
edukačná činnosť v škole i mimo nej jedným z najkrajších, no súčasne
najťažších a nesmierne zodpovedných povolaní. Určite si to plne uvedomovali
aj tí, ktorí roku 1819 stáli pri zrode prvej systematickej inštitucionalizovanej
prípravy učiteľov v Uhorsku.
Učiteľský ústav v Spišskom Podhradí-Spišskej Kapitule si, počas
svojej dlhej histórie, mnoho vytrpel, pasoval sa s dynamickými zmenami,
vyplývajúcimi nielen z meniacich sa štátoprávnych pomerov. Bol svedkom
dvoch svetových vojen, aby nakoniec v nezmyselnosti totalitnej dogmatiky
zatvoril svoje brány. Takýto koniec by si jeho prvý riaditeľ istotne
nepredstavoval.
Juraj Páleš, osobnosť mimoriadneho, dnes však už zabudnutého
pedagogického významu, poskytla základ pre výchovu takmer dvoch tisícov
učiteľov – absolventov spišsko-kapitulského ústavu. Zaslúžil sa nielen
o budovanie národnej identity, stavajúcej na hodnote vzdelania, ale svojim
pedagogickým dielom ďaleko prekročil dobové mantinely.
Zámerom nášho bádania a, v konečnom dôsledku i tohoto príspevku,
bolo, okrem iného, pripomenúť zašlú pedagogickú históriu v podobe inštitúcie
a jej osobnosti, ktorej život a dielo nachádza svoje opodstatnenie aj v súčasných,
tvorivo-humanistických edukačných snahách. V rovine odbornej i ľudskej.
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Rozvoj jazykovej komunikácie u detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia pomocou hry
Development of Language Communication of Children
from Socially Disadvantaged Backgrounds Through Game
Mária Vargová
Abstract
In practice, we see persistent communication problems in socially
disadvantaged children. We are aware of the factors that influence this
fact. For this reason, we decided to analyze the language communication
of children from socially disadvantaged backgrounds using game. The
article presents the game as a part of childhood and the natural way of
expression of children. We also present the findings we have reached. It
also includes recommendations and ways to work with children in preprimary and primary education.

Keywords: Child. Language communication. Game. Socially disadvantaged
environment.
Úvod
Hra je typická pre dieťa. Cez hru dieťa oddychuje, pozoruje,
komunikuje, učí sa, nadväzuje priateľstvá, socializuje sa. Hra je určitý druh
aktivity, ktorú dieťa vykonáva samo, v dvojici alebo v skupine detí.
V minulosti i súčasnosti je o ňu záujem aj zo strany odborníkov. Robia sa
výskumy a sledujú sa spôsoby jej využitia. Keďže je hra prirodzenou
činnosťou, v našom príspevku sa zameriavame na hru, počas ktorej sa rozvíjajú
jazykové zručností detí, konkrétne detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Pre pedagóga je určitou výzvou priniesť nový pohľad do danej problematiky,
respektíve aplikovať už aplikované, len v novom šate.
Hra, súčasť detstva, súčasť edukačného procesu
V súčasnosti môžeme hru považovať za jednu z osvedčených metód
edukačného procesu v predprimárnom i primárnom vzdelávaní. M. Bartušková
(1970, s. 178) uvádza, že „ak pozorujeme deti doma, na ulici, na ihrisku,
vidíme, že hra je typická činnosť dieťaťa v predškolskom období. Je prejavom
jeho samostatnosti v styku sokolím, v poznávaní sveta, ktorému chce
porozumieť a pochopiť ho na základe svojich vlastných možností.“ Dieťa cez
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hru učí prirodzene a nenútene. B. Scales a kol. (1991) chápe hru ako "tú
pohlcujúcu aktivitu“, v ktorej sa s nadšením zúčastňujú zdravé malé deti.
Vlastnosti a prvky hry podľa D. Waloszeka (2006, s. 258 – 260):
 jasnosť – hra zviditeľňuje, sprítomňuje potrebu byť aktívnym, prebieha rýchlo,
prejavuje prežívanie, schopnosti, stavy, dieťa „sa prenáša“ do označovaných
vecí a robí ich „viditeľnými“, slová a skutky sú tvorené tak, že niet pochybností,
čo predškolák predstavuje,
 vznešenosť – hra vystupuje poza pospolitosť, bežnosť, schematickosť,
priemernosť v skutkoch, veciach a slovách; je sviatočná, iná, neopakovateľná,
pretvorená; dieťa jej dáva vlastnú interpretáciu a vlastný rozmer; chce konať vo
forme, ktorá ho uspokojuje,
 krása – hra obsahuje nebývalý súlad činov a slov, ktoré ju tvoria; je v nej plno
harmónie, symetrie, miery, rytmu, celku formy, koloritu, sústreďuje v sebe
šľachetnosť, dobro, šťastie, radosť, dokonalosť, premyslené konanie; hrajúce sa
dieťa je géniom a umelcom,
 dynamickosť – dáva hre živý pohyb, bystrosť, sugestívnosť, zdôrazňovanie;
dieťa robí dojem, že sa niekam a pre niečo ponáhľa, ľahko prechádza od jednej
konvencie k druhej, hľadá iný plán a riešenia, niet pochybností o tom, na čo sa
hrá; hra nikdy neustáva, a ak to má svoje miesto, je to prejav buď únavy, alebo
vyčerpania nápadu,
 pravdivosť, autentickosť – hra robí dojem, že to, čo dieťa robí a hovorí, nie je
vymyslené, ale zhodné s tým, čo cíti, každá činnosť je nová, prvá a pravdivá,
 dôležitosť a nedôležitosť – hra nikdy nie je nedôležitá, má silu, rozhodnosť,
energiu, je dôstojná a vznešená; stráca vážnosť, keď prestane byť voľná, alebo
keď je dieťa zabávané niekým iným. Vtedy sa stáva karikatúrou.
V edukačnom procese v predprimárnom i primárnom vzdelávaní
vidíme obsiahnuté viaceré didaktické stratégie. Hra je v súčasnosti začlenená
medzi nimi. Hra je „informačnou bránou do duše dieťaťa, ktorá mu dokáže
sprostredkovať prísun vnemov, pocitov, impulzov, ktorá ich dokáže
transformovať do chápateľnej podoby a pomôže ich pretvoriť na vedomosti. ...
Je neodmysliteľným komunikačným prostriedkom na ceste dnu i von“
(Podhájecká a kol., 2007, s. 7-8). Ak je hra je prirodzená, nenútená, dieťa ňou
veľa pochopí, ale aj vydá zo seba. Môže sa hrať samo, ale aj s iným dieťaťom.
Na začiatku stačí úsmev, posunok a máme základnú komunikáciu pri hre. Čím
je dieťa staršie, potrebuje viac vydať zo seba a chce, aby mu aj iní rozumeli.
Práve hra, ktorá je spontánna, môže u dieťaťa rozvíjať komunikačné zručnosti.
M. Csikszentmihalyi (1981) opísal, hru ako „podmnožinu života“ a môže
praktizovať správanie bez toho, aby sa dieťa obávalo jeho následkov.
Počas rozvoja dieťaťa sa mení aj jeho hra. Hra je práve tá, ktorá
napomáha k vývinu osobnosti dieťaťa, zdokonaľuje jeho koncentráciu, rozvíja
a vylepšuje senzomotorickú, myšlienkovo-rečovú a sociálnu zdatnosť, pôsobí
emocionálne, učí ho vnímať a milovať krásu prírody (Šimová, Dargová, 2001).

157

Vargová, M.:
Rozvoj jazykovej komunikácie u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pomocou hry

Deti počas hry spolu komunikujú, rozprávajú, nemusia analyzovať iba samotnú
hru, ale zároveň sa spoznávajú. Vidíme základy socializácie. Dieťa v predškolskom i mladšom školskom veku venuje hre dostatok času. Je to jeho hlavná
činnosť dňa, kde sa plnia jeho túžby, podporuje sa rozvoj tvorivosti a tiež sa
zdokonaľujú komunikačné zručnosti.
Jazykový fenomén u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
„Komunikácia predstavuje prenos informácií, myšlienok a pocitov od
jedného človeka k druhému, ktorý je zabezpečený prostredníctvom symbolov
a znakov, ktoré umožňujú pretváranie poznatkov a dorozumievanie sa medzi
ľuďmi“ (Nelešovská, 2005, s. 26). J. Průcha a kol. (2013, s. 226) uvádzajú, že
„komunikácia je základnou zložkou interakcie medzi ľuďmi. Vyplýva z potreby
človeka integrovať sa a vymieňať si informácie s ľuďmi. Je teda podmienkou
sociálnej existencie človeka.“
Spôsob komunikácie je pre ľudí veľmi dôležitý. Samotná komunikácia
rozvíja osobnosti ľudí, dáva im pocit socializácie a emocionálnej plnosti.
Prostredníctvom vzájomných rozhovorov si človek utvára obraz o tomto svete,
získava množstvo cenných informácií a vedomostí.
V súčasnosti sa na Slovensku stretávame s tým, že vzdelávací systém
umožňuje každému dieťaťu získať vedomosti a zručnosti, ktoré bude môcť
neskôr aplikovať v praktickom živote. Tieto základné ciele sa ťažko realizujú
predovšetkým u detí, ktoré sú nositeľmi určitých znevýhodnení brániacich
dieťaťu jeho úspešné zaškolenie. V procese cieľavedomého výchovnovzdelávacieho procesu dôležitú úlohu zohráva predovšetkým vonkajšie
prostredie, v ktorom každé dieťa vyrastá.
Je to systém vonkajších podmienok, ktoré obklopujú dospelých, deti
a pôsobia na neho ako systém vývinových podnetov, ku ktorým si vytvára
vzájomné vzťahy (Hroncová, Emmerová a kol. 2009).
Dieťa, ktoré žije v sociálne znevýhodnenom prostredí spolu s rodičmi
má na rozvoj reči, jazyka a celkovej slovnej zásoby veľmi málo podnetov.
Nedostatočný a pomalší rozvoj reči a slovnej zásoby nastáva vtedy, ak je reč
v ranom detstve zanedbaná a nerozvíja sa. Aj preto príchodom dieťaťa do
školského zariadenia, vznikajú deficity v oblasti komunikácie a dorozumievania
sa.
A. Hricová (2012) opisuje sociálne znevýhodnené prostredie ako
prostredie, kde absentujú základné pedagogické, psychologické, materiálne,
kultúrne a demografické faktory prispievajúce k integrite osobnosti, ako je
nízka životná úroveň, nízky stupeň vzdelania, negramotnosť, chudoba,
nezamestnanosť, alkoholizmus, zdravotné postihnutie, spolužitie viacerých
generácií v malom priestore, násilie, nezáujem o deti, nízka miera starostlivosti
o deti, rozvod a pod..
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Rozvoj jazykových zručností pomocou hry
Hra rozvíja všetky jazykové roviny. Artikulačnú obratnosť vidíme
v rovine foneticko-fonologickej, používanie slovných druhov, rozvíjanie viet,
používanie časov je v morfologicko-syntaktickej rovine, ak dokáže pomenovať
a vysvetliť pojmy, hovoríme o lexikálnej rovine a posledná je pragmatická
rovina, kde je počuť plynulú reč a zmysluplnú konverzáciu.
V rokoch 2019-2021 sme uskutočnili empirický výskum, ktorý mal
diagnostický a kvalitatívny charakter. Predmetom výskumu bola detská hra
a jej realizácia u detí od 3. do 12. roku života. V tomto príspevku uvádzame iba
súvislosti hry s jazykovou komunikáciou detí zo sociálne znevýhodneného
prostredia.
Medzi kognitívne ciele výskumu patrili aj nasledovné ciele:
 analyzovať pohľad pedagóga na detskú hru s rozvojom jazykovej komunikácie
u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a jej uplatnenie v edukačnom
procese v predprimárnom a primárnom vzdelávaní,
 analyzovať pohľad školského psychológa na detskú hru s rozvojom jazykovej
komunikácie u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a jej uplatnenie
v edukačnom procese v predprimárnom a primárnom vzdelávaní.
Analyzovali sme výpovede detí, učiteľov a školských psychológov.
Aplikovali sme interview ako hlavný výskumný nástroj. Tiež sa realizovalo
diagnostické pozorovanie a transkripcia nahrávok. Interview bolo štruktúrované
realizoval ho pedagogický pracovník s kvalifikáciou pre prácu s deťmi
v predškolskom i školskom zariadení.
Interview sa zúčastnilo 115 detí, 20 učiteľov a 5 školskí psychológovia.
Z analýz nám vyplýva:
Hra je základnou a najprirodzenejšou činnosťou dieťaťa, ktorá mu
pomáha orientovať sa v sociálnom prostredí a zoznamovať sa s novými
situáciami, čím sa pripravuje na ich úspešné zvládnutie. Prostredníctvom hry
dieťa objavuje svet, komunikuje, učí sa. Hra v predškolskom veku je prvým
faktorom pri rozvoji sociálnych kontaktov, kde prevažujú spoločenské hry
s rovesníkmi. Komunikácia pri nich je nenásilná a deti hľadajú v rámci svojej
slovnej zásoby spôsoby vyjadrovania svojich myšlienok. Mnohokrát sa stáva,
že ak dieťa nepochádza z podnetného prostredia, aj samotná hra s rovesníkmi
nie je až takou jednoduchou činnosťou. Žiaľ status dieťaťa vidíme už od
zovňajšku a slovná zásoba nie je až taká bohatá ako u dieťaťa z podnetného
prostredia. Dieťa väčšinu času v rámci dňa strávi pri hre. Nemusí to byť hra
s honosnou hračkou. Dieťa si počas hrania vytvára schopnosti, zručnosti pre
potrebu kolektívnych hier s rovesníkmi. Striedajú sa aj námety hier a spolupráca
medzi jednotlivými členmi skupinky nie je dlhodobá, ale má dôležitú úlohu a to
vytvárať kontakty s kamarátmi, prostredníctvom ktorých sa dieťa učí presadzovať
v kolektíve, vstupuje do dialógov, učí sa tímovo spolupracovať a zároveň
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ventiluje stres, napätie a učí sa riešiť potencionálne konflikty. Hra v predškolskom veku sa stáva predprípravou na plnenie školských povinností.
V mladšom školskom veku sa mení obsah i forma hry. V tomto veku
už nehovoríme o funkčných a manipulačných hrách, skôr o hrách pohybových,
ktoré majú skupinový charakter a majú veľký význam pre správny psychický,
telesný a pohybový vývin. V neposlednej miere má hra nezastupiteľné miesto
pri formovaní osobnosti dieťaťa a jeho jazykových schopností.
Hru v predškolskom veku v rámci edukačného procesu využívame ako
hru pri ktorej je potreba niečo konštruovať – hry v tomto ponímaní smerujú
k vytváraniu určitého produktu. Potom hovoríme aj o rolových (námetových)
hrách, kde deti stvárňujú postavy z rôznych detských príbehov a ako posledná
je hra zameraná na potrebu súťaženia a spolupráce, pri ktorej s deťmi rozvíjame
schopnosť vyhrávať, ale aj prijímať a spracovávať prehry, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou života. Pri týchto hrách je komunikácia nevyhnutnosťou. Nie vždy je
slovná, môže byť doplnená mimikou, gestikou, rečou celého tela.
V mladšom školskom veku je hra efektívnou metódou, edukačným
prostriedkom, formou, podmienkou učenia sa a rozvoja osobnosti dieťaťa. Hra
býva pre deti v mladšom školskom veku odpočinkom i prácou, zdrojom
poznania a skúseností. Didaktická hra zohráva vo výchovno-vzdelávacom
procese významnú úlohu, je veľmi účinným prostriedkom pri nadobúdaní
nových zručností, či vedomostí. Hra vhodne kompenzuje náročnosť vyučovania
a pôsobí uvoľňujúco. Je to veľmi prínosná forma nenásilného formovania
a môže byť veľmi nápomocná v procese vzdelávania.
Výhody hry: spontánnosť detí, motivácia, modelácia životných
skúseností a využiteľnosť v bežnom živote. Výhody jazykových hier: rozvoj
slovnej zásoby, ucelenosť viet, vyjadrenie myšlienky, ale aj vytváranie nových
slov a prešmyčiek. Ak už toto dieťa dokáže, môžeme hovoriť o zvládnutí
základných jazykových zručností. Veľmi sú nápomocné hry, kde dieťa niečo
opisuje, popr. dotvára aj dramatizáciou, tancom, spevom a pod.
Deti sa hrajú pre radosť, relax, precvičujú si pohyby tela, veľakrát
sa zahĺbia sa do svojej predstavivosti vymýšľaním príbehov. V každej
detskej izbe by mali byť hračky - bábiky, zvieratká, autíčka, postavičky
a kreatívny materiál. Hra má pozitívny vplyv na rozvoj mozgu, duševného,
telesného, intelektového, sociálneho a emocionálneho potenciálu. Hra
dieťaťu pomáha budovať dôveru, dieťa sa cíti milované, šťastné, v bezpečí.
Rozvíja sociálne zručnosti a umenie komunikácie, zrakové a sluchové
vnímanie, fantáziu a tvorivosť, odvahu a vytrvalosť, schopnosť kooperácie
a empatie. Vďaka hre sa dieťa naučí takmer všetko, čo k životu potrebuje.
Prostredníctvom hry sa dieťa v predškolskom a mladšom školského
veku zaraďuje do detskej sociálnej skupiny a vytvára si v nej vlastný status,
pozíciu. Význam detskej hry spočíva aj v tom, že dieťa v predškolskom
a mladšom školského veku má poznávať svet predovšetkým prostredníctvom
hier.
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Záver
Hra je najprirodzenejšia forma prejavu dieťaťa, prostredníctvom hry sa
u dieťaťa rozvíjajú základné zručnosti, objavuje svet, učí sa komunikovať
a prejavovať emócie. Hra ovplyvňuje telesný i duševný vývin dieťaťa.
Komunikácia je v živote nevyhnutná. Rozvíjať ju u detí zo sociálneho
prostredia je dôležité. Hra patrí ku stratégiám, ktoré sú pre deti prirodzené. Tiež
je nezastupiteľná v diagnostike. Pozorovanie dieťaťa pri hre môže psychológovi,
či učiteľovi poskytnúť cenné informácie. Dieťa berie hru ako prirodzenú
aktivitu a správa sa spontánne a možno ho vnímať komplexne.
Hra sa postupne vyvíja tak, ako rastie dieťa. Pre každé vývinové
obdobie je charakteristický určitý druh hry - od manipulatívnej, cez funkčnú,
nápodobivú, tematickú, až po konštrukčnú hru. V každej z týchto typov hier
si dieťa rozvíja slovnú zásobu, štylizáciu a to pri hraní s niekým, popr. opisom
pre nezainteresovaného – čo robí a prečo.
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Prevencia proti inváznym organizmom formou
vzdelávania na základných školách
Prevention of Invasive Organisms Through Education
at Elementary Schools
Mária Balážová, Eva Záhorska
Abstract
Biological invasions are recognized as a potentially major threat to
biodiversity, and may have considerable economic and social effects.
However, only limited knowledge about lay public perception of non native species exists. One way of approaching the public is to increase
general environmental awareness. Public, including pupils, attitudes may
have large implications for invasive species management in terms of
prevention, early warning and eradication success, but significant are the
relations between the lay public’s visions of nature, their knowledge
about non-native species, and their perceptions of invasive species
management. However, an appropriate level, language and appropriate
methods are also important in providing this information to the public in
terms of age and knowledge.

Keywords: Biology. Invasive species. Prevention. Knowledge. Education.
Úvod
Podpora verejnosti pri ochrane prírody a voľne žijúcich organizmov je
čoraz viac aktuálnou témou (Vaske et al., 2011). Ukazuje sa, že postoje
verejnosti môžu mať významný vplyv na manažment aj inváznych druhov
organizmov a to nielen z hľadiska prevencie, ale i včasného varovania
či eradikácie (Cohen et al., 2007).
Nebezpečenstvo inváznych organizmov
Biologické invázie sú v prírode prirodzeným javom vyplývajúcim
z klimatických, geotektonických či iných prírodných udalostí (Lodge 1993). Za
invázne považujeme tie organizmy, ktoré sa úspešne šíria za hranice svojho
pôvodného areálu výskytu a kolonizujú nové oblasti. Človek sa stal hlavným
vektorom šírenia týchto organizmov, pričom si často neuvedomuje možné
vážne následky (Grigorovich et al. 2003). Dávne migrácie ľudí viedli
k rozširovaniu mnohých domestikovaných druhov. Veľa druhov rastlín bolo
introdukovaných počas kolonizácií z Európy do Severnej Ameriky a iných
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oblastí sveta pre ich poľnohospodárske alebo liečebné využitie. Zo živočíchov
sa rozšíril najmä hovädzí dobytok, ovce, kone, kozy a zajace. Lovné vtáctvo
a spevavce sa introdukovali za účelom záujmu a lovu. Ryby a bezstavovce,
introdukované z dôvodu zakladania akvakultúr alebo na dekoračné účely často
ušli, alebo boli vypustené do prírodných vôd, kde zakladali nové populácie
(Cox, 1999). V súčasnosti sa však invázie vyskytujú oveľa častejšie ako
v minulosti, pretože narastajúci obchod a turizmus spolu s celkovou
globalizáciou uľahčujú neúmyselné šírenie cudzích druhov. Ide o najmenej
reverzibilnú celosvetovú zmenu spôsobenú človekom (Kolar and Lodge,
2001).
Biologické invázie spôsobujú veľké ekologické škody, vrátane straty
pôvodných druhov (Mack et al. 2000). Bez dostatočných informácií je väčšina
dôsledkov inváznych druhov nepredvídateľná (Williamson 1993). Na úrovni
spoločenstiev a ekosystémov môžu invadujúce organizmy celkom zmeniť
obehy živín, vodný režim a energetickú bilanciu v prírodných ekosystémoch,
podstatne zmenšiť početnosť alebo prežívanie domácich druhov, môžu
dokonca blokovať smer a rozsah povodní i režimy požiarov. Najväčšie
ekologické ohrozenie predstavuje narušenie celých ekosystémov. Invázne
druhy môžu byť často prenášačmi rôznych ochorení a parazitov ohrozujúcich
pôvodné druhy (Ricciardi and MacIsaac 2013), ohroziť môžu tiež ľudské
zdravie, prípadne spôsobiť šírenie nových ľudských ochorení a infekčných
chorôb (Davis 2009). Následky biologických invázií sú aj ekonomického
charakteru, v EU sa ročne vyčlení na samotné zabránenie šírenia, regulácie
a odstránenie inváznych nepôvodných druhov okolo 12 miliárd EUR (Kettunen
et al. 2008), v USA to je cez 80 miliárd dolárov ročne (Vilŕ and Hulme 2017).
Z dôvodu ich predovšetkým ekologických následkov sa tak biologické
invázie stali významným predmetom záujmu nielen vedeckej obce ale aj
zástupcov ochrany prírody (Essl et al., 2011). Biológia inváznych organizmov
je v súčasnosti rozvíjajúcou sa vednou disciplínou so zreteľnými ekologickými,
sociálnymi i ekonomickými implikáciami. Napriek nemalému úsiliu i finančným
nákladom zo strany vedeckých pracovníkov pretrváva výrazná medzera medzi
všeobecnými získanými informáciami o inváznych organizmoch a tými, ktoré
sú potrebné na celkovú ochranu prírody (McGeoch et al. 2010). Problémom je
aj jazyk používaný vo vedeckých prácach, ktorého následkom je často až
vylúčenie vedeckých prác z verejnej diskusie a vytvára sa akási umelá bariéra,
ktorej následkom je opäť len nečinnosť voči inváznym druhom (Larson 2007).
Celkovo vnímanie a znalosť problémov týkajúcich sa biologických invázií sú
teda v ľudskej spoločnosti dosť obmedzené (Sax and Brown, 2000). Invázne
organizmy pôsobia nielen vo voľnej prírode, ale vyskytujú sa i v rôznych
antropogénnych oblastiach vrátane samotných intravilánov obcí a miest
a v súčasnosti je možné sa s nimi a ich následkami bežne stretnúť v rámci
každodenných pravidelných presunoch obyvateľstva, vrátane detí. Napriek
tomu sú informácie verejnosti o výskyte a následkoch, či dokonca o samotnej
existencii týchto organizmov mizivé až absentujúce. Navyše invázne
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organizmy sa aj v súčasnosti ďalej šíria a obsadzujú nové oblasti, pričom oveľa
účinnejšie než ich odstraňovanie na nových lokalitách je samotná prevencia
voči ich šíreniu. Okrem toho, výskum vo vybraných skupinách Európskeho
obyvateľstva ukazuje, že manažment prísne zameraný na ochranu natívnych
druhov, nie vždy aj zodpovedá verejným záujmov daného obyvateľstva (Fisher
et al., 2011).
Problém realizovať opatrenia voči biologickým inváziám je teda
spôsobený predovšetkým nízkou informovanosťou verejnosti, malým počtom
vedeckých informácií pre detekciu a identifikáciu týchto druhov ale i
nedostatočnými kontrolnými opatreniami a legislatívou a celkovou chabou
interakciou medzi úradmi, štátmi, vedeckými pracovníkmi a občanmi
(Genovesi and Shine, 2003). Navyše, najvhodnejším riešením voči introdukcii
nepôvodných druhov je samotná prevencia, ktorá zabráni vzniku novej invázie,
avšak takéto riešenie sa uplatňuje len v malej časti a je tiež závislé na
dostatočnej vzdelanostnej úrovni obyvateľstva.
Ukazuje sa teda, že jednou z ciest ako pristupovať k verejnosti, vrátane
deti školského či dokonca predškolského veku pri manažmente nepôvodných
druhov, je zvyšovanie všeobecného environmentálneho povedomia (Sharp et
al., 2011). Úroveň vedomostí totiž úzko súvisí s osobným zapojením sa do
problémov s inváznymi druhmi (Verbrugge at al., 2013), pričom dôležité sú aj
primeraná úroveň, jazyk a vhodné metódy, ktorými sú tieto informácie
verejnosti podávané s ohľadom na vek a vzdelanie.
Invázne organizmy v školách
Dostatočné informácie a povedomie širokej verejnosti sú možnosťou
na úspešný manažment inváznych organizmov. Nezanedbateľný vplyv v tomto
má pritom i zameranie sa na žiakov základných škôl, vzhľadom na ich
otvorenosť novým názorom a myšlienkam a tiež tým že ide o dlhotrvajúci
proces v rámci ktorého správne vedený žiaci predstavujú budúcu hybnú silu až
riešiteľov tohto problému. Formujúcim prostredím je pre túto vekovú úroveň
predovšetkým školské prostredie a preto príprava adekvátnych vzdelávacích
materiálov a postupov s opisom, jazykom a vzdelávacími metódami
primeranými veku vhodných na využitie v priamom vzdelávacom procese, by
mohli byť účinným mechanizmom voči inváznym organizmom.
Tejto problematike je možné sa venovať predovšetkým na druhom
stupni základných škôl počas hodín biológie, avšak vzhľadom na environmentálny
charakter problematiky aj na iných vyučovacích predmetoch v rámci prierezovej
témy Environmentálna výchova.
V prvom rade je potrebné odhadnúť úroveň vedomostí o inváznych
organizmoch u žiakov, na stanovenie východiskovej úrovne povedomia
a rizika šírenia inváznych organizmov v korelácii s nevedomosťou.
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Do úvahy je potrebné brať aj lokálny rozmer, vzhľadom na to, že žiaci
sú prístupnejší informáciám o reálnych problematikách nachádzajúcich sa v ich
blízkosti oproti všeobecným. Invázne organizmy pritom predstavujú v tomto
smere výhodný objekt zamerania, pretože ide o druhy vyskytujúce sa na dosah
avšak s globálnymi následkami.
Na Slovensku sa z inváznych organizmov vyskytujú predovšetkým
zástupcovia rastlín, široko je zasiahnuté vodné prostredie predovšetkým
inváznymi rybami, ulitníkmi a rakmi, do popredia však nastupujú aj
suchozemské invázne bezstavovce. Vzhľadom na rozmanitosť týchto
spomenutých skupín, je potrebné venovať zvlášť, s ohľadom aj na možnosti
zaradenia témy v rámci vyučovacích hodín biológie.
Mnohé invázne rastliny boli väčšinou privezené ako ornamentálne
druhy, pričom unikli do voľnej prírody. V súčasnosti sa vyskytujú
predovšetkým na antropogénne pozmenených lokalitách alebo popri vodných
tokoch. Problematiku inváznych rastlín je teda možné zaradiť podľa Štátneho
vzdelávacieho programu do vzdelávacej oblasti Človek a príroda do
tematického celku Život s človekom a v ľudských sídlach popri témach ako
Ľudské sídla a ich okolie či Rastliny rumovísk a okrajov ciest alebo do
tematického celku Život pri vode a na brehu popri téme Brehové rastliny.
Vzhľadom na to, že na determináciu inváznych druhov a ich odlíšenie od
pôvodných sa využívajú viaceré morfologické znaky, je možné túto
problematiku zaradiť aj do tematického celku Vnútorná stavba tela rastlín
a húb. Preferovanou organizačnou formou je v tomto prípade exkurzia
v kombinácií s pracovným listom a následným vypracovaním a prezentáciou
náučného posteru.
Inváznym organizmom vodného prostredia je možné sa venovať
predovšetkým v rámci tematického celku Život vo vode a na brehu, poprípade
u starších žiakov v rámci tematického celku Životné prostredie organizmov
a človeka. V tomto prípade sa preferuje tradičná vyučovacia hodinu ako
organizačná forma s využitím viacerých aktivizujúcich metód ako brainstorming
či päťlístok a kooperatívnym vyučovaním (napríklad návštevníci). Možnosťou
je aj exkurzia podobne ako pri inváznych rastlinách, avšak len v oblastiach
s výskytom inváznych rýb a mäkkýšov a za prítomnosti odborníka s platným
povolením na odlov rýb.
Dôležitým prvkom prevencie proti inváznym organizmom je aj
samotné vzdelávanie učiteľov základných škôl. Viaceré inštitúcie (vysoké
školy, správy národných parkov, mimovladné inštitúcie( organizujú rôzne
jednodňové pracovné semináre, na ktorých im je predstavená problematika
inváznych organizmov, aktuálnosť a nevyhnutnosť tejto problematiky
a možnosti ich participácie na riešení tohto problému osobným zapojením ale
tiež vzdelávaním a vychovávaním uvedomelých žiakov. Časť sú tieto semináru
podporené aktivitami praktického charakteru, pri ktorých im sú priamo
predstavené rôzne vzdelávacie materiály s konkrétnou aplikáciou v teréne.
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Záver
Vzhľadom na globálne environmentálne riziká spojené s inváznymi
organizmami prejavujúce sa rozsiahlymi ekologickými, sociálnymi i nemalými
ekonomickými následkami má akékoľvek vzdelávanie žiakov i učiteľov o nich
významný potenciál v rámci prínosov pre prax.
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Výchova ke zdraví ve vzdělávání
ve vybraných zemích světa
Health Education in Education
in Selected Countries of the World
Michaela Bartošová
Abstract
Health care, health education and health literacy need to be given due
attention, especially because health can be influenced mainly by healthier
behaviour. The World Health Organization (WHO) defines health
literacy, which views the whole population in addition to personal
characteristics, as the ability to make good health decisions in everyday
life. This paper focuses on the inclusion of health education in education
abroad. The theoretical background of the paper is based on the
assumption that health care and health education have an international
context and that the development of health literacy increases the overall
health status of the whole population. Health literacy encompasses not
only the knowledge but also the actions and responsibilities of each
individual. It is health education that contributes significantly to
improving the quality of health literacy. The objective of this paper is to
present information on the inclusion of health education in education in
selected countries around the world. A sub-objective is to evaluate the
data collected and to outline inspirational suggestions for health
education. The methodology of the paper is based on a content analysis
of available sources from which key information on health education
abroad was obtained.

Keywords: Health education. Health literacy. Health care.
Úvod
Na celém světě, všude tam, kde žijí lidé, existuje nejen zdraví, ale
objevují se i nemoci. Některým nemocem lze relativně snadno předcházet.
Prvním předpokladem, jak se nemocem bránit, je nutné znát způsoby, jak jim
předejít a jak posílit své zdraví. Zdraví je vytvářeno péčí o sebe i o druhé, je
podmíněno jednak možností rozhodovat se, volit si a ovládat své životní
podmínky a jednak ujištěním, že společnost, v níž žijeme, umožňuje všem
občanům dosáhnout zdraví. Jak poukazuje Holčík (2009), aby lidé mohli
příznivě ovlivnit svůj zdravotní osud, je nezbytné uvést zdravotní gramotnost
do života všech lidí a umocňovat ji každodenním žitím. Ke zvyšování kvality
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zdravotní gramotnosti podstatně přispívá právě výchova ke zdraví. Příspěvek
představuje způsob realizace výchovy ke zdraví ve vybraných zemích nejen
evropského kontinentu. Důraz je kladen na ukotvení a zařazení dílčích témat
výchovy ke zdraví do vzdělávání v zahraničí.
1 Teoretická východiska
Ústředním termínem příspěvku je výchova ke zdraví. Tento termín je
možné vnímat a chápat z různých úhlů pohledu. Výchova ke zdraví je v širším
pojetí chápana jako součást systému výchovy a vzdělávání a v užším jako
konkrétně vymezený vzdělávací obor definovaný vzdělávacími dokumenty.
V Pedagogickém slovníku (Průcha et al., 2009) je v obecnějším smyslu
výchova ke zdraví pojímána jako součást úsilí o podporu zdraví a zlepšení stavu
současné populace.
Bašková (2009) zdůrazňuje, že výchova ke zdraví má interdisciplinární
charakter. Jejím posláním je rozšiřovat vědomosti a formovat návyky a postoje
zaměřené na ochranu a podporu zdraví. Je významnou součástí šířeji pojímané
celospolečenské ochrany a podpory zdraví s cílem motivovat obyvatelstvo
k aktivní spoluúčasti. Výchova ke zdraví by měla vést k růstu zdravotního
vědomí a chování všech lidí. V této souvislosti je často používán pojem
zdravotní gramotnost.
Pojem zdravotní gramotnost byl poprvé použit Simondsem už v roce
1974, když usoudil, že žáci by se měli dokázat orientovat v oblasti zdraví
podobně, jako jsou schopni orientovat se v oblastech vědy a historie (Ratzan,
2001). Zdravotní gramotnost, která kromě osobních charakteristik pohlíží také
na celou populaci, je většinou pojímána jako schopnost přijímat správná
rozhodnutí ve vztahu ke zdraví v každodenním životě – doma, ve společnosti,
na pracovišti, ve zdravotnických zařízeních, v obchodě i v politice. Jedná se
o důležitou metodu, která zvyšuje vliv lidí na své vlastní zdraví a posiluje jejich
schopnost získávat a využívat informace i přijímat vlastní zodpovědnost
(Holčík, Káňová, Prudil, 2015). Podle Světové zdravotnické organizace (World
Health Organization – WHO) je zdravotní gramotnost definována jako
„kognitivní a sociální dovednost, která determinuje motivaci a schopnost
jednotlivců získávat přístup ke zdravotním informacím, rozumět jim a využívat
je k rozvoji a udržení dobrého zdraví“ (Holčík, 2009, s. 15). V celospolečenském přístupu pak „Zdravotní gramotnost představuje slibný, účinný
a efektivní příspěvek ke zdravotní strategii, jejímž smyslem je dosáhnout co
nejvyššího zdraví lidí“ (Rozvoj zdravotní gramotnosti na období 2015 – 2020.
Akční plán č. 12. Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a
prevence nemocí, 2015, s. 34). Jak uvádí Liba (2016, s. 14) zdravotní
gramotnost má „u lidí zvyšovat orientovanost a informovanost o zdrojích
poznatků a vědomostí, o vzdělávacích strategiích, o přístupech, formách
a metodách rozvíjení a ochrany zdraví. Zdravotní gramotnost je součástí
všeobecné gramotnosti směřující ke komplexnímu rozvíjení potenciálu
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v podmínkách, které vytváří společnost.“ Z výše uvedeného lze usuzovat,
zdravotní gramotnost by měla být předpokladem pro správnou péči o zdraví
a zdravý životní styl.
V dnešním moderním světě je skoro každé rozhodnutí lidí spojeno
s některými aspekty zdraví. Aktivní účast občanů na udržování zdraví má stále
vyšší význam. Dobré zdraví také znamená přístup k dobrým informacím
o zdraví. V této souvislosti se zdravotní gramotnost stává jedním z hlavních
úkolů výchovy ke zdraví. Výchova ke zdraví by měla provázet každého člověka
během celého jeho života. Ovšem její přínos je v oblasti prevence nejdůležitější
pro děti a mládež. Jestliže vycházíme z předpokladu, že zdraví lze ovlivnit
především zdravějším chováním, pak je nutné péči o zdraví, výchově ke zdraví
a úrovni zdravotní gramotnosti poskytnout náležitou pozornost. Jak uvádí
Holčík (2009), neméně důležité je zasazení zdravotní gramotnosti do
konkrétních sociálních, ekonomických, politických i kulturních souvislostí.
Z výše uvedených informací je zřejmé, že zdravotní gramotnost má velký
význam jak v národním, tak v evropském a dokonce v celosvětovém měřítku.
V našem příspěvku chápeme pojem výchova ke zdraví jako součást
výchovy a vzdělávání, tedy jako vzdělávací oblast či obor, který je implementován
do strategických a kurikulárních vzdělávacích dokumentů.
2 Metodika výzkumu
2.1 Výzkumná metoda a cíl výzkumu
Zvolenou výzkumnou metodou byla obsahová analýza textů,
uskutečněná kvalitativním způsobem. Podle Hendla (2005, s. 223) při
kvalitativní analýze a interpretaci jde o „systematické nenumerické organizování
dat s cílem odhalit témata, pravidelnosti, datové konfigurace, formy, kvality a
vztahy“. Záměrem obsahové analýzy může být tvorba závěrů, úsudků,
implikací, dedukcí nebo domněnek. V našem výzkumu šlo o jednoduché
rozbory textů s cílem vyhledat, shromáždit a přehledně formulovat veškeré
dostupné informace o výchově ke zdraví ve vybraných zahraničních zemích.
Výzkumným cílem bylo utřídit získané informace o zařazení výchovy ke zdraví
do vzdělávání v zahraničí a vyhledat inspirativní podněty pro výchovu ke
zdraví. Z důvodu omezeného prostoru není možné na tomto místě věnovat
pozornost výchově ke zdraví ve všech zemích světa. Vybíráme proto jen
některé země - Anglie, Švédsko, Polsko, Spojené státy americké, Japonsko
a Nový Zéland. Výběr těchto zemí byl zvolen tak, aby bylo možné ukázat
příklady z různých částí světa.
Data byla zpracována dle metodologických postupů kvalitativní
analýzy a zpracování dat (Juklová In Skutil et al., 2011). Metodika byla
strukturována do těchto fází: transkripce, segmentace, kódování, kategorizace,
interpretace.
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2.2 Výzkumný soubor
Základním souborem pro výzkum výchovy ke zdraví v zahraničí (ve
vybraných zemích) byly následující výzkumné studie a publikace:
- American Association for Health Education (American Association for Health
Education, 2015);
- Analýza a evaluace kurikula vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví
(Hřivnová, 2018);
- International Comparison of Physical Education: Concepts, Problems,
Prospects (Pühse, Gerber, 2005);
- Škola a zdraví pro 21. století, 2010: podněty pro implementaci výchovy ke
zdraví do školních vzdělávacích programů (Mužíková, 2010);
- Východiska k implementaci výchovy ke zdraví do školních vzdělávacích
programů pro základní vzdělávání (Mužíková, 2008);
- Sexuologie (Weiss, 2010).
Výše uvedené dokumenty byly zvoleny tak, aby poskytly možnost
vyhledat v nich všechny dostupné informace o výchově ke zdraví
v zahraničním školství.
2.3 Kódování a kategorizace
V rámci obsahové analýzy byly výše uvedené dokumenty podrobeny
otevřenému kódování, z nichž jsme vymezili jednotlivé kategorie. Do kategorií
byly začleněny získané údaje o výchově ke zdraví v zahraničí.
Kategorie byly stanoveny následovně:
a) Začlenění (učiva) výchovy ke zdraví do vzdělávání
b) Hlavní zaměření výchovy ke zdraví (hlavní téma)
c) Sexuální výchova
d) Inspirativní poznatky
3 Výsledky výzkumu
V této kapitole předkládáme poznatky, které jsou výsledkem obsahové
analýzy jednotlivých dokumentů. Nejprve představujeme u vybraných
zahraničních zemí základní charakteristiku výchovy ke zdraví. Poté uvádíme
tabulku, která přehledně prezentuje zařazení získaných údajů o výchově ke
zdraví v zahraničí do stanovených kategorií.
Anglie
Žáci jsou v této zemi vedeni k osobní odpovědnosti za své zdraví.
Kurikulum výchovy ke zdraví je vymezeno v dokumentu The national
curricullum in England (2014), kde je zdůrazňován především aktivní a zdravý
životní styl a pohybová aktivita dětí. Výchova ke zdraví je zejména propojena
s tělesnou výchovou, co se týče učiva vztahujícího se k pohybu. Žáci se učí, jak
různé typy pohybových aktivit ovlivňují jejich zdatnost, jaká jsou pozitiva
pravidelného cvičení. Další témata výchovy ke zdraví jsou rozptýlena do jiných
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předmětů, především do Biologie. Žáci jsou vzděláváni v oblastech psychické
pohody, osobnostního rozvoje, optimálního způsobu výživy a stravování a jsou
seznamováni i s důsledky souvisejícími s jejich nedodržováním. V nově
koncipovaném národním kurikulu je také zakotvena povinnost vyučovat témata
sexuální výchovy. Kromě toho jsou školy metodicky vedeny k realizaci
projektů a programů na podporu zdravého životního stylu. Finanční podpora
těchto projektů je zajišťována prostřednictvím vzdělávacích agentur.
Švédsko
Hledisko perspektivy výchovy ke zdraví je ve Švédsku zaměřeno na
širší chápání pojmu zdraví ve spojení s koncepcí salutogeneze. V kurikulárním
dokumentu Curriculum for the compulsory school, preschool class and the
recreation centre (2011) je definován školní předmět Tělesná výchova a zdraví.
Cílem tohoto předmětu je u žáků rozvíjet vědomosti z oblasti zdraví a podpory
zdraví v širších souvislostech, což zahrnuje tělesnou, duševní a sociální pohodu
a současně pozitivní sebehodnocení. Pozornost je věnována také aktivitám,
které napomáhají rozvíjet spolupráci, přátelské vztahy, porozumění a úctu
k ostatním. Zároveň se žáci učí vyjadřovat své pocity a postoje. V osnovách
předmětu Tělesná výchova a zdraví jsou také rozpracovány oblasti pohyb
a venkovní aktivity a zdraví a životní styl, zahrnující znalosti vztahu mezi
pohybem a zdravím. Předpokládá se, že učivo podporující pohyb napomůže
vzniku pohybově aktivních žáků, což by mohlo přispět k vytvoření lepších
motorických dovedností a k snížení výskytu obezity u dětí. Akcent je kladen
i na prevenci úrazů a základy první pomoci. Sexuální výchova má ve Švédsku
dlouholetou tradici, která se datuje již od roku 1942. Není tedy překvapením,
že je běžnou součástí výuky na základních školách i v současnosti.
Polsko
Témata výchovy ke zdraví jsou zahrnuta do různých předmětů.
Jedním z nositelů učiva výchovy ke zdraví je tělesná výchova. Výuka je
zaměřena zejména na objasnění pojmu zdraví, na způsoby stravování během
různých aktivit, výživovou pyramidu, vliv pohybových aktivit na zdraví,
prevenci zneužívání návykových látek, dodržování zásad osobní hygieny, či
aktivního odpočinku a zvládání stresu. Problematika ochrany zdraví
a identifikace příznaků nemoci je součástí učiva biologie. Od roku 2017 je
v dokumentu Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla przedszkoli
i szkół podstawowych (2017) zcela nově vymezen předmět Výchova
k manželství. V tomto předmětu je zahrnuto šest stěžejních oblastí: rodina,
dospívání, sexualita, život jako základní hodnota, reprodukční zdraví a postoje.
Pro tento předmět je doporučené, alespoň některé vyučovací hodiny realizovat
odděleně zvlášť pro dívky a chlapce. Navíc, pokud rodiče chtějí, mohou
vzdělávání žáka v tomto předmětu odmítnout.
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Spojené státy americké (USA)
Na výchovu ke zdraví je v USA pohlíženo jako na samostatnou
disciplínu se samostatnými státními institucemi s názvem Americká asociace
výchovy ke zdraví (American Association for Health Education, 2015), která
zahrnuje více organizací a má samostatné legislativní normy a osnovy. V USA
výchova ke zdraví představuje významnou roli a zaměřuje se především na
výživu, prevenci závislostí, vznik a prevenci nemocí, redukci stresu,
environmentální zdraví a další otázky spojené se zdravím. Důležitou součástí
výchovy ke zdraví je rovněž sexuální výchova. Ovšem záleží, která vláda je
právě u moci. Každá vláda v USA má své vlastní programové prohlášení, co se
týče sexuální výuky, což znemožňuje systematickou výuku na školách. Je
rozlišován termín „sex education“, který se zabývá jednotlivými sexuálními
problémy bez komplexního pohledu a „sexuality education“, jež pohlíží na
sexuální výchovu jako na celek. Výchova ke zdraví společně s tělesnou
výchovou se snaží o propojení fyzického zdraví se zdravím mentálním,
emocionálním a duchovním.
Japonsko
V Japonsku je učivo z oblasti výchovy ke zdraví a z oblasti tělesné
výchovy zařazeno do jednoho vyučovacího předmětu, ve kterém jsou obě
oblasti rovnocenně zastoupeny. Jednou z hlavních součástí výchovy ke zdraví
je rozvoj sociálních dovedností. Rozvoj žáků by měl být především zaměřen na
humánnost, sebekázeň, spolupráci, zájem o druhé, nadšení pro lepší a zdravý
způsob života, zlepšení fyzické kondice apod. Sociální oblast je jednou
z hlavních domén, z tohoto důvodu je na základních školách zavedena povinná
součást výuky - cvičení pro uvolnění těla a mysli. Témata sexuální výchovy
zůstávají řešena v okruhu rodiny a do školního kurikula zařazena nejsou.
Osvěta je často prováděna prostřednictvím běžně dostupných materiálů, které
mají ovšem různou kvalitu a úroveň. V Japonsku je veškerá výuka zejména
orientována na tyto čtyři oblasti: zájem – motivace – postoj; myšlení – úsudek;
dovednosti – vyjadřování; vědomosti – porozumění.
Nový Zéland
Integrace předmětů je na Novém Zélandu tradicí. Mezi předměty
nejsou striktně stanovené hranice a informace z některých oblastí mohou žáci
získávat ve výuce různých předmětů. Tento přístup je uplatňován i v propojení
tělesné výchovy a výchovy ke zdraví. V rámci výchovy ke zdraví je na Novém
Zélandu kladen důraz na tzv. hauora, což dle filozofie Maorů znamená stav
pohody směrem k sobě, k druhým i k celé společnosti s tím, že každý z těchto
stavů ovlivňuje a posiluje druhé dva. K dalším klíčovým tématům patří
mezilidské vztahy, alkohol, drogy, výživa, sexuální výchova, péče o tělo,
tělesná aktivita, sportovní výchova a sporty v přírodě. Některé oblasti zdraví,
jako například sexuální chování, jsou považovány za natolik specifické, že na
některých školách není výchova ke zdraví vyučována učiteli tělesné výchovy
a naopak.
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Tabulka 1. Kategorizace hlavních poznatků o výchově ke zdraví v zahraničí
Anglie

Švédsko

Polsko

USA

Japonsko

Nový
Zéland

Začlenění
(učiva)
výchovy
ke zdraví
do
vzdělávání

Učivo
zahrnuto do
různých
vyučovacích
předmětů,
především
do
vyučovacího
předmětu
tělesná
výchova.

Samostatný
předmět
„Tělesná
výchova
a zdraví“.

Učivo
zahrnuto do
různých
vyučovacích
předmětů,
především do
vyučovacího
předmětu
tělesná
výchova.

Výchova ke
zdraví je
samostatná
disciplína.

Integrace
předmětů
tělesná
výchova a
výchova ke
zdraví, mezi
nimiž nejsou
jasně
stanovené
hranice.

Hlavní
zaměření
výchovy
ke zdraví
(hl. téma)

Osobní
zodpovědnost
za své
zdraví.
Zdravý
životní styl a
pohybová
aktivita.

Objasnění
pojmu zdraví.
Způsoby
stravování,
výživová
pyramida,
vliv
pohybových
aktivit na
zdraví.

Výživa,
prevence
závislostí, vznik
a prevence
nemocí,
redukce stresu,
environmentální
zdraví.

Sexuální
výchova

Zařazena do
výuky.

Rozvíjení
vědomostí
z oblasti
zdraví a
podpory
zdraví
v širších
souvislostech.
Spolupráce,
přátelské
vztahy,
porozumění a
úcta
k ostatním
Běžná
součást
výuky
s dlouholetou
tradicí.

Jeden
vyučovací
předmět, ve
kterém je
rovnocenně
zastoupeno
učivo
z oblasti
výchovy ke
zdraví
a tělesné
výchovy.
Rozvoj
sociálních
dovedností.
Humánnost,
sebekázeň,
spolupráce,
zájem o
druhé.

Důležitá
součást výuky.
Ovšem záleží
na vládě, která
je u moci.

Není
zařazena do
výuky.
Témata
zůstávají
řešená
v okruhu
rodiny.

Zařazena do
výuky.

Inspirativní
poznatky

Kromě
standardního
učiva
nabízejí
školy
programy na
podporu
zdravého
životního
stylu žáků.

Samostatný
předmět
„Výchova
k manželství“.
Rodiče
mohou
odmítnout
vzdělávání
v tomto
předmětu.
Učivo
výchovy ke
zdraví je
navíc
realizováno
formou
doplňujících,
periodicky se
opakujících
aktivit a
programů
(setkávání,
přednášky,
prázdninové
výjezdy aj.).

Výchova ke
zdraví je brána
jako samostatná
disciplína se
samostatnými
státními
institucemi a
legislativními
normami
učebními
osnovami.

Povinná
součást
výuky je
cvičení pro
uvolnění
těla a
mysli.
Výuka
tělesné
výchovy je
zaměřena i
na
vytváření
takových
sportovních
pravidel,
aby byl
sport pro
každého
potěšením.

Zvýšený
důraz je
kladen na tzv.
hauroa
(duševní
pohodu). Na
některých
školách jsou
pro každou
oblast
výchovy ke
zdraví
požadováni
specializovaní
odborníci.

Země
Kategorie

Perspektiva
výchovy ke
zdraví se
orientuje na
širší chápání
pojmu zdraví
ve spojení
s koncepcí
salutogeneze.

Filozofie
Maorů – tzv.
hauora.
Mezilidské
vztahy, péče
o tělo, výživa,
drogy.

Provedením analýzy dokumentů jsme zjistili, že výchova ke zdraví
v zahraničí bývá často propojena přímo s výukou tělesné výchovy. Vzhledem
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ke skutečnosti, že hranice mezi předměty nejsou striktní a některé vzdělávací
cíle nemohou být obsaženy v rámci jednoho předmětu, existují různé způsoby
začlenění učiva výchovy ke zdraví do vzdělávání. Také můžeme konstatovat,
že osobní odpovědnost ke zdraví, čili sebeuvědomění každého jedince v této
oblasti má své místo jak na západní polokouli, ve světovém či evropském
měřítku (Anglie), tak na východní polokouli (Japonsko, Nový Zéland), i když
může být nazývána různými jmény (osobní odpovědnost, hauroa, uvolnění těla
a mysli). Z uvedených výsledků vyplývá, že většina zemí se tématem sexuální
výchovy zabývá a to v různém rozsahu v závislosti na sociokulturních
tradicích, rodinných vazbách a politické situaci. Inspirativními podněty ze
zahraničních zemí by mohly být především doplňkové programy nebo projekty
zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu. Významnou inspirací
je také pojetí výuky výchovy ke zdraví, která se orientuje na širší chápání pojmu
zdraví a žáci jsou vedeni k převzetí odpovědnosti za své vlastní zdraví a duševní
pohodu.
Závěr
Z výše uvedených informací lze usuzovat, že pojmy zdraví a péče
o zdraví jsou v ohnisku pozornosti celosvětově. Většina zahraničních zemí se
snaží zařazením výchovy ke zdraví do vzdělávání prohlubovat zdravotní
gramotnost nejen žáků, ale i dospělé populace. Je nutné si uvědomit, že výchova
ke zdraví může být i významným nástrojem prevence a tím může snížit budoucí
náklady na zdravotní péči. Jednotlivé země by si měli být vzájemnou inspirací
a podporou ve vzdělávání v jednotlivých oblastech výchovy ke zdraví.
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Vzdelávacie aktivity podporujúce
fyziologický vývin kostry dieťaťa
Educational Activities Supporting the Physiological
Development of the Child's Skeleton
Gabriela Hrkľová, Lýdia Bolcarovičová, Mária Kotuľová
Abstract
The education of a person in health literacy is an important for a quality
of a person's life. A family surrounding in cooperation with the
educational institutions play very important role in this way. Fullfil the
goals of this education it is necessary to meet certain parameters. For
this reason the aim of contribution was the use activating methods of
education to acquire knowledge relating to the healthy development of
the child's bone system in pre-elementary school.

Keywords: Prevention. Health literacy. Movement. Bone skeleton.
Educational activities.
Úvod
Meniaci sa životný štýl v priebehu posledných desaťročí, dysbalancia
súvisiaca s poklesom fyzickej aktivity a nadmerným a nutrične nevyváženým
príjmom potravy vedie k nárastu mnohých zdravotných problémov, mnohé
z nich až epidemiologicky významných
rozmerov. Nadváha, obezita,
kardiologické problémy na jednej strane, ortopedické problémy a bolesti
súvisiace s nesprávnym držaním tela na druhej strane.
Neaktívny a nezdravý spôsob života sa podieľa na prevládajúcich
atrofizačných procesoch v našom tele na úkor hypertrofizujúcich a tonizujúcich.
Tieto involučné zmeny sa prejavujú znížením svalovej sily a následne stratou
koordinačných schopností. Druhotne sa inaktivita prenáša na kostný systém
a spôsobuje osteologické zmeny s komplikáciami zlomenín.
V danných problémoch významnú úlohu zohráva rodinné prostredie
ideálne v spolupráci s výchovno – vzdelávacím zariadením, majúc na zreteli
zdravie človeka a budovanie návykov k zdravému životnému štýlu. Dôležitá je
formácia detí od najútlejšieho veku života už v predškolských zariadeniach
a prírodovedné vzdelávanie je jeho neoddeliteľnou súčasťou (Uhrinová, 2019).
Problematika zdravého životného štýlu je komplexná, nakoľko sa
dotýka viacerých oblastí života a preto je k nej potrebné pristupovať od skorého
veku života cieľavedome, systematicky nevynímajúc zážitkové formy učenia u
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detí. Vzdelávanie v oblasti zdravia, získavanie tzv. zdravotnej gramotnosti je
jedným z bodov aj v rámci plánu európskej politiky pre zdravie a prosperitu Zdravie 2020 (WHO, 2012). Wagner (2008), Marks et al. (2012) pripisujú
získaniu zdravotnej gramotnosti dôležitú nevyhnutnosť pre žitie v dnešnej
spoločnosti.
Vzdelávacie aktivity
Čeledová, Čevela (2009) uvádza, že výchova k zdravému životnému
štýlu by mala byť erudovná, sústavná a systematická, podporujúca predovšetkým
sebauvedomenie, sebadôveru a samostatnosť.
V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu „Vyučovacou metódou je
zámerné usporiadanie učiva, činnosti učiteľa a žiakov, ktoré sú zamerané na
dosiahnutie cieľov vyučovacieho procesu pri rešpektovaní didaktických zásad“
(Stračár, 1979 in Turek, 2008).
Štúdium metód a ich ovládanie je pre učiteľa veľmi dôležité.
Prostredníctvom učebnej metódy sú žiaci vedení k poznaniu, učiteľ
transformuje obsah vzdelania a výchovy do konkrétneho výchovno-vzdelávacieho procesu. Existuje neustály spor medzi starými a novými
metódami. Tradičné metódy hoci zostávajú fondom osvedčených postupov sú
kritizované monoštruktúrou výučby, direktívnym riadením, encyklopedizmom,
podceňovaním samostatnosti a aktivity žiakov. Na druhej strane moderné
aktivizujúce metódy navodzujú intelektuálnu, kognitívnu aktivitu, pri ktorej si
žiak aktívne osvojuje učivo sprostredkované učiteľom, pričom hodnotnejšie je,
ak sám alebo so spolužiakmi rieši úlohy, problémy, a tak získava vedomosti
(Petlák, 2004).
Maňák a Švec (1997) uvádzajú mnohé pozitíva aktivizujúcich metód: pozitívny prístup u detí (radosť z vlastných výsledkov práce, radosť z vlastného
úspechu), - individualizácia (podľa záujmu žiakov), - vlastná činnosť, - sloboda
(príjemná atmosféra), - kooperácia, - konštruktívny prístup, - zdravotný aspekt
(zdravý životný štýl), - hravosť.
Cieľ a metódy
Cieľom príspevku je demonštrovať implementáciu aktivizujúcich
metód v rámci získavania zdravotnej gramotnosti. Zo širokej problematiky sme
vybrali témy, týkajúce sa fyziologického vývinu kostí pre ktorý je dôležitý
aktívny životný štýl: prirodzený pohyb, aktivity s pozitívnym účinkom na
metabolizmus kostí, vyvážená strava. Metódami sú rôzne aktivizujúce formy
učenia, ktoré napomáhajú osvojiť pozitívy vzťah k danej problematike.
Výsledky a diskusia
Predstavujeme výber jednotlivých vzdelávacích aktivít s možnosťou
využitia v materskej škole. Pri realizácii vzdelávacích aktivít vychádzame zo
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Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy – predprimárne vzdelávanie.
„Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie
optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu
predškolského vzdelávania v základnej škole a pre život v spoločnosti (ŠVP
2016).“ Aktivity zahŕňajú viaceré vzdelávacie oblasti, no najdominantnejšie sú
dve oblasti a to: oblasť Človek a príroda a oblasť Zdravie a pohyb.
Kamarátka kostra
Tematická časť je venovaná aktivitám, rozvíjajúcim vedomosti o našej
kostre, jej jednotlivých častiach a funkcii. Aktivity sú určené pre deti
predškolského veku. 1/ V rámci motivačnej fázy je deťom predstavený model
kostry a metódou brainstormingu sú deťom kladené otázky, týkajúce sa znalosti
kostného systému. Pri pesničke Hlava, ramená, kolená, palce sú deťom
ukázané a pomenované jednotlivé časti kostry. Získané znalosti si fixujú
pomocou didaktickej hry: Dotkni sa vo dvojici rôznymi časťami svojho tela,
keď sa pohybujú chôdzou po vymedzenom priestore triedy a na buchnutie
bubienkom sa zastavia a plnia pokyny: „Keď vidíš kamaráta navzájom sa
dotkni rukami, nohami, kolenami, chrbtom a tak ďalej“. Hra postupuje od
jednoduchších pokynov k zložitejším (Obr.1).
2/ Pred ďalšou aktivitou si deti rozcvičia prsty na rukách pomocou
básničky: „Raz sa prsty hádali, akú prácu konali. Palec ten je silný, ukazovák pilný.
Prostredník je najdlhší, prsteník je najkratjší a malíček najmenší. Rúčky, rúčky,
ručičky, máte pekné prstíčky. Máte pekné dlane, zatlieskajme na ne.“ Následne
deti poznávajú detaily kostry ruky: jednotlivé kosti, ich postavenie a dôležitú
opozíciu palca, ktorá umožňuje samotnú funkciu ruky a zhotovia obrázok
kostry ruky pomocou vatových tyčiniek nalepovaním na papier (Obr. 2).

Obr. 1-2: A/ Didaktická hra „Dotkni sa svojho tela“.
B/ Kreatívna tvorba: „Röntgenový snímok“. (Zdroj Bolcarovičová, 2020)
Nakupovanie zdravých potravín
Okruh s názvom Nakupovanie potravín má podporiť vedomosti
o potravinách, bohatých na vápnik a bielkoviny, ktoré podporujú fyziologický
rast kostného tkaniva. Upriamuje pozornosť aj na potrebu vitamínu D, a s tým
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spojený pohyb na čerstvom vzduchu, ktorý je dôležitý pre vstrebávanie vápnika
v črevách. Motivačná fáza sa zaoberá vzájomnou diskusiou o preferenciách
jednotlivých jedál, vhodnosti konkrétnych potravín a spôsoboch ich získavania.
V rámci expozičnej fázy sa deti vezú fiktívnym autobusom do obchodu na
nákup. V triede sa vytvorí autobus zo stoličiek a jednotlivými činnosťami
podporujeme zdravý pohyb: bežíme na autobus, sedíme v autobuse s vystretým
chrbátom, precvičujeme krčné svalstvo: otáčajúc hlavou sledujeme okolie po
ceste, prechádzajúc zákrutami nakláňame telom doprava a doľava. V obchode
rozcvičujeme prsty pri dosahovaní potravín, pri dočahovaní potravín
z vysokých regálov vstávame na špičky, pri nízkych policiach ideme do drepu.
Hlavnú myšlienku nakupovania zdravých potravín uskutočňujeme HOBO
metódou, deti majú na pracovných stoloch pripravené vystrihnuté „nákupné
tašky“, letáky z obchodov a detské časopisy, ich úlohou je preštudovať
materiály, rozhodnúť, ktoré potraviny sú vhodné pre zdravý rast kostí, obrázky
nalepiť do nákupnej tašky a svoje rozhodnutie odôvodniť vo finálnej diskusii.

Obr. 3-4-5: Nakupovanie zdravých potravín. (Zdroj Bolcarovičová, 2020,
Kotuľová 2021)
Rozhýb kosti
Problematika pohybovej činnosti je deťom predkladaná prakticky
formou didaktických hier, prostredníctvom ktorých sú motivované k aktívnemu
a pravidelnému pohybu. V rámci motivácie sa deti rozcvičia pohybovou hrou
„Semafor“ a sledovaním farieb vykonávajú špecifickú činnosť: zelená – bež,
žltá sadni si a červená stoj. Deťom je vysvetlená dôležitosť pohybu, sú
upozornené aj na kĺby a prospešnosť pohybu pre ne, s deťmi cvičíme
a recitujeme básničku: „Takto cvičí pravá rúčka (v stoji predpažiť pravú ruku
– otáčanie zápästia) Takto cvičí ľavá rúčka (v stoji predpažiť pravú ruku –
otáčanie zápästia) Takto sa krúti hlavička (v stoji rozkročnom ruky vbok –
krúženie hlavou) Takto rastie trávička (drep, predpažiť – znázorniť rast).
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Poskočme si trošička (poskoky na mieste) Ľavá nôžka, pravá nôžka
(striedavo dvíhať pravú a ľavú nohu) Zatancujeme si troška“ (ruky vbok,
drobnými krokmi obrat o 360º).
Po cvičení si deti ľahnú na chrbát, uvoľnia celé telo a relaxujú. Ďalšou
aktivitou pre deti je prekážková dráha zameraná na základné lokomočné
pohyby – chôdza, skok, lezenie. Deti sa predtým vyzujú a začínajú na boso
najskôr chôdzou po lane, chôdza po taktilných diskoch. Nasleduje skok znožmo
medzi palicami, výskok na schodík a pokračujú lezením do farebného tunela.

Obr. 6: Rozhýb svoje kosti. (Zdroj Bolcarovičová, 2020)
Záver
Pohybové hry sú veľmi obľúbenou činnosťou u detí predškolského
veku a prinášajú mnoho benefitov: príjemný duševný stav i citové uspokojenie
a čo je dôležité, podporujú fyziologický vývin detí nielen v tomto vývinovom
období. Napomáhajú pevnosti kostí, optimalizujú kĺbovú výživu, tonizujú
a hypertrofujú svalstvo a tým zvyšujú silu svalov, ale zlepšujú i srdcovo-cievny
a dýchací systém. Spolu s aktivitami, rozvíjajúcimi vedomosti o kostnosvalovom systéme deti získavajú vzdelanie v oblasti zdravotnej gramotnosti.
Použité aktivizujúce metódy u detí rozvíjajú aj logické a kritické myslenie
a výtvarné aktivity podporujú hrubú i jemnú motoriku.
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Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
v kontextu 21. století
Education of Pupils with Special Educational Needs
in the Context of the 21st Century
Barbora Lanková, Michal Vostrý, Ladislav Zilcher
Abstract
The models of our approach towards pupils with disabilities are always
developing, and not just in the area of education. Nowadays, we usually
discuss individuals with special educational needs, which we consider
those having a health or social disability. Some approaches classify gifted
pupils and those performing above average among those that have special
educational needs. There is also valid legislation here in the Czech
Republic that supports this terminology. In the context of the 21st century
and inclusive education, there is a huge emphasis on the needs of every
pupil, with no exceptions. Therefore, we are slowly abandoning the
whole concept of special educational needs and we are leaning more
towards the general need for education. The submitted article reflects the
education of individuals with special educational needs in the context of
the 21st century, not only in the Czech Republic, but abroad as well.

Keywords: Education. Special educational need. Individualization. Inclusion.
Úvod
Každá moderní demokracie se neobejde bez potřeby vzdělání, tedy bez
potřeby mít vzdělané občany, přičemž ona vzdělanost je pro danou společnost
oporou k přežití a jejímu prosperování (Gutmann & Ben‐Porath, 2014).
Zároveň je dle OSN a Světové banky vzdělávání základní lidskou potřebou. Od
roku 1996 je pojem vzdělávání nahrazen pojmem učení, kdy je učení bráno za
skryté bohatství (Delors, 1996). Z obecného pohledu lze říci, že učení je proces
osvojování si různých vědomostí, dovedností a postojů, prostřednictvím
kterých nabýváme zkušeností (Vališová & Kasíková, 2007). Učení probíhá ve
všech vývojových obdobích nepřetržitě a jedná se o nikdy nekončící proces,
o proces permanentní. Zároveň se učení realizuje v různých situacích a za
různých okolností, kdy jedinec stále vnímá a absorbuje nové podněty (Průcha,
2009; Vágnerová, 2000). Nedílnou součástí zmiňovaného procesu učení je
škola. Ta má celou řadu funkcí odrážejících skutečnost potřeb společnosti
vědění, která do popředí vkládá pojem celoživotní učení (Průcha, 2009). Pokud
však budeme v rámci vzdělávání předávat pouze hotové poznatky, nedojde
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k žádoucímu vlivu na vytvoření komplexního poznatkového systému žáka
(Pivarč, 2017). Jak zmiňoval Helus (1990), je nezbytné, aby žák učivo mohl
vnitřně pochopit do té míry, že se stane jeho osobní zkušeností, bez toho aniž
by ztratil svou sociální, nadindividuálně platnou významnost. To, co je ve škole
žákům předáváno, by mělo vycházet z potřeb každého dítěte (Dvořáková,
2012), přičemž celý proces učení by měl být zaměřen na samotného
člověka/žáka, zatímco učitel je pouhým facilitátorem (Rogers, 1998).
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve světě
Pokud budeme hovořit v kontextu skutečnosti, že nejefektivnější
a nejpřirozenější proces učení vychází z potřeb každého žáka, je nezbytné
vymezit a definovat, co si pod samotným pojmem představit. V rámci potřeby
jedince mluvíme o určitém stavu organismu, který zaznamenává narušení
vnitřní rovnováhy (Nakonečný, 1995). V případě, že se zaměříme na určitý
deficit, či potenciál v rámci rozvoje vědomostí, dovedností, schopností, návyků
či způsobů jednání, bavíme se o tzv. vzdělávacích potřebách (Rogers, 2007).
V edukačním prostředí je z historického pohledu intenzivněji využíván pojem
speciální vzdělávací potřeby, který využívá edukační praxe, pokud hovoří
o žákovi, dítěti, studentovi, který „k naplnění svých vzdělávacích možností nebo
k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními
potřebuje poskytnutí podpůrných opatření vyplývajících z jeho individuálních
potřeb na základě jeho zdravotního stavu, odlišného kulturního prostředí nebo
jiných životních podmínek“ (Zapletalová, Mrázková, 2016, s. 8). Otázkou je,
zdali není vhodnější zamyslet se nad skutečností, že všichni žáci jsou odlišní,
a to nejen z hlediska biologického vývoje (Florian & Cammeda, 2020). Je tedy
na místě hovořit vždy o speciálních vzdělávacích potřebách? Dle poznatků
výše nám jde v rámci vzdělávacích potřeb žáků o zaměření se na určitý deficit,
či potenciál žáka v návaznosti na jeho vědomosti, dovednosti aj. V rámci
speciálních vzdělávacích potřeb se hovoří o naplňování vzdělávacích potřeb za
pomoci podpůrných opatření, přesto však v obou případech zazní klíčové
spojení potenciál žáka. Pokud nahlédneme na každého žáka jako na
individuální osobu, tak každý z žáků má svůj odlišný učební styl. Rozdílné
styly žáků lze sledovat například na základě preferování funkce jedné
z mozkových hemisfér (Dunn, 2001), jiné zase rozlišují odlišnost v učení
v návaznosti na smyslové podněty (Bertrand, 1998) a Sovák a Jakešová (1990)
dokonce rozlišovali různé typy učení v návaznosti na funkčnost nervové
soustavy. Přesto nastavení výuky dle učebního stylu na míru každého žáka není
jednoznačnou odpovědí na řešení problematiky maximálního zefektivnění
výuky, jelikož jejich úspěšnost nebyla výzkumně jednoznačně potvrzena
(Pahsler et al. 2009). Proto pokud s touto myšlenkou budeme cíleně připravovat
výuku, která by měla být efektivní, nesmíme opomenout ani individuální tempo
přiměřené potřebám každého žáka (Janík, Lokajíčková a Janko, 2012)
a zároveň odlišné vlastní zájmy každého z nich (Ďurič, Grác a Štefanovič,
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1991). Lze říci, že hlavním rozdílem mezi speciálně vzdělávacími potřebami
a vzdělávacími potřebami je cílová skupina, kdy v rámci speciálně
vzdělávacích potřeb je opora směřována na žáky s potřebou podpůrných
opatření a v rámci vzdělávacích potřeb cílíme na všechny žáky bez rozdílu
(Lechty, 2010).
Inkluzivní pojetí vzdělávání vyzdvihuje potřeby všech žáků bez
rozdílů, což vede k poskytování rovných příležitostí v procesu vzdělávání
(Ainscow a Booth, 2002). Snaží se o rozvoj a podporu rozmanitého, nejen
třídního kolektivu, což nemusí být vždy snahou pouze v rámci proinkluzivního
vnímání, avšak jak zmiňuje Sherbin a Rashid (2017), rozmanitost je bez inkluze
příběhem promarněných příležitostí. Toto pojetí, tedy pojetí samotné
diverzity/rozmanitosti, se přesto odvíjí od toho, jakým způsobem je diverzita,
která je dnes důležitým faktorem každé společnosti, vnímána jedinci, tedy zdali
je společností vnímána (a) jako problém, který se následně může projevovat
například ve formě společenského konfliktu (Hájková & Strnadová, 2010), (b)
jako podstata inkluzivního vzdělávání, či (c) na ni nahlížíme jako na prostředek
a příležitost k učení či učení se. V onom pozitivním případě můžeme inkluzi
vnímat jako určitý nástroj pro převedení diversity do praxe a jejího využití pro
vytvoření nerestriktivního prostředí plného respektu, prostředí, ve kterém
budou určité předpoklady, úhly pohledu a nejrůznější pojetí využívány
k vytváření hodnot (Jordan, 2011). Zacházení se samotnou diverzitou může být,
nebo spíše je, určitým podnětem pro učitele, podnětem k tomu jak učit s určitou
nápaditostí (Ainscow, 2007). Pedagog je do jisté míry za účelem vytvoření
inkluzivního prostředí nucen nahlédnout na synergii člověka a na jednotlivé
prvky vzdělávacího prostředí, a to vše z pohledu nejen teoretického rámce, ale
využít i rámce psychologického, hovoříme tedy o komplexním pojetí (Finn,
2019). Pokud přijme pedagog hodnotu diversity v návaznosti na heterogenní
kolektiv, bude vnímat rozdíly mezi žáky, a to nejen ve schopnostech,
vlastnostech, mentalitě, ale i v zájmech. Bude třeba využít vhodných postupů
a metod, vedoucích k naplnění vzdělávacích potřeb, potenciálu každého z nich.
Jedním ze způsobů může být využití diferenciovaného a individualizovaného
vyučování (Bartoňová & Vítková, 2019). Individualizace a diferenciace výuky
je současně jednou z tendencí, kterou podporuje Rámcový vzdělávací program
pro základní vzdělávání (dále jen RVP) (MŠMT, 2016). Důležité je si
uvědomit, že „inkluzivní vzdělávání není jen naším mezinárodním právním
závazkem, je to zejména způsob, jak doručit k dětem práva, která jim náleží“
(Tannenbergerová, 2016, s. 26). V závislosti na odlišnosti v potřebách,
možnostech jednotlivých žáků a celkového naplnění jejich potenciálu se
vycházelo i při konstruování podpůrných opatření, která jsou ukotvená
v Novele školského zákona č. 82/2015 Sb. Tato novela přináší v České
republice z pohledu legislativního stanovení předpokladů směřujících
k naplňování inkluzivního vzdělávání (Bartoňová, Vítková, 2019). Od doby,
kdy vešla daná novela v platnost, jsou žáci již definováni v návaznosti na
potřebu poskytování podpůrných opatření vedoucích k naplňování jejich
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potenciálu nikoliv na základě přítomnosti postižení či znevýhodnění. Dochází
tak k přenastavení modelu řazení žáků do kategorií dle typu postižení
(horizontální model), k přístupu k žákům dle hloubky daného postižení či
znevýhodnění (vertikální model) (Michalík, Baslerová a Felcmanová et al.,
2015). Tyto úpravy obecně vedou k tomu, že již není poukazováno na negativa
a omezení daných žáků, ale naopak je pozornost směřována k silným stránkám
každého žáka a k míře podpory, kterou je třeba žákovi poskytnout (Zilcher,
2021). V České republice se realizuje v současné době pětistupňový model
podpory, který se aktuálně svými tendencemi přibližuje systémům podpory
v zahraničí (Zilcher, Svoboda, 2019). Obdobný přístup lze sledovat v Polsku.
V polské legislativě jsou vymezeny jednotlivé kategorie žáků a studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP), přičemž speciální podpora
je věnována všem žákům „vyžadujícím pomoc z důvodu individuálně
identifikovaných vývojových a vzdělávacích potřeb“ (Maršák, Pastorová
a Votavová, 2017, s. 18-19). Naopak například ve Finsku se setkáváme
s třístupňovým systémem podpory, kdy první stupeň je charakteristický
nejrůznějšími vzdělávacími metodami a podporou ze strany speciálního
pedagoga a asistenta pedagoga. Na tomto stupni je podpora poskytována pro
všechny žáky bez rozdílu. Druhý stupeň se již odvíjí od diagnostiky žáka,
a proto nelze v tomto stupni poskytnout podporu všem. Navíc nabízí možnost
tzv. flexible groups vedenou speciálním pedagogem. Důležitá je skutečnost, že
žák stále plní základní kurikulum. Třetí a poslední stupeň je pak
charakteristický zúžením obsahu kurikula a sestavení IVP (Pesonen, et al.,
2015; Björn, et al., 2016). Podobné modely jako Finsko nadále uplatňují
například v USA, avšak s tím rozdílem, že ve Finsku není třeba konkrétní
diagnostiky v prvních úrovních podpory, oproti tomu v USA nezbytná je,
jelikož intervence jsou šité na míru každému žákovi (Pesonen, et al., 2015;
Johnson, et al., 2006; Fuchs, et al., 2010). Nikterak se neodklání ani
Nizozemsko, které sice na prvním stupni počítá s dikcí třídního učitele, avšak
druhý a třetí stupeň již přináší podporu mimo běžné třídy (Bjorn, et al., 2018).
Z určitého systému podpůrných opatření vychází také Francie, žáci jsou buď
vzděláváni v běžných školách nebo ve školách speciálních. Na běžné škole má
žák se SVP možnost navštěvovat speciální třídu, využívat podpory
prostřednictvím IVP v běžné třídě (European, 2018), či využít programu ULIS
(„local units for educational inclusion“), kdy má žák upravený výukový
program, ale stále se vzdělává především v běžné kmenové třídě (Ministère
éducation nationale, 2010).
Vysokou míru individualizace ve vzdělávání lze sledovat například
v Itálii. Tvoří zde určité „gro“ inkluzivního vzdělávání, jelikož zde nejde
o začleňování žáků, ale o hledání dovedností, schopností a možností každého
žáka s cílem vyzdvihnout úspěšnost každého žáka (Istituto Comprensivo
Brisighella, 2017). Model podpory je založen na třech podkategoriích na
základě druhu postižení (Zanazzi & Polticelli, 2017), každá podkategorie je
spojená i s jinou mírou podpory (D'Alessio, 2018). Itálie je jeden ze států, který
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žáky se SVP vzdělává především ve školách běžného vzdělávacího proudu,
aniž by bylo využíváno zásadnějších „speciálních didaktických přístupů“
(Jedlička, 2015). Jiný přístup k žákům se SVP se využívá například
v Rakousku. Zde je možnost vzdělávání žáků jak ve speciálních školách, tak ve
školách běžných, či ve speciální třídě na běžné základní škole (Bauer, 2011).
Prakticky záleží na rozhodnutí rodiče (Evropská agentura pro rozvoj
speciálního vzdělávání, 2009). Žáci se SVP mohou využívat například
speciálního pedagoga nebo teamové vyučování společně s třídním učitelem.
Práce s těmito žáky může být ovlivněna individuálním vzdělávacím plánem,
nadále mohou být použity i specifické učební materiály, metody atd. (Bauer,
2011). Široká nabídka možností vzdělávání žáků se SVP je poskytována
i v Německu. Kromě vzdělávání v běžné škole je možnost využít i speciálně
pedagogické podpory v rámci společných lekcí aj. (Zahořáková & Kala, 2016).
Primární otázkou při vzdělávání žáků se SVP je vyhodnocení jejich možností,
a to zdali je nutné, aby došlo k úpravě vzdělávacího systému, nebo zdali stačí
zvolit cestu individuálního přístupu založeného na vybraných výukových
metodách (Sansour & Bernhard, 2018). Způsob podpory se obdobně rozlišuje
i v Anglii, kde je žák nejprve na základě diagnostiky buď zařazen, či nezařazen
do skupiny žáků se SVP, následně mu je stanovena podpora (Long & Roberts,
2019) spočívající jak v individuálním a obecně upraveném přístupu k žákovi
(ve smyslu využití asistenta pedagoga, práce v menší skupině, motivace aj.),
tak může být na základě naplňování dílčích cílů žáka vytvořen i určitý
individuální vzdělávací plán, který se v Anglii nazývá Education, health and
care plans (Ko, 2015; Long & Roberts, 2019; Gov.uk, n.d.). Většinou až
v případě, kdy ani zmiňovaný plán neposkytne žákovi dostatečnou podporu,
vstupuje do role možnost vzdělávání na speciální škole nebo určitá forma
domácího vzdělávání (Angloinfo, 2019). Stejně jako v Anglii, tak i v Kanadě
se v prvním kroku rozhoduje o tom, zdali daný žák potřebuje podporu.
Rozhoduje o tom Identification, Placement and Review Committee (IPRC),
který současně navrhuje její způsob (Limestone District School Board, 2017).
Žáci jsou primárně vzděláváni v běžných školách, ale v případě nutnosti mohou
využívat dalších možností jako je například vzdělávání v malé skupině žáků,
plně individuální přístup a část času, kdy se žák vzdělává ve speciální třídě, či
vzdělávání ve speciální třídě na full-time (Draft, 2017). Každý žák se SVP však
má své IVP, které je flexibilní, nemá pevnou strukturu a jeho struktura se mění
spolu s výstupy a vývojem daného žáka (Government of Manitoba, 2014).
Jasná koncepce speciálního vzdělávání vycházejícího ze speciálních potřeb
žáka je nastavená v Japonsku, kde se speciální vzdělávání označuje za „special
needs education“, které si zakládá na celé řadě nejrůznějších forem a stále roste
počet žáků se SVP v běžném vzdělávacím proudu (Yoshikawa, 2019). Žáci
navštěvují běžnou základní školu spolu s třístupňovým modelem podpory, kdy
na prvním se uplatňuje týmová práce žáků a jejich vzájemné zapojení, na
druhém stupni se využívá individuálních intervencí a na stupni třetím se již
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vzdělávají žáci s lehkým mentálním či fyzickým postižením, autismem,
postižením zdravotním, zrakovým, komunikačním atd. (Furuta & Osugi, 2016).
Závěr
Pokud nahlédneme na způsoby přístupů k žákům se SVP v dílčích
státech, povšimneme si určitých odlišností. Ve většině případů je onen přístup
založen na individualizaci (např. Itálie, Anglie, Kanada), na několika
stupňovém systému podpory (např. Česká republika, Finsko, Japonsko)
a především na speciálně pedagogické diagnostice (prakticky ve všech zemích
se odvíjí i od stupně podpory). V USA jsou však některé druhy podpory
poskytovány i žákům bez „uznání podpůrných opatření“ (2014). Stejně tak
například ve Finsku a v České republice, kde se ale jedná pouze o první stupně
podpory, ke kterým není třeba speciálně pedagogické diagnostiky. Přesto lze
usuzovat na jeden společný aspekt, pro všechny z představených systémů, a tím
je heterogenní kolektiv, vyznačující se tím, že se setkáváme s nejrůznějšími
potřebami žáků, přesto však ne vždy se musí jednat o potřeby speciální, jak
jsme v úvodu uváděli. V zahraničí se do popředí dostává stále častěji model
určený právě pro práci s heterogenním kolektivem, založený na individuálních
potřebách každého z žáků, tak aby odpovídal současně celému spektru
schopností daného kolektivu. Tento model se nazývá tzv. UDL (universal
design for learning) (Spencer, 2011). Jedná se o určitý přístup zajišťující
odstraňování překážek ve vzdělávání, aby bylo přístupnéa co největšímu počtu
studentů (CAST, 2011). Proto nemůže být překvapením, že se právě UDL
využívá pro vytvoření proinkluzivnějšího prostředí ve škole (Maryland State
Department of Education, 2011). U nás je bohužel otázka UDL stále
nedostatečně zodpovězena a ve většině případů se objevuje formou didaktické
strategie, nikoliv celistvého systému (Zilcher & Svoboda, 2019). Vzhledem
k námi předkládané problematice se k tomuto systému přikláníme, neboť
prostřednictvím UDL je do popředí umístěn každý žák a jeho potenciál, nikoliv
pouze ten, kterému byla na základě diagnostiky přisouzena možnost speciální
podpory. Tuto myšlenku považujeme za klíčovou z důvodu toho, že „klasické
školy v inkluzivním nastavení jsou nejefektivnější prostředky pro boj
s diskriminujícími postoji, pro budování inkluzivní společnosti a pro dosažení
vzdělání pro všechny“ (UNESCO, 1994).
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Primárne výchovné inštitúcie a ich vplyv na vzdelávanie
Primary Educational Institutions
and their Influence on Education
Lenka Pasternáková, Mária Zahatňanská
Abstract
It is generally accepted that a school cannot be an isolated world that is
only for itself, but must cooperate with the environment in which it is
located. The school's closure to the surrounding community is considered
a negative. Currently, the schools themselves are developing various
activities that lead to contacts with the environment and especially with
the community of parents. In this paper, we address the family and school
environment in relation to education during the current pandemic period,
which brings with it a number of limitations.

Keywords: School. Family. Teacher. Parent. Education. Pandemic.
Úvod
Rodičia žiakov, ktorých škola vzdeláva, sa považujú za hlavného
a najpočetnejšieho partnera pre vzťahy školy s prostredím. Vzťahy rodičov
a školy ako výchovných činiteľov patria z hľadiska utvárania kontaktov medzi
spoločnosťou a rodinou k najvýznamnejším vzťahom. Hoci rodina a škola, dva
najvýznamnejšie činitele výchovy detí, nemajú rovnaké úlohy, práva
a povinnosti, spája ich spoločný cieľ pri výchove detí. Škola i rodina chcú
vychovávať deti tak, aby sa dobre uplatnili v živote i v práci, a aby boli v živote
šťastné. Pri jednotnom výchovnom pôsobení školy a rodiny a všestrannej
spolupráci oboch týchto výchovných činiteľov možno tento cieľ dosiahnuť.
Vyžaduje si to však úprimné a všestranné dobré vzťahy medzi školou a rodinou
(Turek, 2010).
Zmeny v prístupe k edukácii
V minulosti bola rodina chápaná ako pomocník školy, pomáhala
finančne pri zabezpečovaní rôznych aktivít, ale aj organizačne a personálne.
Lengyelfalusy, (2014), zdôrazňuje, že okrem uvedených aktivít dnes rodina
musí čeliť novým nástrahám vo výchove. Mediá a internet sa preniesli do
všetkých sfér, aj do vzdelávania. Mnohí rodičia dlhodobo nepociťovali potrebu
spolupracovať so školou (Čepelová, Gabrhelová, 2020; Veteška, Tureckiová,
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2020). V posledných rokoch sa veľa zmenilo. Vznik negatívnych javov
vplyvom používania sociálnych sietí, (kyberagresia a kyberšikanovanie), má
dopad na osobnosť žiakov ako i ich výsledky vo vzdelávaní (Hollá,
Fenevésyová, Hanuliaková, 2017). Edukačné inštitúcie vzájomne hľadajú cesty
k intenzívnej a systematickej kooperácii rodiny a školy pri nastavení
a dodržiavaní školských pravidiel (Porubčanová, 2020). Vznikajú tak nové
vzťahy rodiny a školy založené na demokratických princípoch:
- rodina je objednávateľ výchovy a vzdelávania;
- škola dáva systém ponúk vzdelávania;
- rodičia, odborníci, ale i kolektív a kreatívni záujemcovia o dieťa
a školu, rozširujú svoju účasť v tejto rozhodujúcej sfére, sú pravidelne
zainteresovaní do zmien v oblasti školstva;
- rodina sa spolupodieľa na utváraní obrazu o dieťati, chráni jeho práva,
vysvetľuje povinnosti;
- sféra foriem interakcie sa rozširuje na konzultačné dni, formou
triednych stretnutí sa mení na obojstrannú komunikáciu učiteľ - rodič,
rodičia - učiteľ;
- rodina chráni učiteľov s vysokým morálnym a odborným kreditom
(Škvarková, 2010, s. 68).
Podľa názorov Petláka a Komoru (2003) kvalitná spolupráca je jednou
z možných ciest zefektívnenia každej ľudskej činnosti a úspešne môže
fungovať len vtedy, ak sú vzťahy založené na vzájomnej dôvere a úcte.
Partnerstvo rodiny a školy môže byť efektívne v praxi vtedy, keď bude mať
vymedzené určité pravidlá a kompetencie. Učitelia by mali v prvom rade
rodičov považovať za rovnocenných partnerov a pre ich aktivitu vytvárať
adekvátny priestor. Rodič má právo byť plne informovaný o výkonoch
a správaní sa dieťaťa v škole, tiež by mal mať príležitosť vyjadrovať sa
k určitým otázkam pedagogického procesu. Na druhej strane rodičia by nemali
vyvíjať na učiteľov psychický nátlak, prenášať na nich zodpovednosť za
výchovu vlastných detí či dokonca spochybňovať ich profesionálnu
pripravenosť. Obidve strany by si mali vzájomne tolerovať svoje názory
a akceptovať sa.
Prijatie dieťaťa, jeho akceptovanie a pozitívne hodnotenie učiteľom je
základným predpokladom spolupráce. Práve takýmto spôsobom je možné
skvalitniť samotné ponímanie školy rodičmi. Ak rodič vidí, že v škole sa jeho
dieťa cíti dobre a bezpečne, zvyšuje sa tým aj jeho záujem a dôveru voči škole,
ale platí to aj naopak. Vzájomné dopĺňanie sa je základom partnerstva.
V princípe škola nikdy nemôže nahradiť rodinu a rodina školu. Výchovná práca
školy a rodiny by sa mala vzájomne prelínať. Ak rodičom nie je jasný postup
školy a s ním nesúhlasia, je vhodné, aby tieto nejasnosti riešili s učiteľom
svojho dieťaťa a pochybnosti by nemali vyjadrovať pred svojim dieťaťom. Tiež
je chyba, ak učiteľ pred svojimi žiakmi pochybuje o správnosti postupov
a záverov rodičov. Dieťa potrebuje mať istotu, ktorú má práve škola a rodina
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vo vzájomnej súčinnosti zabezpečiť. Práve škola a rodina ako rovnocenní
partneri musia dohodnúť ako postupovať vždy v záujme dieťaťa (Lukáč,
Temiaková, 2015).
Kooperačné tendencie k edukácii
Nadviazanie spolupráce školy s rodinou a budovanie partnerstva nie je
jednorazovou záležitosťou, uvádzajú Oberuč, Zapletal, Porubčanová (2015).
Foriem a metód, prostredníctvom ktorých môže škola spolupracovať s rodinou,
je niekoľko a záleží na oboch inštitúciách, ktoré si zvolia. Jednou z tradičných
foriem spolupráce je aj rodičovské združenie. Škola a rodina sa spoločne
podieľajú nielen na odstraňovaní rôznych negatívnych vlastností osobnosti
dieťaťa, ale podieľajú sa na utváraní pozitívnych a spoločenských žiaducich
vlastností osobnosti. Takéto vzájomné pôsobenie si vyžaduje, aby školy
a rodiny spolupracovali systematicky a dlhodobo.
Nástup dieťaťa do školy je v prvom rade nevyhnutným a významným
medzníkom v živote každého človeka. Ide v podstate o to, že okrem
rodičovskej starostlivosti o dieťa pribudla aj učiteľská starostlivosť. Učiteľ ako
osobnosť má vplyv na vývoj dieťaťa a zároveň pomáha vytvárať ducha školy.
Preto je nevyhnutné, aby sa každý učiteľ snažil o vytvorenie priaznivých
podmienok pre zdravý rozvoj svojich žiakov a súčasne sa zaujímal o ich
uplatnenie (Lukáč, Lukáčová, 2015).
Medzi významné vlastnosti, ktorými by mal disponovať pedagóg,
patria najmä trpezlivosť, láskavosť, taktnosť, spravodlivosť, otvorenosť
a ochota. Taktiež z pracovných vlastností nesmie chýbať usilovnosť, schopnosť
si organizovať prácu, zodpovednosť prístupu k výchove žiakov a ich
vzdelávaniu, ale taktiež musí mať deti a mládež rád. Učiteľ by mal byť v prvom
rade spoločenský disciplinovaný a mal by byť stotožnený z kódexom
o spoločenskom postavení. Učiteľ je považovaný za vzdelaného človeka, ktorý
ma byť autoritou po každej stránke spoločenského života Lajčin, 2020). Z toho
vyplýva, že učiteľ by sa mal zároveň aj zaujímať o budúcnosť svojich žiakov,
a to najmä hľadaním ich individuálnych vlastností, talentu a osobitosti. Učiteľ
sa v podstate stáva zároveň aj psychológom, ktorý skúma žiakov.
Niekedy sa môže stať, že sa u učiteľa prejaví aj zvýšená starostlivosť
o žiaka. To však neznamená, že pedagóg si „pestuje“ obľúbencov a ostatných
žiakov nechá na okraji svojej pozornosti. Nejde tam o protekcionárstvo a ani
o nespravodlivosť v uprednostňovaní jedných žiakov pred druhými. Takéto
správanie by inak znamenalo významné narušenie spravodlivosti a vzájomných
vzťahov v školskom kolektíve.
Od učiteľa sa žiada individuálny prístup k žiakom. No napriek snahe je
takmer nemožné sa v triede s tridsiatimi žiakmi venovať každému osobitne.
Učiteľ by mal hodnotiť vlastnosti jednotlivých žiakov a na základe ich hodnoty
dával svoj vzťah žiakovi najavo. Za najvhodnejší prístup, resp. postup, sa
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považuje taký, ktorý pôsobí podnetne nielen na progresívnych žiakov, ale aj na
žiakov zaostávajúcich (Pirohová, Lukáč, Lukáčová, 2020).
Vo výchovno-vzdelávacom procese existujú tri činitele a od ich
správneho a vyváženého vzťahu, ale aj ich súčinnosti závisí aj efektívnosť
výchovno-vzdelávacej práce:
1. Osobnosť učiteľa spolu s kvalitou jeho pedagogického pôsobenia.
2. Žiak, resp. triedny kolektív, ako svojská sociálna skupina, ktorá je
zároveň aj aktívnym subjektom.
3. V neposlednom rade je to špecifickosť obsahu vzdelávania (Bohmerová,
Stanislavová, 2020, s. 63).
Podľa Holečka (2014) existujú práve štyri zložky vzťahu učiteľa
k žiakovi. Medzi ne patrí zložka oficiálna, kedy je učiteľ reprezentantom
spoločnosti, zodpovedný za efektívnosť, a preto má mať aj určitý odstup od
žiaka. Ďalšia zložka je rodičovská, kedy učiteľ supluje funkciu rodiča. Potom
je tu zložka priateľská, ktorá sa prejavuje vzájomnou dôverou, lebo dôvera je
vtedy, keď sa ľudia cítia bezpečne. Poslednou zložkou je ľudská. Učiteľ
vystupuje ako človek, ktorý má vlastné emócie a pocity. Taktiež by nemal pred
žiakmi vystupovať anonymne alebo s maskou. Učiteľ má byť predovšetkým
sám sebou. Mal by taktiež používať na vyučovaní metódy, ktoré mu najviac
vyhovujú.
Učiteľ spolu so žiakmi by mali udržovať kladný vzťah, a takto spoločne
vytvoriť sociálnu klímu, ktorá by bola najpriaznivejším predpokladom pre
úspešnú pedagogickú prax. Takto by sa dali riešiť rôzne problémy bez nejakých
väčších konfliktov medzi pedagógom a študentmi. Samotný vzťah sa javí ako
vedome volený prístup, postoj učiteľa voči žiakovi, ktorý vyplýva zo stupňa
ohodnotenia žiakovej osobnosti. Navonok sa prejavuje ako v citovom postoji
k žiakom, vo vybraných metódach a forme práce s ním. Vzťah má taktiež
interakčnú podobu a môže sa pohybovať v priestore od úplne kladného až po
úplne negatívny. Okrem len pozitívnych alebo len negatívnych vzťahov,
existuje aj mnoho kvalitatívne rozmanitých a indiferentných postojov zo strany
učiteľa a žiaka. Môžeme ich definovať ako menej vyhranené alebo málo
diferencované ľudské vzťahy, v ktorých je absencia emocionálnej stránky,
sociálnych postojov. Komunikácia sa uskutočňuje len na báze racionálneho
hodnotenia a poznávania (Oberuč, Zapletal, Porubčanová, 2015).
Kooperácia vo vyučovaní je v dnešnom školstve a vyučovacom
procese veľmi dôležitým prvkom, bez ktorého by vyučovací proces nebol na
dostatočnej úrovni. Ak jedna zo základných požiadaviek v oblasti vzdelávania
je učiť sa byť s ostatnými, teda v podstate komunikovať s ostatnými,
spolupracovať, hodnotiť, prijímať i dávať, pomáhať a taktiež prijímať pomoc,
je organizácia vyučovania ako kooperácia alebo organizácia kooperácie vo
vyučovaní jednou z najpodstatnejších otázok dnešnej školy. Využívanie
kooperácie žiakov v učebných procesoch je riešenie, ktoré vedie priamo
k naplneniu tejto kľúčovej kompetencie. Stále viac sa prehlbujúca migrácia
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obyvateľstva, a teda aj žiakov, stále intenzívnejšie vnáša do školy potrebu riešiť
otázky interkultúrnej výchovy. Kooperácia vo vyučovaní je jedným z významných
prostriedkov riešenia i takýchto otázok.
Inštitút vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR vydal správu pod vedením Bednárika a kol. (2020, uvedené na
www.minedu.sk/ivp), ktorí uvádzajú, že v súčasnosti nemáme o priebehu
výučby v školách ucelené informácie. Na základe sporadických informácií zo
škôl, od rodičov, samotných detí aj organizácií pôsobiacich vo vzdelávaní
(napríklad skúseností Centra pre komunitné organizovanie1 či učiteľov
programu Teach for Slovakia) však možno konštatovať, že prístup
k vzdelávaniu sa v súčasnej situácii významne líši tak medzi školami, ako aj
v rámci jednotlivých škôl. Dokonca existujú informácie, že v niektorých
školách výučba neprebieha vôbec. V ďalších prípadoch sú zo vzdelávania
vylúčené deti, ktoré nemajú napríklad pripojenie na internet a škola pre ne
nedokáže zabezpečiť alternatívne formy dištančnej výučby. Táto situácia
vyplýva predovšetkým z nedostatočnej a nesystémovej podpory pre školy.
Dosiaľ neboli zadefinované štandardy dištančného vzdelávania (vhodné formy,
kurikulum, učebné materiály) a školám nebol poskytnutý dostatočný priestor
na to, aby sa na dištančné vyučovanie pripravili (ako napr. v Belgicku,
Bulharsku či Litve, kde všetky formy vyučovania prerušili, aby učiteľky
a učiteľov, žiačky a žiakov a ich rodiny pripravili na podmienky dištančného
vzdelávania). Presné údaje o pripravenosti vyučujúcich na online výučbu nie
sú dostupné, z medzinárodného prieskumu TALIS (2018) však vyplýva, že len
v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií pri prezenčnej
výučbe sa cíti veľmi dobre alebo dobre pripravená menej ako polovica učiteliek
a učiteľov na Slovensku.
Systémové opatrenia chýbajú aj v oblasti sprístupnenia dištančného
vzdelávania pre žiačky a žiakov. Veľké množstvo detí v súčasnosti čelí
prekážkam, ktoré ich v čase uzatvorenia škôl zo vzdelávania de facto vylučujú.
Ide predovšetkým o prekážky vyplývajúce zo sociálno-ekonomického zázemia
domácností, z ktorých pochádzajú – viac ako 44 % detí vo veku 6 až 11 rokov
žije v preplnených domácnostiach a teda nemá fyzický priestor na to, aby sa
učili.
Podľa odhadov z roku 2018 môže byť pre takmer 110 000 detí potrebné
zabezpečiť školské stravovanie; v súčasnej dobe, kedy mnoho rodičov poberá
kvôli uzavretiu prevádzok znížený plat či ošetrovné, alebo mnoho z nich prišlo
o prácu, môže byť tento počet detí ešte vyšší. Okrem zabezpečenia základných
životných potrieb je poskytovanie stravy dôležité aj pre vzdelávanie - hlad
a nedostatok kvalitnej stravy negatívne vplývajú na schopnosť detí učiť sa.
Ďalšími prekážkami môžu byť špecifické výchovno-vzdelávacie
potreby detí, ktorých napĺňanie sa aktuálne systematicky nesleduje. Nie je
zrejmé, nakoľko majú napríklad deti so zdravotným znevýhodnením
k dispozícii vhodné technologické či didaktické pomôcky a podporu zo strany
odborného personálu či pedagogických asistentiek a asistentov. V roku 2018 sa
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pritom v školách na Slovensku vzdelávalo viac ako 41 000 detí so zdravotným
znevýhodnením. V súvislosti s krízovým stavom môžu navyše vznikať ďalšie
vzdelávacie a výchovné potreby (napríklad zhoršenie duševného stavu) a
dostupnosť a kapacity školských psychologičiek a psychológov či poradní
nemusia byť dostatočné. V oblasti online výučby, ktorej sa venuje primárna
pozornosť zo strany štátnych inštitúcií, súkromných spoločností (najmä
softvérové spoločnosti) aj niektorých mimovládnych organizácií pôsobiacich
vo vzdelávaní, vznikajú prekážky najmä pre žiačky a žiakov z domácností s
nižším sociálno-ekonomickým statusom. Podľa odhadov IVP môže byť až 32
000 žiakov a žiačok základných škôl bez internetového pripojenia (spodná
hranica odhadu je 23 000) a v porovnaní s bežnými domácnosťami majú deti z
chudobných majoritných aj rómskych domácností výrazne horší prístup nielen
k technologickému vybaveniu, ale majú aj horšie digitálne zručnosti.
Obmedzenia v prístupe k technologickým zariadeniam sa však aktuálne týkajú
pravdepodobne oveľa väčšieho počtu detí, najmä v prípade, ak zdieľajú
zariadenia so svojimi súrodencami alebo rodičmi pracujúcimi z domu. Na
základe týchto zistení, ako aj na základe prehľadu opatrení z iných krajín,
formulujeme návrhy opatrení, prostredníctvom ktorých by bolo možné tieto
problémy eliminovať a zabezpečiť tak rovný prístup k vzdelávaniu aj počas
prerušenia prezenčnej výučby. Na zabezpečenie základných podmienok na
vzdelávanie v domácom prostredí je nutné garantovať výdaj stravy školskými
stravovacími zariadeniami a monitorovať dostupnosť špecifickej podpory pre
deti s rozmanitými potrebami (napr. zabezpečiť technológie umožňujúce
vzdelávanie pre deti so zmyslovým či pohybovým znevýhodním).
Rovnako navrhujeme posilniť rôzne formy dištančného vzdelávania okrem podpory online výučby je potrebné posilniť televízne vzdelávacie
vysielanie, poštové spojenie na zasielanie papierových zadaní aj telefonické
spojenie škôl so žiačkami a žiakmi. Pre deti, ktorým podmienky neumožňujú
vzdelávať sa dištančne, je zároveň potrebné zvážiť možnosti prezenčnej výučby
za dodržiavania adekvátnych podmienok sociálneho dištancovania (ako
napríklad vo Veľkej Británii). Školám by sa mali urýchlene poskytnúť
usmernenia, ktoré by stanovovali štandardy dištančnej výučby v oblasti obsahu
vzdelávania a vhodných foriem dištančnej výučby (online aj offline) a súčasne
je pre pedagogických a odborných zamestnancov potrebné zabezpečiť
systematický prístup k vzdelávaniu a vhodným vzdelávacím materiálom
(www.minedu.sk).
Dištančné vyučovanie/vzdelávanie - vzdelávanie “na diaľku” bolo
v súčasnom pandemickom období jedinou formou výučby. Žiaci a žiačky sa
neučia v škole, no nemajú ani prázdniny. Predpokladá sa, že deti sa budú
vzdelávať aj naďalej, avšak vo svojich domácnostiach - v ideálnom prípade za
pomoci učiteľov a dospelých, s ktorými zdieľajú domácnosť. V súčasnosti
veľmi často venujeme pozornosť online výučbe. Ide o jednu z možností
dištančného vyučovania. Učitelia a učiteľky sú v kontakte so žiakmi a žiačkami
prostredníctvom internetu. Za ideálnych okolností online výučba v čo najväčšej

200

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2021, č. 5

miere simuluje tradičný vyučovací proces v škole, vrátane kontaktných
vyučovacích hodín alebo blokov, prípadne zadávaním úloh žiakom, zasielaním
potrebných učebných zdrojov a poskytovaním spätnej väzby či dodatočnej
podpory zo strany učiteľov.
Podobná je offline výučba. Ide o formu dištančnej výučby, ak deti alebo
ich učiteľky a učitelia nemajú prístup k technike či internetu. Existuje niekoľko
možností, ako offline výučbu zabezpečiť, napríklad prostredníctvom
prepojenia televízneho vysielania a úloh zadávaných žiakom, cez telefonické
spojenie alebo zasielaním vytlačených úloh do domácností. Táto forma výučby
si však vyžaduje vysokú mieru koordinácie škôl s ministerstvom (v prípade TV
vysielania) či obcami, v ktorých žiaci a žiačky žijú (v prípade zasielania
vytlačených úloh). Plošná výučba na diaľku predstavuje (nielen) v slovenskom
vzdelávacom kontexte výnimočnú situáciu. Na rozdiel od niektorých iných
krajín, školy na Slovensku neboli na súčasnú situáciu upozornené
v dostatočnom časovom predstihu a neboli na ňu ani systematicky pripravované
(napr. v Belgicku, Bulharsku či Litve všetky formy vyučovania prerušili, aby
učiteľky a učiteľov, žiačky a žiakov a ich rodiny pripravili na podmienky
dištančného vzdelávania). Dosiaľ zároveň neexistujú štandardy či usmernenia,
ktoré by definovali vhodné formy takejto výučby alebo didaktické a metodické
postupy (napr. online výučba, televízne vysielanie, distribúcia papierových
materiálov, telefonický kontakt a vhodné kombinácie rôznych foriem).
K dispozícii nie je ani dostatok primeraných učebných materiálov, ktoré by
zohľadňovali rozmanité formy dištančného vzdelávania.
Chýbajúci koordinovaný postup pri zavádzaní dištančnej výučby aj
chýbajúce štandardy a usmernenia o tom, akými formami a v akom rozsahu sa
dištančná výučba poskytuje tak, aby sa zabezpečil prístup k vzdelávaniu
všetkých detí, majú za následok faktické vylúčenie mnohých detí zo
vzdelávania. Hoci systematicky sa vzdelávacia prax dosiaľ nemonitorovala,
poukazujú na to informácie od škôl, rodičov, detí aj organizácií pôsobiacich vo
vzdelávaní. Podľa dostupných informácií sa vyskytujú aj prípady, kedy sa
v škole dištančne nevyučuje, resp. nevyučujú všetky učiteľky a učitelia. Ich
žiačky a žiaci tak nemusia mať zabezpečený žiaden alebo len veľmi obmedzený
prístup k vzdelávaniu. V iných prípadoch je vzdelávanie poskytované len
deťom, ktoré majú prístup k tej forme dištančnej výučby, ktorú sa daná škola
rozhodla využiť. Pokiaľ teda škola vyučuje výlučne online, deti bez prístupu
k internetu sú z výučby vylúčené. Problémy sa objavujú aj pri využití
papierových zadaní. V niektorých školách si môžu zadania vyzdvihnúť len
osobne v škole. Deti žijúce ďaleko od školy a bez možnosti dopravy sa tak
k učebným materiálom nedostanú a počas uzatvorenia škôl sa nemôžu
vzdelávať. V iných prípadoch síce zadania školy zasielajú napríklad
prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov či školských asistentov, nie
je však isté, či majú deti doma všetky potrebné pomôcky, aby zadanie vedeli
vypracovať (napríklad pomôcky na písanie, učebnice, zošity a pod.).
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Neinformované a nekoordinované využívanie dištančnej výučby má
podľa dostupných informácií negatívny dopad na deti a ich rodičov, ale aj na
samotné učiteľky a učiteľov. Jedným z často avizovaných problémov je
nadmerná záťaž. Pre nekoordinovaný postup na úrovni školy dostávajú žiačky
a žiaci veľké množstvo zadaní, v dôsledku čoho sa veľká časť zodpovednosti
za vzdelávanie presúva na rodičov. Takto sa môže stupňovať stres
v domácnostiach, z ktorých mnohé sú pre opatrenia na zabránenie šíreniu
pandémie, ekonomicky ohrozené alebo v nich dochádza k zvyšovaniu intenzity
násilia v dôsledku karanténnych opatrení. Presun zodpovednosti za vzdelávanie
na rodičov zároveň prispieva k ešte väčšiemu prehlbovaniu rozdielov medzi
deťmi z domácností s vyšším a nižším sociálno-ekonomickým statusom
(rodičia s vyšším vzdelaním dokážu pravdepodobne poskytovať svojim deťom
kvalifikovanejšiu podporu). Nadmerná záťaž detí pritom môže prispievať
k zvýšenému akademickému stresu aj zdravotným problémom. Nadmernú
záťaž môžu pociťovať aj učiteľky a učitelia, čo má vplyv aj na výsledky
a pohodu samotných žiakov a žiačok. Popri samotnej výučbe musia napríklad
často vytvárať nové vzdelávacie materiály vhodné na dištančnú výučbu,
v prípade možnosti a záujmu niektorí z nich absolvujú školenia o dištančnom
vzdelávaní a objavujú sa aj informácie o navyšovaní administratívnej záťaže
vedením škôl. Dodatočná záťaž dopadá aj na učiteľov a učiteľky, ktorí sa sami
musia starať aj o vlastné deti.
V súvislosti s aktuálnou situáciou súvisiacou so vzdelávaním sme sa 17
respondentov, učiteľov a učiteliek stredných odborných škôl v Prešovskom
kraji, pýtali na ich skúsenosti s dištančnou výučbou.
Respondenti a respondentky sa mohli vyjadriť k vnímaniu situácie,
ktorá súvisela so zatvorením škôl na začiatku pandemického obdobia. Väčšina
odpovedí súvisela s názorom: „musíme rešpektovať nariadenia a podľa nich
postupovať. Myslela som si, že ostaneme doma dva týždne. Preto najprv som
tomu neprikladala vážnosť. Keď sa pandemická situácia začala zhoršovať,
vtedy som tomu začala venovať väčšiu pozornosť.“ Naši respondenti
a respondentky nevedeli a neuvedomovali si vážnosť spoločenskej situácie,
netušili, ako dlho bude tento nepoznaný stav trvať. „Nakoľko sa zdala
pandemická situácia zlá, náročná a tiež sme nechceli ohrozovať nikoho, tak
som to vnímala dobre. Všetci sme si mysleli a čakali, že to bude len na krátke
obdobie, čiže som v tom nevidela nejaký veľký problém (z môjho pohľadu).
A tiež som si myslela, že to všetko pôjde bez problémov“. „Danú situáciu som
považovala za niečo nepredstaviteľné, čo sme nikdy nepoznali a nevedeli, kedy
sa to skončí“.
Úroveň pripravenosti učiteľov na dištančnú formu vzdelávania, resp.
online vzdelávanie hodnotili opýtaní v kladne. V krátkom čase sa učitelia
prispôsobili novému spôsobu vyučovania, upozornili všetci respondenti
a všetky respondentky. „Každý učiteľ sa snažil robiť všetko, čo bolo v jeho
silách, aj keď to nebolo také jednoduché, ako sa zdalo. Starší učitelia mohli mať
menšie problémy, ak často nepracujú s počítačom a s rôznymi jeho komponentami.
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Nie každému učiteľovi vyhovovalo komunikovať so žiakmi cez internet“.
„Pripravenosť učiteľov na dištančnú formu vzdelávania hodnotím ako veľmi
slabé, ale je to iba problém samotného človeka, pretože naša škola nám
niekoľkokrát ponúkala rôzne kurzy na zvládnutie práce s modernou IKT
technikou ešte pred celou pandemickou situáciou“.
Našim respondentom sme tiež dali priestor vyjadriť sa aj k najčastejším
problémom, s ktorými sa stretli v súvislosti s online vzdelávaním. „V súvislosti
s online vzdelávaním mi najväčšie problémy spôsoboval internet, ktorý mi
často vypadával, pretože u nás je slabý signál“. Toto bola najčastejšia odpoveď
učiteliek a učiteľov stredných odborných škôl, ktorí sa zúčastnili výskumu.
„Internetové pripojenie a problémy s tým spojené. Taktiež hodnotenie žiakov,
pretože nie každý k tomu pristupoval zodpovedne a nie vždy to bolo úplne
objektívne“. „Veľmi som sa obávala situácie, že nezvládnem online program
a budem vyzerať digitálne negramotne. Táto myšlienka ma stále prenasledovala“.
V rámci výskumného šetrenia sme sa zaujímali aj o to, aké metódy
v rámci vyučovacieho procesu uplatňovali na svojich hodinách respondenti. Ich
vyjadrenia boli: „Prostredníctvom internetu som vyučoval/a najčastejšie
s uplatňovaním metód – motivačný rozhovor na začiatku vyučovacej hodiny,
vysvetľovanie nového učiva, skupinová práca pri upevňovaní a opakovaní
učiva prostredníctvom pracovného listu“. „Každá metóda sa svojím spôsobom
dá prispôsobiť online výučbe. Ale napríklad pojmové mapovanie ako forma
vysvetlenia istých súvislostí, názorno-demonštratívne metódy, metódy aktívneho
vyučovania, m. optimálne využívať čas, metódu cielených otázok, e learning...“
V rámci vzdelávacieho procesu učitelia a učiteľky - respondenti
aplikovali vo vyučovaní viacero metód. Hlavne využívali vybrané metódy na
motiváciu, expozíciu, fixáciu a diagnostiku vyučovacieho procesu. V rámci
samostatnej prípravy na vyučovanie sa snažili navrhnúť a vybrať také úlohy,
ktoré by každý žiak počas vyučovacích hodín mohol zvládnuť, pričom
akceptovali v niektorých prípadoch obmedzený online prenos. Často tiež
využívali metódy ako pojmové mapovanie, motivačná demonštrácia, motivačná
výzva, motivácia ako problém, práca s textom a rôzne metakognitívne stratégie,
tvorba fixačných úloh, tvorba kladenia otázok, tvorba didaktických testov
a pod. V iných predmetoch bolo aplikované problémové riešenie, práca
s textom a tvorba argumentačných línií a pod.
Pedagógovia, ktorí sa zúčastnili výskumu, mali možnosť vyjadriť sa aj
k problematike hodnotenia. Svojich žiakov počas pandémie hodnotili, podľa
ich vyjadrení, viac slovne ako známkami. Samozrejme uplatňovali aj
hodnotenie prostredníctvom klasifikácie, ale častejšie hodnotili školské výkony
slovne. Toto hodnotenie im slúžilo na lepšiu motiváciu počas online
komunikácie. „Zväčša som hodnotila kombinovane. Snažila som sa, aby mali
žiaci aspoň sčasti pocit podobnosti bežného vyučovacieho procesu a nakoľko
naša škola nebola zatvorená až tak dlho, zvládli sme dobehnúť, čo bolo
potrebné a „nazbierať“ tak aj reálne známky“. „Žiakov sme hodnotili najmä
komplexne. Do hodnotenia bolo zaradených viacerých úloh, na ktorých museli
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žiaci pracovať priebežne, pričom každá úloha bola bodovo hodnotená. Na konci
tematických celkov sa zrátali všetky body vrátane výstupov žiakov a ich
aktivity z predmetu a bola pridelená výsledná známka.“
Respondenti mali tiež možnosť vysloviť svoj názor súvisiaci
s výhodami dištančnej výučby. „Za výhody dištančnej výučby považujem to,
že žiaci nestratili kontakt s učiteľmi, ale i navzájom medzi sebou. Pokračovali
sme podľa tematického výchovno-vzdelávacieho plánu a mohli sme prebrať
učivo. Komunikovali sme so žiakmi z pohodlia svojho domova“. „Prirodzené
prostredie pre žiakov a možnosť samostatnosti vzdelávania sa považujem za
pozitívum dištančnej výučby. Taktiež snahu modernizovať výučbu“. „Za
nesmiernu výhodu dištančnej výučby považujem to, že nemusím cestovať
a ušetrila som v tejto situácii veľa času na cestovanie“. „Ušetrila som čas aj
peniaze, lebo nemusím do práce cestovať“.
Respondenti a respondentky sa mali možnosť vyjadriť aj k negatívam,
resp. k rezervám priebehu dištančnej výučby. „V rámci dištančnej výučby za
jej rezervy hodnotím to, že spočiatku nie všetci žiaci boli technicky vybavení.
Potom to už bolo lepšie“. „Deficit kontaktu nielen žiakov medzi sebou, ale aj
žiaka s učiteľmi, považujem za negatívum dištančnej výučby. Pre učiteľa môže
byť problém zistiť reálne vedomosti žiakov a pripravenosť žiaka na danú tému,
nakoľko sa žiaci vedia vynájsť. Taktiež výklad učiva nemusí byť dostatočný
a spôsob výučby nemusí vyhovovať všetkým. A nie každé dieťa má možnosť
na kvalitné online pripojenie“. Naši respondenti v tejto súvislosti upozorňovali
na stratu sociálneho kontaktu, flexibilitu výučby, komponent jedinečnosti,
ktorú tvorí sociálna skupina v priamej interakcii.
Záver
V súvislosti s vyučovaním počas pandémie odporúčame, aby sme sa
v predstihu na dištančné vyučovanie vopred pripravili. „Ja osobne by som
prijala čo najviac prezenčnej výučby“. „Učitelia nie sú pripravení na online
vzdelávanie, v tejto súvislosti je potrebné uskutočniť kurzy tohto zamerania.“
„V súčasnosti by boli dôležité podporné kurzy pre programy podporujúce
online vzdelávanie.“ Naši respondenti a respondentky apelovali vo svojich
vyjadreniach na väčšiu pripravenosť učiteľov na priebeh online vzdelávania; na
podporné kurzy, ktoré by teraz asi využilo oveľa viac kolegov; na pripravenosť
na nové kompetencie budúcnosti, hlavne digitálne; na podporu zmeny myslenia
učiteľov na nové kompetencie; na zmenu štandardov na výkon pedagogickej
profesie v akademickom priestore v súvislosti s novými požiadavkami doby;
navrhujú posilniť rôzne formy dištančného vzdelávania - okrem online výučby
aj televízne vzdelávacie vysielanie; na telefonické spojenie škôl so žiačkami
a žiakmi.
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Friedrichov Fröbelov pedagogický systém
Friedrich's Fröbel Pedagogical System
Ivana Prachárová
Abstract
The classical-idealistic pedagogue Friedrich Fröbel led the “Universal
German Educational Institute" in the city of Keilhau (1817-1830), which
he managed according to an immanent pedagogical-philosophical belief
focused on the realization of natural and age-appropriate education of
children of younger school age. The aim of the present study is to
illustrate the pedagogical ideas personifying Friedrich Fröbel's view of
primary education by analysing the work "The Education of Man". In this
continuity, the paper further provides access to Friedrich's Fröbel ideas
on the upbringing and education of younger school-age children, who
strategically learn about the surrounding world and nature under the
guidance of a teacher, within the connection and unification of school
with life and the surrounding world.

Keywords: Friedrich Fröbel. Universal German Educational Institute.
Upbringing. Education.
Úvod
Friedrich Fröbel (ďalej len Fröbel) je celosvetovo známy ako nemecký
pedagóg žijúci v období klasicko-idealistickej epochy, ktorý sa vo svojej nielen
pedagogickej teórii, ale aj pedagogickej praxi pozoruhodne orientoval na
výchovu a vzdelávanie detí. Samotné počiatky ako učiteľskej i vychovávateľskej
činnosti vo Fröbelovom živote explicitne spadajú do tej životnej etapy, v ktorej
sa približoval k uskutočneniu svojho životného cieľa, t.j. strategickej realizácii
prirodzenej výchovy a vzdelávania zohľadňujúc nové konverzie a premeny,
ktoré sa na prelome 18. a 19. storočia sukcesívne vnášali do európskeho
pedagogického myslenia (Opravilová, Štverák, 1982).
Ako sa zmieňuje Darling (in Scacchi, 2019, s. 4), Fröbelove
pedagogicko-filozofické myšlienky kategoricky odmietali pohľad na dieťa ako
by bolo len kúskom „vosku“ alebo „hliny“, z ktorého môže dospelý v role
učiteľa či vychovávateľa vyformovať akékoľvek ovocie podľa vlastnej
predstavy či uváženia. Fundamentálnou sa v tomto kontexte a samotnej
Fröbelovej filozofii vzdelávania stáva myšlienka „záhradníka“, ktorá
v prenesenom významne vyobrazuje rolu učiteľa, ktorý pomáha deťom naplno
rásť a rozvíjať ich plný potenciál v súlade so zákonmi prírody tak, ako sa aj
rastlinky a mladé zvieratká vyvíjajú a rastú v kongruencii s ich prirodzeným
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zákonom a je im umožnené zo strany záhradníka či pestovateľa prirodzene
a primerane rásť za plného vedomia a snahy dopriať im potrebný pokoj
a výživu spolu s odstránením tých rušivých elementov, ktoré by anulovali ich
čistý rozkvet a zdravý vývoj.
Fröbelove pedagogicko-filozofické náhľady sa na jednej strane
orientujú na všetky etapy detstva a do uznávaného popredia vstupujú
predovšetkým tie idey, ktoré ovplyvnili rozvoj koncepcií predškolskej
výchovy, ale v predmetnej štúdii budeme venovať našu pozornosť práve tým
myšlienkam a rokom Fröbelovho života, kedy viedol svoj „Všeobecný nemecký
výchovný ústav“, v rámci ktorého sa usiloval o realizáciu prirodzenej výchovy
a vzdelávania detí mladšieho školského veku za rešpektovania slobodnej voľby
ich vnútra.
Metodológia
Konštitutívnym zdrojom údajov v našej historicko-vedeckej štúdii je
historický prameň, t.j. pôvodný Fröbelov pedagogický spis s titulom
„O výchove človeka“ vydaný v roku 1826 a vychádzajúci z jeho premisy
všestranného, harmonického, všeobecného vzdelávania a kultivácie ľudskej
bytosti. Ako sa ďalej náležite zmieňuje White (1907) spis „O výchove človeka“
je spisom vlastnej filozofickej prezentácie princípov a metód uplatňovaných
v metodicko-didaktickej práci v ústave, vychádzajúcej z reflexie a hlbokej
úvahy, ktorú Fröbel sformuloval ako štyridsaťštyri ročný muž. Pedagogický
spis s láskou napísal a venoval predovšetkým tým, ktorí sú bystrí, veselí, po
živote s radosťou túžiaci, neúnavne sa hrajúci, večne šantiaci, činorodí
a slobodomyseľní, resp. tým, ktorých s láskou vo svojom ústave vychovával
(Opravilová, Štverák, 1982, str. 173).
Eminentným cieľom predkladanej historicko-vedeckej štúdie je
ilustrovať pedagogické myšlienky zosobňujúce Fröbelov pohľad na primárne
vzdelávanie. Vychádzajúc z cieľa, resp. hlavného zamerania štúdie, ďalej
interpretujeme vybrané myšlienky pedagóga o výchove a vzdelávaní detí
mladšieho školského veku, ktoré pod vedením učiteľa – „záhradníka“
poznávajú predovšetkým prírodu a svet, ktorý ich obklopuje. Výskumná otázka
je formulovaná nasledovne: Ako poníma výchovu a vzdelávanie Fröbel? Pri
hľadaní odpovedí na našu výskumnú otázku sme využili ako metódu priamu,
ktorá nám umožnila zisťovať informácie z pôvodného historického prameňa,
tak i kvalitatívnu metódu obsahovej analýzy.
Všeobecný nemecký výchovný ústav
„Svet kryštálov mi zreteľne a jednoznačne hlásal zákony ľudského života.“
Friedrich Fröbel
Z publikácie Michaelis a Moore (1889) sa v rámci zmieňovanej
problematiky dozvedáme, že v Fröbel v roku 1817 zúročil vlastné skúsenosti
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z detstva, štúdií a práce, predovšetkým práce v múzeu mineralógie, ktoré ho
viedli k uvedomeniu si konštitutívnej unikátnej jednoty a kongruencie medzi
prírodou, ktorej bol vášnivým pozorovateľom, a ľudskou prirodzenosťou, t.j.
videl a vnímal, ako už bolo čiastočne v introdukcii načrtnuté, vývoj
organizmov v prírode v konkrétnej chronológii a podmienene tak sám veril, že
aj každá ľudská bytosť by sa rozvíjala a aj jej vývin by prebiehal prirodzene, ak
by boli objavné zákony jej bytia. Komplementárnymi slovami White (1907)
Fröbel dospel k idee, že ak má ľudská bytosť vynikať v prírodovednom odbore,
musí od raného veku a skorých skúseností byť strategicky vzdelávaná tak, aby
získavala špirálovito vedomosti o prírode a vo výsledku porozumela jej
tajomstvám i zákonom. Bol si vedomý, že predmetná výchovno-vzdelávacia
vízia by sa dala dosiahnuť ako v prírodovednom, i v inom odbore výlučne za
aplikácie efektívnejšieho, resp. lepšieho vzdelávacieho systému, za využitia
nových didaktických metód a foriem.
Myšlienka zhmotnenia nových a vlastných ideí viedla Fröbela
k založeniu ústavu, ktorý nazval honosne „Všeobecný nemecký výchovný
ústav“ /Die allgemeine deutsche Erziehungsanstalt/ (1817-1830) v meste
Keilhau, ktorý vo svojom koncepčnom zámere pripomínal rodinu a niesol sa
v ňom demokratický duch. Vo Fröbelovom ponímaní ústav reprezentoval tú
inštitúciu, ktorá svojim zverencom, resp. deťom mladšieho školského veku
poskytovala formálne vzdelávanie v duchu pomoci a láskavého vedenia dieťaťa
k tomu, aby „poznalo a uvedomilo si podstatu a vnútorný život vecí a seba
samého, aby poznalo a uvedomilo si vnútorné vzťahy medzi sebou, k človeku,
k žiakovi, k žijúcemu základu a jasnej jednote všetkých vecí vôbec, k Bohu“
(Fröbel, 1885, s. 79). Ako sa môžeme ďalej z jeho pedagogického spisu dočítať,
samotným príznakom, metaforicky „vánkom“, ktorý školu robil obľúbeným i
hľadaným miestom a robil školu školou, bola detská dôverčivosť, viera
a imanentná túžba po poznávaní ako seba samého, ale aj okolitého sveta. Tento
manifest by nemal učiteľ prehliadať či dokonca obmedzovať, ale strategicky
túto vnútornú detskú silu a žiadostivosť umocňovať tak, aby sa nevytrácala, ale
naopak rástla a prekvitala.
Fröbelov ústav reprezentujúc inštitúciu formálneho vzdelávania, ktorá
slovami inšpektora Zeha (in White, 1907, s.16) efektívne dáva do súladu
harmóniu života so spoločenstvom, v rámci ktorého dieťa poznáva a získava
komplexné vedomosti, ktoré sa okrem iného učí spoľahlivo a účinne využiť
v živote a za každej variabilnej životnej udalosti. Fröbel sa vo svojom ústave
usiloval v najčistejšej harmónii a slobode sprevádzanej starostlivou kontrolou
rozvíjať ľudskú bytosť v predmetoch, ktorých prepájanie bolo premyslené
a ktoré boli v úzkom prepojení so životom (Fröbel, 1885). Kurikulum, resp.
vyučovacie predmety, ktoré zaradil do svojich učebných osnov boli ako
prezentujú Opravilová so Štverákom (1982) materinský jazyk, čítanie, písanie,
počítanie, kreslenie, spev, matematika, prírodoveda, hra na klavír, telesné
cvičenia. Hodnotné, každodenné štúdium bolo sprevádzané spoznávaním
náboženstva a vytváranie si vzťahu k Bohu.
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Z listu, ktorý Fröbel napísal na sklonku svojho života sa dozvedáme,
že počas svojej pedagogickej činnosti a pri výchove a vzdelávaní svoju
pozornosť orientoval na rozvoj troch rovnako exponovaných oblastí
a nepremenne i dnes sa zameriaval na účinný rozvoj:
 oblasti duše, srdca, pocitov;
 oblasti mysle, hlavy a intelektu;
 oblasti aktívneho života v skutočnej fyzickej činnosti (Murray, 1914,
s. 15-16).
V kontexte zmieňovanej problematiky, resp. problematiky Fröbelovho
obsahu vzdelávania i troch oblastí rozvoja Fröbel (1885) náležite akcentuje, že
škola ako inštitúcia má vyučovať ten predmet/predmety, ktoré sú zároveň tými
predmetmi, v ktorých má byť z hľadiska ontogenézy práve dieťa mladšieho
školského veku vzdelávané či vyučované a primerane svojmu veku, možnostiam
i danostiam, je tak schopné aktívne poznávať a dozvedať sa nové, objavovať
neznáme. Vychádzal pritom z predpokladu, že len a výlučne za splnenia danej
podmienky je možné povýšiť učenie na výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá
neupadá v bezmyšlienkovú bezduchosť a dokáže simultánne pôsobiť na rozvoj
hlavy, srdca či ducha a tela.
V právomoci učiteľa je, aby každá ľudská bytosť bola takticky vedená
premyslenou činnosťou tak, aby „plnila na každom stupni to, čo od neho daný
stupeň vyžaduje, lebo len tak bude každá nasledujúca vývinová etapa
predstavovať novú narastenú časť rastlinky, ktorá sa v každej ďalšej etape pri
neutíchajúcom snažení stane práve tým, čo táto etapa bude vyžadovať
a potrebovať“ (Opravilová, Štverák, 1982, s. 82). Na tomto stupni vzdelávania
táto vzdelávacia činnosť zastupuje činnosť „hry“, ktorá má byť dominantná pri
poznávaní neznámeho z toho dôvodu, že prináša radosť z objavovania a deti
mladšieho školského veku sú za hlbokého rešpektu a úcty systematicky
a cieľavedome vedené ako schopné, mysliace ľudské bytosti, ktoré sú spôsobilé
hľadať riešenia a prekonávať životné prekážky (Fröbel, in Lilley, 1967, s. 129).
Ako uvádza Liebschner (in Bruce, Elfer, a kol., 2019), Fröbel vo svojom ústave
zapájal deti mladšieho školského veku za rešpektovania ich slobodnej voľby do
hry, aby konali a učili sa v činnosti, pozorovali, bádali, skúšali, robili chyby
a osvojovali si nové vedomosti, zručnosti a rozvíjali svoje schopnosti
a postupovali pritom im vlastným tempom učenia sa. Táto hra na tomto stupni
u Fröbela sentenciou Westona (2000) zrkadlí práve tú ľudskú činnosť,
prostredníctvom ktorej deti myslia a konajú a je vhodným ekvivalentom
k práci, resp. tej ľudskej činnosti, ktorú budú vykonávať v dospelosti. V tejto
súvzťažnosti sa hra stáva platformou pre aktívny, vedomý a šťastný život ako
jednotlivca, ale aj jednotlivca v spoločnosti a krajine, v ktorej žije.
Poznávanie prírody a okolitého sveta vo Fröbelovom ponímaní
Vo „Všeobecnom nemeckom výchovnom ústave“ s duchom slobody
a nezávislosti boli deti mladšieho školského veku sprevádzané vo výchovno-
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vzdelávacom procese pri poznávaní a objavovaní neznámeho hrou, ktorá je
najvyšším stupňom vývinu dieťaťa, zrkadliac ich simplicitný a spontánny
prejav myslenia i cítenia (Lilley, 1967; Murray 1914). V kongruencii s vyššie
uvedeným nemožno na tomto mieste nespomenúť, že vyučovanie a škola pri
poznávaní okolitého sveta či prírody podľa Fröbela má výlučne nadväzovať na
výchovu rodinnú. Spojenie školy so životom a životom rodinným zastáva
v tomto kontexte ten nenahraditeľný postulát, ktorý zabezpečuje „dokonalý“,
inými slovami ucelený, všestranný, v neposlednom rade harmonický vývin
ľudskej bytosti v tomto časovom období (Opravilová, Štverák, 1982).
Vrátane realizácie všestranného a všeobecného učebného plánu Fröbel
pre zabezpečenie strategicky najzreteľnejšieho a najjasnejšieho pohľadu na
prírodu a okolitý svet využíval metódu pozorovania, aby umožnil deťom
mladšieho školského veku ich poznávanie v priamej činnosti a zainteresovanosti
(Fröbel, in Opravilová, Štverák, 1982). Okrem poznávania predmetov blízkeho
okolia poznávali a pozorovali premety v škole, v záhradke, na poli, v lese či
lúkach a okrem prírody sa deťom ponúkala možnosť poznávať i sociokultúrny
priestor, miestne zvyky, remeslá, históriu blízkeho vidieku či mesta. Za
rešpektovania ako zásady uvedomelosti, ktorá je podľa Tureka (2008)
nenahraditeľná počas vytvárania jasnej predstavy o predmetoch a javoch,
odhaľovania ich vnútorných, recipročných vzťahov a aktívneho zapojenia sa do
procesu osvojovania poznatkov, ako aj rešpektovania zásady primeranosti,
názornosti, aktívnosti, spojenia školy so životom, Fröbel obsah učiva deťom
mladšieho školského veku predostieral v ich logickej usporiadanosti a to od
známeho k neznámemu a od blízkeho k vzdialenému. Starostlivo uvážené
a následne realizované pozorovania prírody a okolitého sveta začínali
dôkladným poznaním blízkeho okolia školy a sukcesívne sa prechádzalo
k poznávaniu miest vzdialenejších, ktoré boli pre deti novým, neznámym
miestom v ich krajine. K dosahovaniu zmieňovaného cieľa a uskutočneniu
aktívneho pozorovania v teréne Fröbel realizoval a pravidelne organizoval
nielen „vychádzky“, ale aj „výlety“, ktoré označoval termínom „prázdninové
cesty“. Tieto cesty trvali spravidla štrnásť až dvadsaťjeden dní, pričom, ako
doplňuje Murray (1914), mladšie deti navštevovali a spoznávali blízke
nemecké mestá a spoznávali nemecké regióny, miestnu faunu a flóru či kultúru,
tradície i remeslá a staršie deti s Fröbelom absolvovali cesty až po Švajčiarsko.
Ako nám sám Fröbel vo svojom pedagogickom spise ďalej ilustruje,
podstatou systematicky a proporcionálne organizovaných „vychádzok“
a „výletov“ bolo dôverné spoznávanie krajiny, v ktorej dieťa žije, aby poznalo
krásy prírody a prírodu samotnú a dokázalo ich vidieť a vnímať v jednom
veľkom nedeliteľnom celku. Individuálnym pozorovaním prírody, vyhľadávaním
prírodnín, bádaním a rekognoskovaním vzájomných súvislostí prírodných
javov medzi sebou, má dieťa mladšieho školského veku spoznať „údolie, od
jeho začiatku, ku jeho koncu“ a má prejsť „podrobne okolie cesty, ktorú si razí
potok od svojho prameňa až k svojmu ústiu do rieky“ a všímavým okom vidieť
miestne dištinkcie a pátrať po ich príčinách (Fröbel, 1885, s. 234). Okrem
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starostlivého a dôkladného poznávania prírody, jej krás a odhaľovania jej
tajomstiev sa deťom mladšieho školského veku pri „prázdninových cestách“
v prirodzenej súvislosti odhaľujú aj mravy, zvyky, tradície, remeslá,
v neposlednom rade reč danej krajiny (White, 1907).
Myseľ a okolitý svet vrátane prírody samotnej nepriamo syntetizuje
reč, ktorá sa podľa Fröbela stáva „otlačkom“ celého ako vnútorného
i vonkajšieho života a v rámci realizovaných predmetných organizačných
foriem a výchovno-vzdelávacej činnosti je tým pomocným inštrumentom,
ktorý plní funkciu spätnej väzby pre učiteľa pre získanie relevantného dôkazu
o tom, že každé dieťa skutočne predmetu nazeralo, pozorovalo ho a zmocnilo
sa ho. Pre získanie čo najpríjemnejších zážitkov z vychádzok a výletov
s podporou rozvíjania komunikačných zručností boli organizačné formy
sprevádzané ako básňami, piesňami o prírode, ale aj aktívnym počúvaním
historiek, povestí, bájok či rozprávok, ktoré popisovali deje minulosti či
súčasnosti ako znak precítenia chvíle vlastného života a imanentného myslenia
(Fröbel, 1885; Chakrabarti, 1995).
Fröbelov pedagogický talent prejavujúci sa v podobe premysleného
pedagogického systému sa odzrkadľoval aj v aktívom využívaní medzipredmetových vzťahov. Svoju pozornosť pri výchove a vzdelávaní v ústave
neorientoval len na poznanie a aktívne či agilné poznávanie okolitého sveta
i kvintesencie všetkého vonkajšieho, ale aj na bezprostredné vyjadrenie vnútra
dieťaťa von. Exteriorizáciu a snahu o sebavyjadrenie, sebavývin a sebapozorovanie zastrešovali v jeho koncepcii výchovy a vzdelávania umelecké predmety,
ktoré prirodzene a za úcty k slobode dieťaťa zjednocovali jeho vnútorný
a vonkajší život (Opravilová a Štverák, 1982). Za zmienku v predmetnej skúmanej
problematike stojí, že význam umeleckých predmetov a predovšetkým kreslenia,
príp. maľovania Fröbel videl v tom, že skvalitňuje názory ľudských bytostí, ich
povahu a účelne oživujú ich zmysly pre vnímanie farieb v prírode a strategicky
tak prispievajú k zvýšeniu pochopenia a porozumenia životných udalostí, dejov
i pochodov v prírode a prírodných javov (Fröbel, 1885). K poznávaniu prírody
a sociokultúrneho priestoru okrem samostatne realizovaných organizačných
foriem vzdelávania deti mladšieho školského veku účelne pod vedením učiteľa
využívali aj tvorbu vlastných „cestovných denníkov“, ktoré zosobňovali
a stvárňovali ich zážitky, spomienky, v neposlednom rade imanentné
skúsenosti a poznatky z realizovaných vychádzok a výletov, doplnené o maľby
a kresby zvierat, rastlín, kvetín, stromov, ich plodov, listov a ich zmeny
v ročných obdobiach, a i. (Fröbel, 1885; Chakrabarti 1995).
Záver
V historicko-vedeckej štúdii sme našu pozornosť sústredili
predovšetkým na ilustráciu pedagogických myšlienok zosobňujúcich Fröbelov
pohľad na primárne vzdelávanie, resp. výchovu a vzdelávanie detí mladšieho
školského veku, ktorú realizoval vo „Všeobecnom nemeckom výchovnom
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ústave“. Primárny cieľ štúdie sa nám podarilo naplniť prostredníctvom analýzy
historického prameňa, resp. kardinálneho Fröbelovho pedagogického spisu
s názvom „O výchove človeka“. Relevantnosť a prínos historicko-vedeckej
štúdie vidíme najmä v interpretácii konkrétnych Fröbelových myšlienok
týkajúcich sa výchovy a vzdelávania detí mladšieho školského veku, ktoré pod
vedením láskavého učiteľa – „záhradníka“ poznávali prírodu a okolitý svet
v kongruencii a prepojení školy so životom. Máme za to, že prezentované
syntetizujúce poznatky sú inšpiratívnou studnicou pre súčasné primárne
vzdelávanie v rámci realizácie prierezovej témy „regionálna výchova, tradičná
ľudová kultúra“. Aj keď sám Fröbel vo svojom spise explicitne nehovorí
o regionálnej výchove, avšak na základe ilustrovaných výsledkov
z historického bádania môžeme záverom konštatovať, že práve jeho myšlienky
orientované na strategické poznávanie prírody a okolitého sveta sú svojim
obsahom analogické so zmieňovanou prierezovou témou, ktorej edukačná
činnosť je spravidla orientovaná na spoznávanie ako prírody a prírodných či
zaujímavých miest Slovenka, tak i histórie a kultúry, zvykov, tradícií
preferovaných vo vlastnej obci, meste, resp. regióne, v ktorom sa škola
nachádza (ŠVP, 2015).
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Formovanie regionálneho povedomia a regionálnej
identity v intenciách edukácie študentov
The Formation of Regional Awareness and Regional
Identity in Purviews of Student Education
Miriam Uhrinová
Abstract
The contribution paper reflects on the current requirements of the
formation of regional awareness and regional identity even in the current
educational situation. It discusses regional identity and presents the study
results of these purviews. The aim of the study was to discover the effect
of selected variables on the formation of regional identity in students of
pre-school and elementary pedagogy in Slovakia in consideration of
place identity. The study results show that the increase of the rate, at
which students understand the place of their study as part of their identity,
is also affected by their expressed interest in natural, cultural and
historical aspects of the given region. In this regard, an effective
implementation of regional education into the educational process has
been shown to be important.

Keywords: Regional awareness. Regional identity. Place identity. Pre-school
and elementary pedagogy.
Úvod do problematiky
Globalizácia v súčasnosti prináša so sebou čoraz viac príležitostí
a otázok, ktoré významne ovplyvňujú formovanie regionálneho povedomia
a regionálnej identity. V súčasnej dobe je žiaduce, aby si každý človek
uvedomoval svoju zodpovednosť, ale i povinnosť chrániť a zveľaďovať
kultúrne a prírodné dedičstvo ako imanentnú súčasť svojej identity. Na pojem
identity a identifikácie sa môžeme pozerať z viacerých aspektov. Pojem
identita pochádza z latinského termínu identicus s významom totožný, rovnaký.
Regionálne povedomie a regionálna identita sa viaže vždy k určitému
vymedzenému územiu (regiónu). Formovaním regionálnej identity sa na
Slovensku zaoberá napr. Chromý (2003), Nikischer, R. (2012, 2014),
(Danglová, 2011, 2013), Uhrinová (2015) a i.
Podľa Matloviča (2010) možno regionálne povedomie považovať za
súhrn názorov, presvedčení, stanovísk a postojov ľudí v určitom regióne,
možno ho chápať ako stav sociálneho povedomia vyznačujúci sa regionálnou
identitou. Ako uvádza Raagmaa (2002), regionálna identita je určitý fenomén,
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ktorý sa formuje v historickej a územnej socializácii. Podľa Chromého (2003)
sa základom pre formovanie regionálnej identity ukazuje určité územie so
špecifickými vývojovými podmienkami. Autor ďalej uvádza, že Paasi (1986)
v zásade rozlišuje dve dimenzie pojmu regionálna identita, a to regionálne
povedomie a obraz regiónu (identita regiónu), pričom sú tieto dve súčasti
bezprostredne prepojené. A. Passi (2003, 2009) rozpracoval celý koncept
týkajúci sa regionálnej identity. Regionálna identita naznačuje určitú súdržnosť
alebo sociálnu integráciu v regióne. Obraz (identitu regiónu) regiónu je možné
uchopiť z dvoch aspektov– obraz „zvnútra“, teda ako obraz regiónu, ktorý si vo
svojich mysliach utvárajú obyvatelia regiónu a obraz „zvonku“, teda ako obraz
regiónu u ľudí nežijúcich v danom regióne. Práve títo ľudia si vytvárajú obraz
o regióne na základe bezprostredných či sprostredkovaných zážitkov
a skúseností (Nikischer, Madziková, 2011).
„Osobný“ (individuálny) rozmer regionálnej identity predstavuje
identita regiónu. Paasi (1986, 2003 In Nikischer, 2016) rozumie pod
individuálnym rozmerom regionálnej identity tie prírodné a kultúrne prvky
regiónu, ktoré slúžia v spoločenskom kontexte na diferenciáciu daného regiónu
od ostatných a ktoré vo svojej vzájomnej kombinácii a interakcii interpretujú
jedinečnosť tohto regiónu.
Rozvíjanie regionálnej identity môže zároveň ovplyvniť aj vzťah
jednotlivcov k životnému prostrediu a k jeho ochrane. V posledných rokoch
vedci zhromaždili empirické dôkazy, že zmysel pre miesto - vrátane pripútanosti
k miestu a ekologickej dimenzie významov miest - môže prispieť k proenvironmentálnemu správaniu, k zmenám spôsobu správania a k špecifickým
postojom pre dané miesto (Kudryavtsev et al., 2012). Aj z tohto dôvodu je
potrebné, aby sa regionálne povedomie a vzťah k danému miestu rozvíjala už
od útleho veku a rozvíjala sa počas celého života. Podľa Lomenčíka (2006)
človek potrebuje isté regionálne zakotvenie, aby mohol porozumieť najprv sebe
samému a následne všeobecnému i globálnemu, ktoré sú v dialektickom
vzťahu.
Regionálne povedomie je jedným z dôležitých faktorov v procese
identifikácie k regiónu. Súhlasne s Nikischerom (2016) konštatujeme, že čím
viac sa ľudia s daným regiónom identifikujú, tým sú ochotnejší konať
v prospech jeho rozvoja, teda i v prospech jeho trvalo udržateľného rozvoja.
Postoje detí a ich výsledné správanie sa spolu s ich regionálnou
identitou výrazne formujú už počas obdobia predškolského a mladšieho
školského veku. To platí aj pre postoje k environmentálnym otázkam (Kroufek,
R. - Látová, M., 2014).
V intenciách konceptu regionálnej identity sa orientujeme na dimenziu
regionálneho povedomia, t.j. na vzťah človeka k regiónu, na identifikáciu s ním
(Paasi, 1986, 2003, 2013). So zreteľom na regionálne povedomie a identitu
k regiónu sa zameriavame v tomto článku na lokálnu úroveň (vo vzťahu k danej
obci a k jej okoliu). Niektorí autori uvádzajú v tejto súvislosti aj výraz „lokálne
povedomie“ (Mečiar, 2007 In Nikischer, 2016, Danglová, 2007). Vzhľadom na
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vzťah k miestu sa autori zameriavajú na rôzne aspekty. My sa zameriavame na
výskum indikátorov podľa Činčeru (2013): zmysel miesta (sence of place)
v dvoch položkách, ktorými sú väzba k miestu (place attachment) a význam
miesta (place meaning). V rámci premennej väzba k miestu sa uvádzajú aj
ďalšie dimenzie, ktorými sú závislosť na mieste (place dependence) a identita
miesta (place identity). Identita miesta je charakterizovaná ako miera, s akou
respondent poníma miesto ako súčasť svojej identity alebo ju zahŕňa do svojho
sebapoňatia (Kyle, Graefe & Manning, 2005; Kudryavtsev, Stedman & Krasny,
2012 In Činčera, 2013).
So zreteľom na vyššie spomínané súvislosti boli vzhľadom na identitu
miesta formulované aj ciele výskumu a výskumné zameranie. Jednou z foriem
na posilnenie identity miesta a tým zároveň aj na rozvíjanie regionálneho
povedomia a regionálnej identity je práve efektívna implementácia regionálnej
výchovy do edukačného procesu (Uhrinová, Zentko, 2014, Uhrinová, 2015).
Za dôležité považujeme v tomto kontexte aj efektívnu pregraduálnu prípravu
študentov a profesijnú prípravu budúcich učiteľov. Aby učitelia implementovali
prvky regionálnej výchovy so zreteľom na posilňovanie regionálnej identity
žiakov, je potrebné, aby boli oni sami presvedčení o dôležitosti týchto aspektov
a využívali k tomu vhodné didaktické stratégie. V tejto súvislosti nás zaujíma,
či sa v týchto intenciách realizuje erudovaná príprava študentov ako budúcich
učiteľov počas ich vysokoškolského štúdia.
Výskum
Cieľom výskumu bolo zistiť vplyv vybraných premenných na
formovanie regionálnej identity u študentov predškolskej a elementárnej
pedagogiky na Slovensku. V danom článku prezentujeme čiastočné výsledky
výskumu so zreteľom na premennú identita miesta.
Metodika výskumum
Výskum bol realizovaný v rokoch 2019-2020 na Pedagogickej fakulte
Katolíckej univerzity v Ružomberku na Slovensku. Výskumný súbor bol
tvorený študentmi študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika.
Vo výskume bol využitý príležitostný a kvótny výber. Výskumnú vzorku
tvorilo 254 respondentov, z toho 230 študentov bakalárskeho štúdia a 24
študentov magisterského štúdia. Hlavnou výskumnou metódou bola dotazníková
metóda. Ďalšie výskumné metódy boli využité analýza študijných plánov
a rozhovor.
V súvislosti s formovaním regionálnej identity sme pri zisťovaní
vzťahu k miestu vybrali premennú identita miesta. K preskúmaniu identity
miesta sme použili kvantitatívny prístup. Na meranie hodnoty identita miesta
sme použili päťbodovú Likertovu stupnicu s upravenými položkami z dotazníka
Kudryavtseva et al. (2012).
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V článku uvádzame výber získaných dát a naše základné zistenia.
Prezentujeme výsledky z nasledovných výskumných otázok:
VO: Aký je rozdiel medzi študentami bakalárskeho a magisterského štúdia
vo vnímaní identity miesta?
VO2: Má prejavený záujem študentov o prírodné, kultúrne a historické aspekty
regiónu, v ktorom študujú, vplyv na formovanie ich regionálnej identity?
Pre zisťovanie reliability použitých škál boli použité štandardné
metódy používané v pedagogickom výskume. Pri nástrojoch využívajúcich pre
odpovede respondentov päťstupňové Likertové škály bol spočítaný koeficient
Cronbach α. Reliabilita použitých škál (Cronbach α): identita miesta (α = 0,68).
Pri štatistickej analýze sme volili konkrétne metódy podľa typu a rozdelenia
dát. Dáta boli najskôr testované Shapirovým-Wilkovým testom normality.
Na základe testu normality boli následne zvolené príslušné metódy štatistickej
analýzy. Na analýzu výsledkov bol využitý Mann-Whitney U test pre
porovnanie dvoch skupín a pre porovnanie viacerých skupín bol využitý
Kruskal-Wallis ANOVA test. Štatistická analýza bola realizovaná programom
Statistica 12 (Statsoft, 2016).
Výskumné zistenia
V realizovanom výskume nás zaujímalo, či sa u študentov predškolskej
a elementárnej pedagogiky mení vzťah k miestu, kde je situovaná fakulta,
v závislosti od toho, ako dlho tu študujú. So zreteľom na vzťah k miestu sme sa
zamerali konkrétne na premennú identita miesta. Vo výskume nás zaujímalo,
aká je dištinkcia medzi študentami bakalárskeho a magisterského štúdia.
Zisťovali sme, či je možné vzťah k miestu (v premennej identita miesta)
u študentov zmeniť intervenciami, ako sú prejavy záujmu študentov o spoznávanie
regiónu a jeho kultúrneho a prírodného dedičstva počas ich štúdia v danom
regióne. Chceme upozorniť na skutočnosť, že výskum sa realizoval v čase pred
vypuknutím pandemickej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 a respondenti
podieľajúci sa na výskume mali výučbu realizovanú prezenčnou formou na
pedagogickej fakulte v skúmanom regióne.
Výsledky dištinkcie medzi študentami bakalárskeho a magisterského
štúdia vo vnímaní identity miesta prezentuje graf 1.
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Graf 1: Identita miesta so zreteľom na stupeň štúdia respondentov

Pokiaľ ide o premennú identita miesta, pri porovnaní študentov
bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia bol nájdený štatisticky významný
rozdiel (škála Mann-Whitney U test: Z = 4,63, p < 0,001; MedBC =, MedMgr =).
Z grafu 1 je zrejmé, že vyššie hodnoty v tejto premennej dosahujú študenti
magisterského štúdia. Výsledky ukazujú, že platnosť konštruktu potvrdzuje
skutočnosť, že identita miesta sa viac zdôrazňovala u študentov magisterského
štúdia ako u študentov bakalárskeho štúdia. Študenti magisterského štúdia mali
počas štúdia k dispozícii viac možností na spoznávanie regiónu a jeho
kultúrneho a prírodného artefaktov a mali viac príležitostí na vytváranie si
vzťahu k miestu, kde je situovaná fakulta.
Zisťovali sme, či je možné u študentov zmeniť vzťah k miestu
(konkrétne v premennej identita miesta) takými intervenciami, ako sú
spoznávanie regiónu a jeho kultúrneho a prírodného dedičstva počas štúdia.
Zaujímalo nás, či študenti prejavujú počas štúdia záujem o prírodné bohatstvo
regiónu Liptov a ako to ovplyvňuje hodnoty v premennej identita miesta.
Výsledky prezentuje graf 2.
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Graf 2: Záujem o prírodné bohatstvo regiónu v súvislosti s identitou miesta
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Z grafu 2 je zrejmé, že študenti, ktorí počas štúdia na pedagogickej
fakulte prejavovali väčší záujem o prírodné bohatstvo regiónu Liptov,
dosahovali vyššie hodnoty v premennej identita miesta.
Ďalej sme zisťovali, či študenti prejavujú počas štúdia záujem
o kultúrne dedičstvo regiónu Liptov a ako to ovplyvňuje hodnoty v premennej
identity miesta. Výsledky prezentuje graf 3.
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Graf 3: Záujem o kultúrne dedičstvo regiónu v súvislosti s identitou miesta
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Z výsledkov v grafe 3 je vidieť, že študenti, ktorí počas štúdia na
pedagogickej fakulte prejavovali väčší záujem o kultúrne dedičstvo regiónu
Liptov, dosahovali aj vyššie hodnoty v premennej identita miesta.
Hoci je história súčasťou kultúrneho dedičstva, zaujímalo nás
detailnejšie v rámci tejto oblasti, či študenti prejavujú počas svojho štúdia
záujem o históriu regiónu Liptov a ako to ovplyvňuje hodnoty v premennej
identity miesta. Výsledky prezentuje graf 4.
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Graf 4: Záujem o históriu regiónu v súvislosti s identitou miesta
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Z výsledkov v grafe 4 je zrejmé, že študenti, ktorí počas štúdia na
pedagogickej fakulte prejavovali väčší záujem o históriu regiónu Liptov,
dosahovali vyššie hodnoty v premennej identita miesta.
So zreteľom na zisťovanie vzťahu študentov k regiónu, v ktorom
študujú, sme náš výskum smerovali na premennú identita miesta. Identita
miesta sa viac zdôrazňovala u študentov magisterského štúdia ako u študentov
bakalárskeho štúdia (graf 1).Výsledky výskumu (graf 2, 3, 4) ukazujú, že na
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premennú identita miesta, teda na zvyšovanie miery, akou študenti chápu
miesto svojho štúdia ako súčasť svojej identity, vplýva aj ich prejavený záujem
o prírodné, kultúrne a historické aspekty daného regiónu. V tomto kontexte sa
dôležitou ukazuje aj efektívna implementácia regionálnej výchovy do edukačného
procesu. Na základe daných výsledkov možno konštatovať, že je potrebné
motivovať študentov k poznávaniu regiónu v procese edukácie (v priamej
i v nepriamej edukačnej činnosti), čím sa u nich formuje aj regionálna identita
k danému miestu. To je možné nielen v priestoroch interiéru, ale aj využitím
edukačného potenciálu exteriéru. V tejto súvislosti aj Ryan (2005) uvádza, že
niekoľko empirických štúdií ukazuje, že pripútanosť a vzťah k miestu je možné
posilňovať práve častými návštevami a využívaním miest k edukácii. Túto
skutočnosť je potrebné využívať aj v edukačnom procese.
Na základe analýzy študijných programov a rozhovoru s pedagógmi na
pedagogickej fakulte, kde bol realizovaný výskum, sme zistili, že študenti
predškolskej a elementárnej pedagogiky počas štúdia absolvujú časť výučby aj
priamo v exteriéri daného regiónu. V rámci bakalárskeho štúdia sa to realizuje
v rámci predmetov ako napr. Terénne vychádzky a exkurzie, Letný výcvikový
kurz, Prírodovedná a spoločenskovedná predškolská a mimoškolská edukácia,
Kultúrna antropológia, Regionálna výchova, Prírodovedná záujmová činnosť,
ale priestor sa otvára aj v ďalších predmetoch. V rámci magisterského štúdia je
to v rámci predmetov Primárne prírodovedné vzdelávanie, Prírodovedné
praktikum, Zoológia a botanika v primárnom vzdelávaná, Kresba a maľba a i.
Týmto spôsobom spoznávajú študenti región, v ktorom je situovaná škola a sú
motivovaní k jeho spoznávaniu nielen v rámci priameho edukačného procesu,
ale aj v rámci svojho voľného času. S dĺžkou štúdia tak majú študenti viac
podnetov a príležitostí na spoznávanie kultúrnych a prírodných artefaktov,
ktoré môžu ovplyvniť vytváranie ich vzťahu k danému miestu a na
posilňovanie ich regionálneho povedomia a regionálnej identity.
Záver
V rýchle napredujúcich procesoch globalizácie, sekularizácie a urbanizácie je povinnosťou každého človeka chrániť a zveľaďovať kultúrne a prírodné
dedičstvo ako imanentnú súčasť jeho identity. Formovanie regionálnej identity
v globalizovanom svete je v rukách každého človeka a závisí aj od toho, aké
využije k tomu príležitosti a možnosti, ktoré má k dispozícii.
Výsledky nášho výskumu ukazujú, že vzťah k miestu v premennej
identita miesta v regionálnom kontexte je ovplyvnený u študentov aj ich dĺžkou
štúdia na danom mieste, kde je situovaná škola, ako aj ich prejaveným záujmom
o spoznávanie prírodných, kultúrnych a historických aspektov daného regiónu
počas štúdia v danom regióne. V týchto intenciách je potrebné dané zistenia
využiť v profesijnej príprave budúcich učiteľov.
V rámci riešenej problematiky to možno podporiť práve efektívnou
implementáciu regionálnej výchovy do edukačného procesu. Do študijných
programov Predškolskej a elementárnej pedagogiky možno implementovať
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využívanie vychádzok a exkurzií počas štúdia a apelovať tak na využívanie
možností získavania priamych skúseností pri poznávaní regiónu. Považujeme
to za dôležité pri prepájaní teoretických a praktických edukačných aspektov
využívaním praktických aktivít priamo v regióne. Dá sa predpokladať, že
študenti si takto získané skúsenosti a kompetencie z prostredia ich štúdia
prenesú následne do reálneho edukačného priestoru ako učitelia a v týchto
intenciách budú smerovať a rozvíjať aj svojich žiakov, čím u nich budú zároveň
formovať regionálne povedomie a regionálnu identitu. Je to jedna z možností,
ako možno zmysluplne a efektívne prispieť aj k trvalo udržateľnému rozvoju
daného regiónu.
Bibliografia
ČINČERA, J. 2013. Metodika pro hodnocení environmentální výchovy pro
předškolní a mladší školní věk. Envigogika, 8(5).
DANGLOVÁ, O. 2011. Vidiecke sídlo ako priestoridentity. Výber
z prípadových štúdií štyroch slovenských obcí. In Národopisná revue,
21(2), s. 93 – 102.
DANGLOVÁ, O. 2013. Kultúrne dedičstvo ako symbol identity. In
Etnologické rozpravy, 20(1-2), s. 38 – 54.
DANGLOVÁ,O. 2007. Lokálna identita a lokálny rozvoj. In BEŇUŠKOVÁ,
Z., DANGLOVÁ, O. (Eds.): Trendy regionálneho a miestneho rozvoja
na Slovensku. Bratislava, Nitra: Ústav etnológie SAV, Katedra etnológie
a etnomuzikológie UKF, Centrum pre európsku politiku, s. 115 – 128.
CHROMÝ, P. 2003. Formování regionální identity: nezbytná součást
geografických výzkumů. In Geografie na cestách poznání. Praha: UK
v Praze, PřF, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2003,
s. 163 – 178, ISBN 80-86561-10-0.
KROUFEK, R - LÁTOVÁ, M. 2014. The Environmental Literacy of
Pre-service Teachers of Primary School in the Czech Republic. Seville:
ICERI2014. ISBN 978-84-617-2484-0 ISSN 2340-1095.
KUDRYAVTSEV, A., KRASNY, M.E., STEDMAN. R.C. 2012. The impact
of environmental education on sense of place among urban youth.
Ecosphere 3(4):29. http://dx.doi.org/10.1890/ES11-00318.1
LOMENČÍK, J. 2006. Tradičné kultúrne hodnoty v regionálnom kontexte
didaktickej komunikácie na základnej škole. In Národná osveta,
8 - 9/2006. [online]. [citované 2013-08-12]. Dostupné na:
http://www.nocka.sk/uploads/93/f0/93f09e7b24471662e88e82bafbaa62
2c/01-tradicne-hodnoty-v-didaktike-zakladnych-skol_no8-9-2006.pdf.
MATLOVIČ, R. 2010. Teória regiónov a regionalizácie. In MICHAELI, E.,
MATLOVIČ, R., IŠTOK, R. a kol.: Regionálny rozvoj pre geografov.
Prešov: PU, KGaRR, 2010, s. 25-89. ISBN 978-80-555-0065-2.
MEČIAR, M. 2007. Sociální identity autochtonních obyvatel Hlučínska:
mezigenerační proměny. Dizertačná práca. Brno: Katedra sociologie,
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita.

224

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2021, č. 5

NIKISCHER, R. 2012. Formovanie regionálneho povedomia a jeho úloha
v regionálnom rozvoji so zreteľom na slovensko-poľský prihraničný
región. In Geografické informácie, 16(2), s. 61 – 76.
NIKISCHER, R. 2014. Regionálne povedomie a identita regiónov na
Slovensku. In Geografické informácie, 18(1), s. 151 – 161.
NIKISCHER, R. 2016. Regionálne povedmie a identita regiónov na
senvernom Slovensku: Multimierková perspektíva. In Slovenský
národopis, (1), 64, 2016, s. 8 – 31.
NIKISCHER, R., MADZIKOVÁ, A. 2011. Regionálna identita obyvateľov
Liptova. In FoliaGeographica, 17, s. 294 – 306.
PAASI, A. 1986. The institutionalization ofregions: a theoretical framework
for understanding the emergence of regions and the constitution of
regional identity. In Fennia, 164(1), p. 105 – 146.
PAASI, A. 2003. Region and place: regional identity in question. In Progress
in Human Geography, 27(4), p. 475 – 485.
PAASI, A. 2009. The resurgence of the region and regional identity: theoretical
perspectives and empirical observations on regional dynamics in Europe.
In Review of International Studies, 35(S1), p. 121 – 146.
PAASI, A. 2013. Regional Planning and the Mobilization of ‘Regional
Identity’: From Bounded Spaces to Relational Complexity. In Regional
Studies, 47(8), p. 1206 – 1219.
RAAGMAA, G. 2002. Regional identity in regional development and
planning. In European Planning Studies, 10, p. 55 – 76.
RYAN, R.L. 2005. Exploring the effects of environmental experience on
attachment to urban natural areas. In Environment and Behavior, 37(1),
p. 3 – 42.
UHRINOVÁ, M. 2015. Kulturelle Aspekte der regionalen Erziehung in den
Dimensionen der Primarstufe. Wien : Internationale Stiftung Schulung,
Kunst.172 p. ISBN 978-3-9504061-8-4.
UHRINOVÁ, M., ZENTKO, J. 2014. Regional studies within the context of
education. Milano : EDUCatt, 2014. 157 s. ISBN 978-88-6780-082-7.
Príspevok vznikol v rámci grantovej úlohy VEGA č. 1/0624/20 Regionálna
identita ako súčinný faktor rozvíjania environmentálnej gramotnosti v kontexte
primárnej edukácie.
PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky
Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
miriam.uhrinova@ku.sk

225

Vargová, M., Círus, L.:
Robotická hračka, súčasť technického vzdelávania detí

Robotická hračka, súčasť technického vzdelávania detí
Robotic Toy, Part of Technical Education of Children
Mária Vargová, Lukáš Círus
Abstract
The authors of the article focus on the use of a simple programmable
robotic toy Beebot - Včielky, in support of technical education of children
of preschool and early school age. Beebot is one of the didactic toys that
can be the first robotic toy for children. With the help of it, they will get
acquainted with the basics of algorithmization and programming within
intuitive control. In the article we see the possibilities of robot control
and presentation of the output using Bee by children. It points to the use
of the heuristic method, the method of discovery and observation. In
groups, the children create an environment and tasks for the robotic toy
and then program it to fulfill their tasks. The solution supports the
divergent thinking of children, where multiple paths can be used for one
goal.

Keywords: Robotic toy. Didactic toy. Technical education. Pre - primary
education. Primary education.
Úvod
V súčasnej dobe sa veľmi dobre uplatňujú moderné didaktické
výučbové prostriedky nielen na základných školách, ale už aj v materských
školách. Na rozdiel od prvých snáh implementovať do výučby klasický osobný
počítač, čo bolo v tej dobe aktuálne, môžeme v dnešnej dobe využívať také
prostriedky, ktoré podporujú u detí motorickú stránku.
Nech sa pozrieme na interaktívnu tabuľu, interaktívne koberce a ďalšie
technológie sprostredkujúce deťom obraz do „uchopitelnejšej“ podoby.
Medzi u nás pomerne nové prostriedky možno zaradiť Včielku Beebot. Aj napriek tomu, že sa jedná o technické zariadenie, ktoré figuruje
napríklad už na začiatku 3 tisícročia v školách v Spojenom kráľovstve, kde pod
názvom Korytnačka, pomáhala žiakom s jednoduchým programovaním.
Včielka Bee bot sa javí ako obyčajná hračka, ale ide o hračku
s didaktickým využitím, teda reflektujúcu Komenského heslo Škola hrou.
Stretávame sa s ňou pri deťoch v predprimárnom i primárnom vzdelávaní, kde
je využívaná k nenásilnej výučby algoritmizácie, pričom jej princíp a využitia
je pre deti veľmi dôležitý. Premýšľať dopredu, je príprava na každodenný život,
usnadňujúci riešiť problémy.
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Včielka Bee-bot je obľúbenou didaktickou hračkou v predprimárnom
i na začiatku primárneho vzdelávania.
Dôležitosť didaktickej hry a hračky v živote dieťaťa
Hra patrí k základnej činnosti detí. V školskom prostredí sa
zameriavame hlavne na didaktickú hru. Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu,
i dieťa, ktoré navštevuje prvý stupeň základnej školy, sa rado hrá. Pomocou hry
u neho prebieha mimovoľné i zámerné učenie. Počas predprimárneho
i primárneho vzdelávania učiteľ zaradzuje didaktickú hru do edukačného
procesu. Didaktická hra lepšie pomáha lepšie pochopiť predkladané učivo.
Dieťa sa tak zábavnou formou vzdeláva. Cez didaktickú hru získava nové
vedomosti, zručnosti a návyky. „Hra ako metóda vyvoláva aktivitu, plní
základné funkcie metódy, a to vzdelávaciu, výchovnú a rozvíjajúcu. Pretože hra
je deťom blízka, jej neustálou aplikáciou vytvára priaznivú atmosféru“ (Šimová –
Dargová, 2001, s. 15). Dieťa je pri hre aktívne, prináša mu poznanie, vidíme.
Dokazujú to aj skúmania didaktickej hry, ktoré vidíme u M. Podhájeckej
(2011), E. Fülöpovej, E. – M. Zelinovej (2003) a iných.
Vhodným doplnením hry je správne zakomponovaná didaktická
pomôcka – hračka. Pre deti je zaujímavá a nevšedná. Vychádzame zo známeho,
že dieťa sa rado hrá. Ak hru učiteľ správne vloží do motivačnej, poprípade
fixačnej časti, dieťa sa rýchlejšie zorientuje v predkladanej problematike.
Dieťa už od najútlejšieho veku plánuje, hľadá postupy, riešenia. Aj
vďaka programovateľným hračkám už deti predškolského veku rozumejú
logickým štruktúram, ako je negácia, a dokážu ich spájaním s blokmi pre vstup
senzorov a následnú akciu stavať jednoduché funkčné modely (Wyeth, Wyeth,
2001).
Učiteľ, keďže pozná svojich žiakov, má hľadať také riešenia realizácie
didaktickej hry, aby u žiakov vzbudil záujem a dosiahol želaný efekt
(Chanasová, 2013). To nastáva vtedy, ak zvolí správne postupy, napr. pri
bežných prostriedkoch využije aj digitálne technológie.
O efektívnosti digitálnych technológií môžeme hovoriť len vtedy, ak
sú aplikované spoločne s ďalšími druhmi aktívneho učenia sa (Plowman,
Stephen 2007).
Bee-bot ako didaktický prostriedok a jeho ovládanie
V súčasnosti sa skloňuje téma zručností detí a schopnosti. Je to
aktuálna téma, v ktorej záujme je aj skúmanie schopnosti organizovať si
činnosti, teda pracovné postupy – algoritmy.
Vo výskumoch konaných v 4.-5. ročníku ZŠ medzi Českými školami
v Ústeckom kraji v Českej republike (Círus, Simonová 2020) boli odhalené
nedostatky u žiakov v oblasti algoritmizácie. Robot Včielka Bee-bot dokáže
u detí predškolského a mladšieho školského veku rozvíjať základy algoritmizácie,
zručnosti a schopností detí od najútlejšieho veku.
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Včielka Bee-bot patrí do skupiny robotických hračiek, ktorá je
zameraná na deti predškolského a mladšieho školského veku. Využíva sa k
hrám, a to buď pre jednotlivca alebo tímy. Deti v predškolskom veku sa naučia
najskôr včielku pomocou povelových tlačidiel ovládať a môžu ju najskôr na
zemi posielať kam chcú. Následne sa pridáva štvorcová sieť a deti príkazmi ju
dajú do pohybu v štvorcovej sieti a teda naplánujú presnú cestu zo štartu k cieľu,
alebo sa včielka pohybuje štandardne v dlhých krokoch.

Obr. 1. Bee-bot (foto autori)
Včielka sa dá využiť i k plneniu rôznych úloh, ktoré na deti v mieste,
kam včielka dorazí, čakajú. Zložitejšie je využitie dvoch a viac včeličiek, a to
tým, aby sa navzájom nezrazili. Zároveň rozvíjame predstavivosť a tiež
spoluprácu medzi deťmi.
Robotická hračka, ako vidíme na obrázku, má zvrchu 7 základných
ovládacích tlačidiel. Dve rovné šípky pre smer pohybu a dve zahnuté pre
otáčanie o 90°, ďalej tlačidlo pauza, ktoré na jeden krok nechá robota stáť.
Ostáva už ostáva iba tlačidlo GO, ktoré spustí robota podľa programu a tlačidlo
X, ktoré program maže. Jeden krok včielky, teda stlačením rovnej šípky
odpovedá 15 cm prejdenej vzdialenosti. Včielka informuje deti zvukom, alebo
svetlom očí o prejdení jedného kroku. Na konci programu opäť signalizuje
zvukovým signálom a zablikaním očí.
Vnútorná pamäť včielky umožní uložiť až 40 príkazov, teda krokov.
Pokiaľ máme k dispozícií viac ako jednu včielku, môžeme pripravovať pohyb
pre obe tak, aby sa vzájomne nezrazili a dostali sa napríklad zo svojho štartu do
cieľa skrížením svojich ciest. Potom je potrebné už spolupráce obidvoch detí
(a Včielok) a využitie tlačidla Pauza, práve v prípade nutnosti sa vzájomne
vyhnúť.
Zospodu vidíme dve kolieska, lesklú guľôčku vpredu, ktorá uľahčuje
pohyb a vzadu háčik, pre možnosť zavesenia prípojného vozíka. Vidíme aj
dobíjací port, otvor reproduktora a v strednej časti 3 tlačidla, ktoré slúžia
k zapnutiu/vypnutia Včielky, ďalej pre zapnutie/vypnutie zvuku a nakoniec
tretie tlačidlo, ktoré je nadštandardné, lebo v základnej verzii Včielky sa
nemusí vyskytovať, slúži po zapnutie k signalizácií, že na blízku sa nachádza
ďalšia Včielka Bee-bot.
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Zo vzdelávacieho pohľadu môžeme pomocou robotickej hračky Beebot rozvíjať algoritmické kompetencie (Vaníček, 2016):
 overenie, že program pracuje správne,
 navrhovanie riešenia (vybrať vhodnú cestu k cieľu),
 určenie cieľového miesta, kam daný program včielku dovezie,
 určenie počiatočného miesta, odkiaľ včielka vyjde, aby pri danom
programe došla do daného miesta,
 hľadanie chyby v programe (pri jeho uskutočňovaní),
 testovanie programu (nájsť spôsob, ako overiť, že program pracuje ako
má),
 ladenie programu (zjednodušenie programu alebo jeho úprava, aby
správne reagoval v rôznych situáciách),
 zapísanie programu (napr. pomocou šípok na papier),
 prečítanie programu a jeho vloženie do robota,
 hľadanie chyby v napísanom programe (šípky na papieri),
 optimalizácia (úvahy o najkratšom programe alebo najkratšej ceste na
dané miesto),
 opakovanie (čo sa stane, keď sa program vykoná dvakrát po sebe).
A rovnako tak môžeme uviesť, že tento typ robota prispieva k rozvoju
nasledujúcich rozumových schopností dieťaťa:
 priestorová orientácia (pohyb vľavo, vpravo, dopredu, dozadu),
 predstavivosť (vedieť si premyslieť pohyb hračky, kde sa bude
nachádzať koľko krokov musí urobiť k cieľu; oddialenie vykonania
príkazu, kedy nie je okamžite vidieť pohyb hračky a výsledok je
viditeľný až po spustení celého programu),
 vyjadrovacie schopnosti (popíše pohyb hračky, vymyslia príbeh
k pohybu hračky, graficky zaznamenáva pohyb hračky),
 zrakové vnímanie,
 časové vnímanie,
 komunikačné schopnosti (vysvetľuje, hodnotí, komunikuje s kamarátmi),
 tvorivosť (vymýšľa úlohy pre spolužiakov, zapája včielku do svojich
hier),
 pamäť (musí si pamätať, ktoré tlačidlo a prípadne koľkokrát stlačilo)
(Maněnová, Pekárková, 2019).
Využitie včielky Bee-bot u detí v predprimárnom a primárnom vzdelávaní
Pravo-ľavá orientácia je u mnohých detí problémom. Pre jej upevnenie
využívame pri deťoch kontaktné hry, kde si v dvojiciach skúšajú navigáciu. To
isté platí aj v smeroch dopredu-dozadu. Každé dieťa si to ale môže vyskúšať
samostatne so včielkou Bee-bot. Jednoduchý plán s obrázkami môže dieťa
motivovať k samostatnosti a utvrdeniu si už naučeného.
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Priestorová orientácia nie je jediná, ktorá sa u najmenších detí cez
robotickú hračku rozvíja. Dieťa rozmýšľa niekoľko krokov, aby naplánovalo
smer. U dieťaťa predškolského veku sa rozvíja fantázia, skúša možnosti, smery.
Kroky slovne sprevádza, môže vysvetľovať, prečo si zvolilo túto trasu.
V neposlednom rade môže byť aj tvorcom obrázkov, po ktorých sa robotická
hračka pohybuje.
Dieťa je rado, ak spolupracuje na tvorbe pomôcok. Podložka je
súčasťou hry, súčasť pomôcky. Dá sa využiť pri matematických predstavách,
ale aj v prírodovednej či jazykovej oblasti.
Bee-bot nie je samozrejme jedinou možnosťou pre učenie
algoritmizácie. Dajú sa používať aj podobné robotické hračky, ktoré pracujú na
tom istom princípe. Môžu mať iný vzhľad, tiež môžu ponúkať i ďalšie metódy
tvorby algoritmov a vkladania dát. Tiež je zaujímavá Húsenička The Code-aPillar, Coji Robot, Dash and Dot či autíčko Pro-bot. Výhodou Bee-bot, je však
jednoduchosť, ideálna práve pre informatickú propedeutiku.
V rámci edukačného procesu bol robot Včielka nami skúmaný u detí
v 1. ročníku základnej školy. Konkrétne títo žiaci sa s robotickou hračkou
doposiaľ nestretli.
Bola použitá heuristická metóda, teda metóda postupného objavovania
dieťaťa za pomoci stanovených úloh v rámci edukačného procesu.
Najskôr mali žiaci prísť na to, ako včielka funguje a čo dokáže. Bola to
málotriedna škola s triedou s počtom 18 žiakov. Mali sme k dispozícii set so
6 včielkami a tak boli učiteľom vytvorené trojčlenné skupiny. Snahou učiteľa
bolo, aby boli homogénne.
Skupiny pracovali v rámci jednej triedy a atmosféra nebola nastavená
ako súťaživá, ale kooperatívna, teda dochádzalo i k vzájomnému pozorovaniu
medzi žiakmi aj v iných skupinách.
Žiakom nerobilo problém prijať a pochopiť základné intuitívne
ovládanie a len funkcie mazania programu krížikom bolo potrebné prezradiť
dvom skupinám žiakov.

Obr. 2. Bee-bot pri pohybe po štvorcovej sieti (foto autori)
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Po tomto zoznámení už nasledovalo postupné plnenie jednotlivých
úloh so zvyšujúcou sa náročnosťou, od jednoduchého prechádzania rovno, až
k pohybu na štvorcovej sieti s využitím otáčania vpravo a vľavo. Výslednou
úlohou bolo na štvorcovej sieti s 10x6 štvorcami v rozmere 15x15 cm nájsť
cestu od znázorneného štartu k cieľu. Na sieti boli umiestnené kamene, ktoré
predstavovali skutočné prekážky, ktorým sa bolo potrebné včielkou vyhnúť.
Žiaci si najskôr dohodli cestu, kadiaľ včielka prejde a následne včielku
naprogramovali, umiestnili postupne na štart a pozorovali, ako sa včielka
pohybuje. Zo šiestich skupín, zvládli tri skupiny žiakov previesť včielku od
štartu k cieľu bezchybne. U zostávajúcich troch došlo buď k zrážke s kameňom
alebo zle zameranie cieľa. Títo žiaci si program opravili a potom už včielka
zvolenú cestu zvládla.
Úloha posilňovala divergentné myslenie a riešenie úloh. Žiaci si
uvedomovali, že na dosiahnutie rovnakého cieľa môže viesť viacero ciest.
Zamýšľali sa potom tiež nad tým, ktoré cesty boli najkratšie.
Naše skúmanie prebiehalo v základnej škole v rámci výučby predmetu
matematika, v tematickom celku Orientácia v priestore – pohyb po štvorcovej
sieti.
Vidíme veľký prínos v takomto využití didaktickej hračky, lebo žiaci
sa učili algoritmizáciu, orientáciu v priestore, spolupráci v rámci skupiny
a triedy. Podobné typy mikrovýstupov sme zopakovali niekoľkokrát.
Ako uvádza M. Maněnová a S. Pekárková (2019), aj my môžeme
potvrdiť na základe nášho skúmania niektoré výsledky:
 najskôr nechať deti stláčať náhodne, bez použitia podložky, lepšie si
zafixujú jednotlivé tlačidla,
 problém – pravo-ľavá orientácia u niektorých detí,
 spočiatku bolo nutné deti stále upozorňovať, aby nezabúdali vymazať
starý program, skôr, než zapíšu nový,
 deťom pomáhalo, keď si hovorili úkony nahlas a znázornili si ich
kreslením alebo pomocou šípok,
 viac boli zaujatí chlapci.
Edukačný proces, ktorý je obohatený o technické prostriedky, môže
byť efektívny. Zvyšuje motiváciu detí, efektivitu a učiteľ má prihliadať na
podmienky realizácie (Karasová, 2017).
Záver
Technické vzdelávanie u detí je dôležitou súčasťou rozvoja vedomostí
a zručností a to zvlášť v súčasnej dobe plnej informácií a technických
prostriedkov. U detí je dôležité rozvíjať mechanické zručností a tiež schopnosť
vymyslieť a následne realizovať pracovný postup, teda algoritmus. Chápať
jednotlivé kroky ako súčasť postupu vedúceho od počiatku ku cieľu.
Podporovať u detí schopnosť práce s chybou ako bežnou súčasťou vyladenia
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algoritmu. Kladením dôrazu na divergentné myslenie, ktoré deťom napovedá,
že nemusí viesť iba jedna cesta k cieľu a že dlhšia cesta nemusí byť horšia.
Učíme deti trpezlivosti, že nie všetko sa dá ihneď dosiahnuť. Robotická
didaktická hračka Bee-bot nám v tomto úsilí dokáže byť jedným z pomocníkov.
„Od hry závisí kvalita učenia sa a práce v neskorších obdobiach života. To od hry
závisí to, či človek ako dospelý bude vyrovnaný, jasný v konaní, v úsudkoch
a názoroch. Hra podobne ako aj učenie sa a práca je právom jednotlivca, a zároveň
povinnosťou voči vlastnému životu“ (Waloszek, 2006, s. 260)
V rámci výskumnej sondáže sme zistili, že deti tieto didaktické
prostriedky dokážu ovládať, naučiť sa s nimi pracovať a intuitívne si osvojiť
vyššie uvedené zručnosti.
Z pohľadu kurikula v Čechách a na Slovensku nemôžeme
zovšeobecňovať výskumnú sondáž, ktorú sme uskutočnili pri deťoch, ale
môžeme vidieť pokrok oproti predchádzajúcim pozorovaniam.
Tak ako pre učenie vo všetkých oblastiach je potrebné aj tu nájsť
pedagógov horlivých pre prácu, ktorí dokážu odovzdávať poznatky deťom cez
ich osobitostí, cez detské poznávanie adekvátnym spôsobom. Robotické
hračky, medzi ktoré patrí aj Včielka Bee-bot, sú tou dobrou cestou.
Aplikácia hier a hračiek pri základoch gramotnosti poskytuje deťom
možnosť pracovať podľa pokynov, ale zároveň vložiť do každej činnosti aj vlastnú
tvorivosť. Vplyv spokojnosti z vykonanej práce a túžba vedieť niečo nové je pre
dieťa neoddeliteľnou súčasťou. Učiteľ cez hru a hračku môže rozvíjať každú
stránku dieťaťa. Je potrebné ju iba správne zakomponovať.
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Učitelé primárního vzdělávání a jejich připravenost
na práci s žáky s potřebou podpory
Primary School Teachers and their Self-Efficacy
in Teaching Pupils with Special Needs
Ladislav Zilcher, Zdeněk Svoboda, Barbora Lanková
Abstract
The paper is the result of a study in which participated 544 primary
education teachers in the Ústí nad Labem Region in the Czech Republic.
The aim of the research was to find out to what extent the relationship
between the professional competence of teachers in the context of
didactic and special pedagogical level. The paper points out the clear
effect of mutual levels of self-efficacy, which underlines the importance
of both the teacher's ability to work with students in need of support, and
basic didactic skills and competencies, such as working with the
classroom, etc. In the end of the article, recommendations for practice,
further education of pedagogical staff are summarized, as well as
possible proposals for changing the undergraduate training of students of
primary education teachers.

Keywords: Primary education. Special needs. Teachers. Self-efficacy.
Úvod
Problematika vzdělávání žáků s potřebou podpory je v primárním
vzdělávání klíčovou otázkou, a to obzvláště po změně legislativy v České
republice, kdy na učitele (nejen v primárním vzdělávání) přešla zodpovědnost
za zpracovávání plánů pedagogické podpory. V tomto příspěvku jsme chtěli
zjistit a poukázat na případné vztahy mezi subjektivně vnímanou osobní
zdatností v didaktické a speciálně pedagogické rovině výuky žáků na 1. stupni
základních škol. Zjistit vztah mezi těmito proměnnými nám přišlo zásadní
primárně z důvodu toho, abychom dokázali odvodit, jak učitelé hodnotí rozdíl
dvou (na první pohled rozdílných) kategorií, přičemž rovina speciální
pedagogiky může být často pro učitele daleko náročnější, nežli standardní
didaktické kompetence (Zilcher, 2020).
Učitelé prvního stupně v inkluzivním nastavení
I přes průkazná zjištění metaanalytických studií v horizontu posledních
tří dekád říkajících, že inkluzivně orientované třídy a výuka mají pozitivní vliv
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na výsledky žáků ve čtenářské a matematické gramotnosti a dalších oblastech
(Bru, 2009; Cole, Waldron, Majd, 2004; Chrisman, 2008; Calambouka,
Farrrell, Dyson, Kaplan, 2007; Timmons, Wagner, 2008, Bunch, Valeo, 2004,
Katz, 2013), je nutné zmínit, že implementace inkluze do vzdělávání měla vždy
i své stinné stránky, a to nejen v České republice, avšak i v řadě jiných států,
a to například Kanada či USA (Talmor, Reiter, Feigin, 2005). V českém
prostředí se uvádí, že bariéry k přijímání inkluze pedagogy jsou spojovány se
stigmatizací lidí s postižením (Švarcová, 2006; Štech, 2018) a úrovní přístupů
veřejnosti k lidem s postižením (Pančocha, 2013; Zilcher, 2020; Zilcher,
Svoboda, 2019). V Kanadě či USA se častěji hovoří o syndromu vyhoření
u učitelů z důvodu pocitů neschopnosti a beznaděje saturovat potřeby žáků
a plnit s nimi didaktické cíle a kurikulum (Van Reusen, Shoho, Barker, 20002001), což způsobilo, že učitelé v Kanadě ze 47 % ukončili svou pedagogickou
dráhu a nastal závažný úbytek učitelů ve školství (Brackenreed, 2011; Katz,
2013), což je obdobný problém, se kterým se současně setkáváme v Čechách.
V České republice je však i tento trend poměrně jasně znatelný, neboť poslední
výzkumy ukazují, že je vyhořelých na 20 % učitelů a 60 % má pocity silného
stresu (Smetáčková a kol., 2018). V rámci šetření TALIS se ukazuje, že učitelé
mají nejmenší míru self-efficacy ve schopnosti motivovat žáky s malým
zájmem o učení (2013). Štech upozorňuje na podobné problémy jako ve
zmiňované Kanadě, kdy „kombinace většího tlaku na vynikající výsledky žáků
a další požadavky spolu s nedostatečnou podporou (ať už skutečnou nebo
pociťovanou) vede k vysoké pracovní nespokojenosti a nárůstu stresu.
Společným učiteli udávaným faktorem je příliš vysoká pracovní zátěž
(workload)“ (2019 – prezentace Štech). Právě těmito závažnými důvody se
postupně proměňuje role vedoucích pracovníků ve školství. Ainscow a Sandill
(2010) poukazují na problém, že inkluze ve vzdělávání může být chápána
rozdílně v různých místech a různými lidmi, proto je důležité, aby se ředitelé
stali hlavními členy vzdělávací soustavy v řízení škol směrem k proinkluzivnímu
nastavení a vizím. Právě ředitelé, kteří jsou úspěšní ve vytváření proinkluzivních
změn ve svých školách, tak činí za pomoci silného vedení a následně přenášení
zodpovědnosti za vize a procesy na všechny členy týmu a využívají následně
uvolněnějšího typu vedení (Muijs, et al., 2010). Velice podobně je v České
republice pracováno formou strategického plánování pro rozvoj inkluzivní
školy (Svoboda, Říčan, Morvayová, Zilcher, 2015).
Self-efficacy u učitelů
Pojem self-efficacy je v zahraniční i české literatuře poměrně známý,
často se týká široké škály různých vlivů či schopností člověka. Nejčastěji tento
termín překládáme jako osobní zdatnost (Zilcher, 2020). Každopádně nelze
přeložit příliš jednoduše, neboť má relativně silnou psychodidaktickou
základnu a mnoho odborníků jej vymezuje různorodě. Self-efficacy tedy může
být obecné přesvědčení o vlastní zdatnosti, což vede k tomu, že jedinec svůj
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úspěch či případný neúspěch připisuje svým strategiím a vykonané námaze,
namísto omlouvání své neúspěšnosti vnějšími vlivy, což může být například
hledání chyb v žákovi. V pedagogicko-didaktické rovině to lze označit jako
žádaná vnitřní kauzální atribuce (Říčan, 2016). Subjektivně vnímanou
schopnost práce učitelů s žáky s potřebou podpůrných opatření můžeme
považovat za oblast spjatou s konstruktem self-efficacy, tedy vědomí vlastní
účinnosti, nebo též jako vnímaná osobní účinnost (Blatný, 2010; Hoskovcová,
2006), který je primárně využíván v sociálně kognitivní teorii, jež je nejvíce
spjata se jménem amerického psychologa Alberta Bandury (1996). Podle
autora se jedná o mechanismus představující určitý stupeň „víry“ jedinců
v dosahování cílů, což významně ovlivňuje jejich chování (jelikož je ovlivněno
kognitivními, motivačními, afektivními, ale rovněž selektivními procesy).
Vědomí o vlastní účinnosti se jeví jako jedna z klíčových bariér
v inkluzivním vzdělávání, neboť tento atribut ovlivňuje postoje učitelů
k inkluzivnímu vzdělávání i ke vzdělávání dětí s postižením (Brownell, Pajares,
1999; Soodak, Podell, 1993).
Metodika šetření
Ve výzkumném šetření jsme zvolili základní cíl studie, a to zjistit jaký
je vztah mezi self-efficacy učitelů primárního vzdělávání v didaktické
a speciálně pedagogické rovině.
K výzkumnému cíli jsme následně zvolili výzkumný problém, kdy
jsme při jeho tvorbě vycházeli z Gavory (2002). Zvolený výzkumný problém
je typu relačního, tedy konkrétně: „Jaký existuje vztah mezi didaktickou
a speciálně pedagogickou rovinnou self-efficacy u učitelů primárního
vzdělávání?
K danému výzkumnému problému by vytvořena relační nulová a věcná
hypotéza H1 a H10. Nulová hypotéza byla vytvořena z důvodu zamezení první
a druhé statistické chyby při ověřování hypotéz. Hypotézy konkrétně zní:
H1: Existuje pozitivní vztah mezi didaktickou a speciálně pedagogickou rovinnou
self-efficacy u učitelů primárního vzdělávání.
H10: Neexistuje vztah mezi didaktickou a speciálně pedagogickou rovinnou
self-efficacy u učitelů primárního vzdělávání.
Sběr dat byl prováděn metodou kvótního výběru. V kvótním výběru
mají výzkumníci za úkol administrovat předem určený počet dotazníků
u různých kategorií dané populace. Nejčastěji se volí ekonomický status, věk
či jiná nezávislá proměnná (Hendl. 2012). Tazatelé či administrátoři nástroje
tak musejí splnit daný počet respondentů, aby naplnili předem definovanou
kvótu. Tento způsob výběru již reprezentuje jisté, například geografické,
struktury populace, avšak jedná se stále o dostupný výběr v určité vymezené
kategorii. Kvótní výběr bývá některými autory přirovnáván k výběru
stratifikovanému, avšak základní rozdíl mezi oběma přístupy lze spatřovat
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v tom, že při stratifikovaném výběru se sice pracuje obdobně, nicméně po
zvolení kategorií kvótního výběru se nadále postupuje náhodně. V rámci
našeho výzkumného šetření jsme dané kvóty určovali dle kategorizace škol
(velikost sídla, počet žáků navštěvujících školu) a jejich zastoupení v Ústeckém
kraji (Zilcher, 2020). Kromě celkového počtu respondentů byly důležitými
sledovanými charakteristikami výzkumného vzorku genderová příslušnost
(pohlaví) respondentů, délka pedagogické praxe, vykonávaná pracovní pozice,
velikost sídla, ve kterém se nachází škola, na níž respondent vyučuje, a celkový
počet žáků školy, na níž respondent vyučuje. Z celkového počtu respondentů
bylo celkem 503 žen a 38 mužů (tři respondenti danou identifikační položku
nevyplnilo). Podíl žen ve výzkumném vzorku je tak celkem 92,4 %, což
v zásadě odpovídá celkovému podílu žen vyučujících na základních školách na
prvním stupni v Ústeckém kraji.
Pro deskriptivní a induktivní statistiku jsme volili standardní postup,
kdy jsme nejprve, za pomoci Shapiro-Wilkova testu normality zjišťovali, zdali
mají data normální rozdělení. Nelze ve všech případech zamítnout nulovou
hypotézu o rovnosti rozptylů, a to na jednoprocentní hladině významnosti
(p1=.003; p2=.000). Z toho vyplývá, že data nemají normální rozdělení a
vzhledem k této skutečnosti budeme nadále postupovat neparametrickými
statistickými metodami. V našem případně se jednalo o Spearmanův korelační
koeficient. V následující tabulce jsou znázorněny základní výsledky statistické
analýzy.
Tabulka č. 1 Výsledky statistické analýzy vztahu mezi pedagogickou
a speciálně pedagogickou self-efficacy
N
544

R2
0,2668

Spearman R
0,516566

T(N-2)
14,04515

p-value
0,00

Na základně induktivní statistické analýzy (viz tabulka č. 1) a grafického
znázornění dat pomocí scatterplotu (viz graf č. 1) můžeme vyvrátit nulovou
hypotézu, říkající, že mezi zmíněnými daty neexistuje vztah, a přejít k věcné
hypotéze, že Existuje pozitivní vztah mezi didaktickou a speciálně pedagogickou
rovinnou self-efficacy u učitelů primárního vzdělávání.
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Graf č. 1 grafické znázornění míry korelace mezi didaktickou a speciálně
pedagogickou self-efficacy.
Výsledky induktivní analýzy poukazují na středně silnou korelaci se
spearmanovým R= 0,516, kdy jsme vycházeli z Chrásky, který sílu korelace
vymezuje následovně: ρ = 1 naprostá závislost (funkční závislost), 1,00 > ρ ≥
0,90 velmi vysoká závislost, 0,90 > ρ ≥ 0,70 vysoká závislost, 0,70 > ρ ≥ 0,40
střední (značná) závislost, 0,40 > ρ ≥ 0,20 nízká závislost, 0,20 > ρ ≥ 0,00 velmi
slabá závislost, ρ = 0 naprostá nezávislost (Chráska, 2007). Dále je možné
zmínit, že jednotlivé proměnné se ovlivňují z 26,78 % (R2).
Diskuse a závěr
Výše zmíněné výsledky indikují jasný vztah mezi jednotlivými selfefficacy v rovině didaktické a speciálně pedagogické. Jak to bývá u korelační
analýzy, respektive u relačních výzkumných problémů, nemůžeme určit, která
proměnná je závislá či nezávislá, neboť nelze určit, co kterou proměnou
konkrétně ovlivňuje (Zilcher, 2020; Gavora, 2010). Vzhledem k této skutečnosti
můžeme postulovat, že tyto proměnné spolu mají vztah, který není v žádném
případě zanedbatelný. V daném případě jsme neočekávali negativní korelaci,
neboť se jedná o dva nástroje, které měří proměnné se stejným základem.
V rámci našeho výzkumu se jednalo pouze o dílčí sondu. Self-efficacy byla
spíše doplňující proměnná celého velikého výzkumného projektu, který
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zkoumal celou řadu dalších vlivů, proto hlubší zkoumání by zasloužilo
například využití nástroje SACIE a TEIP využité ve studii Malinen, Savolainen
a Xu (2012), kteří zkoumali tři roviny self-efficacy, případně škálu CIES,
využívající Miesera, DeVries, Jungjohann a Gebhardt (2019) v nám bližším
prostředí v Německu. Tímto bychom se hlouběji zaměřili na tři dimenze selfefficacy ve vztahu ke kompetencím učitelů. Tyto dimenze by objektivně mohly
komparovat vliv self-efficacy a reálných didaktických či speciálně pedagogických
kompetencí, jako například Zilcher (2020, Vostrý, 2019). Samozřejmě chápeme,
že celý výzkum může být interpretovaný jako určitá sebenaplňující předpověď,
kdy jsme zkoumali vzájemně závislé proměnné, avšak které doposud mezi
sebou nebyly porovnávány. I přes naše výsledky musíme vyzdvihnout roli
učitele prvního stupně jako člena interdisciplinárního týmu, který musí řešit jak
problémy za pomoci jak didaktických, tak speciálně pedagogických kompetencí,
bez kterých je celý edukační proces prakticky bezzubý (Vostrý, Lanková,
Pexová, 2021).
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Edukačný kontext Covidu-19 v Českých školách
Educational Context of Covid-19 in Czech Schools
Ladislav Zapletal, Andrea Jankovičova, Lenka Kloknerová
Abstract
The impact of the COVID-19 pandemic was more pronounced at the
lower levels of the education system, not so much in tertiary education.
Universities have already had some experience with online teaching, but
even there a range of issues occurred. The negative effects in the area of
strongly subdued social relations are clear and can be observed at all
levels of schools.
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Úvod
Pod tlakem covidové situace došlo v relativně krátkém času k zavedení
distanční výuky s přepokladem několikatýdenního trvání. Vývoj pandemie
však predikoval, že obnovení klasické výuky nebude možné ani v řádu měsíců,
což se nakonec potvrdilo (Barnová et al., 2020). Situace, kdy byla na dobu
neurčitou vyloučena přímá výuka, postavila všechny zúčastněné aktéry do zcela
nových, dosud nepoznaných pozic, alespoň pokud se týká rozsahu, formy
a času. Namísto tradičních forem výuky nastoupila nezbytnost využívat
informační a komunikační technologie, s jejíchž využíváním byly víceméně
určité zkušenosti, ale nikoli v takovém rozsahu a formě jakou si vyžádaly nové
podmínky. Nejen pedagogové, ale také studenti se museli v procesu vzdělávání
oproti minulé době rychle adaptovat na podstatně kvantitativnější
a kvalitativnější využívání informačních technologií, což ve svém důsledku
přineslo jak pozitivní, tak i negativní dopady a to jak pro pedagogy, tak i pro
žáky a studenty.
Dopady a pozitiva pandemie
Při sledování těchto otázek nelze přehlédnout, že dopady plynoucí
z masivního využívání informačních technologií jako jediného vyučovacího
nástroje byly citelnější na nižších stupních vzdělávacího systému (Barnová,
2021), nikoli tak u terciálního vzdělávání, kde již delší dobu měly jednotlivé
vysoké školy zkušenosti s online výukou, mohly se opřít o fungující sítě
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e-learningové podpory, ovšem i zde se objevily problémy, a to zejména u těch
studijních oborů, kde součásti jejich výuky jsou laboratoře a jiné formy
praktické výuky. Je možné konstatovat, že na všech stupních vzdělávání došlo
k relativně rychlému zvládnutí a aplikaci nových forem výuky, ale co nelze
opomenout jsou nemalé negativní dopady v oblasti silně utlumených sociálních
vztahů, což bylo zřetelné na všech stupních škol.
I přes existenci Zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro
vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování
doby studia pro účely dalších zákonů, který vznikl jako reakce na situaci
s Covidem – 19, byla celá oblast vzdělávání po dobu covidové pandemie
v nemalé či spíše rozhodující míře ovlivněno řadou ministerských krizových
opatření (jak ministerstvem zdravotnictví, tak školství), metodických pokynů a
doporučení, reagujících na momentální vývoj pandemie, přičemž docházelo
k jejich častému střídání a změnám, což ještě danou situaci komplikovalo
a mnohdy bylo vnímáno jako zmatek.
Zavření základních, středních i vysokých škol kvůli snahám
o zamezení dalšímu šíření koronaviru bylo pro vzdělávací systém obrovskou
výzvou. O to více, že se na něj školy nemohly dopředu připravit. Školy byly
postavené před řadu nových otázek: jak dlouho bude opatření trvat, jak rychle
a efektivně nahradit výuku ve školních lavicích, jaké nároky klade nastalá
situace na vyučující, žáky a jejich rodiče, jak rychle nastavit online výuku, aby
byla zajištěna kontinuita vzdělávání, jaké nástroje škola potřebuje, aby mohla
se svými žáky a studenty komunikovat online, jaké technologie jsou vhodné
pro konkrétní typy škol, jaké nároky klade distanční vzdělávání na učitele?
Co přinesly dlouhé měsíce s covidem?
Po uzavření škol děti ztratily přístup k prostředí, které je bezpečné
a pečující. Namísto toho zůstávaly v domácích podmínkách, kterou jsou
primárně odvozeny od možností svých rodičů. Tyto podmínky však nemusí být
vyhovující, přičemž se takto zvyšuje riziko zhoršení vývoje dítěte. Rodiče
v závislosti na věku museli dětem zajistit stravování, stejně jako režim a náplň
dne. U řady dětí byla izolací narušena duševní pohoda dětí, byť je pravdou, že
děti jsou dnes velmi zvyklé komunikovat elektronicky, takže úplné osamocení
nehrozilo. Naopak absence bezpečného školního prostředí pro socializaci
znamenalo nekontrolovaný prostor pro kyberšikanu a spojené pocity úzkosti.
Samostatnou otázkou byla péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami,
které za normálních okolností spoléhají na podpůrná opatření ve školním
prostředí, které v nové situaci často absentují (Barnová et al., 2021).
Přirozeně největší úhrozou byla postižena výuka, o níž žáci přišly,
a celková redukce vzdělávání daná povahou distančního vzdělávání. Pokud je
zvoleno online prostředí jako hlavní pro pokračování vzdělávání na dálku, děti
jsou odkázány čistě na vybavení a podmínky svého domácího prostředí. To
významně zvyšuje nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Zatímco škola dětem
v útlém věku dává autonomii postupně, při distanční formě vzdělávání ji bývá
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od dětí vyžadováno více, než je z vývojového pohledu vhodné. Rodičovská
pomoc se stává hlavním zdrojem pro disciplínu a kvalitu práce žáka, což dále
rozlišuje podmínky pro učení mezi dětmi.
Pedagogičtí pracovníci škol se museli vyrovnat s operativním
plánováním výuky na dálku a výrazně vyšším objemem komunikace. Pokud
učitelé chtěli zachovat dosavadní kvalitu pedagogické činnosti, zvyšil se objem
práce a s tím také také stres a vyčerpání. Uzavření škol mělo vliv na fyzické
pracoviště učitelů, tak na pedagogickou práci obsahově, tedy zajištění
elektronických nástrojů pro výuku, změnu jejího obsahu a metod a také
způsobů hodnocení. V neposlední řadě musely školy upravit kurikulum tak, aby
bylo aplikovatelné na distanční výuku. Z celkové situace vyplynuly pro školy
ohromné nároky, které v mnoha případech nelze zcela naplnit. Vše následně
vede k celkovému snížení kvality vzdělávání.
V důsledku covidu došlo k výrazným zátěžovým situacím socioekonomického stavu rodiny byly postaveny před novou situaci: zajistit
alternativní péči o své dítě. Pokud se o ně nemohou starat sami nebo péčí
pověřit rodinné příslušníky, musí buď pověřit starší sourozence, anebo platit
hlídání. Současně se mnohé rodiny začaly potýkat s důsledky krize v podobě
omezení výkonu nebo ztráty zaměstnání (Zahatňanská, 2018). Obzvlášť
náročná byla situace pro matky a otce samoživitele a rodiny bez úspor a s dluhy.
U dětí z takových rodin existuje velké riziko, že se výrazně zhorší jejich duševní
pohoda a ztratí kontakt s učením. To opět přispívá ke zvyšování nerovností ve
vzdělávání.
Nelze opomenout i širší ekonomické a řidicí konsekvence v organizacích
pro vzdelávaní (Barnová, Krásna, Gabrhelová, 2020). Z výzkumu Lajčina a
Porubčanovej (2021) bylo zjištěno zvýšení práce z domova v soukromém
sektoru v komunikaci a ve veřejném sektoru zvýšení efektivity práce. Ve
veřejném sektoru je častější práce kontrola a zpětná vazba. Vzhledem k tomu,
že hlavním cílem uzavření škol bylo zamezení dalšího šíření nemoci, lze
efektivitu těchto nákladů vyčíslovat různými způsoby. Např. sledovat měřítka
zátěže společnosti způsobené nemocemi, tedy vliv uzavření škol na „ztracená
léta života v důsledku nemoci“, nebo hodnotit dopady na ekonomickou
produktivitu a HDP. Obecně však lze konstatovat, že uzavření škol zvyšuje
náklady na alternativní péči a zátěž rodičů a zároveň poměrně snižuje populační
náklady na zdravotní péči vlivem nižší míry přenosu nemoci.
Uzavření škol se nejčastěji dávalo do souvislosti se snížením šíření
nákazy. Je však otázkou, nakolik uzavření škol konkrétně pomáhá omezit šíření
koronaviru mezi dětmi jako populační skupinou. Ve spojení s dalšími
podmínkami (např. nošení roušek, sociální distancování) se ale šíření nákazy
nepřímo snižuje a správné načasování může oddálit vrchol v počtu nakažených.
Při uzavírání škol je vždy nezbytné myslet na děti zdravotnických pracovínků,
kteří nemají, jak se o děti starat doma.
Dle organizace UNESCO představuje epidemie onemocnění COVID-19
a opatření – plošného, lokálního či individuálního – uzavření škol bezprecedentní
situaci s dopadem na stovky milionů dětí, žáků a studentů, která v lidských

245

Zapletal, L., Jankovičova, A., Kloknerová, L.:
Edukačný kontext Covidu-19 v Českých školách

dějinách nemá obdoby (UNESCO, 2020). Právě proto je nutné komplexně
reflektovat a vyhodnocovat možné dopady, které může situace mít. Právě tímto
směrem se ubíraly myšlenky autorů analýzy z britské University College
London, kteří si dali za cíl vytvoření systémově orientovaného logického
modelu možných dopadů uzavření škol z dostupných zkušeností zachycených
relevantních odborných článcích a studiích (Kneale et al., 2020). Výzkum se
nezabývá výhradně dopady uzavření škol během jara 2020, ale má nadčasový
charakter, který konceptualizuje všechny možné dopady uzavření škol také
v budoucnosti. Tento model byl pro české publikum stručně představen
v dubnovém čísle zpravodaje bEDUin (EDUin, 2020).
Ve snaze nalézt efektivní opatření s covidovou pandemií uskutečnilo
MŠTM ČR rozsáhlý výzkum s cílem identifikovat dopady covidu. Prostřednictvím
dotazníků byli osloveni studenti a akademičtí pracovníci vysokých škol. Otázky
byly směřovány na celkový přístup vysoké školy v období pandemie, zkušenost
s výukou, náročnost studia, fyzické a psychické zdraví, finanční situaci či
nejčastější problémy, se kterými se potkávali.
Respondenti byli osloveni prostřednictvím jednotlivých vysokých škol
a míra jejich zapojení byla nebývale vysoká. V období od 20. června do
16. července 2021 odpovědělo na dotazník 23.256 studentů a 4597 akademických
pracovníků vysokých škol. Získané výsledky, které mají mají vysokou
výpovědní hodnotu, byly představeny odborné veřejnosti na konferenci Dny
vzdělávací činnosti vysokých škol, která probíhá ve dnech 9.-10. září 2021
v Praze.
Náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavel
Doleček k šetření uvedl: "Hlavním cílem ankety bylo získat přímou zpětnou
vazbu od těch, kteří byli na vysokých školách dopadům pandemie nejblíže,
a podchytit její konkrétní vlivy na studijní i životní podmínky. Osobně jsem
velice rád, jaký významný počet studentů a akademických pracovníků se šetření
zúčastnil, zjištěné výsledky tak mají pro nás velkou váhu. Je z nich patrné, že
řada vysokých škol pohotově zareagovala na krizovou situaci a snažila se
zajistit svým studentům adekvátní studijní podmínky i v online prostředí. Tyto
procesy je potřeba nadále rozvíjet a vyhodnocovat, k čemuž nám velmi pomohly
získané odpovědi. Z těch byla také patrná i řada osobních příběhů ovlivněných
pandemií, na které nesmíme zapomínat.“
Studenti byli ve vysoké míře spokojeni s připraveností vysokých škol
a se způsobem komunikace, spíše pozitivně hodnotí také svoji celkovou
zkušenost s distanční výukou, a to zejména u teoretické výuky. V případě
praktické výuky ukazují výsledky posun v průběhu pandemie, a tedy lepší
adaptaci na straně škol i studentů. Pro dvě třetiny studentů bylo studium během
pandemie více časové zatěžující oproti předchozímu období. U 45 % studentů
došlo ke zhoršení fyzického zdraví, u psychického pak u 55 % z nich. Finanční
situace se zhoršila u 27 % studentů, u 70 % byla stejná nebo dokonce lepší než
před pandemií. Mezi nejčastější druhy podpory ze strany vysokých škol se
řadila úprava studijních podmínek, prodloužení semestru, ale i psychologická
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podpora a zprostředkování kontaktu s ostatními spolužáky. S přístupem vysoké
školy bylo spokojeno skoro 90 % akademických pracovníků. Tři čtvrtiny z nich
byly na distanční výuku v průběhu pandemie lépe připraveny oproti jejímu
počátku. Přes 50 % akademických pracovníků zhodnotilo práci studentů
v rámci distanční výuky jako horší oproti prezenční formě v předchozím
období. Podporu ze strany vysoké školy pociťovali akademičtí pracovníci
zejména u zajištění technického vybavení či kurzů práce s technikou
a programy, ve vysoké míře také s úpravou pracovních podmínek. Naopak
nedostatky vnímali v případě psychické a finanční podpory či jiného ocenění
za aktivní přístup nebo podpory v oblasti didaktiky distančního studia
a způsobů motivace studentů.
Jeden z řady výzkumů realizovala i vysoká škola Newton Univerzity
ve spolupráci s Behavio agenturou, když se koncentrovala zejména na otázku
do jaké míry se pandemie koronaviru podepsala na psychice studentů českých
středních a vysokých škol. Průzkumu se v květnu a červnu 2021 zúčastnilo
přes 7 000 studujících. Výsledky ukázaly, že studenti ztrácí motivaci ke studiu
či méně sportují. Zefektivnit studium se během pandemie podařilo jen
15 procentům z nich. Podle dosud zveřejněných zjištění průzkumu nazvaného
Covidové vysvědčení jsou studenti v důsledku pandemie přetížení a demotivovaní.
Třetina z nich navíc trpí depresemi. Pro čtvrtinu vysokoškoláků se také pandemie
projevila na jejich finanční situaci a mají méně peněz. Mezi hlavní důvody
zhoršení situace se řadí nedostatek sociálních kontaktů a celková nejistota při
pohledu do budoucnosti. Celkem 62 procent studentů vysokých škol uvedlo, že
ztrácí motivaci ke studiu, 28 procent z nich také přestalo sportovat.
„Krizi jsme prezentovali v médiích jako šanci, ale když se podíváme,
kolik lidí šanci dokázalo uchopit, zjistíme, že se jedná jen o 15 procent lidí,
kteří uvedli, že studují efektivněji,“ uvedl šéf výzkumu agentury Behavio
Vojtěch Prokeš. Většina studentů naopak více prokrastinuje, a to 61 procent
z nich. Sedmapadesát procent více sledovalo videa nebo seriály, pětina také
častěji hrála počítačové hry. Osobní kontakt chyběl většině studentů, přes 60
procent také uvádělo, že se nemohou soustředit. Samostudiu se více věnovalo
44 vysokoškoláků a polovina maturantů. Vysokoškoláci také často uváděli, že
je bolí záda, a to více než třetinu z nich. Polovina dotázaných podle výsledků
věnovala studiu během pandemie méně času a zhodnotila svoje aktivity slovy
„dost se ulejvám“. Práci ztěžovala také absence pozitivních stimulů a interakcí
nebo třeba přítomnost mobilních telefonů při výuce. Za těmito čísly je
nenaplněná potřeba elementární jistoty, kterou studenti potřebují. Čtyřiapadesát
procent vysokoškoláků zažívalo nejistotu,“ okomentoval Prokeš výsledky
průzkumu s tím, že stát by měl podnikat kroky pro zmírňování této nejistoty,
nikoli jej dále zvyšovat. Pozitivním zjištěním však je, že jen 16 procent
vysokoškoláků uvedlo, že učitelé výuku nezvládají. Zároveň 18 procent muselo
bojovat se špatným připojením k internetu.
Průzkum se zabýval tím, jak se studenti se změnami posledního roku
vyrovnali, například zda měli dostatek peněz na studium. Věnoval pozornost
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i možným pozitivním aspektům, třeba zda se lidé častěji věnovali sportu.
(https://www.novinky.cz/domaci/clanek/prezentace-pruzkumu-covidovevysvedceni-40364120).
Ve všech souvislostech spojených s průběhem a dopadem covidu - 19
je třeba připomenout slova Černého (2020, str. 41) „edukační svět nebude jako
dřív. ... Jakkoli mnohé změny byly rychlé a nepromyšlené, šlo více o urychlení
jistých procesů, než o něco, co by v době mimo pandemie nemělo svůj
význam.“ Vzniká otázka, zda vůbec chceme vzdělávací prostředí identické
tomu před pandemií? Kacířsky řečeno - má smysl a význam obracet se do
minulosti, trvat na konzervaci předpandemických zvyklostí, norem a pravidel?
Nebo naopak přichází čas soustředit energii na vlastní adaptaci v nové realitě.
Možná celou situaci s covidem vystihl jeden z respondentů, který napsal:
„Když nemůžeš, jak chceš, musíš chtít, jak můžeš!“
Záver
Tím, co bychom si všichni mohli z této doby odnést je skutečnost, že i
ta nejtěžší situace s sebou nese (často zprvu dobře skryté) pozitivum, a právě
toto pozitivum nakonec přetrvá. Nové zkušenosti, znalosti a dovednosti, které
učitelé (základní, střední nebo vysoké školy) získali v práci s moderními
informačními a komunikačními technologiemi jim zůstanou, a možná je budou
i nadále více využívat „až bude svět zase normální“, a díky tomu se dostanou
vzdělávací materiály i k žákům, kteří budou na nějakou dobu odříznuti
od školní docházky. Možná si budou více cenit času, který mohou ve škole
strávit - s učiteli i spolužáky. A snad si i rodiče, kteří na vlastní kůži poznali,
jak těžké je vzdělávat děti, udržet jejich pozornost a snažit se předávat jim
znalosti uvědomí, že být pedagogem není jen o letních prázdninách, ale že je to
profese, která si zaslouží uznání a respekt.
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Vzťah žiakov k školským pravidlám
z pohľadu učiteľov stredných škôl
Relationship of Pupils to School Rules
from the Secondary School Teachers’ Point of View
Jana Hanuliaková, Dáša Porubčanová
Abstract
The paper deals with the issue of the relationship of high school students
to school rules. Within the theoretical background, we present a brief
look at the definition of rules in the educational environment. The
concept of a rule associates to teacher and students as a restriction,
prohibition, instruction, prescription, etc., and therefore we look at the
rules and their meaning in the didactic context in order to briefly clarify
the terminological apparatus. We present the results we obtained from
a questionnaire survey we conducted with high school teachers. We
describe the factors that affect students' relationship to the rules. We
focus on the most common manifestations of violations of the rules, the
essence of the rules in the process of education as well as the formulation
of rules in connection with the minimization of inappropriate behavior.

Keywords: Rules in the school environment, instructions, discipline,
educational environment.
Úvod
Reflektovaním na súčasne dynamicky sa vyvíjajúcu dobu nie je
postačujúce, aby si učiteľ starostlivo a erudovane pripravil a projektoval
didaktické metódy, prostredníctvom ktorých sprostredkováva nové učivo, ale
musí sa orientovať aj na podmienky, v ktorých bude uvedené sprostredkovávanie
prebiehať. Zabezpečovanie edukačných podmienok z pozície učiteľa si
vyžaduje okrem iného aj prácu s pravidlami ako východisko pre efektívnu prácu
so žiakmi v každej fáze edukačného procesu. Podľa Pasternákovej (2015)
učitelia by mali na jednej vyučovacej hodine aplikovať viac vyučovacích
metód, vyhýbať sa stereotypom; prispôsobiť metódy individuálnym potrebám.
V tejto súvislosti je potrebné vytvárať prostredie, ktoré by bolo veľmi
motivujúce a zvyšujúce aktivitu žiakov. V kontexte didaktickej práce učiteľa
s pravidlami má učiteľ stanovené viaceré úlohy. Okrem projektovanie
didaktických metód a postupov práce, aktivít pre učiteľa a žiaka, musí
naplánovať aj to, ako zabezpečí tvorivé a rozvíjajúce podmienky, akým
spôsobom eliminuje nežiaduce formy správania a neakceptovateľné konanie
žiakov. Počas vyučovania je úlohou učiteľa podporovať žiakov v rešpektovaní
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stanovených pravidiel, v podnecovaní žiakov k ich aktívnemu rešpektovaniu
a zároveň učiteľ svojím správaním a konaním je pre žiakov vzorom. Intervencia
v oblasti práce učiteľa s pravidlami v triede musí nasledovať po dôkladnom
poznaní žiakov a ich vzťahu k edukačnej realite v danej triede.
Ak musí učiteľ v priebehu vyučovania venovať viac času vyrušovaniu
žiakmi ako vedeniu hodiny, žiaci nemôžu dosahovať dobré a želateľne
výsledky. Interakcia medzi učiteľom a žiakom trpí, žiaci sa necítia pohodlne,
pretože učiteľ musí permanentne zasahovať, kritizovať a usmerňovať.
Efektívne a zmysluplné vedenie triedy uľahčuje náročnú prácu učiteľa, ktorej
sa vo svojich prácach venuje Christoph Eichhorn . Učiteľ môže byť pre žiakov
sprievodcom, pri učení sa poznávať a chápať pravidlá. Má organizovať také
školské prostredie, v ktorom budú žiaci v každodennom kontakte s normami,
s disciplínou, so štandardami (Paternáková, 2012). Vymedzenie problematiky
pravidiel nie je možne chápať v úzkom kontexte, nakoľko ich prítomnosť je
integrálnou súčasťou takmer všetkých ľudských činností. Žiadnu ľudskú
aktivitu a činnosť nie je možne oddeliť od istých rámcov, smerníc a predpisov
v prostredí školy a triedy nevynímajúc.
Teoretické východiská
Aktívna prítomnosť žiaka v rôznych druhoch interakcií od neho
vyžaduje nastavenie svojho vnútorného sveta, myslenia a následne aj konania
tak, aby rešpektoval, spĺňal písané i nepísané pravidlá a zásady. Žiacky postoj
k pravidlám a ich rešpektovanie sa prejavuje od procesu učenia sa až po
prezentovanie získaných vedomostí, praktických zručností a prejavov
správania. Žiacky postoj k pravidlám odráža aj to do akej miery je uspokojenie
žiackej potreby patriť niekam. Školské a triedne prostredie je špecifickým
druhom prostredia, ktoré predstavuje široký sociálny systém. Parsons pritom
načrtol cestu k problematike sociológie školy, pretože školskú triedu považoval
za samostatný sociálny systém a žiakov za nosičov špecifických sociálnych rolí
odlišných od všetkých rolí, ktoré doteraz mali. „Školskú triedu chápal ako
systém konania, ktorý zahŕňa interakcie medzi učiteľom a žiakmi i medzi
žiakmi navzájom. Školská trieda je prostredím, v ktorom sa interiorizujú prvky
kultúrneho systému (normy, hodnoty, symbolické vzorce) do systému
osobnostného. Teoretickým analýzam pravidiel sa venuje vo svojich prácach
Malone a Tietjens (2000); Weinstein a Mignano (2007); Thornberg (2006,
2008). Školské pravidlá sú neustále prítomné v každodennom živote školy, a to
tým, že sú buď akceptované, alebo sú ignorovane (predchádza sa im). Ich
dodržiavanie je ovplyvnené rutinnou činnosťou, zvyklosťou, alebo
sprítomňovaním. Pravidlá pomáhajú učiteľom riadiť triedu a udržiavať
disciplínu (Doyle 1990; McGinnis a kol. 1995; Schummel 1997; Jones a Jones
2004; Weinstein a Mignano 2007). Podľa Gordona (2015) by len ťažko niekto
obhájil, že pravidlá a predpisy sú v ľudských vzťahoch zbytočné. Ak začneme
od primárnej sociálnej skupiny, ktorou je rodina, tak pravidlá zabezpečujú
prežitie ako celku a jednotlivých členov rodiny a vytvárajú v rodine pocit
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bezpečia. Podľa Oberuča a Zapletala (2017) deti postupne zbierajú informácie
o sebe a svete okolo nich. Dostávajú o sebe spätnú väzbu od ľudí, ktorí sa o nich
starajú, hlavne od ich rodiny, mamy a otca. Ich pozitívne odpovede podporujú
pocit, že dieťa je milované, hodné záujmu, čo má pozitívny vplyv na ne.
V prostredí školy a triedy, ktorého sú žiaci súčasťou by fungovanie
medziľudských vzťahov bez jasne nastavených limitov, noriem, pravidiel
nebolo možné. Skupiny ľudí, či už veľké, malé prijímajú pravidlá, ktoré
definujú, regulujú a limitujú správanie svojich členov. „Aktívny postoj
jednotlivcov vo vzťahu k ich sociálnemu prostrediu vedie k zdieľaným aj
nezdieľaným aspektom kultúry, a to aj medzi jednotlivými členmi spoločnosti“
(Neff, Helwig, 2002). Deti i dospelí môžu mať rôzne názory na význam
sociálnych praktík a na hodnoty a normy, ktoré tieto praktiky regulujú. Môžu
rozvíjať kritické postoje k rôznym stránkam sociálneho prostredia, v ktorom
žijú, a postaviť sa proti nim alebo sa ich dokonca pokúsiť zmeniť (Wainryb,
2006). Všetky inštitúcie, s ktorými má človek kontakt v priebehu celého života
(škola, pracovné prostredie, športové kluby, voľnočasové inštitúcie,
nemocnice, úrady, a i.) ako aj medziľudské vzťahy nemôžu fungovať bez
pravidiel, predpisov, dohôd, postupov, zmlúv a zákonov. Pre človeka je veľmi
náročné fungovať v prostredí s nejasne vymedzenými hranicami, kde nie je
jasné, aké správanie je prijateľne a aké nie. Z uvedených dôvodov považujeme
za významné, aby učiteľ v rámci svojho didaktického projektovania
edukačného procesu, prípravy aktivít, spôsobov hodnotenia, komunikácie,
venoval pozornosť práci s pravidlami, ktoré zjednodušia, sprehľadnia ako aj
zefektívnia prácu učiteľa. Skúmania školských a edukačných pravidiel
v podmienkach Slovenskej republiky nie sú k dispozícii. Nie je realizovaný
a dostupný žiadny výskum, ktorý by sa zameriaval na identifikovanie pravidiel
v škole, na ich vplyv na školskú úspešnosť, na sociálnu a emocionálnu pohodu,
podporu a tvorbu hodnôt, schopnosť sebaregulácie, sebahodnotenia
a sebapoňatia, na efektivitu prace učiteľa.
V škole sú pravidlá triedy a pravidlá školy často určené na reguláciu
správania žiakov s cieľom vytvoriť a udržiavať prostredie priaznivé pre učenie
a zabrániť takým druhom správania, ktoré môžu narušiť aktivity, spôsobiť
zranenie alebo poškodiť školsky majetok (Thornberg, 2008). V súvislosti
s pravidlami sa skúmanie orientovalo na skúmanie významu školských
poriadkov. Školské poriadky však definujú aj spôsoby uvažovania o sebe
a o svete. Zdôrazňujú problémy dobrého a zlého a sú tak nevyhnutne súčasťou
projektu morálnej socializácie žiakov v škole (Boostrom, 1991; Jackson,
Boostrom, Hansen, 1993; Thornberg, 2008). Realizovalo sa mnoho výskumov
s cieľom preskúmať vnímanie učiteľov a stratégií týkajúcich sa riadenia triedy
a nesprávneho správania žiakov (napr. Little, Kienhuis, 2008; Lewis, 2006;
Liljequist, Renk, 2007; Little, 2005; Shen et al., 2009; Woolfolk Hoy,
Weinstein, 2006) a skúmanie vnímania riadenia triedy a problémov správania
v škole (napr. Infantino, Little, 2005; Lewis, 2006; Woolfolk Hoy, Weinstein,
2006). Štúdia Jacksona a kol. (1993) uvádza, že nekonzistentné presadzovanie
pravidiel učiteľom neznamená ignorovanie pravidiel, ale ich transformáciu
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s cieľom vylepšenia a zefektívňovania, aby boli pre všetkých jasné
a zrozumiteľné. Skúmaniu nezrovnalosti v rámci spoločenských konštrukcií
pravidiel školy a triedy, ktoré sa formujú v každodenných interakciách medzi
učiteľmi a žiakmi a preskúmaniu faktu ako žiaci interpretujú tieto
nekonzistentnosti sa venoval Thornberg (2008).
Vzťah žiakov k školským pravidlám z pohľadu učiteľa
Didaktická práca učiteľa si vyžaduje okrem diagnostikovania vedomostí
žiakov aj poznanie postojov, vzťahov žiakov k škole, k procesu učenia,
k školskému prostrediu a i. Prioritne sme sa v rámci skúmania orientovali na
zisťovanie, ako hodnotia učitelia stredných škôl vzťah žiakov k pravidlám;
najčastejšie pokyny, predpisy, ktoré žiaci porušujú; motiváciu, motívov,
zámerov smerujúce k ignorovaniu pravidiel. Vzťah žiakov k pravidlám je
ovplyvnený autoreguláciou žiaka, sebadisciplínou, sebahodnotením. V realizovaných výskumných nástrojoch sa problematika pravidiel uvádza okrajovo,
nakoľko sa prioritne orientujú na vybranú didaktickú alebo výchovnú oblasť.
Najčastejšie sa pravidlá v škole skúmajú s disciplínou. Je absolútne nevyhnutné
usmerňovať žiakov, aby prejavovali prijateľný postoj k procesu učenia
a vyučovania a prijateľné správanie v škole i mimo nej. Cieľ učiteľa dosiahnuť
organizované, pokojné školské prostredie a zachovanie poriadku počas
edukačného procesu rámcujú pravidlá a predpisy, ktorými sa riadi činnosť
členov vzdelávacej inštitúcie. Realizovaný výskum mal ambíciu prostredníctvom
logického usporiadanie výsledkov výskumu opísať, vyhodnotiť a interpretovať
originálne zistenia a východiská, ktoré dávame do kontextu s aktuálnym stavom
riešenej problematiky.
Zvolená metodológia výskumu práce bola kvantitatívna s využitím
obsahovej analýzy informačných zdrojov. Skúmanie bolo zacielené na zistenie
hodnotenia významu pravidiel v škole z pohľadu učiteľov (učitelia odborných
predmetov na strednej škole). Učiteľ ako hlavný aktér práce s pravidlami musí
vnímať žiacke chápanie pravidiel, ich hodnotenie a vzťah k nim, na základe
čoho sa odvíja jeho príprava a projektovanie stratégií aplikovaných počas
vyučovacej jednotky. Zber dát bol realizovaný prostredníctvom distribuovaného
dotazníka vlastnej konštrukcie Pravidlá a Disciplína v priebehu roka 2020.
Voľba dotazníkovej metódy umožnila získať potrebné množstvo dát pre ich
analýzu, koreláciu, štatistické spracovanie a kvalitatívnu analýzu.
Dotazník vlastnej konštrukcie
Nakoľko pedagogická teória nemá k dispozícii existujúci nástroj
skúmania, vytvorili sme dotazník vlastnej konštrukcie. Dotazník ako nástroj
skúmania patrí medzi frekventovanú metódu hromadného získavania dát v
pedagogickom výskume (Gavora, 2008). Po dôkladnej analýze problematiky
sme identifikovali konštrukty a fakty, ktoré potrebujeme vo svojom výskume
obsiahnuť. V rámci dotazníka vlastnej konštrukcie bolo za cieľ komplexne
formulovať časť dotazníkových položiek, ktoré boli orientované na zisťovanie
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premennej, ktorá pojednáva o vzťahu žiakov stredných škôl k pravidlám
nastolených v školskom prostredí. Dotazník disponoval 43 položkami
a prostredníctvom faktorovej analýzy sme extrahovali niekoľko faktorov:
celkový vzťah žiakov k pravidlám; motivácia žiakov k nerešpektovaniu,
porušovaniu pravidiel; stratégie, spôsoby minimalizácie porušovania pravidiel;
učiteľ a dodržiavanie stanovených pravidiel; rodičia a ich vzťah k pravidlám
z pohľadu učiteľov.
Analýza výskumných zistení
Jedným z čiastkových cieľov bolo zistiť aký vzťah majú žiaci stredných
škôl k pravidlám v škole z pohľadu učiteľov, ktorý korešpondoval s extrahovaným
faktorom celkový vzťah žiakov k pravidlám. Základný súbor tvorili učitelia
stredných odborných škôl vo vekovom rozmedzí 24-57 rokov v rámci
Slovenskej republiky, pričom priemerný vek bol 37,74 rokov. Výskumný súbor
tvorilo 316 respondentov (muži N-146/46,2% a ženy N-170/ 53,8%). Výskumný
súbor bol zámerný, nakoľko ho tvorili učitelia stredných škôl a dostupný
nakoľko bol podmienený ochotou respondentov participovať na výskumnom
šetrení.
Akceptované primárne údaje získané prostredníctvom dotazníka boli
kódované prostredníctvom programu Microsoft Excel. Tento program bol
využitý aj pri jednoduchých prepočtoch a grafických vyjadreniach
spracovaných odpovedí respondentov. Takto získané údaje sme v rámci
výskumu spracovali a analyzovali využitím štatistického programu Statistics
Cz, SPSS 22.00. konkrétne metódy deskriptívnej štatistiky (Pearsonov
korelačný koeficient, Chi-kvadrat, Studentov t-test). Pokročilejšie metódy
induktívnej štatistiky - faktorová analýza, Principal Component Analysis
s Varimax rotáciou, Cronbach´s alpha, ktorú sme použili pri skúmaní
štatisticky významnej vnútornej faktorovej štruktúry interkorelácií. Vnútornú
konzistenciu položiek sme overili vo všetkých prípadoch prostredníctvom
Cronbachovej alfy a vybrané položky sú relatívne silno súvisiace. Na skúmanie
reliability výskumného nastroja sme použili Cronbachovu alfu, jeho hodnota je
0,731, čo vyjadruje približne 62% súvislostí.
Pri skúmaní ako učitelia hodnotia vzťah žiakov k pravidlám sme
predpokladali, že pre žiakov nie sú pravidlá v škole dôležité, nakoľko účasť na
vyučovaní nie je pre žiakov prioritou. Predpokladali sme, že sa preukážu
štatisticky významné súvislosti medzi významom pravidiel a školskou
dochádzkou žiakov. Pri overovaní hypotézy sme si stanovili premenné: Skoré
hodnotenia významu podstaty pravidiel a pokynov pre žiaka a Skoré
hodnotenia významnosti účasti na vyučovaní. Na vzorke 316 respondentov sme
vypočítali hrubé parametre pre skoré Cronbachova alfa ma hodnotu 0,823 so
spoľahlivosťou 95%. Jednotlivé položky sme overovali One-Way ANOVA.
Pre overenie predpokladu sme použili Spearmanov poradový korelačný
koeficient, napriek jeho nižšej sile v porovnaní s Pearsonovym parametrickým
koeficientom dobre meria nelineárne závislosti. Testovali sme na hladine
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významnosti _=0,05. Výsledky uskutočnenej analýzy medzi Skoré hodnotenia
podstatnosti významu pravidiel a pokynov pre žiaka a Skoré hodnotenia
významnosti účasti na vyučovaní je štatisticky významná vzájomná závislosť.
Potvrdzujú to aj hodnoty Fisherovho testu.
Testovanie súvislosti medzi Skóre hodnotenia podstatnosti významu pravidiel
a pokynov pre žiaka a Skóre hodnotenia významnosti účasti na vyučovaní
F-test

Významnosť

Pre žiakov sú pravidlá v škole dôležité

2,215

0,026

Najčastejšie žiaci porušujú pravidlá pri skúšaní

2,734

0,019

Účasť na vyučovaní je pre žiakov prioritou

2,637

0,012

Pre žiakov nie je významná účasť na vyučovaní

3,416

0,027

Pravidlá a pokyny nie sú pre žiakov podstatné

3,175

0,035

Jasné pravidlá minimalizujú nevhodné správanie

1,342

0,014

Žiaci a ich vzťah k pravidlám je kľúčovým prediktom pri ďalšej práci
s pravidlami a predpismi. Výsledky výskumu dokumentujú hodnotenie vzťahu
žiaka k pravidlám učiteľom v širšom kontexte. Potvrdila sa skutočnosť, že žiaci
neprikladajú pravidlám význam z dôvodu ich nezáujmu o prítomnosť na
vyučovaní. Hodnota vzdelania nestojí v hodnotovej orientácii žiakov na prvých
priečkach a taktiež ich motivácia ku školskej práci je pomerne slabá. Obvyklým
cieľom žiaka je školou len prejsť, pokiaľ je to možne bez problémov a väčšej
záťaže (Řehulkova, Řehulka, 2001, s. 120-128). Aj napriek danej skutočnosti
vedia žiaci poctivo, zodpovedne pracovať najmä počas aktivít a činností, ktoré
majú pre nich osobný význam. Školské pravidlá adolescenti akceptujú ako danú
skutočnosť, s ktorou sa nedá nič robiť, je potrebné len vydržať. Učiteľov
vnímajú ako neotvorených a nevrúcnych, ktorí nemajú rešpekt k ich názorom.
Naopak u učiteľov oceňujú snahu nadviazať vzťah, komunikáciu a individuálny
prístup. Uvedomujú si nie príliš vysokú aktivitu v škole a neochotu v škole
spolupracovať (Macek, 1999). Postoj žiakov k pravidlám ovplyvňuje vnímanie
a rozvoj prostredníctvom procesu učenia sa a prejavuje sa v správaní a konaní.
Jedno zo základných pravidiel pre žiaka je, že ma povinnosť zúčastniť sa na
vyučovacom procese a dodržiavať školskú dochádzku. Zistená štatistická
významnosť potvrdzuje zistenie, ktoré je negatívne, tzn., že pre žiakov nie je
osobná účasť na vyučovaní podstatná. Pre učiteľa z toho vyplýva povinnosť
revidovať svoje didaktické postupy a intenzívne sa zamerať na tie, ktoré zvýšia
motiváciu žiakov do učebného procesu.
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Najčastejšie žiaci porušujú pravidlá pri skúšaní
Slabý vzťah žiakov k pravidlám sa prejavuje v rámci preverovania
vedomostí a zručností žiakov, čo vo svojich výpovediach tiež vyjadrilo 34, 18%
opýtaných respondentov. Školské podvádzanie na rôznych úrovniach
a formách popisuje vo svojich prácach Bajtoš (2019), ktorý uvádza, že učitelia
by sa mali zamyslieť, či výberom učiva a obsahom skúšok nenavádzajú žiakov
k tomu, aby v škole radšej podvádzali, ako sa nezmyselne učili niečo, čo
v živote nebudú potrebovať. Preverovanie vedomostí si vyžaduje dôkladnú
prípravu žiakov, ktorú oni často zanedbávajú, resp. ignorujú. Získať dobré
hodnotenie aj za cenu podvádzania vyplýva aj z faktu, že žiaci si vybrali
nevhodný, nezaujímavý odbor štúdia.
Pre žiakov nie je významná účasť na vyučovaní
Neprítomnosť žiakov počas výkladu, expozície nového učiva znižuje
pochopenie učebných obsahov ako aj nácvik praktických zručností, ktoré sú
počas štúdia na strednej škole kľúčové v rámci prípravy na výkon povolania.
Učiteľ v rámci svojho pôsobenia na žiaka im nielen sprostredkováva nové
obsahy, ale vedie ich ku kritickému a analytickému mysleniu, podporuje ich
tvorivosť. Žiak, ktorý nie je prítomný na vyučovaní nemá priestor pre rozvoj
a podporu kritického a hodnotiaceho myslenia. Ešte v roku 2010 Ústav
informácií a prognóz školstva v realizovanom prieskume u 1297 žiakov
stredných škôl, kde sa zistilo, že negatívny postoj k dochádzke do školy
vyjadrilo 41, 9% žiakov a 20% žiakov stredných škôl uviedlo, že sa v škole
necítia dobre. Nezáujem žiakov byť prítomný v škole súvisí so zlým prístupom
učiteľa k žiakom čo uviedlo 26,1% žiakov. Neúčasť žiakov na vyučovaní
ovplyvňuje predovšetkým rozvoj osobnosti v nasledujúcich oblastiach:
kognitívne kompetencie – kriticky a hodnotiaci myslieť, schopnosť riešiť
problémy, afektívne kompetencie - žiaci si v triede rozvíjajú sociálne
kompetencie, ktoré sú potrebné aj pre život, a preto ich osvojenie a rozvíjanie
do významnej miery zodpovedá vhodným a akceptovateľným formám
správania v triede. V rámci našich zistení s daným tvrdením úplne súhlasilo
a skôr súhlasilo 36,71% opýtaných učiteľov.
Pravidlá a pokyny nie sú pre žiaka podstatné
Učitelia vyhodnotili danú položku v 26,9% ako nesúhlasím a 25,95%
skôr nesúhlasím. Na základe zistení je preto potrebné intenzívne pracovať
s pravidlami. Nakoľko viac ako 50% opýtaných učiteľov vníma žiakov ako
tých, pre ktorých majú pravidlá, pokyny, normy význam a zmysel. Vzťah
žiakov k pravidlám ovplyvňuje ich participácia na tvorbe pravidiel vedenie ich
k zodpovednosti za vytvorenú sústavu pravidiel. V danom kontexte považujeme
za zaujímavé uviesť, že žiaci sú súčasťou difúzie zodpovednosti (rozptýlenie
zodpovednosti), resp. efekt prihliadajúceho. Difúzia zodpovednosti spôsobuje,
že čím viac ľudí je svedkom situácie, kedy niekto potrebuje pomoc, tým menšia
je pravdepodobnosť, že ktokoľvek z nich zasiahne. Pri difúzii zodpovednosti sa
konkrétna osoba necíti zodpovedná za vyriešenie krízovej situácie, pretože
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spolieha na iného človeka, ktorý by bol kompetentnejší na riešenie daného
problému. Ak sme samy, vieme, že nikto iný obeti pomôcť nemôže a pre
pasívne správanie už nemáme výhovorku a nemôžeme sa zbaviť zodpovednosti
za pomoc druhému (Čapek, 2017). Zodpovednosť žiakov za pravidlá, ktoré sú
v triede prítomné ma každý jeden žiak. Je zrejme, že keď žiak pracuje na svojej
úlohe lepšie a usilovnejšie, pokiaľ ma zodpovednosť za svoj vlastný výkon. Ak
sa nechce zbaviť výhody práce v skupinách, premyslí i dielčie úlohy pre
jednotlivých členov nech si ich rozdelia sami, alebo im učiteľ pomôže,
napríklad tým, že im pridelí role. Práve tak naučíme žiakov deliť sa o prácu v
tíme a niesť zodpovednosť ich členov (Čapek, 2015, s. 105). Už samotná
zodpovednosť začína prípravou žiaka na vyučovanie, procesom učenia sa v
školskom prostredí a aj v domácom prostredí. Zodpovednosť žiaka sa u nás
najčastejšie zisťuje, resp. demonštruje v praxi pri preverovaní vedomostí a
zručností.
Jasné pravidlá minimalizujú nevhodné správanie
Jasnosť pravidiel minimalizuje nevhodné správanie žiakov. Vo
výpovediach respondentov to potvrdilo 42,41% opýtaných. Vzťah žiakov
k predpisom a pravidlám je interpretovaný aj formou prejavov správania
žiakov. Ak očakávame od žiaka správanie a konanie v rámci istých limitov je
nevyhnutné, aby bolo pravidlo stanovené jasne, konkrétne a zrozumiteľne.
Nevhodné správanie v edukačnom prostredí rozdeľujeme podľa prítomnosti
učiteľa: počas vyučovacej hodiny, v čase keď sú žiaci sami (prestávka, presun
z učební, príprava na vyučovanie a pod.), v čase mimo vyučovania počas
voľnočasových aktivít, ako aj pri príprave na vyučovanie nie je možné, aby
učiteľ vedel kontrolovať žiaka. Spracovanie zadaní úloh, vtedy môže prísť
k porušovaniu pravidiel (odpisovanie, kopírovanie, úloh). Jasnosť pravidiel
zabezpečí jednoznačný výklad, jednoznačnú kontrolu, a preto zrozumiteľnosť
a jednoznačnosť by mala byť jednou z podmienok formulácie pravidiel, tak aby
sa eliminoval viacvýznamový výklad. Pre adolescentov predstavuje škola
podľa Štecha (2001, s. 479-510) inštitúciu, ktorá má spoluzabezpečiť ich
definitívny prechod do spoločnosti a kultúry. Na základe uvedeného tvrdenia
sme presvedčení, že akcentovať na zásady a pravidlá v škole má mimoriadny
význam, učia žiakov zodpovednosti za svoje konanie, spolupráci v tíme,
schopnosti komunikovať a pod.
Záver
Z didaktického hľadiska predstavujú pravidlá kľúčový determinant
efektívnej práce učiteľa teoretických i praktických predmetov. Analýzou
vzťahu žiakov k pravidlám poukazujeme na potrebu venovať pozornosť
komplexného prístupu učiteľa k žiakov. Prístup obsahuje tvorbu pravidiel tak,
aby boli žiakmi prijímané ako legitímny a účinný regulačný nástroj výchovného
a vzdelávacieho procesu v edukačnom prostredí. Učiteľov stredných škôl sme
zapojili z dôvodu, že na základe zistení, sme sa zamerali na spracovanie
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odporúčaní pre pregraduálnu prípravu budúcich učiteľov. Prípravu študentov je
potrebné orientovať na analýzu podstaty a významu pravidiel v edukačnom
prostredí, ktorá je predpokladom kvalitatívnej zmeny prístupu žiakov k daným
pravidlám. V súvislosti so zavádzaním, tvorbou a vnímaním pravidiel v škole,
ako niečo negatívne, je potrebne zdôrazniť potrebu venovať pozornosť
zabezpečeniu pozitívnej klímy školy a kultúry školy (pozitívna rodinná klíma,
životná klíma), rešpektovaniu pozitívnych hodnôt, aplikovanie stratégií
podporujúce kritické, hodnotiace myslenie a sebahodnotenie, tvorenie
produktívnych interakcií, vzťahy učiteľa k žiakov založene na empatii,
akceptovaní každého jednotlivca, zdôrazňovať sebareflexiu, sebahodnotenie,
sebakontrolu, sebariadenie žiaka s využitím programov autoregulatívneho
učenia, programy poznania seba, sociálno-psychologické programy, programy
kultivácie charakteru, učiť žiakov vyjadrovať emócie, city a ovládať ich najmä
v záťažových situáciách, komunikovať otvorene, kreatívne a sústrediť sa na
racionálnu komunikáciu, ale aj na komunikáciu citov, emócií a prežívania
(Zelina, 2016). V zmysle naznačeného je potrebne venovať pozornosť podpore
a rozvoju kompetencií budúcich učiteľov, ktorých v pedagogickej praxi čaká
zvládanie mnohých rolí súčasne. Aby učitelia držali krok so súčasnými
vedomosťami, musia si pravidelne zdokonaľovať svoje zručnosti a učiť sa
počas celého života. Účasť na formálnom ďalšom vzdelávaní, rôznych formách
neformálneho a informálneho vzdelávania alebo sebavzdelávania podporuje
profesionálny a osobnostný rozvoj učiteľov, čo môže výrazne zvýšiť kvalitu
a efektivitu ich vzdelávacej práce. Dostatok vzdelávacích príležitostí navyše
zvyšuje životnú spokojnosť jednotlivcov, ako aj spokojnosť v práci – t. j.
v školách (Barnová a kol., 2020). Jednou z didaktických možností ako môžu
učitelia skvalitňovať svoju prácu je tvorba portfólia študentov, učiteľov.
Učiteľské portfólio môže plniť funkciu: prezentačnú, motivačnú alebo
autoevalvačnú. Vo vzťahu k typom uplatnenia, výkonu učiteľskej profesie
rozlišujeme portfóliá: • študentské, najviac v príprave na učiteľskú profesiu,
prípravu pedagóga všeobecne (obsahuje prípravu na vyučovanie, videonahrávky
apod.); • začínajúcich učiteľov; • profesijné – odborové, dané špecializáciou
(jazykové, výtvarné, technické, ekonomické a i., ktoré je možné použiť pri
hľadaní zamestnania (Veteška a kol., 2017).
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Digitálne kompetencie učiteľa primárneho vzdelávania
Digital Competencies of the Teacher in Primary Education
Mária Karasová
Abstract
Digital literacy is one of those that is essential for the current functioning
of the world and in the educational process. The implementation of ICT
has brought both positives and negatives in Slovakia. This contribution
presents the results of a research survey realised in 2015, the findings of
which contributed to the reasons for conducting research in the field of
digital literacy and self-evaluation of teachers in practice and in undergraduate
training. This contribution is supported by the project: VEGA 1/0748/20:
Research reflections on digital literacy of teachers in primary schools in
the context of undergraduate training process and educational reality. It
describes the self-assessment of teachers in the field of digital literacy,
the most frequent teaching aids used in practice in primary education by
teachers and the problems associated with the implementation of ICT.

Keywords: Pupil. Teacher. Primary education. Digital literacy. ICT.
Úvod
IKT (informačné a komunikačné technológie) sú dnes bežnou súčasťou
edukačného procesu a postupom času sa ukazujú nové možnosti ich efektívneho
využitia, či problémy spojené s ich implementáciou. Na Slovensku stále
pociťujeme nedostatky pri samotnej implementácii IKT a prax ukazuje nielen
pozitíva, ale i negatíva. IKT sú výborným prostriedkom, ako edukačný proces
zefektívniť, urobiť výnimočným, pre žiakov príťažlivejším a pre učiteľa menej
náročným na prípravu, vynímajúc prvotnú fázu. Učiteľ ale musí vedieť, ako ich
použiť tak, aby to bolo nielen motivačné ale i primerané a najmä efektívne.
Na Slovensku sa informatická výchova v primárnom vzdelávaní objavuje
od roku 2008, v iŠVP: primárne vzdelávanie (2015) sa predmet, ktorý je
najužšie spojený s využívaním IKT premenoval na informatiku.
Aj z toho dôvodu je nevyhnutné, aby učiteľ disponoval už na 1. stupni
ZŠ primeranými digitálnymi kompetenciami, ktoré by mu pomohli bez problémov
realizovať nielen aplikáciu IKT do edukačného procesu ale rovnako aj samotný
predmet informatika. Okrem toho, že tento predmet pomáha rozvíjať myslenie
žiakov, môže im pomôcť už v samotných počiatkoch odstrániť ich nedostatky,
zlé návyky a iné problémy vznikajúce používaním IKT, ktoré si žiaci so sebou
prinášajú do školského prostredia. Žiaci s IKT prichádzajú denne do kontaktu
a preto je potrebné vychovávať ich k správnemu prístupu k nim. Problém
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neprimeraného využívania digitálnych médií, či nevhodného obsahu, rovnako
priskoré využívanie najmä digitálnych displejov sa objavuje čoraz viac aj u detí
v predškolskom veku, preto v štátnom vzdelávacom programe nachádzame
odporúčania venovať sa tejto problematike už v materských školách. A to
nielen v oblasti digitálnej gramotnosti ale najmä rozvíjania mediálnej gramotnosti
veku primeraným spôsobom.
Digitálne kompetencie v praxi
V nasledujúcej časti príspevku prinášame výsledky výskumnej sondáže,
ktorá mala kvantitatívno-kvalitatívny charakter. V rámci príspevku sa orientujeme
iba na prezentáciu zistení získaných z dotazníka vlastnej proveniencie. Predmetom
výskumu boli učitelia a ich návyky spojené s využívaním, IKT v edukácii na
1. stupni základnej školy. V príspevku sa kvôli rozsahu orientujeme na
prezentáciu výsledkov výskumu spojených so sebahodnotením učiteľov v oblasti
digitálnej gramotnosti a frekvencie využívania konkrétnej didaktickej techniky
a z toho plynúcich možných problémov v praxi.
Medzi základné ciele patril aj cieľ zistiť a analyzovať základné
informácie spojené s využívaním IKT v praxi učiteľmi primárneho vzdelávania,
rovnako zistiť, akú techniku najčastejšie používajú učitelia v edukačnom procese
a či majú (vnímajú) problémy spojené s jej využívaním.
V rámci výskumu sme mali stanovené okrem iných aj nasledovné
výskumné otázky:
1. Ako hodnotia učitelia svoje zručnosti v používaní IKT?
2. Ako často využívajú učitelia IKT počas edukačného procesu a akú
didaktickú techniku konkrétne?
3. Čo považujú učitelia za najväčší problém spojený s využívaním IKT
v edukácii?
Výskumnej sondáže sa zúčastnilo 111 respondentov – učiteľov
pôsobiacich na 1. stupni ZŠ, z rôznych regiónov, pričom zastúpenie bolo z každého
kraja Slovenska. Z uvedenej vzorky bolo 92,8% žien, najvyššie dosiahnuté
vzdelanie 93,6% respondentov uviedlo magisterské. Takmer rovnaké zastúpenie
bolo v počte škôl nachádzajúcich sa na vidieku (44,1%), voči mestským školám,
pričom prevládali štátne školy (69,4%), druhú skupinu tvorili cirkevné školy.
Medzi základné metódy použité vo výskumnej sondáži patrila dotazníková
metóda. Dotazník bol distribuovaný elektronicky učiteľom primárneho vzdelávania na celom Slovensku náhodným výberom. V rámci kvantitatívnej analýzy
boli využívané vybrané štatistické procedúry určené na spracovanie údajov
z dotazníka. Zber dát bol realizovaný v roku 2015. Na základe zistených údajov
sme sa rozhodli pokračovať vo výskume rozsiahlejšieho charakteru v rámci
projektu VEGA 1/0748/20: Diagnostikovanie digitálnej gramotnosti učiteľov
primárneho vzdelávania v kontexte pregraduálnej prípravy a edukačnej reality,
ktorý v súčasnosti prebieha na našej katedre.
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Chceli sme vedieť, ako hodnotia učitelia svoje zručnosti v oblasti
používania IKT, teda bežne dostupnej didaktickej techniky, s ktorou je možné
sa stretnúť v edukačnom procese. Z našich zistení, až 41,8% učiteľov považuje
svoje zručnosti za veľmi dobré, 55,5% za dobré a 2,7% za nie veľmi dobré,
pričom ani jeden respondent neuviedol možnosť, že s didaktickou technikou
nepracuje. Z uvedeného je možné konštatovať, že učitelia považujú svoje
kompetencie za postačujúce. Je pre nás ale zaujímavé, nakoľko je miera
objektivity sebahodnotenia zachovaná, keďže v praxi sa častejšie stretávame so
skúsenosťami, kedy učitelia nedokážu využívať techniku naplno, prípadne
efektívnym spôsobom. Aj z toho dôvodu sme sa uvedenú skutočnosť rozhodli
hlbšie skúmať v prebiehajúcom výskume.
Viaceré zahraničné štúdie upozorňujú na vážne nedostatky praktických
zručností v oblasti digitálnej gramotnosti, konkrétne vo využívaní IKT. Výskumné
správy konštatujú, že sebahodnotenie respondentov v oblasti digitálnej gramotnosti
je v mnohých prípadoch v oveľa vyššej miere nadhodnotené. Reálne kompetencie
účastníkov výskumov sú na nižšej úrovni ako uvádzajú v dotazníkoch sebahodnotenia. Problémom sa javí skutočnosť, že praktické testovanie je cestou
k zisteniu reálnych digitálnych zručností. Štúdia zároveň potvrdzuje naše
predpoklady, že vlastnenie akejkoľvek techniky nezávisí od kvality digitálnych,
či mediálnych kompetencií (ECDL Foundation, 2016). Túto skutočnosť potvrdzujú aj iné výskumy (Juszczyk, Karasová a kol, 2017). V rámci pregraduálnej
prípravy budúcich učiteľov primárneho vzdelávania sledujeme už niekoľko
rokov pomerne nízku úroveň digitálnych kompetencií a to v najzákladnejších
oblastiach (predovšetkým ide o prácu s hardvérom a softvérom), čo potvrdzujú
aj spomínané štúdie a výskumy. Prax potvrdzuje, že možností práce s digitálnou
technikou, ktorú majú učitelia primárneho vzdelávania k dispozícii, je značné
množstvo.
Na základe uvedeného možno konštatovať, že sebahodnotenie digitálnej
gramotnosti a jej primeranej úrovne môže byť respondentmi nepresné, prípadne
nadhodnotené voči reálnemu stavu a úrovni daných zručností.
V našej výskumnej sondáži sme chceli tiež zistiť, aká je frekvencia
využívania didaktickej techniky v edukačnom procese aké technické zariadenia
sú učiteľmi preferované. V nasledujúcom grafe môžeme vidieť, ako často
využívajú učitelia IKT počas vyučovania. Takmer polovica respondentov
využíva IKT každý deň. Nezameriavali sme sa ale na to, nakoľko je každodenné
využitie IKT súčasťou každého predmetu, prípadne každej hodiny. Uvedené
pripomienky zapracovávame do súčasne prebiehajúceho výskumu. To môže
v niektorých prípadoch vyvolať opačný efekt a pôsobiť u žiakov demotivačne.
Rovnako veľa závisí aj od spôsobu použitia konkrétneho technického zariadenia.
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Graf 1: Frekvencia využívania IKT v edukačnom procese učiteľmi primárneho
vzdelávania (frekvencia je rozdelená od každodenného používania až po žiadne
používanie 7 stupňovou škálou)
Na základe grafu je zrejmé, že u učiteľov prevláda týždenné, až takmer
každodenné využívanie didaktickej techniky.
Zaujímalo nás tiež, akú didaktickú techniku využívajú učitelia najviac.
Kvôli rozsahu príspevku sa nebudeme orientovať na softvér, iba na technické
prostriedky, hardvér. Zaujímali nás nielen konkrétne technické zariadenia, ale
aj frekvencia ich využívania. Škálu sme zvolili štvorstupňovú, pričom hodnota
1 predstavovala nepoužívanie danej pomôcky a 4 veľmi časté využívanie.

Graf 2: Frekvencia využívania konkrétnej didaktickej techniky
učiteľmi počas vyučovania
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Z uvedeného grafu je zrejmé, že najfrekventovanejšími pomôckami,
ktoré učitelia využívajú v edukácii sú počítač (priemer 3,6) a interaktívna
tabuľa (priemer 3,3). Najmenej využívanými sú programovateľné hračky (priemer
1,3). Výrazné zmeny sme nezaznamenali, u učiteľov prevláda používanie
počítača a interaktívnej tabule, čo bol a náš predpoklad. V prípade počítača je
nutné zaoberať sa aj spôsobom jeho využitia, pretože to zahŕňa širokú škálu
možností a konkrétnych aktivít. Počítač môžu učitelia využívať v rámci svojej
prípravy a nie bezprostredne počas výučby. Zaujímavým zistením je nízky
záujem o programovateľné hračky, pričom najmä v nižších ročníkoch prvého
stupňa ZŠ je ich využívanie nielen vhodné ale i efektívne. Tým, že žiaci s danou
robotickou hračkou manipulujú, nemajú bezprostredný kontakt s počítačom
a tým sa viac spĺňa aj kritérium primeranosti používania najmä digitálnych
displejov. Rovnako zručnosti i poznatky, ktoré získajú reálnou manipuláciou sú
trvalejšie a môžu sa žiakom viac spájať s reálnym svetom, čo v prípade virtuálnej
reality predstavuje problém.
Učitelia mali možnosť vyjadriť, čo z ich pohľadu považujú na najväčší
problém spojený s využívaním IKT a edukácii. V nasledujúcej časti uvádzame
najfrekventovanejšie problémy, ktoré vyjadrili učitelia, pričom táto položka
bola dobrovoľná. Z toho dôvodu uvádzame absolútne početnosti respondentov.
Najviac respondentov (28) považuje za jeden z najhlavnejších problémov
zastaralú techniku a s tým spojený neaktuálny softvér (prípadne časté výpadky
internetového pripojenia), nedostatok finančných zdrojov, aby bola technika
inovovaná a softvér aktualizovaný. Niektorí respondenti vyjadrili problém
spočívajúci v tom, že nemajú správcu PC učebne, prípadne toho, kto by
odstraňoval technické nedostatky a softvérové chyby na počítačoch. Siedmi
respondenti považujú využívanie IKT už za presýtený spôsob vyučovania,
upozorňujú na možnú závislosť, slabé a znižujúce sa komunikačné schopnosti
žiakov a to ako v ústnom, tak i v písomnom prejave (napr. absencia diakritiky
a texte a pod.). Učitelia upozorňujú aj na nadmerné hranie PC hier žiakov,
vďaka čomu vzniká tendencia žiakov považovať počítač iba za nástroj na hru
nie za zariadenie umožňujúce rozvíjať svoje vedomosti či zručnosti, ktoré sú
využiteľné v bežnom reálnom živote. Niektorí učitelia (4) vyjadrili problém
spojený s nepostačujúcim sebavzdelávaním, pretože nevedia pracovať s daným
programom, prípadne vnímajú predimenzované množstvo softvéru, ktoré je
k dispozícii, pričom majú problém si z neho vybrať, absentujú príručky,
usmernenia, ako si vyberať efektívne. Preto niektorí učitelia z praxe siahajú po
už vytvorených materiáloch, ktoré často nie sú kvalitné a nespĺňajú didaktické
požiadavky. S tým súvisí odpoveď siedmych respondentov, ktorí vyjadrili
najväčší problém spočívajúci s náročnou prípravou z časového hľadiska. Tento
problém pozorujeme v praxi aj my a problém vidíme najmä v tom, že príprava
digitálnych materiálov v prvotnej fáze pohlcuje značné množstvo času a je to
významný faktor odradenia učiteľov. Možno ak by bolo viac komunikované,
že prvotná príprava je z časového hľadiska najnáročnejšia a ďalšie etapy
obnovovania a aktualizácie jednotlivých cvičení a programov nezaberajú toľko
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času (dokonca čas šetria), boli by učitelia motivovanejší prekonať najnáročnejšiu
fázu. Najmenej početnú skupinu (3) tvorili respondenti upozorňujúci na zdravotné
následky spojené s využívaním IKT ako napr. poškodzovanie zraku, bolesť hlavy
z hluku niektorých dataprojektorov.
Z uvedených dôvodov môžeme konštatovať, že problém neaktuálnych
technických zariadení ako i softvéru pretrváva. Napriek projektom, prostredníctvom ktorých mali školy možnosť získať aktuálnejšiu didaktickú techniku,
kvalita prostriedkov, ktoré boli dodané nespĺňa požadované a očakávané
kritériá. Tento problém považujeme za kľúčový, konštatujeme, že stále trvá.
Napriek tomu, že ministerstvo deklaruje inovácie a poskytovanie aktuálnych
prostriedkov pre školy, vybavenosť škôl je v mnohých prípadoch na nízkej
úrovni, najmä čo sa týka kvality počítačov. Samozrejme sú školy, kde je technické
zabezpečenie na vysokej úrovni a dostatočné, tu sa v praxi stretávame skôr
s problémom, že učitelia nemajú dostatočnú motiváciu pracovať s technikou
a učiť sa neustále niečo inovatívne. V tejto oblasti je nevyhnutné riešiť otázku
primeranosti a efektivity. Platí, že menej je viac a preto predimenzované
používanie akejkoľvek techniky by nemalo byť v edukácii prítomné. Predovšetkým na prvom stupni potrebujú žiaci získať klasické kompetencie, digitálne
kompetencie si utvárajú veľmi prirodzene a intuitívne.
Závery z výskumnej sondáže, diskusia
Napriek neustálym inováciám a nevyhnutnej potrebe disponovať
digitálnymi kompetenciami sa v praxi ukazuje, že úroveň a miera potrebných
zručností u učiteľov, nie je vždy dostatočná. Pritom i štátny vzdelávací program
(a to v rámci všetkých stupňoch vzdelávania) operuje a vyzdvihuje aj túto
kompetenciu, ktorú je potrebné rozvíjať aj u detí mladšieho školského veku.
Hoci sa javí, že v súčasnosti je digitálna gramotnosť dostatočne rozvinutá, ak
sa bližšie orientujeme na jednotlivé oblasti merateľnosti digitálnej gramotnosti,
môžeme naraziť na viaceré problémy a otázky s tým spojené. Napríklad z našich
skúseností z praxe sa ukazujú niektoré oblasti rozvinuté viac, iné menej, až
nedostatočne. Budúci učitelia primárneho vzdelávania disponujú pomerne
kvalitnými zručnosťami spojenými s využívaním kyberpriestoru a najmä
sociálnych sietí, zvládajú aj nadštandardné úpravy a bez problémov ovládajú
aplikácie, keď sa však zameriame na bežné schopnosti ovládania hardvéru či
softvéru, zisťujeme viaceré nedostatky. Základná práca s periférnymi zariadeniami, ako je napr. pripojenie dataprojektora k notebooku a jeho následné
softvérové nastavenie, sa javí ako pomerne problematická záležitosť. Podobne
je to i so základnými úpravami a bežnou prácou v programoch balíka MS
Office. Mnoho rokov pozorujeme skutočnosť, že študenti v oveľa nižšej
percentuálnej úspešnosti dokážu nastaviť formátovanie odseku, automatický
obsah vo Worde, prípadne naplno využívať možnosti, ktoré ponúka PowerPoint
a pod.
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V teréne v praxi sme sa stretávali často s pojmologickými nepresnosťami
až nesprávnym pochopením. Učitelia v praxi frekventovane používajú pojem
„využitie IKT“ na akúkoľvek činnosť, ktorú si najčastejšie spájajú s používaním
počítača a nerozlišujú napr. mediálnu gramotnosť a prácu s informáciami od
digitálnych zručností. V praxi sa stretávame s tým, že učitelia nevyužívajú
možnosti digitálnych médií naplno, prípadne ich funkčnosť využívajú len
okrajovo (pomerne často sme videli, že interaktívna tabuľa slúži iba ako
prostriedok na premietanie rozprávok a iných videí napr. z Youtube, prípadne
ako premietacie plátno na prezentovanie akejkoľvek prezentácie. Čím sa znižuje
efektivita využitia a rovnako sa obmedzujú možnosti plnohodnotného použitia
interaktívnej tabule. Podobne je to s inými zariadeniami. Nechceme tým ale
konštatovať, že je to bežný jav, ani hodnotiť na tomto mieste, aké percento
využíva digitálne médiá takýmto spôsobom, pretože na druhej strane sme sa
stretli aj s komplexným využitím digitálnych prostriedkov s cieľom ich
efektívneho využitia, slúžiaceho na skvalitnenie edukačného procesu a doplnenie
absentujúcich alternatívnych možností (ako je napr. využitie iných pomôcok
v edukačnom procese, ktoré sú bežne dostupné a je možné ich využiť reálne,
bez potreby použitia techniky).
Aj na základe pozorovaní v nami realizovanom výskume, ktorý bol
orientovaný na skúmanie mediálnej gramotnosti učiteľov a žiakov sme zistili,
že učitelia napriek potenciálu konkrétneho technického zariadenia, využívajú
IKT jednostranne. Učitelia primárneho vzdelávania využívajú predovšetkým
PowerPointové prezentácie, prípadne tlač pracovných listov z elektronickej
formy (najbežnejšie z textového editora). Možnosti interaktívnej tabule, rovnako
niektorých programov sú využívané v oveľa menšej miere. Napriek interaktívnym
programom a rozsiahlym možnostiam, prevládalo využívanie interaktívnej tabule
(28 základných škôl z celého Slovenska, N=151 učiteľov) na prehrávanie videí
či prezentovanie prezentácií (Karasová, 2020).
Podľa konštatovaní učiteľov vidíme viaceré pretrvávajúce problémy,
ktoré sú najčastejšie spojené s nedostatočných hardvérovým vybavením škôl.
Aj vzhľadom na naše našich skúsenosti z praxe môžeme vidieť, že učitelia by
radi pracovali s aktuálnymi prostriedkami, ktoré je možné využiť v edukácii,
avšak škola nemá na to dostatočné finančné prostriedky. Na druhej strane je
zrejmá aj určitá presýtenosť spojená s využívaním IKT, čo môže byť spôsobené
aj ich jednostranným používaním, prípadne frekventovanou implementáciou.
V kontexte uvedeného konštatovania je nutné vypracovať didaktické usmernenia,
odporúčania. „Učitelia rozhodujú o tom ako, čo, kedy, a aké technológie a médiá
by mali byť implementované v procese vzdelávania a výučby detí, rozvíjania
ich záujmov, formovania gramotnosti: čítania, písania a počítania, zohľadňujúc
sociálne a kultúrne kontexty, v ktorých fungujú. Výber správneho druhu
vzdelávacieho média v školskej triede je rovnaký ako výber iných učebných
materiálov potrebných v procese učenia. Učitelia by mali byť preto neustále
reflexívni, zodpovední a mali by využívať zámerné aktivity na podporu
pozitívnych výsledkov vzdelávania pre každého žiaka“ (Juszczyk, 2017, s. 19).
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Záver
Nakoľko nedostatky v praxi pretrvávajú nemôžeme aktuálne objektívne
zhodnotiť, pretože výsledky výskumu, ktorý realizujeme v rámci projektu, ešte
nemáme k dispozícii. Predpokladáme ale, že sa situácia mohla rapídne zmeniť
i vzhľadom na pandémiu, kvôli ktorej boli nútení mnohí učitelia aj budúci
učitelia skvalitniť svoje kompetencie v oblasti digitálnej gramotnosti. Predovšetkým vzhľadom na online vzdelávanie a s tým spojené nevyhnutné schopnosti
ovládania komunikačných programov/aplikácií, prostredníctvom ktorých prebiehala výučba.
V pregraduálnej príprave považujeme za nevyhnutné skvalitniť úroveň
digitálnej gramotnosti u študentov, aby vedeli využívať IKT zodpovedne
a efektívne.
Na základe výsledkov výskumnej sondáže je zrejmé, že v oblasti
efektívnej a prospešnej implementácie IKT je potrebné pokračovať. Prispieť ku
kvalitnej edukácii s dôrazom na potreby súčasti je nevyhnutné skvalitňovať
úroveň digitálnej gramotnosti ako u budúcich učiteľov, tak aj u učiteľov v praxi.
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Filozofie vzdělávání světa – poznámky k problematice
nejen sociální pedagogiky
Philosophy of World Education – Notes on the Issue
of not only Social Pedagogy
Ladislav Zapletal, Jana Absolonová, Jaroslav Absolon
Abstract
The ideas for educating the world to apear repeatedly throughout
history, have beanin again formulated different modifications recently.
The mankind is becoming powerless due to the loss of general ideas
while solving global problems, the problems connected with the spead of
sustainable development overal moral devastation, the growth of
ecological and ethical global problems. The dictum of commerce has
been quite recklessly penetraiding through all the spheres of social life
and preventing to solve the problems such as poverty and famine,
homelessness, une, unemployment, xenophobia, lokal wors, etc.
The stimulus for considering global education and education as
one of the significant instruments for solving global problems could be
seen not only in helplessness in finding other solutions but also in the
succesful design of life-long learning conception. The conception becam
a prevailing philosophy in the sphere of education within the last two
decades – especially in the sphere of educating the adults – and started to
acquire quite particular forms ad different modifications such as the
learning enterprise, learning city, learning society. The idea results from
the fact that peaple have been living in social relations since the
begenning of their existence and the condition for the existence, course
of life and happiness could be viewed as their involvement in human
community. The proces sis conditioned by the ability of socialization, i.e.
the ability of learning and education.

Keywords: World education. Philosophy of wducation. Globalization.
Education.
Dnes, v době, kdy je v podstatě nemožné prožít plnohodnotný život bez
bezproblémového sociálního zabezpečení, bez akceptování obecných
sociálních hodnot a norem, bez přijetí převládající sociální filozofie, si nelze
představit plněhodnotnou lidskou existenci bez učení. Základní podmínkou pro
obecné přijetí takovéto sociální filozofie a její všeobecné respektování je její
odpověď na základní tužby lidstva jako celku. Problémem asi bude definovat
základní tužbu lidstva. Má-li mít takovou míru obecnosti, aby byla přijímána
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všeobecně, bude patrně obsahovat ideu individuální lidské svobody,
realizované v kontextu všeobecné humánnosti. Měla by být univerzální
a přijímat pro všechny stejná pravidla lidského bytí jako základní princip
existence. Musí hledět dopředu, k lepší budoucnosti pro všechno lidstvo. Pokud
by se kdy podařilo takovouto filozofii nastolit, pak bychom mohli mluvit
o korelaci reality s konceptem .
Koncept vzdělávání světa není ideou zcela novou. Humanizmus
a filozofie vzdělávání světa prolínají celé dějiny filozofie od antiky přes
renesanci až po současnost. Humanistické ideje a světový optimizmus prolínají
veškeré pokrokové myšlení až do druhé světové války, jejíž ukončení bylo
spojováno s velkými nadějemi na vytvoření nového světového řádu, jehož
institucionalizace byla spojována se vznikem Spojených národů. Avšak při
střetu se stále se prohlubující diverzifikovaností světa a vznikající globální
společností tyto ideály brzy zešedivěly.
V padesátých letech se dostal do popředí koncept psych-sociální
evoluce, kterou propagoval např. Julian Sorell Huxley (první generální ředitel
UNESCO) nebo Piere Teilhard de Chardin (se svým spojováním darwinismu
a křesťanství). Humanita se pro ně stala základním měřítkem při řešení
možnosti sjednocení lidstva. Ušlechtilost těchto idejí však končila na realitě
studené války, lokálních válkách, bezohledných komerčních zájmech,
národnostních a náboženských hysteriích.
Zmizely sebedůvěra a optimismus. Morální a sociálně-psychologické
problémy jsou sice upřednostňovány jako základní piliře tzv. svobodné
společnosti, ale jsou neustále nabourávány mocenskými zájmy, drogovou
kulturou, zvyšující se kriminalitou, terorismem, úpadkem rodinné struktury,
devastací životního prostředí a neustálou nukleární hrozbou. Na straně druhé
většina světové populace, žijící v tzv. rozvojových zemích (kde i pojem
„rozvojové“ je důsledkem obrany svědomí bohatých zemí), se snaží o holé
přežití pod metlou chudoby, přelidnění a nevědomosti.
Rozdíl mezi chudými a bohatými zeměmi se prohlubuje ze dne na den.
Tak např. v roce 1994 byl podle údajů světové banky rozdíl v HDP mezi
nejchudšími a nejbohatšími zeměmi 1 : 474 (Rwanda 80 dolarů a Švýcarsko
37 200 dolarů) a v současné době je tento rozdíl ještě propastnější 1 : 547.
Nikdy v historii lidstva nebyl zaznamenán tak velký rozdíl v bohatství a životní
úrovni mezi zeměmi. Vzhledem k prohlubování tohoto rozdílu se pak logicky
prohlubují i šance a možnosti řešení až k prahové možnosti řešení situace
vlastními silami.
Hovoříme často o pojmech průmyslové revoluce – první, druhá, třetí
ad. Při tomto členění se opět uvažuje pouze v kontextu průmyslových elit. Přitom
je zcela evidentní, že k ukončení průmyslové revoluce zdaleka ještě ve světě
nedošlo. Pro nemalou část lidstva tento proces teprve začíná. Pro úspěch koncepce
Vzdělávání světa je především potřebná globální společensko-sociální filozofie,
liberální k většině lidstva. V podmínkách rozdílného socioekonomického
prostředí však dosud nejsou vytvořeny podmínky pro její realizaci.
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Současně stojí lidstvo před další závažnou otázkou, kterou je stále
rychlejší proces globalizace světa. Výsledek procesu globalizace je zatím stále
nejistý, protože není nijak regulován a prosazuje se v podstatě živelně,
s převládající rolí samoregulačních tržních mechanismů. Globalizace vytvořila
nové prostředí pro prosazování skupinových komerčních, politických,
etnických či náboženských zájmů. Otázka regulace procesu globalizace je
otázkou rovněž osudovou. Jak udělat tento proces lidským, jak ho podřídit
vytčeným humanizačním cílům. A právě zde je nesporné pole působení
vzdělávání světa. Ovšem vzdělávání světa může sehrát svoji úlohu jen za
určitých předpokladů, kterými jsou např. vytyčení nesporných cílů, organizační
zajištění, financování aj. Tato záležitost bude asi problémem základním.
Vyplývá to např. ze skutečnosti, že v posledních letech se vydává stále
nedostatečný počet prostředků na vzdělávání, které ještě v řadě zemí nepatří
mezi priority při vyjadřování potřeb, vzdělávání není pojímáno jako investice
do lidských zdrojů, ale jen a jen jako nezbytný základ. Proto by organizační
zajištění projektu vzdělávání světa asi bylo velmi problematické.
Jednou z možných cest je také využívání počítačových sítí. Globální
světové vzdělání by zde mělo mít své stálé místo, organizované na principu
světovém i regionálním, respektujícími národní identitu a lokální vzdělávací
potřeby, respektující rozmanitou rozmanitost etnickou, rasovou, zahrnující
i všechny menšinové skupiny. V jakékoli společnosti (národní i nadnárodní)
není testem demokracie zajištění práv a privilegií většiny, ale právě zajištění
práv všem menšinám a pro všechny. Pro filozofii globálního vzdělávání by
tento přístup měl být samozřejmostí.
Zároveň s rozvojem světových komunikačních sítí musí vzdělávání
světa rozvíjet svoji organizační síť. Lokální centra této sítě by nemusela mít
národní základ Národní identifikace by neměla překrývat přístupnost všem
lidem světa, bez ohledu na národnost, rasu, pohlaví, náboženství nebo etnickou
příslušnost. Lokální centra vzdělávací sítě by měla tento přístup respektovat
jako základní atribut svého poslání (Pasternáková, 2015). Proto by ustanovení
světové komunikační sítě mělo být významnější než ustavení regionálních nebo
lokálních center. Vzdělávání světa by tak mohlo pomoci při řešení problémů
vyplývajících z globalizace i v boji proti extrémnímu nacionalismu, který byl
mnohdy příčinou světových krizí a kolizí v několika posledních staletích.
Vzdělávání světa by se tak mohlo stát významným činitelem v boji za přežití
lidstva.
Odborníci v oblasti vzdělávání a zejména v oblasti celoživotního
vzdělávání se shodují v názoru, že existuje formule, která vyjadřuje schopnost
společnosti produkovat národní statek v 21. století. Je to:
½-2–3
Tato číselná formulace znamená, že bude potřeba jen polovina
pracovních sil, ale musí být dvakrát schopnější, připravenější, čili vzdělanější,
aby produkovala třikrát více oproti dnešnímu stavu. Tento vzorec představuje
trend, kterým se naše civilizace vydává, je to trend, který vede k prosperitě,
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k seberealizaci jednotlivců, k seberealizaci celých skupin lidí. Je to však
současně jakýsi Damoklův meč nad společnostmi, který nás upozorňuje, že
v této chvíli je pro společnost nejdůležitější investicí celého lidského
společenství vzdělávání.
Významný odborník na problematiku vzdělávání dospělých Kotásek
(2011) chápal již na přelomu tisíciletí celoživotní vzdělávání systémově
a průřezově, kdy není možné oddělit jednotlivé složky od soustavy, protože
každá je jenom prvkem nebo subsystémem, který ovlivňuje fungování celku.
Ten má svůj vývoj odpovídající společenským podmínkám a stupni poznání.
Úroveň naší vzdělávací soustavy dokumentoval Kotásek řadou konkrétníchj
údajů. Závislost dalšího vzdělávání na vzdělávání školském je především ve
vztahu ke vzdělávání. Ze sociologických výzkumů je známo, že nejčastěji se
dalšího vzdělávání zúčastní lidé s vyšší úrovní vzdělání a naopak. Projekt
OECD – Přechod mezi školou a prací (School to Work transition) (OECD,
1996) prezentuje potřebu realizace programů pro ty, kteří nemají sklon a vůli
se dále vzdělávat. Navrhuje, aby tito lidé byli v období školní docházky,
případně po ní, k dalšímu vzdělávání vhodnou sociální politikou a politikou
zaměstnanosti přitahováni a motivováni. Společnost si musí uvědomit, že
vzdělání není pouze věcí pedagogů či andragogů, ale věcí celospolečenskou.
Přední rakouský teoretik prof. Werner Lenz (2011) nastavuje současně
pojímanému „novému Evropanovi“ kruté zrcadlo: „vychází nám jasně
ekonomicky determinovaný obraz člověka: vyžaduje se flexibilní kus lidského
potenciálu, polyglotní, ze života se těšící konzument, disponibilní,
kvalifikovaná pracovní síla, kterou neruší, daři-li se se mnoha bližním špatně
a která s plnou důvěrou spoléhá na svou výkonnost.“ A okamžitě na to reaguji
názorem: „Sympatizuji s takovým chápáním vzdělávání, které v sobě zahrnuje
schopnost říci ne a vzepřít se učení nového evropanství, a které uznává jako
podstatnou lidskou kvalitu kritiku ve smyslu věci posuzovat.“ Staví se proti
pragmatizaci a ekonomizaci vzdělávání. Lenz dále konstatuje, že za daných
společenských poměrů se nezdá být účelné zdůrazňovat profesní vzdělávání,
proti vzdělání všeobecnému, politickému, občanskému. Právě tak nevhodné se
jeví oddělování školního, univerzitního a dalšího vzdělávání, označovaného
často jako „model tří sloupů“. Vzdělávání jako život doprovázející komponenta
lidské existence, není žádným segmentovaným trhem pro instituce, nýbrž
sebeutvářející proces osobnosti.
Společenské a vědecké prostředí, které je charakterizováno
protikladnou jednotou diferenciace a integrace současných věd je složitým
procesem, ve kterém se vynořuje mnoho otevřených otázek. Mezi nimi má
zaujímá zásadní význam otázka metodologické produktivnosti vzájemného
vztahu různých vědeckých disciplin, a to zejména problém multidisciplinarity
a interdisciplinarity.
V označení „multidisciplinárnost“ je v samotném jádru „multi“,
znamenající mnoho, tedy je o mnohodosciplinárnost. Z významu tohoto pojmu
vyplývá, že jde o přiřazení několika věd vedle sebe a prosté shrnutí toho, co
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jsou vědy schopné vypovědět ze svého hlediska o určitém předmětu zkoumání.
To je však pouze jeden a první krok, který sám o sobě nemůže stačit.
Multidisciplinarita může být dokonce zdrojem zavádějících závěrů.
K produktivním řešením a k tvořivé syntéze nemůže vést multidisciplinárnost, ale interdisciplinárnost. Skutečný rozvoj poznání neznamená
jen poznání nových faktů, ale i jejich interdisciplinární analýzu, poznání
vnitřních a vnějších souvislostí a tvořivou vědeckou syntézu, do které se
následně promítne zevšeobecnění i na pojmotvorné úrovni.
V jádru sémantického významu „interdisciplinárnosti“ je předpona
„inter“, znamenající „uvnitř“, „mezi“. Jde o zvnitřnění vztahu, o vztah, souvislost,
tedy vzájemné působení, možnost, či vztah interakce. V interdisciplinárním
spojení věd se jednotlivé vědy vzájemně metodologicky ovlivňují s cílem
rozšíření horizontu poznání. Významnou zásadou takto pochopeného
interdisciplinárního vztahu je, že v něm musí plnit integrující funkci ta věda,
pro kterou je daný předmět zvláštním předmětem jeho zkoumání a která se ze
svého hlediska nezaobírá jen určitou stránkou (jak tomu může být u dalších
participujících věd, které se na interdisciplinárním vztahu podílejí). Interdisciplinárnost se zformulovala postupně jako metodologický princip, založený
na uplatňování integrace (nejen eklektického přiřazení) hledisek, poznatků,
pojmů různých disciplin (sociologických, filozofických, psychologických,
pedagogických aj.) v jejich interaktivním vztahu. Gnozeologická funkčnost
takového vztahu je dána:
 Specifickou povahou předmětu zkoumání
 Úsilím poznat nejen jeho abstraktně vymezenou povahu, ale jeho
mnohotvárnou, mnohorozměrnou, dynamickou celistvost projevující
se v reálných podmínkách společenského života.
Interdisciplinární funkce plní nejen vědní disciplíny, ale i některé
pojmy. Jedním z pojmů, které takovou integrativní funkci plní – ve vztahu
k teorii i praxi, je pojem potenciál. V základním významu pojmu potence je
vyjádření schopností a možností jejích projevů a uplatnění. Ve filozofii pojem
potenciální znamená především možný, nebo vztahující se k možnosti,
možnostem. Tyto možnosti mohou být aktuální nebo latentní, aktivují se
v určitých vnitřních a vnějších podmínkách. Pojem potenciál je teoreticky
funkční především ve vztahu k lidské subjektivitě (např. poenciál tvořivosti),
ale může být použitý a také se tak používá i ve vztahu k reáliím, které sice
subjektivitu nemají, ale participují na stavech či aktivitách individuálních nebo
sociálních subjektů.
Jakmile se pokusíme lidský či ekonomický potenciál definovat
všeobecně, jde o natolik mnohotvárný fenomén, že nevystačíme jen s kritérii
tradiční logiky a definicí na základě určení genus proximum a differencia
specifika. Spíše nám bude vyhovovat definice pomocí charakteristiky
pojmového obsahu. V tomto smyslu bychom mohli lidský potenciál všeobecně
definovat jako soubor schopností a vlastností člověka myslet, kooperovat
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s určitým zaměřením, s určitou intenzitou, mírou cílevědomosti a v určitých
podmínkách s určitým očekávaným efektem. Stručně lze říci, že potenciál
vyjadřuje soubor možností a dispozic k jejich realizaci (Zahatňanská, Nagy,
2020).
Kdybychom v rámci uvedených disciplin pracovali pouze s takovým
všeobecným definováním pojmu potenciál nutně by se nám ztrácelo z jeho
aplikovaného obsahu několik stránek mohotvárnosti a polyrozměrnosti tohoto
fenoménu, který může mít pro sociální pedagogiku, jak teoretický, tak
praktický význam. Proto je žádoucí a významné postihovat fenomén lidského
kapitálu v jeho celistvosti a mnohorozměrnosti. A právě zde nastupuje
metodologický význam interdisciplinárního přistupu.
Pokud tento přístup uplatníme, můžeme lidský potenciál pochopit jako
strukturovaný potenciál, např. gnozeologický, vědomostní (daný poznatky
a vědomostmi), pracovní, kulturní, týmový, participační, socializační,
komunikační, organizační, axiologický, mravní, ekonomický, zdravotní,
životní, občanský apod. Na tomto a strukturování obsahu daného pojmu se už
musí podílet v interdisciplinární spolupráci další vědy jako je filozofie,
psychologie, sociologie, ekonomika, etika, kulturologie, jazykověda, medicína,
pedagogika - modifikovaná do předmětného zaměření sociální pedagogiky,
andragogiky, speciální pedagogiky, ale i bez takovéto modifikace apod.
Lze se domnívat, že skloubení různých rozměrů lidského potenciálu je
evidentní a je předpokladem jeho konkrétní celistvosti (Jablonský, 2010). Bez
pochopení dané skloubenosti není možné na úrovni logické konkrétnosti teorie
pochopit podstatu tohoto fenoménu a vzájemnou propojenost těch nebo jiných
stránek, které mohou v různých souvislostech vystupovat do popředí.
V důsledku rozvoje moderní integrativní metavědy a jejích různých
metateorií se integrativnost projevuje i v jiném směru, než bylo dosud uváděno.
Obecná teorie systémů, ať už v podobě, v jaké ji v první polovině
dvacátého století zformuloval její zakladatel L. von Bertalanffy (1976), anebo
v jejích současných aplikovaných podobách, umožňuje vnímat a vysvětlovat
systémové souvislosti a vnitřní propojenost struktury prvků, které determinují
a tvoří sociálně pedagogický proces. Systémový přístup umožňuje poznávat
funkci sociální pedagogiky, přes vzájemně a specifickým způsobem propojené
a determinované potenciály všech prvků, celku i jeho částí. Systémový přístup
umožňuje vnímat podstatu předmětu svého zkoumání přes poznání zákonitostí
uspořádaných struktur a funkčních vztahů.
Záver
Synergický přístup umožňuje hlouběji pronikat do podstaty velkých
systémů, ve kterých je nevyhnutelnou součástí velká míra entropie –
neuspořádanosti, neurčitosti, šumů, chaosu, náhod a krizí. V důsledku rozvoje
synergetiky jako vědy o současnosti a samoregulaci ve složitých systémech
a její uplatnění ve společenských vědách se změnilo chápání chaosu, docenil se
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jeho význam pro existenci člověka, jeho poznání, pro rozvoj sociálního
potenciálu. Chaos se začíná chápat nejen jako opak uspořádanosti, ale i jako
nevyhnutelná fáze systému. V procesu globalizace se znásobuje nejen síla
a význam vazeb, ale i plánovaných a náhodných synergických efektů. Nejen
stabilita, ale i labilita je přirozený stav věcí a procesů. Jedním ze základních
principů synergismu je princip, který říká, že stabilita jako relativně trvalý jev
je příznakem stagnace a nepružnosti systému (dostatek příkladů nám dávají
dějiny lidstva). Stále více je akceptován tzv. synergický paradox, že
nejstabilnější je nejméně stabilní.
Holistický přístup spočívá ve zdůrazňování východisek systémových
jevů, v akceptování principu celistvosti, z kterého vyplývá, že celek je vždy
více než součet jeho jednotlivých částí, z principu, že sociální jevy jsou svázané
do komplexní, vzájemně se ovlivňující a mnohovrstevnaté sítě, kde všechno se
vším souvisí. Holistický přístup se uplatňuje např. v cílech globální výchovy,
zdůrazňováním rovnocennosti a propojenosti vnitrosystémových prvků jak
globálních, tak lokálních, mnohovrstevné propojenosti prostoru (existence
člověka s existencí planety), času (propojenost problémů minulosti, přítomnosti
a budoucnosti), princip rovnocennosti jednotlivých faktorů rozvoje osobnosti,
např. intelektuálních, citových, tělesných a jiných schopností v rozvoji
a uplatnění potenciálu.
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Prežívanie stresu z perspektívy učiteľov
v čase pandémie a dištančného vzdelávania
Dealing with Stress from Teachers´ Perspectives during
the Pandemic Situation and Distance Learning
Lucia Ptáčníková, Róbert Rácz
Abstract
The primary aim of the study was to detect stress (overall level and
dimension of helplessness and self-efficacy) by the help of the Slovak
version of the PSS-10 questionnaire in a group of Slovak teachers
(N = 371) during the coronavirus pandemic. The results of online data
collection from teachers from all regions of Slovakia reflect a moderate
level of perceived stress (M = 20.06, SD = 7.78) in the population of
teachers. A low level of stress is made up of 1/5 of the research group of
teachers involved. The aim was also to verify the level of stress between
the different age groups of teachers and also with regard to the different
time that teachers devote to their interests on a daily basis. There were
statistically significant differences (p <.05) between groups of teachers
in the age group 36-45 years compared to the age category 46 and older,
in terms of an average higher score of perceived stress in 36-45-year-old
teachers. The results of the studies confirmed that teachers who pursue
their interests for more than two hours a day achieve significantly
(p <0.001) lower level of perceived stress compared to teachers who
pursue their interests up to a maximum of two hours a day. The results
are in accord with the WHO (2020) recommendations that engagement
with interests is associated with lower levels of stress.

Keywords: Teachers. Stress. Interests. Distance learning.
Úvod
Už je to viac než rok, odkedy sa lokálne ohniská nového koronavírusu
SARS-CoV-2, v tom čase klasifikované pod kategóriu „epidémia“, rozšírili do
takej miery, že z ochorenia COVID-19 sa stala celosvetová pandémia. Nový
vírus ovplyvnil fungovanie mnohých oblastí každodenného života. OzamizEtxebarria et al. (2020, p. 1) uvádzajú, že pandémia COVID-19 doslova
„zmenila naše chápanie sveta, ako sme ho poznali predtým.“ Ľudia sa museli
prispôsobiť novej situácii a okolnostiam nielen v rovine svojho osobného či
súkromného bytia, ale taktiež vo sfére pracovného života. Charakter mnohých
profesií sa zmenil, prípadne sa v rôznej miere modifikoval. Ako uvádzajú
Smith a Lim (2020), tvrdé opatrenia v rovine sociálneho dištancu a lockdown-
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ov, uplatňované od vypuknutia pandémie, viedli k významným zmenám
z hľadiska medziľudských vzťahov. Tie u mnohých ľudí vytvorili pocity
izolácie a osamelosti. Potreba eliminácie vzájomných osobných kontaktov sa
pretavila aj do oblasti vzdelávania. Štúdie Viner et al. (2020), Sheikh et al.
(2020) či Van Lanckera s Parolinom (2020) potvrdzujú, že zatvorenie škôl
v záujme sociálneho dištancovania bolo v globálnom meradle jedným
z najbežnejšie využívaných preventívnych opatrení pred šírením ochorenia
COVID-19. Uvedené kolektívy autorov zároveň poukazujú na konzekvencie
nového vírusu v rovine zdravotných, psychologických, sociálnych, ekonomických
a edukačných dopadov. Údaje Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie,
vedu a kultúru (UNESCO, 2020b) odhadujú, že koncom marca 2020 mohlo byť
z dôvodu zatvorenia škôl zasiahnutých viac než 1,5 miliardy študentov na
celom svete. Približne polovica z uvedeného počtu žiakov (vyše 850 miliónov)
sa vzdelávala doma ešte aj o osem mesiacov neskôr, teda v začiatkoch
školského roka 2020/2021 (Ozamiz-Etxebarria et al., 2020). Odkazujúc sa na
skoršie štúdie (napr. Al Lily et al., 2020; Besser et al., 2020; Ng, 2007),
vypovedajúce o prítomnej stresovej symptomatológii v rámci učiteľskej
profesie, pandémia vyeskalovala stres zapríčinený pracovným preťažením,
problémami v medziľudskej komunikácii, nedostatočnou úrovňou predošlého
zaškolenia a neistotou zamestnania (Barnová a Krásna, 2020). Tieto faktory sa
v čase prebiehajúcej pandémie výrazne zvýšili (Santamaría-Dosil et al., 2021).
Viaceré odborné literatúry stres charakterizujú ako rušivý faktor či záťažový
podnet (Jablonský a kol., 2012), pôsobiaci na organizmus z vonkajšieho alebo
vnútorného prostredia; ako reakciu na nerovnováhu medzi vnímanými
požiadavkami a vnímanými schopnosťami tejto požiadavke vyhovieť; prípadne
ako takú udalosť či situáciu, kedy jednotlivec vníma možné ohrozenia integrity
z hľadiska svojej telesnej, duševnej či sociálnej pohody, a to pod vplyvom
pôsobenia rôznych stresorov (Nolen-Hoeksema et al., 2012; Gabrhelová, 2021;
Barnová a Gabrhelová, 2017; Barnová 2018, 2020). Lee (2012) uvádza, že
z hľadiska súčasných výskumných koncepcií stresu môžeme uvažovať o troch
hlavných perspektívach: o biologickej (s centráciou na analýzu fyziologických
odpovedí organizmu na pôsobenie stresorov), o environmentálnej (so zameraním
sa na pôsobenie životných udalostí ako stresorov) a o psychologickej, ktorá sa
zameriava na subjektívne prežívanie stresu a emocionálne reakcie (Ráczová,
Hricová, Lovašová, 2018). Jednou z koncepcií stresu, ktorá vychádza zo
známej Lazarusovej teórie, a ktorá zároveň ponúka jednoduchý nástroj
k zisťovaniu úrovne aktuálne prežívaného stresu, je Škála vnímaného stresu
(Perceived Stress Scale) od Cohena, Kamarcka a Marmelsteina zo začiatku
80-tych rokov 20. storočia (Örücü, Demir, 2009). Okrem celkovej úrovne
percipovaného stresu zachytáva táto škála aj dve dimenzie – subškálu Vnímanej
bezmocnosti a Vnímane sebaúčinnosti. Bezmocnosť odzrkadľuje pocity hnevu
a bezmocnosti, Vnímaná sebaúčinnosť, naopak, vyjadruje subjektívne vnímanie
schopnosti zvládať svoje problémy (Ráczová, Hricová, Lovašová, 2018).
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Výsledky najnovších výskumov naznačujú, že dopady pandémie sa
negatívne podpísali nielen pod psychický stav študentov (Cachón-Zagalaz et
al., 2020; Idoiaga et al., 2020a; Idoiaga et al., 2020b; Santamaría-Dosil et al.,
2021), ale aj učiteľov, u ktorých sa nakumulovali vysoké hodnoty (úrovne)
stresu. Besser et al. (2020) zistili, že zvýšená miera stresových reakcií
u pedagógov bola zapríčinená tlakom prameniacim z nutnosti prispôsobiť sa
novej situácii v rekordne krátkom čase, a zároveň z potreby zabezpečenia
ďalšieho chodu vzdelávania žiakov v online, resp. dištančnej forme. Poukazuje
na to aj UNESCO (2020a), tvrdiac, že zmätok a stres učiteľov nespôsobilo len
náhle zatváranie škôl a prerušenie prezenčnej formy vyučovania, ale tiež
celková neistota z hľadiska dĺžky trvania prerušeného edukačného procesu
v kombinácii s pomerne slabou úrovňou vedomostí a predošlých skúseností
s vyučovaním na diaľku. Už skoršie štúdie (napr. Cuervo et al., 2018)
demonštrovali prítomnosť častejších pocitov úzkosti, tenzie, vyčerpania, stresu
a zníženej spokojnosti s vykonávanou prácou u učiteľov využívajúcich
informačno-komunikačné technológie pri práci z domu. Ako uvádzajú Kim
a Asbury (2020), vykonávanie nepríjemnej a emocionálne nenapĺňajúcej
profesie je často spojené s vyčerpaním psychologických zdrojov, a to
predovšetkým u pracovníkov pomáhajúcich profesií a odborníkov z oblasti
vzdelávania. V kontexte pedagogickej činnosti a z aspektu dlhodobého
hľadiska môžu tieto problémy rezultovať do zníženej dôvery vo vlastné
schopnosti vykonávať prácu a taktiež k sťaženému riadeniu správania sa
študentov (Burić, Kim, 2020). Výskum Ozamiz-Etxebarria et al. (2020),
ktorého cieľom bolo merať úrovne stresu, úzkosti a depresie u španielskych
učiteľov (N=1633) v čase pandémie, odhalil vysoké percento pedagógov
vykazujúcich priemerne vyššie hodnoty anxiety, depresie a symptomatiky
prežívaného stresu. Práve z hľadiska stresu je dôležitých niekoľko zistení:
50,6% participantov pociťovalo prežívanie stresu, 14,1% učiteľov uvádzalo
prežívanie silného stresu a 4,5% respondentov dokonca pociťovanie extrémne
silného stresu; signifikantne vyššie úrovne stresových reakcií prežívali
respondenti z radov pedagógov, ktorí mali 47 a viac rokov a zároveň aj ich
mladší kolegovia (v rozhraní 23-35 rokov) v porovnaní s učiteľmi vo veku 3646 rokov; štatisticky významné (p<.001) rozdiely prežívaného stresu sa
preukázali aj pri interpohlavných komparáciách, kde vyššie priemerné hodnoty
stresu vykazovali ženy-učiteľky v porovnaní s mužmi. Prezentované výsledky
sú v zhode so zisteniami Santamaría-Dosil et al. (2021), ktorí tvrdia, že aspoň
50,4% pedagógov uvádza v čase COVID-u mierne stresové príznaky, pričom
ženy vykazovali v priemere vyššie stresové symptómy než muži. Spomenutý
španielsky kolektív autorov dodáva, že učitelia hromadia nakumulovaný stres
od marca roku 2020 – okrem iných faktorov – aj z dôvodu nadmerného
pracovného zaťaženia, nedostatku jednoznačných pokynov a nedostatku
zdrojov potrebných k zvládaniu situácie (copingové stratégie). Svetová
zdravotnícka organizácia (WHO, 2020) vydala odporúčanie ostávať aj napriek
práci z domu v kontakte s ostatnými kolegami, a naďalej sa venovať svojim
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záujmom. Na dôležitosť venovania sa svojim záujmom upozorňujú aj Barrios
a Torales (2019), ktorí tvrdia, že stres a vyčerpanie je možné redukovať práve
vlastnými záujmami, ale aj relaxáciou, zdravou životosprávou, a humorom.
Počet hodín denne, ktoré učitelia venujú svojim záľubám, je výskumne
spomenutý skôr v kontexte odporúčanej aplikačnej roviny možného zníženia
stresu ako samotným predmetom výskumu (Kagwe, Ngigi, Mutisya, 2018;
Talidong, Toquero, 2020; Aulén et al., 2021). Preto je potrebné okrem
aktuálneho zmapovania výskytu stresu u slovenských učiteľov vzhľadom na
zahraničné zistenia o vysokej úrovni stresu učiteľov v čase pandémie (OzamizEtxebarria et al., 2020), poskytnúť informáciu o tom, či venovanie sa svojim
záujmom môže byť významným faktorom z hľadiska nižšieho pociťovaného
stresu. Účinné zvládanie stresu, napríklad práve prostredníctvom času
tráveného svojimi záľubami by mohlo byť omnoho efektívnejším spôsobom
prevencie, ako intervencia v podobe odstraňovania dôsledkov stresu (Kagwe,
Ngigi, Mutisya, 2018).
Vychádzajúc z analýzy vyššie uvedených zahraničných výskumov
a štúdií sme si stanovili výskumné ciele a na nich nadväzujúce výskumné
otázky a hypotézy. Cieľom predkladanej štúdie je zmapovanie výskytu stresu
(celkovej úrovne a dimenzií bezmocnosti a sebaúčinnosti) prostredníctvom
metodiky PSS-10 v špecifickej skupine slovenských pedagógov v období
pandémie koronavírusu.
VO1: Aké hodnoty stresu, vnímanej bezmocnosti a sebaúčinnosti dosahujú
slovenskí pedagógovia v období pandémie koronavírusu?
Sekundárnym cieľom je porovnanie stresu z hľadiska možnej
intervenujúcej premennej, a to veku učiteľov. Výsledky výskumu OzamizEtxebarria et al. (2020) totiž poukázali na signifikantné rozdiely v rôznych
vekových skupinách medzi sebou, s najväčšími rozdielmi medzi skupinou
najmladších a najstarších učiteľov (Ozamiz-Etxebarria et al., 2020). V stanovenej
hypotéze predpokladáme rozdiely medzi skupinami navzájom. Zistené
významné rozdiely budú ďalej analyzované pre porovnanie konkrétnych
vekových kategórií.
H1: Predpokladáme, že existujú významné rozdiely vo vykazovanom strese
medzi pedagógmi rôznych vekových kategórií.
Vychádzajúc z odporúčaní o redukovaní stresu svojimi záujmami,
k možným intervenujúcim premenným dopĺňame aj premennú denného
venovania sa svojim záľubám (odporúčanie WHO, 2020; Aulén et al., 2021).
Na základe mediánovej hodnoty hodín, ktoré pedagógovia uvedú ako
maximálny čas denného venovania sa svojim záujmom, tak plánujeme podľa
strednej hodnoty vytvoriť dve skupiny, a to pedagógov, ktorí trávia menej
a ktorí viac času svojimi záľubami.
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H2: Predpokladáme, že pedagógovia, ktorí trávia viac času venovaniu sa svojim
záľubám, majú signifikantne nižšiu úroveň stresu ako pedagógovia, ktorí sa
svojim záujmom venujú menej.
Metódy
Výskumný súbor
Cieľovou skupinou nášho výskumu zameraného na zistenie aktuálne
prežívaného stresu boli slovenskí učitelia. Oslovenie pedagógov k účasti vo
výskume prebiehalo od druhej polovice marca 2021, a to dvojakým spôsobom
(konkrétne príležitostným typom výberu): priamym kontaktovaním základných
a stredných škôl prostredníctvom oslovenia riaditeľov v regióne Novohrad, ako
aj formou zverejnenia možnosti zapojiť sa do výskumu cez skupinu Zborovňa
na sociálnej sieti. Fázu zberu dát sme ukončili 15. apríla 2021. V priebehu
necelého mesiaca sa do výskumu zapojilo celkovo 371 pedagógov, a to zo
všetkých samosprávnych krajov na Slovensku. Priemerný vek1 učiteľov bol
44,69 rokov (SD = 10,28). Základné deskriptívne štatistiky výskumného súboru
ponúkame v Tabuľke 1.
Tabuľka 1: Základné deskriptívne charakteristiky súboru pedagógov (N=371)
Pracovisko (škola)
Učiteľ/-ka ZŠ (1. stupeň)
Učiteľ/-ka ZŠ (2. stupeň)
Učiteľ/-ka gymnázia
Učiteľ/-ka SOŠ
Iné
Rod
Muži
Ženy
Forma (spôsob) vyučovania
Len dištančne
Len prezenčne
Kombinovane (dišt.+prez.)
Iné

n

%

89
141
68
57
16

24.0
38.0
18.3
15.4
4.3

28
343

7.5
92.5

203
45
121
2

54.7
12.1
32.6
5.0

Poznámka: premenná „Iné“ z hľadiska položky Pracovisko (škola) = učitelia
uvádzali napr. Špeciálna ZŠ, ZUŠ, Konzervatórium, vyučovanie na 1. a 2.
stupni ZŠ súčasne, Spojená SŠ; premenná „Iné“ z hľadiska položky Forma
(spôsob) vyučovania = napr. aktuálne PN, aktuálne som vychovávateľka
Pozn.: z dôvodu zachovania výskumnej etiky, vyššej miery objektivity výskumu a osobného
zainteresovania jedného z realizátorov výskumu z hľadiska pracovno-právnych vzťahov sme
z prvej skupiny oslovených respondentov (n=26) – učiteľov Gymnázia B. S. Timravy v Lučenci –
vylúčili premennú vek v podobe konkrétneho čísla; túto premennú sme nahradili vekovými
rozmedziami: 25-35 r., 36-45 r. a 46 a viac rokov. Výslednú hodnotu priemerného veku výskumného
súboru preto interpretujeme z údajov ostatných pedagógov (n=345)
1
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Z hľadiska iných demografických premenných sme zisťovali:
samosprávny kraj, v ktorom učitelia žijú a pôsobia, ako aj to, či bývajú (žijú)
v meste alebo na dedine. Z výsledkov vyplýva takéto rozloženie respondentov
výskumného súboru: Bratislavský kraj (n=49; 13,2%), Trnavský kraj (n=31;
8,4%), Trenčiansky kraj (n=35; 9,4%), Nitriansky kraj (n=41; 11,1%),
Banskobystrický kraj (n=96; 25,9%), Žilinský kraj (n=34; 9,2%), Košický kraj
(n=43; 11,6%) a Prešovský kraj (n=42; 11,3%). V mestách bývajú takmer dve
tretiny respondentov, konkrétne 235 učiteľov (63,3%), na dedinách žije 136
pedagógov (36,7%) zapojených do nášho výskumu. Zistený bol tiež nepomer
v zastúpení pedagógov z hľadiska rodu (muži 7,5%, ženy 92,5%).
Nástroje zberu dát
Metódou získavania údajov bola slovenská verzia 10-položkového
dotazníka Škála vnímaného stresu (v anglickom origináli Perceived Stress
Scale), skrátene PSS-10, ktorého autormi sú Cohen, Kamarch a Mermelstein
(1983). O preklad a štandardizáciu nástroja do slovenského jazyka sa zaslúžili
pracovníci FF UPJŠ v Košiciach – Ráczová, Hricová a Lovašová (2018)
v rámci metodickej štúdie s názvom Overenie psychometrických vlastností
slovenskej verzie dotazníka PSS-10 (Perceived Stress Scale) na súbore
pomáhajúcich profesionálov. Škála vnímaného stresu predstavuje
sebaposudzovací dotazník, ktorý je zameraný na subjektívne zhodnotenie
miery vnímaného stresu jednotlivcom v priebehu uplynulého jedného mesiaca,
a to prostredníctvom 5-bodovej Likertovej škály. Verbálnymi kotvami sú
v prípade tohto nástroja hodnoty: 0 = nikdy, 1 = takmer nikdy, 2 = niekedy, 3 =
dosť často a 4 = veľmi často. Celkové skóre vnímaného stresu (MIN = 0 až
MAX = 40) získame sčítaním hodnôt reprezentujúcich verbálne kotvy všetkých
desiatich položiek. Dotazník zároveň sýtia dve dimenzie, resp. subškály, a to
subškála Vnímanej bezmocnosti (negatívne formulované otázky odzrkadľujúce
pocity hnevu a bezmocnosti, napr. „Ako často za posledný mesiac ste zistili, že
nedokážete zvládať všetky veci, ktoré musíte urobiť?“) a subškála Vnímanej
sebaúčinnosti (tvrdenia zamerané na vyjadrenie subjektívne vnímanej
sebaúčinnosti a schopnosti zvládať svoje problémy, napr. „Ako často za
posledný mesiac ste sa cítili, že sa veci odohrávajú tak, ako chcete Vy?“).
Vnímanú bezmocnosť zisťuje dovedna šesť položiek (1, 2, 3, 6, 9 a 10),
Vnímanú sebaúčinnosť reprezentujú štyri položky (4, 5, 7 a 8) – tieto je
potrebné pred výpočtom výsledného skóre v rámci tejto dimenzie a aj
celkového skóre vnímaného stresu prepólovať. Ako uvádzajú autorky
slovenského prekladu PSS-10, z hľadiska vyhodnotenia „celkového skóre platí,
že čím vyššie skóre jedinec dosiahne, tým vyššiu mieru stresu percipuje“
(Ráczová, Hricová, Lovašová, 2018, s. 557). Biswas et al. (2019), odkazujúc sa
na dokument Perceived Stress Scale, State of New Hampshire, Employee
Assistance Program hodnoty celkového skóre vnímaného stresu v škále PSS10 podrobnejšie vymedzujú: skóre v rozmedzí od 0-13 je považované za nízky
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stres, skóre v rozmedzí od 14-26 je považované za miery stres a skóre
v rozmedzí od 27-40 je považované za vysoký stres.
V našom výskume sme dotazník PSS-10 podrobili testovaniu
reliability – odhad spoľahlivosti meracieho nástroja (jeho vnútornej
konzistencie) sme realizovali pomocou metódy split-half (Tabuľka 2).
Reliabilitu Škály vnímaného stresu z hľadiska vnútornej konzistencie metodiky
ako celku a jednotlivých faktorov (dimenzií / subškál) sme následne zisťovali
aj na úrovni jednotlivých položiek. V tomto prípade boli zistené hodnoty
reliability: celkové skóre percipovaného stresu (ɑ=.90; n=10 položiek),
Vnímaná bezmocnosť (ɑ=.89; n=6 položiek) a Vnímaná sebaúčinnosť (ɑ=.77;
n=4 položky). Tieto hodnoty sú v súlade s výsledkami štandardizačnej štúdie
dotazníka PSS-10 na podmienky slovenskej populácie (Ráczová, Hricová,
Lovašová, 2018), dokonca sa preukázali vyššie hodnoty reliability v celkovom
skóre vnímaného stresu a obidvoch dimenziách (subškálach).
Tabuľka 2: Odhad reliability dotazníka PSS-10 metódou split-half
Split-half analýza reliability
časť 1

ɑ
položiek
ɑ
položiek

Cronbachovo alfa
časť 2
r medzi dvomi časťami
Spearman-Brownov koeficient

rxx

.78
5
.82
5
.84
.91

Poznámka: ɑ = hodnota Cronbachovho koeficientu alfa; r = sila korelácie
medzi dvomi polovicami dotazníka; rxx = hodnota Spearman-Brownovho
koeficientu
Do výskumu sme okrem základných demografických údajov
a dotazníka PSS-10 zahrnuli aj niekoľko ďalších intervenujúcich premenných.
Konkrétne ide o tieto položky v online formulári: odhad maximálneho denného
času venovaného svojim záľubám, vyjadreného v hodinách (následne boli
mediánovou hodnotou 2 vytvorené kategórie, a to venovanie sa záľubám do 2
hodín denne a nad 2 hodiny denne). V závere formulára (položka: „Ak je ešte
niečo, o čo by ste sa radi anonymne podelili, využite túto možnosť práve teraz“)
sme pedagógom poskytli priestor k zdieľaniu čohokoľvek, čo považovali za
subjektívne dôležité alebo potrebné napísať, a to v podobe otvorenej
(kvalitatívnej) odpovede. Túto možnosť využilo 83 učiteľov, čo predstavuje
viac než pätinu (22,37%) respondentov z celého výskumného súboru. Výsledky
kvalitatívnej (obsahovej) analýzy otvorených odpovedí učiteľov, zamýšľame
prezentovať v rámci ďalších výskumných štúdií. Rovnako tak aj výsledky
analogického výskumu vnímaného (percipovaného) stresu, ktorý sme
realizovali v súbore žiakov stredných škôl (N=413), prebiehajúceho súbežne
s výskumom v súbore pedagógov.
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Výskumný dizajn
V rámci výskumného dizajnu sme pracovali exploračno-verifikačným
a komparačným neexperimentálnym typom výskumu. Exploračnú časť štúdie
tvoria deskriptívne ukazovatele výsledkov súboru slovenských pedagógov
(N=371), získaných metodikou Škála vnímaného stresu (PSS-10), a to
z hľadiska celkového skóre percipovaného stresu a tiež dvoch dimenzií
(subškál), ktoré dotazník sýtia. V komparačnej zložke výskumu porovnávame
hodnoty PSS-10 naprieč pohlaviami, ako aj medzi pedagógmi rôznych
vekových skupín. Porovnávali sme tiež mieru percipovaného stresu (celkového
skóre a jeho jednotlivých dimenzií) u učiteľov z hľadiska denného času
venovaného ich záľubám. Dáta boli spracované v programe SPSS.
Výsledky
Primárnym cieľom predkladanej štúdie bolo zmapovanie výskytu
stresu prostredníctvom nástroja PSS-10 v špecifickej skupine slovenských
pedagógov v období pandémie koronavírusu. Reflektujúc tento cieľ sme si
stanovili prvú výskumnú otázku VO1: Aké hodnoty stresu, vnímanej
bezmocnosti a sebaúčinnosti dosahujú slovenskí pedagógovia v období
pandémie koronavírusu? Výsledky exploračnej časti štúdie uvádzame
v Tabuľke 3.
Tabuľka 3: Deskriptívne charakteristiky a hodnoty distribúcie údajov
dotazníka PSS-10 v celom výskumnom súbore (N=371)
Percipovaný stres
Vnímaná bezmocnosť
Vnímaná sebaúčinnosť

M
20.06
12.85
7.22

SD
7.78
5.46
3.02

MDN
20.00
13.00
7.00

MIN
1.00
.00
.00

MAX Ši.
39.00 -.15
24.00 -.05
15.00 -.09

Str.
-.50
-.65
-.28

Poznámka: PSS-10 = Škála vnímaného stresu; M = priemer; SD = smerodajná
odchýlka; MDN = medián; MIN = minimálna hodnota; MAX = maximálna
hodnota; Ši = koeficient šikmosti; Str. = koeficient strmosti
Z uvedených hodnôt celkovej úrovne stresu vyplýva, že slovenskí
pedagógovia (podľa vymedzenia Biswas et al., 2019) percipujú úroveň
mierneho stresu. Z hľadiska podrobnejšej analýzy rozpätia hodnôt uvádzaných
podľa Biswas et al. (2019) sa zistilo, že vysokú úroveň percipovaného stresu
(teda 27-40) dosiahlo celkovo 83 pedagógov, čo predstavuje viac než pätinu
(22,37%) z celého výskumného súboru. Porovnateľné percento učiteľov (79
osôb, 21,29%) dosiahlo, naopak, nízku úroveň vnímaného stresu (0-13).
Variačné rozpätie celkového skóre percipovaného stresu dosahovalo hodnotu
38, čo reflektuje vysokú mieru variácie vnímaného stresu v populácii.
Prezentované sú aj dosahované hodnoty jednotlivých faktorov tvoriacich
celkové skóre. Úroveň vnímaného stresu sme komparovali z hľadiska veku (H1:
Predpokladáme, že existujú významné rozdiely vo vykazovanom strese medzi
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pedagógmi rôznych vekových kategórií). Podobne ako vo výskume OzamizEtxebarria et al. (2020), sme pedagógov na základe nimi uvádzaného veku
rozdelili do troch skupín (vekových kategórií), ktoré zahŕňali učiteľov vo
vekových rozmedziach: 23-35 rokov, 36-45 rokov a 46 a viac rokov
(maximum, teda najvyšší uvedený vek bol 67 rokov). Výsledky deskripcií,
ANOVA a post-hoc testovania uvádzame v tabuľkách (Tabuľka 4 až 6).
Tabuľka 4: Deskriptívne charakteristiky a hodnoty distribúcie percipovaného
stresu z hľadiska komparácie vekových skupín pedagógov v rozmedziach
23-35 rokov (n1=67), 36-45 rokov (n2 =114) a 46-67 rokov (n3=164)
23-35 rokov
36-45 rokov
46-67 rokov

M
21.01
21.54
19.20

SD
7.58
7.36
8.05

MDN
22.00
20.50
19.50

MIN
2.00
1.00
2.00

MAX
35.00
39.00
36.00

Šikm
-.25
-.13
-.09

Strm
-.56
-.31
-.61

Poznámka: PSS-10 = Škála vnímaného stresu; M = priemer; SD = smerodajná
odchýlka; MDN = medián; MIN = minimálna hodnota; MAX = maximálna
hodnota; Šikm = koeficient šikmosti; Strm = koeficient strmosti
Tabuľka 5: Porovnanie percipovaného stresu troch vekových skupín využitím
ANOVA

Percipovaný
stres

23-35 rokov
(n1=67)
M1
SD1
21.01 7.58

36-45 rokov
(n2 =114)
M2
SD2
21.54 7.36

46-67 rokov
(n3=164)
M3
SD3
19.20 8.05

F

df

p

η /η2

3.406

2

.034

.140/
.020

Poznámka: M = priemer; SD = smerodajná odchýlka; df = stupne voľnosti;
Priemerné hodnoty parametrov pre každú z analýz sú uvedené pre pedagógov
v rozmedzí 23-35 rokov (n1 = 67), pre pedagógov v rozmedzí 36-45 rokov
(n2 = 114) a pedagógov v rozmedzí 46-67 rokov (n3 = 164), ako aj výsledky
analýz t-testov, porovnávajúceho odhady parametrov medzi týmito skupinami
Tabuľka 6: Výsledky post-hoc testovania celkového skóre percipovaného
stresu PSS-10 pre vekové kategórie pedagógov
36-45 rokov
46-67 rokov

23-35 rokov
.663
.106

36-45 rokov
.014

46-67 rokov
-

Komparácia troch vekových kategórií pedagógov preukázala
signifikantný rozdiel medzi skupinami, s vecnou významnosťou na úrovni
malého rozdielu medzi skupinami (η2=0.020). Post hoc testovanie využitím
LSD testu poukázalo na rozdiely percipovaného stresu v skupine 36-45-ročných
a učiteľmi z kategórie 46 a viac-roční (p < .05), so signifikantne vyššou mierou
percipovaného stresu u 36-45-ročných. Hodnota vecnej významnosti pre
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skupiny so signifikantne odlišnou úrovňou stresu bola na úrovni 0,303, čo
zodpovedá strednému rozdielu.
Záverečné porovnanie v predkladanej štúdii bolo zamerané na
komparáciu výsledkov dotazníka PSS-10 z hľadiska maximálneho denného
času (vyjadreného v hodinách), ktorý pedagógovia venujú svojim záľubám (H2:
Predpokladáme, že pedagógovia, ktorí trávia viac času venovaniu sa svojim
záľubám, majú signifikantne nižšiu úroveň stresu ako pedagógovia, ktorí sa
svojim záujmom venujú menej). Výsledky uvádzame v Tabuľkách 7 a 8.
Tabuľka 7: Deskriptívne charakteristiky a hodnoty distribúcie údajov
dotazníka PSS-10 v celom výskumnom súbore
Percipovaný stres,
záľuby menej ako
2 hod./deň
Percipovaný stres,
záľuby viac ako
2 hod./deň

M
22.90

SD
7.16

MDN
23.00

MIN
2.00

MAX
39.00

Šikm
-.12

Strm
-.39

17.93

7.55

19.00

1.00

35.00

-.14

-.74

Poznámka: PSS-10 = Škála vnímaného stresu; M = priemer; SD = smerodajná
odchýlka; MDN = medián; MIN = minimálna hodnota; MAX = maximálna
hodnota; Šikm = koeficient šikmosti; Strm = koeficient strmosti
Tabuľka 8: Porovnanie percipovaného stresu medzi pedagógmi, ktorí sa
venujú záľubám do maximálne 2 hodín denne (n1=159) a pedagógmi, ktorí sa
venujú záľubám 2 a viac hodín denne (n2=212)
Záľuby do 2
hod./deň
(n1=159)
Percipovaný
stres

M1
22.90

SD1
7.16

Záľuby
2
a viac
hod./deň
(n2=212)
M2
SD2
17.93
7.55

t
6.41

df
369

p
< .001

d
.68

Poznámka: M = priemer; SD = smerodajná odchýlka; df = stupne voľnosti;
Priemerné hodnoty parametrov pre každú z analýz sú uvedené pre pedagógov
venujúcich sa záľubám do max. 2 hodín denne (n1 = 159) a pre pedagógov
venujúcich sa záľubám 2 a viac hodín denne (n2 = 212), ako aj výsledky analýz
t-testov, porovnávajúceho odhady parametrov medzi týmito skupinami
Porovnaním parametrov dotazníka PSS-10 medzi dvomi skupinami
pedagógov z hľadiska rozdelenia podľa času venovaného denne svojim
záľubám boli identifikované štatisticky významné rozdiely v percipovanom
strese (p < .001), so signifikantne vyššou mierou stresu v skupine pedagógov,
ktorí sa záľubám venujú menej do 2 hodín denne. Vecná významnosť dosiahla
stredného efektu rozdielu skupín.
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Diskusia
Primárnym cieľom prezentovanej štúdie bolo zmapovanie stresu
(celkovej úrovne a dimenzií bezmocnosti a sebaúčinnosti) prostredníctvom
nástroja PSS-10 v špecifickej skupine slovenských pedagógov (N=371)
v období pandémie koronavírusu. V prvej výskumnej otázke (VO1) sme
zisťovali, Aké hodnoty stresu, vnímanej bezmocnosti a sebaúčinnosti dosahujú
slovenskí pedagógovia v období pandémie koronavírusu. Výsledky mapovania
preukázali, že celkové skóre stresu je na úrovni 20,06, čo je podľa vymedzenia
Biswas et al. (2019) percipovanie mierneho stresu. Zvýšenú pozornosť však
upriamujeme na maximálnu dosiahnutú hodnotu 39,00 (z max. 40 možných)
v prípade jedného respondenta. Rozmedzie hodnôt, ktoré Biswas et al. (2019)
považujú za vysokú úroveň percipovaného stresu (27-40), dosiahlo v prípade
nášho výskumu 22,37% z celého výskumného súboru. Takmer rovnaké percento
pedagógov (21,29%) vnímalo nízky stres a zvyšných 209 respondentov (56,33)
aktuálne (v čase realizácie výskumu) percipovalo mierny stres. Zistenie, že
nízku úroveň stresu vo výskumnom súbore mala len 1/5 pedagógov, sú v súlade
s výsledkami výskumov Ozamiz-Etxebarria et al. (2020), odkazujúcich sa na
štúdie Al Lily et al. (2020), Besser et al. (2020) alebo Santamaría-Dosil et al.
(2021), ktoré vypovedajú o stresovej symptomatológii v učiteľskej profesii,
s možnou príčinou v zapríčinenej pracovným preťažením, problémami
v medziľudskej komunikácii, nedostatočnou úrovňou predošlého zaškolenia
a neistotou zamestnania, no najmä o ich prehĺbení v čase prebiehajúcej
pandémie (Santamaría-Dosil et al., 2021). Jedným zo sekundárnych cieľov bolo
porovnanie percipovaného stresu z hľadiska veku učiteľov (H1: Predpokladáme,
že existujú významné rozdiely vo vykazovanom strese medzi pedagógmi rôznych
vekových kategórií). Výskumné zistenia Ozamiz-Etxebarria et al. (2020),
dokazujúce signifikantné rozdiely v rôznych vekových skupinách medzi sebou,
sa v prípade našej štúdie potvrdili. Komparácia troch vekových kategórií
pedagógov (23-35 rokov, 36-45 rokov a 46 a viac rokov) preukázala štatisticky
významný rozdiel (p < .05) medzi skupinami, konkrétne išlo o rozdiely v
skupinách 36-45-ročných a 46 a viac-ročných pedagógov v zmysle vyšších
priemerných hodnôt percipovaného stresu v strednej vekovej kategórii učiteľov
(36-45 rokov). Hodnota vecnej významnosti pre skupiny so signifikantne
odlišnou úrovňou stresu bola na úrovni 0,303, čo zodpovedá strednému
rozdielu. Hoci Santamaría-Dosil et al. (2021) potvrdili signifikantne vyššie
priemerné hodnoty stresu práve v kategórii vekovo najstarších pedagógov (46+
rokov), v kontexte zistení nášho výskumu sa domnievame, že práve skupina
36-45-ročných učiteľov môže percipovať vyššiu úroveň celkového stresu
z dôvodu potreby zosúladenia svojho vlastného pracovného fungovania
s osobným a rodinným životom. Zvažujeme hypotézu, že práve v tejto skupine
učiteľov mohlo ísť o pedagógov-rodičov školopovinných detí, ktorých výskyt
z pohľadu role rodiča školopovinných, dištančne sa vzdelávajúcich detí, môže
byť častejší než v mladšej alebo staršej vekovej kategórii osôb (pedagógov).

289

Ptáčníková, L., Rácz, R.:
Prežívanie stresu z perspektívy učiteľov v čase pandémie a dištančného vzdelávania

Ďalšie vysvetlenie môžeme nájsť vo výstupe z národného projektu s názvom
Mäkké zručnosti učiteľov základných a stredných škôl v kontexte kompetencií
21. storočia, realizovaného na Slovensku pod záštitou NÚCEM (Matrtajová,
Zelmanová, Galleé, 2021) od roku 2018. Autorský kolektív z hľadiska
komparácie rôznych vekových skupín pedagógov poukázal na to, že 35-44-roční
učitelia dosahujú nižšie priemerné hodnoty introverzie než ich starší kolegovia,
pre ktorých sa črta introverzie s narastajúcim vekom zvyšovala. Dané zistenie
možno interpretovať v kontexte pandemickej situácie, kedy na základe vyššej
črty introverzie mohlo vyňatie z pracovného kolektívu viac vyhovovať starším
pedagógom a znižovať ich úroveň stresu aj v kontexte zníženia obáv
z nakazenia sa. Vyššie priemerné hodnoty percipovaného stresu vo vekovej
kategórii 36-45 rokov podčiarkujú vybrané výrok zo spätnej väzby k nášmu
výskumu od niekoľkých participantov/participantiek: „Hlavný problém
nevidím v dištančnom vzdelávaní, ale v kombinácii môjho distančného
vyučovania a distančného vzdelávania oboch našich detí navyše v kombinácii
s logistikou rodiny“ (vek 38, úroveň stresu: 24); „Aj keď vyučujeme z práce –
zo školy – máloktorý kolega dokáže byť nad vecou; kolegovia sú podráždení,
nervózni, stratila sa spolupatričnosť a solidarita, mám pocit, že každý pozerá
len a len na seba...“ (vek 45, úroveň stresu: 33); 34-ročná pedagogička, ktorá
dosiahla hodnotu zodpovedajúcu vysokej úrovni percipovaného stresu (29),
uviedla: „Myslím, že aj napriek tomu, že sa takmer vôbec nestretávame, sa
vzťahy v našom pracovnom kolektíve stále viac a viac hrotia a polarizujeme sa.
Bojím sa, keď sa vrátime späť, hoci pohyb a prácu v škole a najmä čas s deťmi
milujem... ...Som v kontakte len s tými, s ktorými chcem, ale uvedomujem si, že
takáto bublina je nebezpečná.“
Záverečná výskumná hypotéza našej štúdie bola zameraná na
komparáciu celkovej úrovne percipovaného stresu v skupinách pedagógov
s rôznym časom denného venovania sa ich záujmom či záľubám (H2:
Predpokladáme, že pedagógovia, ktorí trávia viac času venovaniu sa svojim
záľubám, majú signifikantne nižšiu úroveň stresu ako pedagógovia, ktorí sa
svojim záujmom venujú menej). Učiteľom sme v našom výskume v rámci
intervenujúcej premennej – priemerný denný čas venovaný záľubám vyjadrený
v hodinách – ponúkli niekoľko časových rozmedzí (napr. 0-1 hod., 1-2 hod.,
atď.). Následne sme na základe najpočetnejšej kategórie hodín, ktorú
pedagógovia uviedli ako maximálny čas denného venovania sa svojim
záujmom, podľa strednej hodnoty (50. percentil kumulatívneho počtu na úrovni
2 hodín) vytvorili dve skupiny, a to pedagógov, ktorí trávia menej (do
maximálne 2 hodín denne) a ktorí viac času (viac ako 2 hodiny denne) svojimi
záľubami. Výsledky našej štúdie potvrdili, že pedagógovia, ktorí sa venujú
svojim záľubám viac ako 2 hodiny denne, dosahujú signifikantne (p < .001)
nižšie hodnoty percipovaného stresu v porovnaní s učiteľmi, ktorí sa zaoberajú
svojimi záľubami maximálne do dvoch hodín každý deň, teda venujú menej
času svojim záujmovým aktivitám. Za predpokladu, že sa na záujmy,
definované Hartlom a Hartlovou (2000, s. 694) ako „schopnosti trvalejšieho
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zamerania, sústredenia sa na určitú činnosť, s výrazným emocionálnym
doprovodom, ktorý stimuluje myslenie, pamäť, vôľu a iné psychické procesy“,
pozeráme ako na možnosti adekvátneho odreagovania sa od pracovných
povinností, môžeme tvrdiť, že sú jednou z možností z kategórie zvládacích
stratégií pri vyrovnávaní sa so stresom, resp. akýmsi zdrojom subjektívnej
pohody. Na túto skutočnosť poukazujú aj výsledky Aulén et al. (2021), ktorí
dokázali adekvátne využívať zvládacie (copingové) stratégie z hľadiska ich
vyrovnávania sa s pôsobiacim stresom – hoci týchto stratégií bolo kvantitatívne
menej – dosahovali signifikantne vyššie hodnoty well-beingu a zároveň nižšiu
úroveň stresových reakcií. Aj vo vzťahu k tretej hypotéze vyberáme niekoľko
výrokov do výskumu zapojených pedagógov na lepšiu ilustráciu z hľadiska
(ne)zvládania súčasnej situácie: „Cítim neustálu vyčerpanosť. Víkend
absolútne nestačí na regeneráciu.“ (vek 31 rokov, úroveň percipovaného
stresu: 24). 40-ročná učiteľka (úroveň celkového stresu: 25): „...Sú dni, keď
sedím pred obrazovkou 11-12 hodín a je to už aj fyzicky, aj psychicky strašne
vyčerpávajúce, ale aj tak nemám šancu pozrieť denne cca 80 aj viac
doručených úloh... ...A je mi do plaču, keď ma moje deti oslovujú a potrebujú a
ja ich posielam preč a ´čumím do obrazovky´, lebo musím.“
Napriek tomu, že v závere diskusie sme uviedli ukážky výrokov pätice
do nášho výskumu zapojených respondentov, zdôrazňujeme skutočnosť, že
možnosť vyjadriť sa v záverečnej kvalitatívnej položke dotazníka využilo
celkovo 83 pedagógov/pedagogičiek, čo reprezentuje 22,37% celkového
zastúpenia výskumného súboru. Výsledky našej štúdie demonštrujú v prevažnej
miere percipovanie mierneho stresu slovenských učiteľov, nezanedbateľná je
však takmer štvrtina pedagógov percipujúcich vysokú úroveň stresu. V plnej
miere teda súhlasíme s tvrdeniami Matrtajovej, Zelmanovej a Galleého (2021,
s. 7), ktorí uvádzajú, že faktory ako „odolnosť, zvládanie stresu a prispôsobivosť
sú zaradené do najdôležitejších zručností pre 21. storočie.“ Autori zároveň
dopĺňajú odporúčania, aby boli u učiteľov budované a posilňované praktické
zručnosti vyrovnávania sa s negatívnymi emóciami a stresom.
Získané kvalitatívne tvrdenia (výroky) pedagógov spolu s ďalšími
intervenujúcimi premennými nášho výskumu zamýšľame spracovať v ďalších
výskumoch, s možnosťami realizácie a prepojenia kvantitatívno-kvalitatívneho
výskumného dizajnu.
Záver
Zámerom príspevku bolo zmapovať aktuálnu úroveň stresu v populácii
učiteľov, ako aj overiť predpoklady o rozdielnom zastúpení stresu v populácii
na základe veku. Cieľom tiež bolo verifikovať úroveň stresu so zreteľom na
rôzny čas denne, ktorý učitelia venujú svojim záľubám. Výsledky online zberu
dát od učiteľov zo všetkých častí Slovenska reflektujú miernu úroveň stresu
v populácii pedagógov, pričom nízku mieru stresu dosahovala len 1/5 zo
zapojených vyučujúcich. Variačné rozpätie na úrovni 38 bodov z možných 40
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poukázalo na zastúpenie všetkých troch úrovní stresu, od najmenšieho po
vysokú úroveň, naprieč populáciou učiteľov, tak, ako úrovne kategorizovali
v roku 2019 Biswas et al. Zároveň sa rozdiely vo vekových skupinách ukázali
signifikantné najmä pri strednej vekovej skupine učiteľov (36-45 rokov), ktorej
zistená úroveň stresu bola signifikantne vyššia ako v skupine 46 a viac ročných
učiteľov. Tieto výsledky sa líšili od zistení Ozamiz-Etxebarria et al. (2020)
a ich možné vysvetlenie môže súvisieť so stúpajúcou introverziou vo vyššom
veku (Matrtajová, Zelmanová, Galleé, 2021), a tým s nižším stresom pri práci
z domu. Výsledky štúdie potvrdili, že pedagógovia, ktorí sa venujú svojim
záľubám viac ako 2 hodiny denne, dosahujú signifikantne nižšiu úroveň
percipovaného stresu v porovnaní s učiteľmi, ktorí sa zaoberajú svojimi
záľubami maximálne do dvoch hodín denne. Výsledky sú v súlade
s odporúčaniami WHO (2020) o tom, že venovanie sa záľubám súvisí s nižšou
úrovňou stresu.
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Možnosti využití statistických metod výzkumného
nástroje pro testování znalostí žáků o členovcích
v rámci ekologického a systematického přístupu
na vybraných školách v České republice
Possibilities of Using Statistical Methods of a Research
Tool for Testing Pupils Knowledge of Arthropods
within an Ecological and Systematic Approach
at Selected Schools in the Czech Republic
Markéta Štrachová
Abstract
The paper presents the use of statistical methods and their
appropriate applicability in evaluating the knowledge of pupils in 6th, 7th
and 8th grades, considering the different approach to teaching biology.
The used statistical methods are analysis of variance or Anova, box charts
and additional tables with numerical data.
The pre-pilot data were evaluated by the statistical program
Statistica 12. Pre-pilot data collection was performed at three primary
schools and one grammar school at the beginning of the school year
(2019/2020), a total of 342 respondents within Prague and the Central
Bohemian Region.
The aim of the paper is to find out how the level of general
knowledge about arthropods differs according to the systematic and
ecological approach of 6th, 7th and 8th grade pupils in the educational
area Human and Nature - Biology at the second grade of primary schools
and at the grammar school in the Czech Republic.
The results of the pilot measurement showed that pupils taught
according to the ecological approach achieved a higher points from
prepilot testing than pupils taught according to the systematic approach.
Within the particular years of studies, it turned out that the author's
research tool was more difficult for students in the systematic approach
than for students in the ecological approach.

Keywords: Didactic test. Arthropods. Ecological approach. Systematic
approach. Knowledge. Statistic.
Úvod
Obsah příspěvku prezentuje využití statistických metod a vyhodnocení
prepilotního testování didaktického testu, který nastiňuje obecný přehled
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o znalostech žáků 6., 7. a 8. ročníků se zohledněním rozdílného přístupu
k výuce přírodopisu. Jako modelový taxon k testování byl vybrán nejpočetnější
živočišný kmen členovců (Arthropoda).
V současnosti rozlišujeme dva základní vzdělávací přístupy ve
vzdělávací oblasti Člověk a příroda-přírodopis/biologie na druhém stupni
základních škol a na nižších gymnáziích v České republice. Jedná se o tzv.
ekologické pojetí, kdy je učivo strukturováno podle jednotlivých ekosystémů.
Druhý způsob je tzv. systematické pojetí, kdy je učivo prezentováno podle
zoologického systému (Trna, 2005), co se týká členovců, je toto učivo
vykládáno pouze v 6. ročníku (dle RVP ZV). U tohoto pojetí je shledáván
nedostatek v propojování naučených znalostí žáků s praktickými zkušenostmi
(Podroužek, 2003). Naopak ekologické pojetí učiva o bezobratlých živočiších
se objevuje jak v 6. ročníku, tak i 7. ročníku podle jednotlivých ekosystémů, a
proto se s látkou žáci setkávají opakovaně, což je rozdíl oproti systematicky
strukturovaného přírodopisu dle RVP.
Obě koncepce jsou aplikovány na 2. stupni základního vzdělávání i na
víceletých gymnáziích. Ačkoliv koncepce přírodovědného vzdělávání
prodělala zásadní změny v systematickém pojetí učiva, stále si řada učebnic
přírodopisu udržuje popisný charakter učiva. Tuto skutečnost dokazují
nakladatelství Fraus, Prodos, SPN, Natura, Scientia, Nová škola. Jedinou
výjimkou je nakladatelství Fortuna, zahrnující tzv. ekologický přístup, kdy je
učivo koncipováno dle jednotlivých ekosystémů (pavlasová, 2013). Koncepce
morfologicko-systematického pojetí výuky přírodopisu/biologie má v ČR
dlouholetou tradici (Řehák, 1965).
Tento výzkumný příspěvek se snaží rozšířit povědomí o možnostech
měření úrovně znalostí žáků 6.,7. a 8. ročníků o členovcích v rámci odlišných
přístupů.
Snaha zefektivnit výuku bezobratlých (na příkladu členovců) by mohlo
zvýšit zájem o vzdělávání v přírodovědné oblasti (Škoda a Doulík, 2011). Tuto
skutečnost dokazuje například výzkum Fančovičové a Kubiatka (2015), který
poukazuje, že žáci šestých ročníků projevují výrazný zájem o zoologii a
etologii. Na základě tohoto zjištění by mohla být výuka přírodopisu/biologie
zaměřena na organismy, jež jsou pro žáky snáze představitelné, známé a
zároveň se s nimi mohou setkat při běžných činnostech v praktickém životě.
V podstatě není zcela nezbytné znát obecné znaky jednotlivých vyšších taxonů
(kmenů, tříd, řádů, čeledí) a až po probrané charakteristice probírat jednotlivé
příkladové druhy (Altmann, 1975). Zároveň výrazná změna v obsahu a pojetí
učiva nezaručuje pozitivní dopad (Papáček, 2016).
S pomocí výše zmíněného budeme hledat odpovědi na následující
výzkumné otázky a hypotézy:
1) Jak se bude lišit úroveň všeobecných znalostí o členovcích dle sledovaných
vzdělávacích přístupů u žáků 6., 7. a 8. tříd ve vzdělávací oblasti Člověk
a příroda – přírodopis/biologie?
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H01: Mezi respondenty po aplikování ekologického a systematického přístupu
není statisticky významný rozdíl ve znalostech žáků o členovcích.
HA1: Mezi respondenty po aplikování ekologického a systematického přístupu
je statisticky významný rozdíl ve znalostech žáků o členovcích.
2) Dochází ke změně znalostí o členovcích mezi 6., 7. a 8. ročníkem ve
vzdělávací oblasti Člověk a příroda – přírodopis/biologie dle sledovaných
přístupů?
H02: Mezi respondenty z 6., 7. a 8. ročníků základních škol a nižšího gymnázia
není statisticky významný rozdíl v rámci naměřených hodnot.
HA2: Mezi respondenty z 6., 7. a 8. ročníků základních škol a nižšího gymnázia
je statisticky významný rozdíl v rámci naměřených hodnot.
1 Metodika
V první fázi výzkumu byl navržen pilotní autorský analytický nástroj
ve formě didaktického testu, který je složen z položek, na něž respondent
odpovídá. Autorský analytický nástroj obsahuje tři části. V jeho úvodu zjišťuje
demografické údaje respondenta jako je pohlaví, ročník, typ školy
(základní/nižší gymnázium), lokalita školy, název učebnice a nakladatelství.
Následující část obsahuje didaktický test znalostí, který se skládá ze 37
testovacích položek: otevřených úloh doplňovacích, dichotomických,
s výběrem odpovědí a, b, c, d a přiřazovacích úloh. U úloh s výběrem odpovědí
mohlo být jedna nebo více správných odpovědí. V jednotlivých úlohách bylo
možné získat jeden bod, a proto bylo použito intervalového skórování <0,1>.
Poslední část analytického nástroje obsahuje motivační dotazník s cílem zjistit
zájem respondenta o přírodu, výuku přírodopisu a členovce.
Pilotní testování analytického nástroje bylo provedeno u žáků
6., 7. a 8. ročníků na začátku školního roku (2019/2020). Použitelnost pilotního
didaktického testu byla ověřena na třech základních školách a jednom nižším
gymnáziu, tj. 342 respondentů v rámci Prahy a Středočeského kraje. Výběr škol
byl stanoven na základě rozdílných přístupů (systematický X ekologický) ve
vyrovnaném zastoupení v počtu škol (2:2). Získaná data byla statisticky
zpracována a vyhodnocena.
2 Metody statistického zpracování dat
Pro vyhodnocení znalostí žáků 6., 7. a 8. ročníků o členovcích na
základě rozdílných vzdělávacích přístupů byly použity statistické metody, a to
analýza rozptylu neboli Anova, grafy a tabulky s číselnými údaji.
2.1 Anova = analýza rozptylu
Jedná se o metodu, která na základě analýzy rozptylu testuje hypotézy
o rovnosti středních hodnot. Můžeme zkoumat vliv jednoho nebo více faktorů
na závislé proměnné. Podstatou analýzy rozptylu je rozklad celkového rozptylu
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dat na složky objasněné (známé zdroje variability) a složku neobjasněnou, o níž
se předpokládá, že je náhodná (Meloun a Militský, 2011).
Pokud použijeme metodu testování rozptylu středních hodnot, musí
naše data splňovat následující předpoklady:
- nezávislost měření (uvnitř skupin i mezi skupinami)
- normalita dat v každé skupině
- homogenita rozptylů uvnitř skupin (alespoň přibližná shoda
rozptylů uvnitř skupin) (Hendl, 2013)
Tato analýza rozptylu nám umožňuje testovat, zda hodnota náhodné
veličiny má statisticky významný vliv na hodnotu znaku, který zkoumáme.
Stejně tak umožňuje testovat rozdíl mezi průměry několika skupin, které byly
podrobeny působení různých zásahů. Anova také slouží ke zjištění, zda mezi
dvěma, nebo více proměnnými jsou významné rozdíly. Výhoda této metody je
založena na faktu, že nejde o přímé srovnávání aritmetických průměrů, ale jde
o srovnávání rozptylů, které přesněji charakterizují polohu dat kolem
aritmetického průměru (Walker, 2013). Podle počtu sledovaných faktorů
rozeznáváme analýzu jednofaktorovou Anova One-Way (s jednoduchým
tříděním), dvoufaktorovou Anova Two-Way (s dvojným tříděním). U Anovy
Two-Way je výhoda, že je schopná zjistit, zda mezi faktory existuje interakce
(vzájemná závislost). Interakce je efekt vzniklý mezi dvěma a více faktory na
závisle proměnnou (Jarošová a kol., 2020).
Vzhledem k pilotnímu vzorku, který se skládá ze tří kolektivů
(6., 7. a 8. ročníku) jsem použila vícefaktorovou analýzu dvojného třídění, která
umožňuje určit nejen vliv výuky (přístupu) a ročníku, ale i jejich interakce např.
zda-li se vliv výuky neprojeví spíše v nižším, nebo naopak ve vyšším ročníku.
Analýza rozptylu se využívá v situacích, kdy zkoumáme vliv dvou působících
faktorů, konkrétně přístup (ekologický/systematický) a ročník 6., 7. a 8. na
závislou proměnnou, což jsou znalosti = body z didaktického testu, hovoříme
tedy o analýze rozptylu dvojného třídění (two-way ANOVA) (Analýza
rozptylu, 2020).
2.2 Krabicový graf
Krabicový graf neboli boxplot slouží pro vizualizaci kvantitativních
dat. Jak jeho název napovídá, je to graf ve tvaru obdélníku doplněný tzv.
fousky. Jednotlivé prvky krabicového grafu nejčastěji odpovídají významným
kvantilům vypočteným na základě pozorovaných dat. Uvnitř obdélníkového
tvaru je znázorněna pozice mediánu (50 % kvantilu) a samotný obdélník značí
polohu horního a dolního kvartilu, tedy 25 % a 75 % kvantilu. Tyto dva kvantily
odpovídají kvartilovému rozpětí, které ohraničuje 50 % pozorovaných hodnot.
Fousky dosahující za hranice obdélníkového tvaru pak signalizují polohu
hodnot více vzdálených od mediánu, nejčastěji odpovídají 5 % kvantilu (spodní
fousek) a 95 % kvantilu (horní fousek), případně minimu a maximu
pozorovaných hodnot.
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3 Výsledky
3.1 Výsledky analýzy rozptylu dvojného třídění
Graf č. 1 znázorňuje marginální průměry nezávislých faktorů (prostředí
a ročník). Z grafu č. 1 vyplývá, že žáci učeni dle ekologického přístupu dosahují
vyššího bodového skóre než žáci učeni dle systematického přístupu. Na základě
výsledků zamítáme nulovou hypotézu H01 a přijímáme alternativní hypotézu
HA1 o vlivu přístupu na znalosti žáků o členovcích na základě p-hodnoty, která
vyšla v rámci přístupu 0,0079, viz tabulka č. 1. Na základě vyhodnocení dat lze
prohlásit výsledky testu za statisticky významné, jelikož p-hodnota je menší
než 0,05. Dále žáci 8. ročníků učeni dle ekologického přístupu získali nejvíce
bodů z didaktického testu, nejméně jich získali žáci 6. ročníků učeni dle
ekologického přístupu.
Zároveň graf č. 1 znázorňuje, že bodový rozdíl z didaktického testu se
pohybuje cca ve dvou bodovém rozpětí mezi totožnými ročníky (7. a 8.) v rámci
odlišných přístupů. Na základě výsledků z grafu č. 1 lze předpokládat u žáků
8. a následně 9. ročníků klesající trend ve všeobecných znalostech o členovcích.
K nejvýraznějšímu nárůstu znalostí o členovcích dochází v 7. ročníku, zejména
u žáků učeni dle ekologického přístupu. Naopak žáci 6. ročníků vykazují
vyrovnané znalosti v rámci jednotlivých přístupů. Jejich bodové rozpětí se liší
v řádu desetinných čísel. Vyrovnané bodové skóre lze přisuzovat k pilotnímu
sběru dat, který proběhl na začátku školního roku 2019/2020, kdy žáci přešli
z prvního stupně na druhý. Na základě této skutečnosti se nestačil projevit vliv
přístupu (sys/eko) na znalostech žáků členovcích.
Graf č. 1: Marginální průměry (ekologický a systematický přístup)

Zdroj: vlastní zpracování autora
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Tabulka č. 1 znázorňuje výsledky z analýzy dvojného třídění.
Významně se projevil efekt faktorů: přístup, ročník a jejich vzájemná interakce
má významný vliv na počet bodů. Tuto skutečnost potvrzuje p-hodnota, která
je statisticky významná, jelikož je menší než 0,05. Na základě vyhodnocení
zamítáme nulovou hypotézu H02 a přijímáme alternativní hypotézu HA2. Jak je
vidno z grafu č. 1 a z tabulky č. 1, kdy se stoupajícím ročníkem základní školy
a nižšího gymnázia signifikantně stoupají znalosti žáků o členovcích, a proto
přijímáme HA2. Zdůrazněme ovšem, že test významnosti nám neříká nic o tom,
který z ročníků se od ostatních v počtu bodů významně liší. Pro zjištění jsem
provedla Post-hoc
testy –testy
Tukeyův
test.pro body (sys v celek_uprava_2)
Jednorozměrné
významnosti
Sigma-omezená parametrizace

Tabulka č. 1: Test významnosti
pro body
Dekompozice
efektivní hypotézy
SČ

efekt
Abs. člen
pristup
rocnik
pristup*rocnik
Chyba

108082,3
170,8
1909,5
142,5
8049,8

Stupně

PČ

F

p

1 108082,3 4511,400 0,000000
1
170,8
7,128 0,007958
2
954,8
39,852 0,000000
2
71,2
2,973 0,052473
336
24,0

Zdroj: vlastní zpracování autora
Tabulka č. 2 zobrazuje statistickou významnost rozdílů průměrů pro
všechny ročníky. Jak je vidět z tabulky, 6. ročníky učeny dle systematického
a ekologického přístupu vykazují průkazný rozdíl mezi ostatními ročníky.
Rozdíl je statisticky významný na hladině významnosti 0,05. Lze tedy utvořit
závěr, že žáci 6. ročníků získali méně bodů z didaktického testu než žáci
7. a 8. ročníků. Na základě vyhodnocení zamítáme nulovou hypotézu H02,
a proto přijímáme alternativní hypotézu HA2 o vlivu ročníku, kdy se stoupajícím
ročníkem základní školy a nižšího gymnázia signifikantně stoupají znalosti
žáků o členovcích, viz graf č. 2.
Tabulka č. 2: Tukeyův test
Tukeyův HSD test; proměnná body (celek_uprava_2)
Přibližné pravděpodobnosti pro post hoc testy
Chyba: meziskup. PČ = 23,958, sv = 336,00
Č.
buňky
1
2
3
4
5
6

roční
přístup k
sys
6
sys
7
sys
8
eko
6
eko
7
eko

{1}
(15,167)

0,003002
0,000314
0,999105
0,000021
0,00002
8
0

{2}
{3}
(18,394) (19,055)
0,003002 0,000314
0,977053
0,977053
0,000276 0,000038
0,276462 0,760328
0,01098
0,098348
0

Zdroj: vlastní zpracování autora
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{4}
(14,853)
0,999105
0,000276
0,000038

{5}
(20,340)
0,000021
0,276462
0,760328
0,000020

0,000020
0,000020

0,760417

{6}
(21,778)
0,000020
0,010980
0,098348
0,000020
0,760417
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Anova předpokládá, že rozdělení závislé proměnné v jednotlivých
skupinách je normální.
I přesto je Anova velice robustní vzhledem k porušení tohoto
předpokladu. Pro posouzení typu rozdělení závislé proměnné je možné využít
graf pro ověření normality p-p graf.
Z grafu č. 2 je patrné, že ve sledovaném případě lze uvažovat
o normálním rozdělením dat, jelikož většina bodů leží v normálním
pravděpodobnostním grafu v blízkosti přímky, tudíž jsou si teoretické a
pozorované kvantily blízké. Pouze krajní body již zcela neleží okolo přímky,
kde by v případě normality měly ležet. Průběh reziduí je v tomto případě na
hraně.
Graf č. 2: Anova - ověření normality

Zdroj: vlastní zpracování autora
3.2 Znalosti žáků o členovcích učeni dle ekologického přístupu
Graf č. 3 znázorňuje znalosti žáků o členovcích v rámci 6., 7. a 8.
ročníků, učeni dle ekologického přístupu. Nejvyšší bodové rozpětí (4-27)
z didaktického testu vykazují žáci 6. ročníků. Kvartilové rozpětí 25 % - 75 %
označuje 50 % pozorovaných respondentů, kteří získali 11-18 bodů
z didaktického testu. Hodnota mediánu v 6. ročníku je 15.
Žáci 7. ročníků vykazují vyšší znalosti o členovcích, než žáci ze
6. ročníků. Kvartilové rozpětí se pohybuje od 17 bodů do 23 bodů. Maximální
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počet bodů z didaktického testu je v rámci 6. a 7. ročníku vyrovnaný. Hodnota
mediánu v 7. ročníku je 21.
Žáci 8. ročníků získali nejvíce bodů z pilotního didaktického testu.
Kvartilové rozpětí se pohybuje od 18 bodů do 26 bodů. Hodnota mediánu
v 8. ročníku činí 23.
Na základě vyhodnocení zamítáme nulovou hypotézu H02 a přijímáme
alternativní hypotézu HA2 o vlivu ročníku (F = 2,158; p = 0,000), kdy se
stoupajícím ročníkem základní školy a nižšího gymnázia signifikantně stoupají
znalosti žáků o členovcích, viz graf č. 3.
Graf č. 3: Znalosti žáků o členovcích učeni dle ekologického přístupu

Zdroj: vlastní zpracování autora
3.3 Znalosti žáků o členovcích učeni dle systematického přístupu
Graf č. 4 znázorňuje znalosti žáků o členovcích v rámci 6., 7. a 8.
ročníků, učeni dle systematického přístupu. Nejnižší bodové rozpětí (4-22)
z didaktického testu vykazují žáci 6. ročníků učeni dle systematického přístupu.
Kvartilové rozpětí 25 % - 75 % označuje 50 % pozorovaných respondentů, kteří
získali 13-19 bodů z didaktického testu. Hodnota mediánu v 6. ročníku je 16.
Žáci 7. ročníků vykazují vyšší znalosti o členovcích, než žáci ze
6. ročníků. Kvartilové rozpětí se pohybuje od 15 bodů do 22 bodů. Maximální
počet bodů z didaktického testu je 27. Hodnota mediánu v 7. ročníku je 18.
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Žáci 8. ročníků nevykazují výrazně vyšší znalosti o členovcích, než
žáci 7. ročníků. Hodnota mediánu v 8. ročníku činí 19.
Na základě vyhodnocení opět zamítáme nulovou hypotézu H02
a přijímáme alternativní hypotézu HA2 o vlivu ročníku (F = 2,178; p = 0,00003),
kdy se stoupajícím ročníkem základní školy a nižšího gymnázia stoupají
znalosti žáků o členovcích, viz graf č. 4.
Graf č. 4: Znalosti žáků o členovcích učeni dle systematického přístupu
Krabicový graf
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Zdroj: vlastní zpracování autora
4 Diskuse
Prezentované šetření poskytuje několik zajímavých zjištění o vlivu
rozdílného přístupu ve výuce přírodopisu na úroveň znalostí žáků o členovcích.
Současná studie prokázala, že se stoupajícím ročníkem základní školy a nižšího
gymnázia signifikantně stoupají znalosti žáků o členovcích v rámci rozdílných
přístupů (systematický a ekologický) viz graf č. 3 a 4. Zároveň prepilotní studie
prokázala, významný vliv přístupu (systematický a ekologický) na znalosti
žáků o členovcích viz graf č. 1. Na základě zjištěných výsledků lze předpokládat
u žáků 8. a následně 9. ročníků klesající trend ve všeobecných znalostech
o členovcích. K nejvýraznějšímu nárůstu znalostí o členovcích dochází
v 7. ročníku, zejména u žáků učeni dle ekologického přístupu. Naopak žáci
6. ročníků vykazují vyrovnané znalosti v rámci jednotlivých přístupů viz graf č. 1.
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Vzhledem k nízkému počtu respondentů a k prepilotnímu testování
autorského analytického nástroje nelze uvedené výsledky generalizovat na
celou cílovou skupinu, tj. žáky 2. stupně základních škol a nižšího gymnázia.
I přesto lze říci, že některá zjištění korespondují s dalšími výzkumy
zaměřenými na odbodnou problematiku. Z výsledků studie je patrné, že žáci
učeni dle ekologického přístupu se prokazují vyššími znalostmi o členovcích,
než žáci učeni dle systematického přístupu. Na základě studie výraznější rozdíl
ve znalostech o členovcích vykazují žáci 7. a 8. ročníků dle rozdílných přístupů.
Důvodem vyšší úrovně znalostí žáků o členovcích v rámci ekologického
přístupu může být způsobeno osnovou probíraného učiva. Ekologicky pojaté
učivo je strukturováno podle jednotlivých ekosystémů (les, pole, louka, obydlí
lidských sídel), zároveň se učivo o bezobratlých živočiších objevuje jak
v 6. ročníku, tak i v prvním pololetí 7. ročníku, a proto se žáci s látkou setkávají
opakovaně. Učí se konkrétní zástupci, kteří se v daném ekosystému vyskytují,
což je rozdíl oproti systematicky strukturovanému přírodopisu dle RVP.
Systematicky pojaté učivo je strukturováno do botanického a zoologického
systému (Trna, 2005), co se týká členovců, je toto učivo vykládáno pouze
v 6. ročníku (dle RVP ZV). Například Podroužek (2003) shledává u systematického pojetí nedostatek v propojování naučených znalostí žáků s praktickými
zkušenostmi. Toto zjištění je v souladu s autorkou Kuželovou (2009), která
potvrzuje hypotézu, že na vybraných školách přetrvává systematické pojetí
výuky, kdy žáci nedostávají informace propojené do ekosystémů, ale výuka je
postavena na zoologickém či botanickém systému druhů. Dle studie učivo
řazené po ekosystémech je pro žáky z 50 % přínosnější, ale v případě výběru
by „zvítězilo“ zejména u klasických škol systematické řazení učiva (Kuželová,
2009). Na základě těchto odlišných koncepcí nemají žáci v jednotlivých
ročnících srovnatelné znalosti, což potvrzuje i současná studie.
V souladu s danou problematikou souvisí i nižší zájem o přírodovědné
předměty. Tuto skutečnost potvrzují různá šetření např. mezinárodní výzkum
PISA (Programme for International Student Assessment) a TIMSS (Trneds in
International mathematics and Science Study), který shledává zásadní úskalí
v uvažování o samostatné problematice, propojování souvislostí, porozumění
přírodním procesům, zapamatování si velkého množství faktů s minimálními
požadavky na myšlenkové operace (White Wolf Consulting, 2010). Snaha
zefektivnit výuku bezobratlých (na příkladu členovců) by mohla zvýšit zájem
o vzdělávání v přírodovědné oblasti (Škoda a Doulík, 2011).
Autorský analytický nástroj byl poprvé aplikován na třech základních
školách a jednom nižším gymnáziu. Na základě zjištěných výsledků bude
verifikován a použit pro další výzkum v rámci České republiky.
Závěr
Předložená prepilotní výzkumná sonda se věnovala srovnávání znalostí
žáků o členovcích v rámci 6., 7. a 8. ročníků učeni dle rozdílných přístupů
výuky. Ačkoli představená zjištění nelze v žádném případě zobecňovat pro
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celou cílovou skupinu žáků 2. stupně základní školy a nižšího gymnázia,
přinášejí několik zajímavých závěrů a trendů, které mohou být pobídkou
k dalšímu výzkumu problematiky. Vliv ročníku na zkoumané znalosti žáků
o členovcích se ukázal jako signifikantní. Zároveň i vliv přístupu (systematický/ekologický) se též jeví statisticky významný, což potvrzuje graf č. 1. Žáci
učeni dle ekologického přístupu dosahovali z prepilotního testování vyššího
bodového skóre než žáci učeni dle systematického přístupu. Získaná data byla
vyhodnocena za pomoci statistických metod: anova = analýza rozptylu, grafů
a tabulek.
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