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Abstract 

If the education of Roma pupils is to be effective, it should respect the 

peculiarities of their initial situation and offer openness, flexibility, and 

variability of approach. It's about the ability to formulate broader conceived 

and current educational goals in purviews of known individual needs of 

pupils and local specificities, the ability to create and utilize a multicultural 

educational environment. One of the necessary requirements of positive 

change that emerges from a reality presented in this way is the achievement 

of aimed and at the same time synergistic formation of cognitive, emotional 

and conative components of attitude of Roma pupils. The development 

happens primarily through intentional induction of pupil activities in the 

form of situations and tasks of creative nature, problem solving and use 

of methods, forms and aids that do not allow for the creation of thought 

stereotypes. One of the strategies employed in this process is cooperative 

learning. The article offers a theoretical and methodological determination 

of an actual exploratory research study aimed at cooperative learning in 

discourse of the specifics of socialisation of Roma pupils in the educational 

practice of primary schools. 
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Úvod 

„Ko kamel ča pes, na džanel s'oda bacht“. 

[Kto má rád len sám seba, nevie, čo je šťastie] 

rómske príslovie 

 

Súčasný moderný vývoj vedy, techniky a spoločnosti ako celku 

vyjadruje požiadavku reakcie školstva na meniace sa politické, spoločenské či 

ekonomické podmienky v spoločnosti. Akcentuje sa potreba humanizácie 

a demokratizácie výchovy a vzdelávania. Domnievame sa však, že aj napriek 

humanistickým snahám je školský systém na Slovensku ešte stále výrazne 

orientovaný na pamäťové vyučovanie, na zvládnutie množstva učebnej látky 
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a menej sa dbá na prežívanie, motiváciu a hodnotovú orientáciu žiakov. 

V živote však človek potrebuje vedieť aj hodnotiť, používať fantáziu, 

imagináciu, tvorivosť, potrebuje vedieť spolupracovať a byť vytrvalý vo 

svojich snahách. Táto konfluentná dimenzia prináša koncepciu človeka, ktorý 

pozná svoje schopnosti a vlastnosti, dokáže ich v živote uplatniť a je schopný 

šťastne a plnohodnotne žiť.  

Efektívnosť primárnej edukácie, zvlášť u rómskych žiakov na 1. stupni 

základnej školy, úmerne stúpa príťažlivosťou foriem, ktorými sa realizuje. 

Práve stratégie, podporujúce kooperatívne učenie možno, v tejto súvislosti, 

považovať za výrazne aktivizujúci prostriedok, rozširujúci tak kognitívne, ako 

i nonkognitívne zručnosti žiakov, pričom ich zároveň výchovne obohacuje. 

Znamená to predovšetkým rozvíjať divergentné myslenie žiakov, ktorí pristúpia 

k učeniu tvorivo, kooperatívnym učením rozšíria okruh príležitostí, ako sa učiť 

od druhých, ako niečo naučiť druhých, ako sa naučiť spolupracovať a riešiť 

problémy. Dáva priestor pre sebapoznanie a sebahodnotenie, učí vhodne, 

primerane a pohotovo reagovať. 

Kontexty socializácie rómskych žiakov 

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, kde dominujú rómski 

žiaci z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) predstavujú špecifický 

a pritom vážny spoločenský problém, sformovaný odlišnosťami životného 

štýlu, ale aj kultúrnymi, sociálnymi a ekonomickými faktormi. Prejavmi tohto 

problému sú napr. verbálny a následne kognitívny deficit, obmedzená infor-

movanosť determinovaná mnohokrát izolovanými lokalitami pre bývanie, iné 

tradície, odlišné vnímanie rodinnej výchovy – tolerovanie užívania návykových 

látok, nedostatočná úroveň zdravotného uvedomenia, osobnej a komunálnej 

hygieny, nízky vek prvorodičiek a s tým súvisiaca mnohodetnosť, nepravidelná 

a nekvalitná výživa, častá invalidita v rodine, nedoceňovanie významu 

vzdelávania a vzdelania, zameranie na prítomnosť bez ambície plánovať či 

absencia vlastnej stratégie sociálnej zmeny.  

Riešenie uvedeného komplexu problémov predpokladá nad národný, 

multirezortný, multiinštitucionálny a interdisciplinárny prístup. Napriek zložitosti 

prezentovaného fenoménu je zmena spoločenskej pozície a vyriešenie problémov 

vo vzťahu k majoritnej spoločnosti podmienená vzdelávaním a vzdelanosťou 

Rómov. Aktuálna úroveň vzdelanosti rómskej populácie je veľmi neuspokojivá. 

Väčšina Rómov má len základné, aj to mnohokrát neukončené vzdelanie. 

Vzdelanie je však práve určujúcim determinantom riešenia problémov Rómov. 

Konfliktné vzťahy rómskych spoločenstiev s väčšinovým obyvateľstvom sa 

prenášajú a negatívne pôsobia na vzťah rómskych rodičov a detí v škole, 

a naopak (Portik, 2003). To, samozrejme, situáciu v oblasti vzdelávania ešte 

viac komplikuje. K tomu sa pridávajú tolerantné postoje rómskej rodiny 

kspoločensky nežiaducim formám správania, ich nekorigovanie, odlišná 

hodnotová orientácia, čo sa, v konečnom dôsledku, premieta i do školskej 
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neúspešnosti detí a následne do nechuti niečo meniť. Výsledkom prezentovaných 

skutočností je zlyhávanie širšej socializácie príslušníkov rómskeho etnika.  

Vychádzajúc z výsledkov výskumu Hroncovej a Šebiana (2006) 

a exploratívnych štúdií Lockeho a Ciechalskeho (2015) je možné identifikovať 

problémy, s ktorými sa, v súvislosti s procesom socializácie rómskych žiakov, 

všeobecne stretávajú učitelia vo svojej edukačnej praxi. Ide, predovšetkým, o: 

 bilingvizmus – rôznu úroveň ovládania jazyka majority a jazyka 

minority; 

 všeobecnú nedôveru a strach z kultúry majority, 

 silné zameranie na otázku príslušnosti k etnickej skupine, zvýšená 

citlivosť ku skutočnej (no i zdanlivej) diskriminácii, 

 nespracovaná alebo potlačená agresivita a túžba po vzbure alebo 

odplate za skutočné alebo domnelé krivdy, 

 chýbajúca lojalita k inštitúciám a inštitútom, ktoré vytvára majorita, 

 nedôvera a len málo zvnútornené presvedčenie o význame systematickej 

a vytrvalej práce, o potrebe autority a zákona, 

 vnútorná neistota či hovoriť a konať v súlade s vlastnou alebo majoritnou 

kultúrou, 

 schopnosť „zahrať to“ na predstaviteľov majority, klamať ich, tendencia 

neprejaviť sa otvorene, 

 zvýšená citlivosť k neverbálnym prejavom a ich prípadnému rozporu 

s obsahom reči učiteľa pri komunikácii. 

Rómski žiaci z MRK majú, v procese socializácie do edukačnej reality, 

inú východiskovú pozíciu oproti žiakom majority. Musia prekonávať náročnejšie 

prekážky, ktorých spoločnými menovateľmi sú najmä: 

 ekonomické obmedzenia súvisiace so zlou sociálnou situáciou rodín 

(málo podnetné, a neraz i patologické sociálne a výchovné prostredie 

nepodporuje efektívnu socializáciu dieťaťa vo všetkých kategóriách 

t. j. získavanie vedomostí a zručností, spoznávanie filozofických, etických 

a estetických systémov a vytvorenie rebríčka hodnôt, osvojenie si 

primeraných foriem sociálneho správania, ktoré korešpondujú s normami 

spoločnosti), 

 vnímanie školy ako miesta, kde možno zažiť iba neúspech, problémy, 

pocit menejcennosti, strach z opovrhnutia, a pod., 

 nízka vzdelanostná úroveň rodičov, nedostatočné postavenie vzdelania 

v ich hodnotových kritériách, 

 odlišný rečový vývin, 

 koncentrovanie na prítomnosť, nedostatočný zmysel pre plánovanie, 

pre budúcnosť, 

 celkovo nízke požiadavky na vzdelanie v rodine, modely správania 

rodičov, ktoré nespredmetňujú súvislosti medzi vzdelaním a trhom práce, 

 temperamentové odlišnosti, problémy v komunikácii s ostatnými žiakmi, 
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 nízke očakávania zo strany učiteľov, 

 pretrvávajúca indiferentnosť časti prostredia k rómskym žiakom, 

 chýbajúce návyky a zručnosti vo vzťahu k normám, cieľom, 

 nedostatočná (vnútorná) motivácia na plnenie stanovených úloh, nízke 

sebavedomie a pod. (Horňák, Kancír, Liba, 2012). 

Rómska rodina hlavne v MRK je spravidla mnohopočetná s pred-

pokladom značnej sociálnej závislosti, s dlhodobo vykazovanými znakmi 

nízkej ekonomickej, vzdelanostnej, kultúrnej a hygienickej úrovne. Rodina, 

ktorá dieťa nedostatočne stimuluje po stránke intelektovej, citovej a psycho-

sociálnej podmieňuje následnú školskú neúspešnosť, fatalizmus, nedostatok 

úsilia, nechuť niečo zmeniť, zmierenie s osudom. U detí z takýchto rodín sa 

vytvára sociálno-výchovný deficit, ktorý sa neskôr prejaví v sociokultúrnej 

rezistencii pri začleňovaní do majoritnej spoločnosti. Portik (2009, s. 95) 

považuje za spúšťací mechanizmus zlyhávania schopnosti socializácie a sociálnej 

integrácie najmä čas, pričom má na mysli „ten čas, bez ktorého schopnosť 

naučiť sa žiť v spoločenstve to nie je možné. Ten čas, v ktorom je priestor na 

výmenu informácií, odkrývanie človečenstva, podávanie pomocnej ruky, 

prijímanie rád, ľudské pohladenie i úprimné napomenutie“.  

Opierajúc sa o empirické skúsenosti učiteľov či publikované poznatky 

a odporúčania, vzťahujúce sa k socializácii rómskych žiakov (Hroncová, Šebian, 

2006; Porubský, Kosová, Rosinský, 2017) je možné formulovať niekoľko 

východísk. Máme na mysli najmä: 

 formulovanie odborného a osobnostného profilu učiteľov a ďalších 

výchovných pracovníkov pracujúcich s rómskymi žiakmi, 

 rešpektovanie individuálnych a skupinových potrieb rómskych žiakov 

pri zohľadňovaní vnútornej atomizácie etnika a lokálnych kontextov, 

 využívanie účinnej motivácie k učeniu rómskych žiakov prostredníctvom 

ich záujmu, resp. citového vzťahu k svojej, rómskej komunite, 

 prispôsobenie obsahu a metód pôsobeniu odlišností, návykom, spôso-

bilostiam, skúsenostiam, schémam myslenia a tempu rómskych žiakov 

pri rešpektovaní celospoločenských cieľových štandardov, 

 vysvetľovanie spoločenských noriem, nácvik komunikačných, spolo-

čenských zručností (celoživotných pravidiel a životných zručností). 

Domnievame sa, že v edukačnej realite by sa škola mala začať 

približovať k (rómskemu) žiakovi a nie, ako tomu bolo (je) doteraz, že sa žiak 

musel (a stále musí) neustále prispôsobovať škole. K tomuto posunu však 

dôjde až vtedy, ak nastane: 

 zmena pohľadu učiteľa na druhy inteligencie svojich žiakov (v súvislosti 

s rekogníciou ich učebných a kognitívnych štýlov), 

 zmena pohľadu učiteľa na činitele ovplyvňujúce učebné potenciality 

jeho žiakov, čím sa v konečnom dôsledku navodí zvonku aj zmena 

celkového pôsobenia danej školy, 
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 zmena pohľadu učiteľa na proces učenia sa jeho žiakov (tzv. episte-

mologický prístup k tomuto procesu), kde, ako vhodnú stratégiu, je 

možné využiť kooperáciu. 

Fundamenty kooperatívneho učenia  

Spôsob uskutočňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, vzhľadom 

na špecifiká rómskych žiakov, indikuje náročné požiadavky pre činnosť učiteľa. 

Pri otázke plánovania a realizácie edukácie predmetnej skupiny žiakov, je 

učiteľ konfrontovaný s hľadaním odpovede na otázku – ako vyhovieť 

rozvojovým potrebám svojich žiakov tak, aby predchádzal ich zlyhaniu? 

A zároveň, ako zabezpečiť rozvoj žiakov v rámci ich individuálnych možností, 

ktoré sú u každého žiaka odlišné (Porubský a kol., 2014)? Predpokladáme, že 

vytvoriť prostredie, ktoré je spôsobilé premeniť špecifiká rómskych žiakov na 

výzvy a možnosti, zohľadňuje filozofia kooperatívneho vyučovania a učenia. 

Kooperatívne vyučovanie je v odbornej literatúre definované ako 

technológia výučby, teda ako súbor takých procesov, ktoré pomáhajú žiakom 

v interakcii dosiahnuť konkrétny cieľ (Jakavonyte-Staškuviene, Žemguliene, 

Sakadolskis, 2021). Z hľadiska rozvoja žiaka, samotné chápanie systému 

edukácie, možno interpretovať ako „organizovanú skupinovú prácu, v ktorej 

žiaci spolupracujú v malých skupinách, pričom charakteristickým znakom je 

učenie sa vzájomnou spoluprácou a vzájomným odovzdávaním skúseností“ 

(Jablonský, 2006, s. 30). Predpokladom takéhoto učenia je, že do procesu 

výučby je zapojený každý žiak v triede, bez ohľadu na jeho mentálnu 

výkonnosť, sociálny a ekonomický status, či etnický pôvod. Práve téza, že 

kooperatívne učenie umožňuje uspieť každému žiakovi na jeho vlastnej 

úrovni, a tým plne rozvinúť a využívať potenciál žiaka, sa pre potreby nášho 

výskumu stáva kľúčová.  

Aby bolo kooperatívne učenie skutočne efektívne, je potrebné 

transformovať hlavné princípy koncepcie do reálnej výchovno-vzdelávacej 

situácie. Znamená to: 

1. Zabezpečiť pozitívnu vzájomnú závislosť členov skupiny v zmysle hesla 

„plávame a potápame sa spolu“. Predpokladom vytvorenia závislosti je: 

 sformulovať reálne dosiahnuteľné ciele, identifikovať sociálne zručnosti, 

ktoré učiteľ plánuje rozvíjať, 

 zadefinovať normy (pravidlá), ktoré platia pre všetky skupiny,  

 koncipovať činnosti, rozdeliť úlohy tak, aby sa do nich mohli 

zaangažovať všetci žiaci v skupine, 

 rozdeliť informačné zdroje tak, aby každý člen skupiny spracovával 

a kompletizoval informácie, ktoré sú nutné pre splnenie úlohy, 

 premyslieť systém odmeny pre žiakov. 

2. Zabezpečiť vzájomný kontakt členov skupiny, aby pri učení dochádzalo 

k interakciám. Od učiteľa sa očakáva zostaviť (4-6 členné) skupiny, pričom 
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pre učenie je podstatný spôsob, akým spolu komunikujú. K zvýšeniu 

interakcie podľa Gillies a Boyle (2010) dochádza, keď:  

 sa zdieľajú všetky informácie v skupine,  

 skupina sa snaží dosiahnuť dohodu,  

 skupina preberá zodpovednosť za svoje rozhodnutia,  

 očakávajú sa zdôvodnenia,  

 očakávajú sa výzvy,  

 pred prijatím rozhodnutia sa prediskutujú alternatívy,  

 členovia skupín sa vzájomne vyzývajú k tomu, aby hovorili. 

3. Posilňovať osobnú zodpovednosť členov skupiny a) za dokončenie svojho 

podielu práce, b) za uľahčenie práce ostatným, prostredníctvom: 

 pozorovania žiakov pri ich spoločnej práci a dokumentovaním prís-

pevkov každého člena,  

 individuálneho preskúšania každého žiaka, 

 náhodného výberu jednotlivca zo skupiny, ktorý by mal prezentovať 

výsledky práce celej skupiny, 

 ponechanie každého žiaka vysvetliť, čo sa naučil pred spolužiakmi 

(Jablonský, 2006; Johnson, Johnson, 2018).  

4. Zdokonaľovať interpersonálne a komunikatívne spôsobilosti žiakov od 

najjednoduchších po zložitejšie, napr. poznať sa, dôverovať si, aktívne 

komunikovať, vzájomne sa počúvať, konštruktívne komunikovať nápady 

ostatných, rozhodovať sa, akceptovať druhých, poskytovať podporu, kon-

štruktívne riešiť konflikty atď. Z pozície učiteľa je preto podľa Jablonského 

(2006) potrebné:  

 cvičiť žiakov efektívnej interakcii skôr, ako začneme s kooperatívnym 

učením, 

 poskytnúť žiakom oporné body, ktoré im uľahčia vstupovať do 

komunikácie, diskusie, 

 organizovať praktické postupy spolupráce, pretože spolupráci je 

potrebné sa učiť, 

 viesť žiakov k zamysleniu sa nad efektivitou ich kooperatívnych 

činností. 

5. Usmerňovať prácu skupín žiakov a zabezpečiť reflexiu skupinovejčinnosti. 

Reflexia spočíva predovšetkým v rozhodnutí: 

 v ktorých činnostiach má skupina pokračovať, 

 ktorým postupom sa vyhnúť, 

 ako hodnotiť seba a ostatných.  

Podstata kooperatívneho učenia spočíva v spolupráci, preto efektívnosť 

fungovania koncepcie a etablovanie predkladaných sociálnych zručností pod-

mieňuje úroveň hodnotenia práce v skupine všetkými jej členmi a dostatočné 

časové trvanie na reflexiu. Pokrok žiakov je ovplyvnený nielen skupinovou 

dynamikou, ale aj podmienkami, aké učiteľ pre kooperatívnu prácu vytvorí. 
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Ak by došlo k etablovaniu takto prezentovaných pilierov kooperatívneho 

učenia, pravdepodobne môže učiteľ očakávať mnohé benefity, ktoré kooperatívne 

učenie prináša. Podľa komplexnej analýzy benefitov kooperatívneho učenia 

(Johnson, Johnson, 2009) ich možno rozdeliť do troch oblastí: 

1. Snaha uspieť – snaha o dosiahnutie cieľa u žiakov s rôznymi učebnými 

charakteristikami; dlhodobejšie zapamätanie učiva; zlepšenie slovnej zásoby, 

plynulosti a štylizácie reči; rozvoj motivácie orientovanej na úlohu a výsledky; 

dlhodobejšie zotrvávanie v úlohe; rozvoj kritického a tvorivého myslenia; 

očakávanie úspechu; formovanie pozitívnych postojov k učeniu a škole. 

2. Pozitívne vzťahy a sociálna podpora medzi žiakmi – potvrdená bola lepšia 

atmosféra spoločenstva a kohézie skupiny, harmonizácia práce skupiny, 

prosociálne správanie, angažovanosť a starostlivosť o druhých, otvorená 

komunikácia, akceptácia názorov druhých, oceňovanie rozdielov a prijímanie 

ľudskej diverzity ako pozitívnej hodnoty, znižovane stereotypov a predsudkov, 

interpersonálna príťažlivosť medzi členmi majority a minority. 

3. Psychické zdravie a sebadôvera – vyššia miera emočnej zrelosti, psychickej 

prispôsobivosti, vyššia sebadôvera, dôvera v druhých a optimizmus, posilňo-

vanie autonómie, nezávislosti, interiorizácia hodnôt, zvládania náročných 

situácií a pod.   

Vzhľadom na špecifiká edukácie rómskych žiakov v benefitoch 

vidíme potenciál premeny ich doposiaľ slabého spoločenského statusu. Pri 

formulovaní nášho výskumného zámeru tiež reflektujeme skutočnosť, že 

v odbornej literatúre najmä slovenskej proveniencie je menej známy diskurz 

implementácie kooperatívneho vyučovania do edukácie žiakov z MRK.    

Metodologické determinanty výskumu 

Objektívna realita disponuje rôznymi otázkami, na ktoré nie je možné 

bezprostredne odpovedať. Potreba hľadať odpoveď si tak žiada zamerať 

teoretické i pragmatické úsilie k novým poznatkom.Výskumných otázok 

môže byť hneď niekoľko, avšak abstrahovaním hlavných zložiek a vzťahov 

možno dospieť k formulácii vlastného výskumného problému (Nowak, Lepa, 

2011). 

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: 

Aký vplyv bude mať implementácia stratégií kooperatívneho učenia 

na proces socializácie rómskych žiakov? 

Otázka intenzity prenikania do objektívnej reality sa konkretizuje 

najmä v súvislosti s cieľom a úlohami výskumu. Primárnym cieľom výskumu 

je experimentálne overiť účinnosť realizácie kooperatívnych aktivít na 

zvyšovanie efektívnosti socializácie rómskych žiakov 1. stupňa základnej 

školy. 
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Uvedený cieľ saturuje i ďalšie sekundárne ciele: 

 uplatňovať kooperatívne edukačné stratégie v primárnom vzdelávaní, 

 navrhnúť a realizovať kooperatívne aktivity, zamerané na rozvoj 

sociálnych vzťahov rómskych žiakov na primárnom stupni vzdelávania, 

 využitím vybranej exploratívnej (empirickej) metódy akčného výskumu 

verifikovať vplyv navrhnutých a realizovaných hier a aktivít na status 

a perspektívy sociálnej interakcie žiakov v školskej triede (skúmať 

sociálne vzťahy v skupine so zameraním na interakciu žiak – žiak 

a učiteľ – žiak), 

Z cieľov vyplývajú nasledovné výskumné úlohy: 

 teoretická analýza problematiky, 

 realizácia ante a post merania sociálnych vzťahov v školskej triede, 

 kvantitatívno – kvalitatívnu analýza zistených skutočností, 

 zovšeobecnenie poznatkov a odporúčaní pre prax. 

Operacionalizácia výskumného zámeru je formulovaná v nasledujúcej hypotéze: 

H1: Využitie stratégií kooperatívneho učenia v podmienkach edukačnej praxe 

školskej triedy povediek štatisticky významnému zlepšeniu procesu socializácie 

žiakov.  

Dedukcia z H1 

Pri stanovení hypotézy sme vychádzali z myšlienky, ktorú formuluje 

Lužinská (2013, s. 8) v tom zmysle, že „obsahom socializácie je osvojovanie 

si jestvujúcich a akceptovaných hodnôt, noriem a spôsobov správania 

v existujúcom spoločenstve. V primárnom vzdelávaní sa asi najviac zo 

všetkých stupňov vzdelávania kladie dôraz hlavne na sociálnu dimenziu. 

Vo vyučovaní sa objavuje množstvo sociálnych faktorov, napr. sebapoznanie 

žiaka, sebahodnotenie, sebadisciplína, vplyv spolužiakov, prosociálnosť, 

učenie sa jeden od druhého, spolupráca a kooperácia, vzťahy k rodičom 

a spoločnosti a pod. [...] Prirodzenými prostriedkami procesu socializácie 

a rozvoja sociálnych vzťahov a sociálnych kompetencií sú rôzne stratégie 

socializácie: kooperatívny spôsob edukácie, prosociálna výchova, empatia 

a asertívne správanie“. 

Metodika výskumu  

Vo výskume boli použité tieto metódy:  

a. Literárne metódy 

Táto skupina metód zahŕňa štúdium relevantnej odbornej literatúry 

(knihy, periodiká, elektronické médiá a pod.), zhotovovanie výpiskov, ich 

spracovanie a triedenie. 
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b. Exploratívne metódy 

Kváziexperiment 

Kváziexperiment je najpoužívanejšou exploratívnou metódou akčného 

výskumu, pri ktorej sa účinnosť experimentálneho zásahu (X) posudzuje 

porovnaním výsledkov závisle premennej pred experimentálnym zásahom 

(O1) a po experimentálnom zásahu (O2) v jednej skupine osôb (symbolickým 

označením O1 X O2) (Švec, et al., 1998).  

V súlade so stanovenými cieľmi a verifikáciou hypotézy sme využili, 

ako merný nástroj, dotazník Naša trieda [My Class Inventory (Fraser, Fischer, 

1986; revid. Lašek, Mareš, 1990)]. Ide o štandardizovaný sociometrický nástroj, 

zameraný na zisťovanie údajov v piatich segmentoch: 

 spokojnosť v triede – vzťah žiakov k svojej triede, miera spokojnosti, 

 konflikty v triede – komplikácie vo vzťahoch žiakov v triede, miera 

napätia a sporov, 

 súťaživosť v triede – konkurenčné vzťahy medzi žiakmi, miera snáh 

po vyniknutí, prežívanie školských neúspechov, 

 náročnosť učenia – prežívanie nárokov školy kladených na žiakov, 

 kohézia triedy – priateľské a nepriateľské vzťahy medzi žiakmi, miera 

súdržnosti triedy. 

c. Štatistické metódy 

Matematicko-štatistické metódy umožňujú presnú kvantifikáciu výsled-

kov výskumu. Na štatistické overovanie hypotéz sa používajú rôzne štatistické 

testy, analyzujúce významnosť rozdielov stredných hodnôt, resp. variancie 

rôznych skupín. Vo výskume sme, ako evalvačný nástroj, využili McNemarov 

test (binárna premenná), ktorý sa považuje za najcitlivejšiu neparametrickú 

alternatívu testov pre závislé vzorky.  

Na štatistické spracovanie údajov sme využili počítačový štatistický 

program Statistica (Česká republika, 2017, verzia programu č. 13.5.0.17). 

Samotné fakty, ich registrácia a kvantitatívne spracovanie však ešte 

neznamenajú exaktnosť výskumu. Je tu potrebné, aby sa kvantitatívne spraco-

vanie údajov organicky spájalo s ich kvalitatívnou analýzou. Vo výskume sme 

teda využili aj teoretické metódy (analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, 

komparácia, generalizácia). 

Vzorka výskumu 

Objektivizácia výskumných zámerov determinovala lokalizáciu výskum-

nej vzorky do oblasti Košického kraja, pričom základný súbor predstavuje, 

vzhľadom na možnosti a podmienky výskumu, okres Spišská Nová Ves. 

Zo základného súboru sme, zámerným dostupným výberom (convenient 

sample), vytvorili výberový súbor, ktorý, v kontexte realizácie kváziexperimentu, 

tvorí jedna trieda Základnej školy s materskou školou v Markušovciach. 
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Kváziexperiment bol, v definovanej výskumnej vzorke, realizovaný priebežne 

počas školského roka 2020/2021. 

Výskumnú vzorku tvorí dvadsaťdva žiakov štvrtého ročníka, z toho 

10 chlapcov a 12 dievčat. 

Kvantitatívna a kvalitatívna analýza výsledkov výskumu 

Všeobecná metodologická determinácia výskumu naznačuje, že 

zhromažďovanie výskumného materiálu je prvým krokom pedagogického 

výskumu. Získané informácie sa ďalej spracúvajú a vyhodnocujú v dvoch 

rovinách: 

1. kvantitatívnej (opisnej), 

2. kvalitatívnej (vysvetľujúcej). 

Vzájomnou syntézou uvedených rovín dochádza k významnému 

zvyšovaniu vedeckej úrovne skúmania pedagogických javov (Nowak, Lepa, 

2011). 

V zmysle verifikácie stanovených hypotéz a vychádzajúc z prezento-

vaných skutočností, uvádzame analýzu získaných údajov v kontexte oboch 

spomínaných rovín. 

Primárnym cieľom výskumu bolo experimentálne overiť účinnosť 

realizácie kooperatívnych aktivít na zvyšovanie efektívnosti socializácie 

rómskych žiakov 1. stupňa základnej školy. Dosiahnutie cieľa a s ním súvisiace 

predpokladané vzťahy a súvislosti predikovali stanovenie nasledujúcej hypotézy: 

H1: Využitie stratégií kooperatívneho učenia v podmienkach edukačnej praxe 

školskej triedy povedie k štatisticky významnému zlepšeniu procesu socializácie 

žiakov. 

Na verifikáciu uvedenej hypotézy sme využili štandardizovaný 

sociometrický dotazník Naša trieda, ktorý je zameraný na zisťovanie údajov 

v piatich kategóriách: spokojnosť v triede, konflikty, súťaživosť, náročnosť 

učenia a súdržnosť triedy. Uvedený dotazník bol, v intenciách danej hypotézy, 

aplikovaný v rámci ante a post merania v rozsahu výskumnej vzorky. 

Poznámka: Dosiahnuteľné skóre v jednotlivých kategóriách dotazníka 

sa pohybuje v rozpätí päť až pätnásť bodov. Z hľadiska evalvácie údajov je 

potrebné upozorniť, že v segmente konfliktov, súťaživosti a náročnosti učenia 

platí, že čím je bodové skóre nižšie, tým je výsledok lepší. 

Pre potreby grafického zobrazenia prezentovaných údajov sme, 

vzhľadom na počet kategórií dotazníka a im zodpovedajúcim zisteným údajom, 

vypočítali hodnotu aritmetického priemeru údajov v každej zo sledovaných 

kategórií. Takto upravené údaje je možné previesť do grafickej podoby (pozri 

Graf 1). 
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Legenda: SP – spokojnosť v triede, KO – konflikty, SA – súťaživosť, NU – náročnosť 

učenia, SD – súdržnosť triedy 

Graf 1 Grafické znázornenie výsledkov ante a post merania sociálnych vzťahov 

vo vybranej vzorke (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Na základe štatistickej analýzy výsledkov ante a post merania úrovne 

sociálnych vzťahov žiakov je možné konštatovať, že hypotéza H1 bola potvrdená. 

Štatistická významnosť bola zisťovaná neparametrickým McNemarovým testom 

na hladine významnosti p < 0,05 (pozri Tabuľka 1). 

 

Tabuľka 1 Signifikantnosť výsledkov merania úrovne sociálnych vzťahov žiakov 

 p – hodnota 
Štatistická 

významnosť 

SP na vstupe – výstupe 0,02924 + 

KO na vstupe – výstupe 0,03283 + 

SA na vstupe – výstupe 0,08631 N 

NU na vstupe – výstupe 0,0370 + 

SD na vstupe – výstupe 0,0175 + 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Poznámka: V kategórii súťaživosť, v rozsahu vzorky, nebol zaznamenaný 

predpokladaný pokles bodového skóre. 

V kategórii spokojnosť v triede sa zistené údaje pohybujú zväčša 

v pásme bežných hodnôt (10 – 13). V post meraní bol zaznamenaný nárast 

bodového skóre v priemere o dva body, čo poukazuje na skutočnosť, že 

overovaná realizácia kooperatívnych aktivít mala pozitívny vplyv na vzťah 

žiakov k triede, mieru spokojnosti a pohody. 

Ďalšou zo skúmaných kategórií sú konflikty v triede. Zistené údaje sa 

pohybujú v pásme bežných hodnôt (7 – 13). V post meraní bol zaznamenaný 

žiaduci pokles bodového skóre v priemere o tri body. Dokumentuje to kladný 

vplyv realizovaných aktivít na redukciu komplikácií a miery napätia vo 

vzťahoch žiakov. Pri vyhodnocovaní položiek dotazníka sme, v rámci ante 

merania, zaznamenali viacero nejasných odpovedí (žiaci označili odpoveď 
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ÁNO aj NIE), z čoho bolo možné dedukovať istú názorovú nevyhranenosť. 

Tá sa však vplyvom experimentálneho zásahu progresívne zmenila v post meraní. 
Zistené údaje v kategórii súťaživosť v triede sa rovnako, ako v pred-

chádzajúcich prípadoch, pohybujú v pásme bežných hodnôt (11 – 15). V kom-
parácii ante a post merania však nedošlo k očakávanej zmene skóre, z čoho 
možno usudzovať, že experimentálne pôsobenie nemalo zásadný vplyv na 
redukciu miery snáh po vyniknutí a konkurenčných vzťahov medzi žiakmi. 
Uvedená skutočnosť sa prejavila i v štatistickej významnosti.  

Obzvlášť závažnou (z pohľadu nášho výskumu) sa javí kategória 
náročnosť učenia, v ktorej ide o zisťovanie toho, ako žiaci prežívajú nároky 
školy, nakoľko sa im zdá učenie namáhavé. Údaje získané ante a post 
meraním sa pohybujú v pásme bežných hodnôt (6 – 11). Očakávaný pokles 
bodového skóre sme zaznamenali v post meraní, a to o dva body. Experimentálne 
pôsobenie malo teda širokospektrálny a komplexný charakter.  

Poslednou zo skúmaných kategórií je súdržnosť triedy, kde sa zistené 
údaje, podobne ako v predchádzajúcich kategóriách, pohybujú v pásme bežných 
hodnôt (6 – 13). Ide o kategóriu, kde bol, v rámci post merania, zaznamenaný 
najväčší nárast, v priemere o štyri body. Zisťované priateľské a nepriateľské 
vzťahy, miera súdržnosti triedy sa vplyvom experimentálneho pôsobenia prehĺbili 
(s výnimkou nepriateľských vzťahov, ktoré sa normalizovali), triedy sa stali 
kohéznejšími societami s prevahou pozitívnych sociálnych prejavov. 

Zhrnutie výsledkov a odporúčania pre pedagogickú prax 

Keďže rómske deti väčšinou vyrastajú slobodne a mnohokrát sú 
ponechané samé na seba, pri činnostiach v škole sa u nich prejavuje 
obmedzená pozornosť, malá trpezlivosť a vytrvalosť, rýchlo sa dajú odradiť 
hlavne v činnostiach, kde treba zapájať jemnú motoriku. Pri činnostiach je 
preto pre ne podstatné: krátko – rýchlo – jasne – čím skôr ukončiť danú 
činnosť. Preto je potrebné akcentovať zásadu, že každá výchovno-vzdelávacia 
činnosť má prebiehať radostne a v uvoľnenej atmosfére. Aby bola pozornosť 
koncentrovaná, je dobré využívať striedanie činností, kontrasty, hru. 

V edukačnom procese je potrebné tiež uplatňovať pedagogický prístup 
orientovaný na rozvoj osobnosti každého žiaka. Individuálny prístup rešpektuje 
odlišnosti sociokultúrneho prostredia i individuálne danosti a potreby žiakov. 

Sme presvedčení, že jedným z hlavných výstupov školského vzdelávania 
by malo byť optimalizovanie intelektuálneho a emocionálneho potenciálu 
žiakov, t. j. maximalizovanie kapacity stať sa mysliacimi a cítiacimi indivíduami, 
ktoré riešia problémy, podporujú porozumenie, stávajú sa novátormi, uskutočňujú 
rozhodnutia a účinne komunikujú. Aby bolo možné dosiahnuť tento cieľ, je 
potrebné vytvoriť atmosféru, ktorá podporuje myslenie, kde informácie sú 
skôr katalyzátorom, než výsledkom. Učenie sa a objektívny sebarozvoj žiaka 
tak vedie k pochopeniu sociálnej a morálnej reality, čo závisí od: 

 jeho individuálnej intelektovej úrovne, 

 aktuálnej sociálnej a morálnej úrovne, 
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 predchádzajúcich skúseností a skôr vytvorených schém, 

 podnetnosti prostredia. 

Budovanie takejto pragmatickej základne si vyžaduje, zvlášť u rómskych 
žiakov, vychádzať zo subjektívneho zážitku a priamej skúsenosti. 

Riešenie mnohých problémov, súvisiacich so schopnosťou a úrovňou 
socializácie rómskych žiakov priniesla práve implementácia stratégií koope-
ratívneho učenia do procesu ich primárnej edukácie. 
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