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PREDHOVOR 

 

Pregraduálna príprava budúcich učiteľov je často skloňovanou témou ostatných rokov nielen 

v odborných kruhoch. Veľké koncepčné zmeny prijaté pred viac ako desiatimi rokmi zákonom 

č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a následne v roku 2009 zákonom 

č.317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch rozhýbali kurikulárnu reformu 

v školstve a profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov v školstve. Učiteľské 

povolanie tak prechádzalo od semiprofesie k profesii. Každá reforma, jej očakávaný pozitívny 

prínos, je úzko spojená s kvalitou učiteľov. Pripraviť kvalitného učiteľa po odbornej, 

pedagogickej, psychologickej a didaktickej stránke je dôležitou a prvoradou úlohou fakúlt 

zabezpečujúcich pregraduálnu prípravu budúcich učiteľov.  Od vysokoškolských pedagógov sa 

očakáva, že opierajúc sa o výsledky výskumov, prispôsobia svoje metódy práce, ako i obsah 

ponúkaných predmetov študijného plánu, požiadavkám kladených na začínajúceho učiteľa 

a požiadavkám súčasných teórií učenia sa žiakov. Inovácie obsahu predmetov, prístupov 

i foriem pregraduálnej prípravy by mali byť samozrejmou súčasťou prípravy budúcich učiteľov.  

Na učiteľa sú v súčasnosti kladené vysoké nároky tak vo vzťahu k žiakovi, vo vzťahu 

k výchovno-vzdelávaciemu procesu, ako i k sebe samému a svojmu profesijnému rozvoju. 

Profil študenta učiteľstva musí reflektovať profesijný štandard začínajúceho učiteľa. Absolvent 

učiteľstva má byť pripravený na svoju reálnu pedagogickú činnosť v čo najvyššej miere vo 

všetkých požadovaných oblastiach, pretože sa určite počas svojej pedagogickej praxe dostane 

do dvojrole – učiteľ predmetu a triedny učiteľ. Pregraduálna príprava tak musí brať na zreteľ 

nielen vzdelávaciu, ale i výchovnú činnosť učiteľa. Vytváranie vhodných podmienok na 

výchovno-vzdelávací proces v školách je úzko spojený s klímou triedy. Učiteľ vystupuje ako 

jeden z tvorcov klímy triedy a jeho úlohou je prispieť k rozvoju pozitívnej klímy triedy. Ako 

jedna z možností tvorby pozitívnej klímy triedy sa ukazuje zážitková pedagogika. Jej základ 

tvorí vlastná aktivita, prostredníctvom ktorej žiak získava zážitky. Hlavným znakom je 

zapojenie celého človeka, t.j. fyzickej, intelektuálnej aj emočnej stránky, vrátane pocitov 

a zmyslov, jeho predchádzajúcich skúseností, ako aj následné spracovanie zážitku a prežitého 

dobrodružstva. Takýto spôsob získavania poznatkov je v oveľa väčšej miere dynamickým, 

vyžadujúcim si aktívne zapojenie zainteresovaných žiakov, rozvíja ich osobnosť, a to najmä 

v oblasti socializácie, postojov a sociálnych zručností. Ako efektívne pracovať s prostriedkami 

zážitkovej pedagogiky by si mal osvojiť každý budúci učiteľ už v procese pregraduálnej 

prípravy.  

Problematika efektívneho a odborného využitia prostriedkov zážitkovej pedagogiky a jej 

pozitívny vplyv na klímu triedy je témou vedeckej monografie. Monografia systematizuje 

teoretické vedecké poznatky o zážitkovej pedagogike, klíme triedy a súčasnom stave 

pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov a na základe realizácie výskumu (pedagogického 
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experimentu) analyzuje dôležitosť efektívnej prípravy budúcich učiteľov vo vzťahu 

k odbornému používaniu prostriedkov zážitkovej pedagogiky a jeho vplyvu na klímu triedy.  

Monografia je členená na štyri kapitoly. Prvá kapitola analyzuje súčasný stav pregraduálnej 

prípravy budúcich učiteľov v podmienkach slovenského školstva, poukazuje na aktuálne 

zmeny v procese akreditácie študijných programov i obsahovej prípravy študijného odboru 

učiteľstva. Prezentuje inovačné snahy stratégií a metód pregraduálnej prípravy, a to priamo vo 

výučbe vysokoškolských študentov učiteľstva, pri simulovaných aktivitách vyučovacieho 

procesu študentov učiteľstva (mikrovyučovanie) a počas pedagogickej praxe študentov 

učiteľstva v reálnych podmienkach základných a stredných škôl za účasti cvičného učiteľa. 

Zároveň apeluje na prípravu budúceho učiteľa na rolu triedneho učiteľa ako jedného 

z významných tvorcov klímy triedy. Druhá kapitola charakterizuje zážitkovú pedagogiku, jej 

prostriedky, predovšetkým hru a jej didaktické využitie. Dôraz je kladený na možnosti 

implementácie zážitkovej pedagogiky do študijného plánu prípravy budúcich učiteľov ako 

samostatného predmetu. Kapitola ponúka zároveň výsledky SWOT analýzy implementácie 

zážitkovej pedagogiky, ktorú absolvovali študenti učiteľstva v podmienkach UPJŠ. Tretia 

kapitola vymedzuje pojem klíma triedy, ktorou je potrebné sa v súčasnom školstve zaoberať 

nielen vo vzdelávacom, ale i výchovnom procese. Prezentuje prehľad diagnostickým metód 

klímy triedy, ktoré môže učiteľ aktívne využívať vo svojej pedagogickej praxi a ponúka 

možnosti tvorby pozitívnej klímy triedy z pohľadu učiteľa. Štvrtá kapitola má empirický 

charakter, je zameraná na výskum vplyvu odborného využívania prostriedkov zážitkovej 

pedagogiky pri tvorbe klímy triedy. Popisuje metodológiu realizovaného výskumu, 

interpretáciu výskumných zistení, ich zhrnutie i námety pre prax vyplývajúce zo záverov 

výskumu. Cieľom výskumu bolo zistiť vplyv odborného využívania zážitkovej pedagogiky na 

klímu triedy. Pod pojmom odborné využívanie zážitkovej pedagogiky sme rozumeli 

absolvovanie, v rámci svojej pregraduálnej prípravy, predmetov so zameraním na 

implementáciu prostriedkov zážitkovej pedagogiky. Nezávislou premennou vo výskume boli 

triedni učitelia žiakov 5. ročníka vybraných základných škôl, závislou aktuálna klíma triedy. 

Výsledky výskumu poukazujú na pozitívny vplyv odborného používania zážitkovej pedagogiky 

vo výchovnom procese a môžu byť podnetným zdrojom nielen pre relevantné východiská 

pregraduálnej prípravy, ale i pre koncepty ďalšieho profesijného rozvoja učiteľov.  

 

 

Autorka 
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1 PREGRADUÁLNA PRÍPRAVA UČITEĽOV 

 

Škola je základným činiteľom pôsobiacim na utváranie a formovanie osobností žiakov. Je 

pilierom mosta medzi teóriou a praxou takmer vo všetkých sférach každodenného života. 

V súčasnosti sa považuje síce za tradičné výchovno-vzdelávacie zariadenie, či inštitúciu, avšak 

zohráva nenahraditeľnú úlohu pri zabezpečení riadeného edukačného procesu. Zodpovedá za 

úroveň všeobecného a odborného vzdelania žiakov, no predovšetkým za mnohostranný rozvoj 

ich osobnosti. Škola by mala pripraviť svojich absolventov na plnohodnotné začlenenie sa do 

praktického života v spoločnosti. Jej základné úlohy sú v značnej miere ovplyvnené vývojom 

samotnej spoločnosti, vývojom vedy a techniky. Hlavnou úlohou školy je zabezpečovať 

výchovu a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých na základe princípov demokracie, humanizmu 

a vedeckosti (Bajtoš, Honzíková, & Orosová, 2008, s.98).  

V tomto kontexte má nezastupiteľné miesto učiteľ. Učiteľ prijíma zodpovednosť za vzdelávanie 

a výchovu mladej generácie v inštitucionálnych podmienkach, jej prípravu pre život i budúce 

povolanie. Už v dávnej histórii filozofi a pedagógovia vymedzili pojem učiteľ ako „ten, kto učí 

druhých“, pričom vychádzali predovšetkým z vlastných skúseností a potrieb spoločnosti. 

V súčasnosti je učiteľ charakterizovaný ako pedagogický pracovník s kvalifikáciou na prácu 

s deťmi, mládežou i dospelými v rámci školy, ktorého úlohou je riadiť učebnú činnosť žiakov 

s vlastnou stratégiou výučby a rozvíjať kultúrne hodnoty, tradície i sociokultúrne prostredie 

mladšej generácie (Kolář et al., 2012, s.156). Práca učiteľa je chápaná ako pomáhajúca profesia, 

kedy učiteľ svojou riadenou, plánovanou činnosťou poskytuje pomoc žiakovi pri jeho učebných 

činnostiach, pri osvojovaní si poznatkov, metód, pracovných postupov, ktoré nedokáže 

zvládnuť samostatne. Zákon NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (2019, s.3 – 4) zaraďuje 

učiteľa do kategórie pedagogického zamestnanca ako fyzickej osoby, ktorá vykonáva pracovnú 

činnosť zameranú na: 

 priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorou sa uskutočňuje školský 

vzdelávací program, výchovný program alebo program vzdelávania 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,  

 ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou, ktoré 

zamestnávateľ upraví v pracovnom poriadku, 

 poskytovanie výchovy podľa osobitného predpisu,  

 poradenstvo pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom 

v organizácii zriadenej ministerstvom školstva, organizácii zriadenej iným 

ústredným orgánom štátnej správy na plnenie úloh v oblasti profesijného 

rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov alebo 

v katolíckom pedagogickom a katechetickom centre a spolupráca so školami, 
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školskými zariadeniami a zariadeniami sociálnej pomoci pri profesijnom 

rozvoji,  

 činnosti pri atestácii v atestačnej organizácii,  

 výkon špecializovaných činností alebo výkon riadiacich činností v škole alebo 

v školskom zariadení. 

Uvedený legislatívny rámec vyjadruje vážnosť a záujem štátu o učiteľské povolanie, učiteľovi 

definuje jeho pozíciu a pracovnú činnosť. Zároveň však kladie na učiteľa požiadavky, ktoré 

majú viesť k efektívnosti jeho činnosti vo vzťahu k výchove a vzdelávaniu žiakov. Smeruje 

učiteľa k rozvoju jeho profesijných kompetencií a podpore kvality učiteľa. 

Kvalita učiteľov sa v ostatnom období dostáva do centra pozornosti vzdelávacej politiky 

mnohých krajín. Sú pripravované dokumenty medzinárodného charakteru, ktoré poukazujú na 

dôležitosť zvyšovania kvality učiteľov a skvalitnenie ich prípravy, či ďalšieho profesionálneho 

rozvoja (UNESCO, OECD, Evropská komisia, Rada Európy a pod.). Kvalita učiteľa je 

kľúčovým faktorom kvality školského vzdelávania (Crone & Teddlie, 1995). Mnohé výskumy 

poukazujú na jej výraznejší vplyv na vzdelávacie výsledky žiakov ako má kvalita kurikula alebo 

materiálne podmienky výučby (Hattie, 2003, s.4; Hargreaves & Fullan, 2012, s.16; Barber & 

Mourshed, 2007, s.4).  

Téma ako pripraviť kvalitných učiteľov rezonuje vo väčšine kurikulárnych reforiem krajín, inak 

tomu nie je ani v podmienkach slovenského školstva. Snahou ostatných kurikulárnych reforiem 

bolo predovšetkým vytvoriť rámcové vzdelávacie programy, školské vzdelávacie programy, do 

projektovania kurikula zapojiť školy, ich vedenie i samotných učiteľov. Napĺňa sa tým idea 

slobody, profesijného rozhodovania a zohľadňujú sa lokálne potreby účastníkov vzdelávania. 

Reformné premeny školstva tak sčasti otvárajú možnosti prechodu od semiprofesie k profesii. 

Na učiteľov sú kladené nové požiadavky, ktoré menia ich postavenie a kompetencie. 

Z vykonávateľov a implementátorov štátom určeného kurikula sa stávajú tvorcami školského 

kurikula, ktorého hlavnou myšlienkou je rozvoj žiackych kompetencií (Kosová et al., 2012, 

s.6). Od učiteľov sa očakáva, aby projektovali a realizovali vyučovacie stratégie s využitím 

nových technológií a postupov vedúcich k efektívnemu učeniu sa žiakov.  

Otázka podpory kvality učiteľa a jeho profesijného rozvoja bola dlhé roky zanedbávaná, až 

zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov vykryl 

značnú časť problémov. Učiteľom sa legislatívne podložila možnosť ďalšieho vzdelávania, ich 

kariérneho rastu a ohodnotenia. Po období, kedy sa učitelia vo veľkej miere zaujímali o mnohé 

kurzy ďalšieho vzdelávania, nastával opäť pokles záujmu. Zmeny formou vyhlášky 

v uvedenom zákone už iba odporúčali riaditeľom a zriaďovateľom finančne ohodnotiť 

kreditným príplatkom učiteľov v prípade, že škola je finančne zdatná. Nevyplývalo im zo 

zákona záväzne vyplatiť kreditný príplatok. A tak sa učitelia dostávali do situácie,  kedy ich 

snaha o ďalší svoj profesijný rast nemusela byť finančne ohodnotená. Po 10-tich rokoch 
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platnosti zákona nastali opätovne zmeny v ďalšom vzdelávaní učiteľov, kedy vstúpil do 

platnosti zákon č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. 

Učitelia sú o i. týmto zákonom vedení k tomu, aby si tvorili plán profesijného rozvoja. 

Učiteľstvo sa stáva povolaním, v ktorom spontánne narastá trend profesionalizácie (Kosová, 

2013, s.108). Havlík (In Lazarová et al., 2006, s.4) považuje profesionalizáciu učiteľského 

povolania za významný prvok spoločenského statusu učiteľa a posunu od semiprofesie 

k profesii. 

Na reformné zmeny v slovenskom základnom a strednom školstve reaguje i vysoké školstvo. 

Zákonom č.270/2018 Z.z., ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách, kde sa dôraz kladie na kvalitu akreditovaných študijných programov, učiteľské 

nevynímajúc.  

 

 

1.1 Obsahová príprava študijného odboru učiteľstvo  

 

Príprava študentov učiteľstva na ich povolanie sa do 1.septembra 2019 viazala na štúdium 

učiteľstva akademických predmetov, t.j. teoretických všeobecnovzdelávacích predmetov pre 

nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie, učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej 

prípravy a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov. Študijné programy boli 

vytvárané ako kombinácie dvoch akademických disciplín alebo ako medziodborové štúdium 

s učiteľstvom umeleckých a výchovných predmetov, kedy sa študijný program vymedzoval 

kombináciou jednej akademickej disciplíny a jednej umeleckej alebo výchovnej disciplíny. 

Obsahová príprava učiteľa prebiehala podľa opisov študijných odborov zverejnených 

akreditačnou komisiou. Študijný odbor 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov bolo možné 

študovať podľa Sústavy študijných odborov v: 

 prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky, 

 druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou štúdia 2 roky, 

 nadväzujúcom treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.), ktorý bol v sústave 

študijných odborov vyčlenený a definovaný ako samostatný študijný odbor Odborová 

didaktika. 

Pregraduálna príprava prebiehala vo väčšine učiteľských fakúlt na dvojstupňovej úrovni – 

bakalárske a magisterské štúdium. Absolventi študijného odboru boli spôsobilí po ukončení 

bakalárskeho stupňa štúdia vykonávať podľa dosiahnutého stupňa vzdelania profesiu 

pomocného učiteľa, resp. asistenta učiteľa, pedagogického pracovníka pre mimoškolské 

záujmové činnosti detí, pracovníka štátnej správy pre príslušnú oblasť, školského 

administratívno - metodického pracovníka (podľa predmetovej špecializácie, napr. spravovanie 
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školských knižníc, počítačových sietí, školského technologického a laboratórneho fondu 

a pod.) Po ukončení magisterského stupňa štúdia boli schopní vykonávať profesiu učiteľa 

príslušných predmetov na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, metodika pre 

výučbu konkrétnych predmetov a predmetových skupín, špecializovaného pracovníka štátnej 

správy pre oblasť výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách.  

Vzdelávanie budúcich učiteľov prebiehalo v troch oblastiach: 

 pedagogicko-psychologickej a sociálno-vednej, v ktorej študenti nadobúdali vedomosti 

a zručnosti filozofických základov, sociálneho a politického kontextu výchovy 

a vzdelávania, kultúrnoantropologických a sociálnoantropologických súvislosti 

výchovy a vzdelávania, základov psychologických disciplín orientovaných na 

kognitívny, personálny a sociálny vývin detí, základov pedagogických disciplín so 

zameraním na teórie výchovy a vzdelávania, teórie a praxe sekundárneho vzdelávania, 

organizácie a legislatívy školy,  

 odborovo-didaktickej, ktorá bola zameraná na teóriu, metodológiu a epistemológiu 

odborov špecializácie, odborovú didaktiku a základy výskumnej a projektovej práce 

v odborovej didaktike, 

 predmetovo-odborovej zameranej na získanie teoretických základov štrukturálnych 

odvetví a oblasti vedného odboru ako vednej disciplíny.   

Počas štúdia mali študenti učiteľstva získať nevyhnutné kompetencie a spôsobilosti k výkonu 

svojej budúcej profesie. Absolventi fakúlt zameraných na prípravu budúcich učiteľov mali 

ovládať teoretické modely vzdelávania a výchovy človeka, poznať obsah svojej predmetovej 

špecializácie a odborovej didaktiky. Svoje poznatky z psychológie, pedagogiky a odborovej 

didaktiky mali byť schopní aplikovať pri projektovaní a realizácii výučby aprobačných 

predmetov.  

Niekoľkoročná kritika vzdelávania a prípravy budúcich učiteľov uznávanými pedagógmi 

a výskumníkmi v pedagogických vedách (Kosová & Tomengová et al., 2015; Pupala, 2004; 

Pavlov, 2013; Petrová, 2013) vyústila od 1. septembra 2019 do zmien v štruktúre a opisoch 

študijného odboru učiteľstvo. Študijné odbory andragogika, odborová didaktika, pedagogika, 

predškolská a elementárna pedagogika, špeciálna pedagogika, učiteľstvo akademických 

predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných predmetov boli združené do študijného odboru učiteľstvo 

a pedagogické vedy s možnosťou spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy 

druhého stupňa do jedného celku (Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 244/2019, 2019). 

Študijný odbor učiteľstvo a pedagogické vedy vo svojom jadre zahŕňa systematické poznatky 

v dvoch základných oblastiach: 

 pedagogickej, kde študenti získajú poznatky o javoch pedagogickej reality, výchovno-

vzdelávacích procesoch a ich činiteľoch, determinantoch výchovy a vzdelávania, ako aj 
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poznatky o spôsoboch poznávania pedagogickej reality, o pedagogických 

a didaktických prístupoch, koncepciách a poznatky o riešení rôznorodých 

pedagogických situácií, 

 psychologickej, sociálnovednej a oblasti vedeckého poznania disciplín profilovej 

vzdelávacej oblasti, kde nosnými témami jadra sú oblasti poznania súvisiace so 

vzdelávacím systémom, právnymi aspektmi a kurikulárnymi aspektmi výkonu profesie, 

problematika vzdelávacej inklúzie, rozvoja vedeckej, kultúrnej a jazykovej gramotnosti, 

rozvoja metodických a metodologických spôsobilostí a uplatňovania diagnostických, 

intervenčných a evalvačných činností. 

Vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventa študijného programu, ktorý pripravuje na 

výkon povolania pedagogický zamestnanec, spĺňajú požiadavky profesijného štandardu 

začínajúceho pedagogického zamestnanca pre príslušnú kategóriu alebo podkategóriu 

pedagogického zamestnanca. 

Študijné programy pregraduálnej prípravy študentov učiteľstva musia kopírovať platné 

a zverejnené popisy, ktoré sú vypracované v súlade s profesijným štandardom začínajúceho 

pedagogického zamestnanca v troch oblastiach: žiak, výchovno-vzdelávací proces 

a profesijný rozvoj (Sústava študijných odborov, 2019). 

Absolvent učiteľských študijných programov podľa popisov študijných programov: 

1. v oblasti žiak: 

 má poznatky o biologických, psychologických a sociálnych aspektoch vývinu žiaka, 

o odlišnostiach vývinu vyplývajúcich z ich zdravotného alebo sociálneho 

znevýhodnenia, alebo nadania a talentu, o relevantných potrebách a špecifikách 

jednotlivých sociálnych skupín, ako i ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, 

 identifikuje vývinové a individuálne charakteristiky a vzdelávacie potreby žiaka 

a akceptuje individualitu žiaka, jeho diverzitu v sociokultúrnom kontexte,  

 identifikuje psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka, svoju pedagogickú prácu 

prispôsobuje kontextu diverzity vzdelávanej populácie a konceptu inštitucionálneho 

socializačného procesu,  

 pozná vzdelávacie a ďalšie relevantné potreby sociálnych skupín, 

 zohľadňuje individuálnu situáciu žiakov z cieľových skupín a vytvára optimálne 

opatrenia smerujúce k pozitívnej modifikácii učenia, osobnostného vývinu a správania 

sa žiaka, či celej skupiny, 

2. v oblasti výchovno-vzdelávací proces 

 má vedecké poznatky z teoretickej i metodologickej oblasti svojho odboru alebo 

špecializácie, 

 projektuje, realizuje a hodnotí výchovu a vzdelávanie žiakov, 



                                                                                                   Zážitková pedagogika v pregraduálnej príprave  

12|strana 
 

 pozná pedagogickú a ďalšiu dokumentáciu, všeobecne záväzné právne predpisy, ako 

i ostatné koncepčné a strategické materiály vzťahujúce sa k predmetom jeho výučby 

i školy ako celku,  

 ovláda pedagogicko-psychologické a odborovo-didaktické súvislosti vo výchovno-

vzdelávacom procese,  

 teoreticky i prakticky ovláda vyučovacie stratégie a metódy,  

 pozná metodologické súvislosti empirického výskumu v pedagogických vedách, 

 hodnotí a flexibilne reaguje na pedagogické situácie a procesy,   

 je zručný v oblasti informačno-komunikačných technológií,  

 plánuje,  projektuje,  riadi a organizuje formovanie osobnosti žiakov prostredníctvom 

diagnostických, intervenčných, korekčných a preventívnych aktivít, 

 realizuje výchovno-vzdelávací, pedagogicko-terapeutický, intervenčný a diagnosticko-

poradenský proces, a to i v podmienkach špeciálnej výchovy a vzdelávania alebo 

inkluzívnej výchovy a vzdelávania, 

 formuluje diagnostické, pedagogické a odborné závery, odporúčania a usmernenia,  

 efektívne kooperuje s rodičmi, sociálnym prostredím a ďalšími odborníkmi, 

3. v oblasti profesijný rozvoj 

 má prehľad o systéme výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike, o právnych 

predpisoch a kurikulárnych materiáloch výkonu učiteľskej profesie,  

 pozná rôzne prístupy výkonu profesijných činností, široký repertoár adekvátnych 

postupov a metód, ako i pozná štruktúru profesie, profesijné zázemie odboru a princípy 

profesijnej etiky, 

 dokáže samostatne a primeraným spôsobom realizovať pedagogické hodnotenie 

a evalváciu žiaka, ale i seba  samého a svoj ďalší profesijný rozvoj, 

 efektívne komunikuje s externým prostredím (rodičia, pestúni, komunita a pod.),  

 samostatne skúma pedagogické javy v prostredí výchovy a vzdelávania, formuluje 

závery vlastného skúmania a dokáže akademicky písať,  

 efektívne pracuje ako člen tímu, kooperuje so špeciálnymi pedagógmi, psychológmi 

a ďalšími odborníkmi a riadi sa ich odbornými odporúčaniami a závermi. 

Pri príprave budúcich učiteľov je potrebné zohľadňovať pedagogickú rolu v oblasti 

poskytovateľa poznatkov a skúseností vo vyučovacom procese, poradcu a podporovateľa vo 

vzťahu k žiakom, projektanta a tvorcu vyučovacej jednotky, diagnostika a hodnotiteľa žiackych 

činností a činnosti samého seba, ako i triedneho a školského manažéra činností. Nesmierne 

dôležitým faktom je, že učiteľ stále vystupuje ako jeden zo základných činiteľov vyučovacieho 

procesu. Na jeho osobnosť sú tak kladené značné nároky a požiadavky. Model prípravy na 
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učiteľské povolanie by mal vychádzať z charakteru a potrieb učiteľskej profesie a z aktuálnych 

štandardov pedagogického zamestnanca (bližšie príloha 1, príloha 2 a príloha 3). 

V študijnom pláne programu učiteľstva, predovšetkým v oblasti pedagogickej, by mali byť 

zastúpené predmety úzko súvisiace s pedagogickým procesom v školách. Predmety by mali 

mať praktický charakter, aby si budúci učitelia skúsili v laboratórnych podmienkach i priamo 

v školách proces výchovy a vzdelávania.  

V pregraduálnej príprave sa študent postupne stotožňuje s rolou učiteľa, pripravuje sa na 

pedagogické situácie v rámci mnohých predmetov študijného plánu, predovšetkým nadobúda 

profesijné kompetencie učiteľa. V tomto procese je dôležité sústrediť sa tak na prípravu pre 

vzdelávací proces žiakov, ako i na ich výchovný proces. Študentom učiteľstva by mali byť 

ponúknuté predmety, v ktorých si „cvičia“ riešenie pedagogických situácií, plánujú vzdelávací 

a výchovný proces triedy so zreteľom na rozvoj pozitívnej klímy triedy, ktorá vytvára vhodné 

predpoklady pre rozvoj osobnosti žiaka.  

 

 

1.2 Inovačné tendencie v pregraduálnej príprave 

 

V súčasnom ponímaní učiteľskej profesie je možné hovoriť o učiteľstve ako službe spoločnosti 

(Kosová In Kasáčová et al., 2006, s. 9). Učitelia sú si vedomí svojho výsostného postavenia vo 

vzťahu ku komplexnému rozvoju osobnosti žiakov, no spoločnosť od nich častokrát očakáva 

až nápravu výsledkov výchovy v rodine. Stupňujúce sa výchovné problémy žiakov odoberajú 

priestor pre adekvátny prístup k procesu vzdelávania. Každý žiak, jeho osobnosť je jedinečná 

a vyžaduje si jedinečný a individuálny prístup zo strany učiteľa. Zvyšovanie počtu žiakov 

v triedach, aby sa z ekonomického hľadiska znížili náklady na prevádzku, zapríčiňuje 

nedôslednosť a častokrát až rezignáciu zo strany učiteľov. Na učiteľa sú pritom kladené, aj 

napriek nepriaznivým vplyvom v spoločnosti z pohľadu vnímania učiteľskej profesie, náročné 

požiadavky. Učitelia sú tak konfrontovaní na jednej strane s normami, požiadavkami na 

učiteľov s platnými štandardami, ktoré popisujú ich kompetencie a nároky na nich kladené vo 

vzťahu k žiakovi, k výchovno-vzdelávaciemu procesu i k svojmu vlastnému profesijnému 

rozvoju. Na druhej strane sú učitelia konfrontovaní s vysokými očakávaniami spoločnosti, 

pokiaľ ide o ich profesionalitu. V národných a európskych diskusiách sa zdôrazňuje zvýšená 

profesionalita a neustály profesionálny rozvoj učiteľov (European Commission, 2014; OECD, 

2011). Z tejto požiadavky musí vychádzať i príprava budúcich kvalitných učiteľov.  
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Je veľmi náročné vymedziť charakteristiky kvalitného učiteľa vo vzťahu k súčasnej 

spoločnosti. Jedným z nástrojov na tvorbu charakteristiky kvalitného učiteľa môže byť jeho 

kompetenčný profil.  

Tab.1 Charakteristiky kvalitného (dobrého) a nekvalitného (zlého) učiteľa 

Kvalitný (dobrý) učiteľ  Nekvalitný (zlý) učiteľ 

Osobné vlastnosti  Osobné vlastnosti 

- 

- 

pozitívny vzťah k žiakom,  

empatia, záujem o žiakov, 
 

- 

- 

sarkastickosť, zosmiešňovanie žiakov, 

zastrašovanie žiakov, 

- priateľskosť,  - odmietanie pomoci žiakom, 

- povzbudzovanie, motivácia 

a inšpirácia študentov, 
 

- nezáujem o problémy žiakov, 

nerešpektovanie ich problémov, 

- humanistický prístup, vytváranie 

pozitívnej klímy v triede, 
 

- prísnosť, vytváranie atmosféry strachu, 

napätia, 

- 

- 

pozitívne myslenie,  

entuzializmus, 
 

- odmietanie názorov iných, snaha mať 

vždy pravdu, 

- trpezlivosť,  - negatívne myslenie, arogantnosť, 

- 

- 

zmysel pre humor,  

čestnosť, spravodlivosť, 
 

- podporovanie protekcie, obľúbenosti 

vybraných žiakov, 

- chápavý poslucháč,  - nechválenie a nepovzbudzovanie žiakov, 

- vysoké nároky na žiakov.  - nečestnosť, nespravodlivosť, 

 
  

- rasizmus, uprednostňovanie jedného 

druhu pohlavia. 

Charakteristické znaky výučby  Charakteristické znaky výučby 

- dobrá organizácia výučby, 
 

- prioritné využívanie monológu ako 

metódy výučby, 

- aktivizácia žiakov modernými 

metódami a formami výučby, 
 

- neupozorňovanie žiakov na podstatné, 

dôležité časti v učive, 

- zábavná forma výučby,  - nedostatočné spájanie teórie a praxe,  

- záľuba učiteľa vo vyučovanom 

predmete aj po odbornej stránke, 
 

- neschopnosť kvalitnej a efektívnej 

organizácie výučby, 

- komunikácia so žiakmi aj mimo 

výučby, 
 

- nudnosť, nezaujímavosť výučby, 

- poradenstvo pre žiakov v oblasti čo a 

ako študovať, 
 

- neschopnosť flexibilnosti. 

- vzbudenie zodpovednosti u žiakov za 

učenie, 
   

- flexibilnosť.    

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Black & Howard-Jones, 2000, In Turek 2014, s.150 - 152 
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Kompetenčný profil učiteľa podľa Kasáčovej a Kosovej (In Kasáčová et al., 2006, s.45 - 48) sa 

v súčasnosti javí ako efektívny, pokrýva všetky sféry pôsobenia učiteľa v dialektickom vzťahu 

učiteľ – žiak – učivo. Na základe kompetenčných profilov mnohí autori stanovujú 

charakteristiky kvalitných a menej kvalitných, resp. ako oni ich nazývajú, dobrých a zlých 

učiteľov (Turek, 2014, s.150). Black a Howard-Jones (2000, In Turek 2014, s.150 - 152) predsa 

poskytuje prehľad charakteristík kvalitného (dobrého) a nekvalitného (zlého) učiteľa (tab.1). 

Pripraviť kvalitného učiteľa sa tak stáva výzvou učiteľských fakúlt i samotných akademických 

pracovníkov. Vo vysokoškolskom vzdelávaní rastie potreba inovácií a zlepšenia výučby 

budúcich učiteľov a ich efektívnejšie fungovanie v príprave na budúce povolanie v súčasnej 

znalostnej spoločnosti (Klaeijsen, Vermeulen & Martens, 2018). K tomu, aby sa z budúcich 

učiteľov stali kvalitní a inovatívni učitelia je potrebné využívať inovatívne stratégie a prístupy 

už v ich učiteľskej príprave. Inovatívne vyučovanie pomáha prilákať a udržať záujem 

študentov, podporovať ich akademické zapojenie a propagovať ich presvedčenia o vlastnej 

činnosti (Zhu, Wang, Cai & Engels, 2013). Inovatívne vyučovanie zároveň vytvára podmienky 

pre zosobnenie si inovatívnych prístupov budúcich učiteľov a vytvára väčšie predpoklady pre 

využitie inovatívnych prístupov učiteľov priamo v pedagogickej praxi. Ideálnym riešením 

prípravy budúcich učiteľov je priama implementácia inovatívnych stratégií a metód do 

pregraduálnej prípravy, a to:  

 priamo vo výučbe vysokoškolských študentov učiteľstva, 

 pri simulovaných aktivitách vyučovacieho procesu študentov učiteľstva 

(mikrovyučovanie), 

 počas pedagogickej praxe študentov učiteľstva v reálnych podmienkach základných 

a stredných škôl za účasti cvičného učiteľa. 

Študent učiteľstva si takýmto prístupom nielen teoreticky osvojí poznatky inovatívnych 

stratégií, ale si ich zároveň overí v simulovaných (laboratórnych) podmienkach a následne 

priamo v reálnej pedagogickej praxi pod dohľadom cvičného učiteľa.  

Vysokoškolská príprava budúcich učiteľov nesmie opomenúť dôležitý fakt, že pedagogický 

zamestnanec sa počas svojej kariéry nachádza v mnohých pozíciách ovplyvňujúcich rozvoj 

osobnosti žiaka, najmä v oblasti vzdelávacieho procesu ako učiteľ vyučovacieho predmetu 

a v oblasti výchovného procesu ako triedny učiteľ. Na obe tieto najčastejšie pozície musí byť 

dostatočne kompetentne pripravený. Avšak z dostupných literárnych prameňov a výskumných 

šetrní je známe, že príprave učiteľa pre pozíciu triedneho učiteľa je venovaná len minimálna 

pozornosť. S rolou triedneho učiteľa sa oboznamujú študenti učiteľstva iba informačne, 

najčastejšie počas pedagogickej praxe na cvičnej škole, v prípade, že ich cvičný učiteľ je 

zároveň triednym učiteľom. Informácie, ktoré dostávajú sú častokrát smerované iba 

k dochádzke a správaniu žiakov, nie k priamemu výchovnému pôsobeniu triedneho učiteľa cez 

mnohé výchovné stratégie a metódy. 
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1.3 Príprava na rolu triedneho učiteľa 

 

V živote človeka, predovšetkým v jeho výchovnej sfére, zohráva kľúčovú úlohu niekoľko 

významných osôb. Na prvom mieste sú to rodičia, s ktorými dieťa prichádza do prvotného 

kontaktu, napodobňuje ich činnosti a správanie. V predškolskej príprave k rodičom pribúdajú 

učitelia, ktorí sa často stávajú pre dieťa vzorom, prirodzenou autoritou. Učiteľ je, po rodičoch, 

prvým človekom snažiacim sa cielene vplývať na výchovu dieťaťa. Od jeho vlastností 

a osobnosti závisí, či dieťa prichádza do školy s radosťou, spokojnosťou, bez strachu a snaží sa 

stať lepším, vzdelanejším a dokonalejším človekom. Učiteľ nie je len poskytovateľom 

poznatkov, skúseností, poradcom a projektantom, diagnostikom, hodnotiteľom, triednym 

manažérom, ale i socializačným vzorom pre žiakov.  

Učiteľ sa v školskom prostredí dostáva minimálne do dvojrole – učiteľ pre vyučovaný predmet 

a triedny učiteľ. Učiteľ pre predmet v rámci edukačného procesu vo svojom predmete značnou 

mierou prispieva k tvorbe klímy triedy (bližšie kapitola 3). Avšak vzhľadom na obsah a rozsah 

učiva, ktoré je predmetom edukačného procesu, má počas vyučovacej hodiny obmedzené 

časové možnosti na rozvoj pozitívnej klímy danej triedy. Maximálny priestor na rozvoj 

pozitívnej klímy triedy má učiteľ v roli triedneho učiteľa. 

Z pohľadu súčasne platnej legislatívy vo vzťahu k výchovnému procesu vystupuje učiteľ 

v kariérovej pozícii triedneho učiteľa. Triednym učiteľom je pedagogický zamestnanec, ktorý 

spĺňa odbornú a pedagogickú spôsobilosť pre príslušný stupeň vzdelávania. Legislatívne je 

podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov §36 ods.2b zaradený do pozície pedagogického 

zamestnanca vykonávajúceho špecializované činnosti.   

Špecializovanú činnosť môže vykonávať učiteľ s ukončeným adaptačným vzdelávaním, avšak 

pri výkone špecializovanej činnosti triedneho učiteľa môže vykonávať aj pedagogický 

zamestnanec, ktorý tento typ vzdelávania nemá ukončený, ak nie je možné výkonom tejto 

pozície poveriť iného učiteľa. Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

§37 ods.2  triedny učiteľ v príslušnej triede alebo triedach koordinuje výchovu a vzdelávanie, 

zodpovedá za vedenie príslušnej pedagogickej dokumentácie týkajúcej sa žiaka a triedy, 

zodpovedá za utváranie podmienok na rozvoj pozitívnych sociálnych väzieb medzi deťmi 

navzájom, medzi žiakmi navzájom, medzi deťmi, žiakmi a zamestnancami školy, spolupracuje 

so zákonnými zástupcami, pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami školy 

a poskytuje deťom, žiakom a zákonným zástupcom pedagogické poradenstvo vo výchove 

a vzdelávaní. Činnosť triedneho učiteľa vykonáva pedagogický zamestnanec spravidla v jednej 

triede, avšak môže túto činnosť vykonávať i v dvoch a viacerých triedach len v osobitných 

prípadoch, najmä ak z odborných alebo organizačných dôvodov nemožno výkonom tejto 

činnosti poveriť iného pedagogického zamestnanca.  
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Termín triedny učiteľ charakterizuje Kolář et al. (2012, s.156) ako vyučujúceho danej školy, 

ktorý je poverený: 

 vedením triedy, kolektívu triedy (administratíva, triedna dokumentácia, komunikácia 

s rodičmi, riešenie problémov v triede, starostlivosť o pozitívnu klímu triedy),  

 koordináciou práce ostatných učiteľov s jeho triedou,  

 evaluačnými procesmi, 

 organizáciou spoločných aktivít triedy. 

Triedny učiteľ má predovšetkým vystupovať ako vychovávateľ, s vlastným vnútorným 

presvedčením, má mať predpoklady na to, aby si získal lásku a úctu žiakov, rozvíjal ich 

schopnosti, zručnosti a zároveň ovplyvňoval povahu a kvalitu vzájomných vzťahov. Jeho 

prioritnou úlohou je koordinovať výchovný proces triedneho kolektívu v duchu humanisticko-

tvorivej výchovy, kde žiak sa svojím aktívnym prístupom podieľa na vlastnom osobnostnom 

raste. V rámci výchovného pôsobenia triedny učiteľ projektuje činnosť žiakov, koordinuje 

a diagnostikuje ich činnosť smerom k výchove. Na výchovnom pôsobení žiakov sú zúčastnené 

viaceré subjekty, s ktorými triedny učiteľ musí pri výchovnom pôsobení spolupracovať.  

Triedny učiteľ tak vystupuje v rolách (Hlaváčová & Nemjová, 2006, s.11): 

 Manažéra, ktorý riadi organizačné činnosti v rámci vyučovacieho procesu, usmerňuje 

žiakov v efektívnom učení, diagnostikuje ich učebné štýly a prípadné neúspechy. Snaží 

sa pripraviť žiakov na samostatné a úspešné napĺňanie ich predsavzatí zodpovedným 

prístupom. 

 Poradcu a konzultanta pre žiakov pri riešení učebných a životných situácií, usmerňuje 

ich výber vzdelávacej a životnej cesty, snaží sa vytvárať také prostredie, v ktorom si 

žiaci môžu vyskúšať svoje zaradenie sa do spoločnosti, uplatnenie svojich práv 

a povinností.  

 Sociálneho partnera nahrádzajúceho rolu rodičov vo výchove v školskom zariadení 

i mimoškolských akciách. Je skúsenejším a dospelejším partnerom, ktorý učí žiakov 

vnímať svoje pocity, zmeny a začleňovať ich do svojej hodnotovej orientácie.  

 Novátora a výskumníka v oblasti výchovy a vzdelávania, kedy reaguje na obsahové, 

metodické a externé podnety, prostredníctvom motivácie a tvorivých podnetov posúva 

ich ďalej k žiakovi, aby mal priestor pre sebapoznanie a sebarealizáciu – táto rola súvisí 

so zmenami obsahovými a metodickými i externými podnetmi.  

 Kooperátora pre žiaka, keď v triede vedie žiakov k tímovej spolupráci, osvojovaniu 

si výučbových, výchovných a participačných stratégií v prospech každého žiaka, 

organizuje mimotriedne a mimoškolské aktivity, buduje triedne spoločenstvo ako 

rodinu.  

Triedny učiteľ by mal byť predovšetkým humanisticky zameranou autentickou osobnosťou 

s úctou k sebe samému, priznaním hodnoty druhých, otvoreným prežívaním zážitkov, 
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skúseností, so schopnosťou vnímať problémy iných, realistickým pohľadom na svet, so snahou 

rozvíjať svoje schopnosti. V triednom kolektíve musí učiť žiakov žiť v societe triedy tak, aby 

boli akceptovaní a prijímaní kolektívom, aby mohli na sebe pracovať, dokázali vážiť si seba, 

ale aj spolužiakov. Tak, ako sa správa triedny učiteľ k jemu zvereným žiakom, tak sa aj žiaci 

správajú k učiteľovi. Ak sa učiteľ teší na každé stretnutie so svojou triedou, aj žiaci sa tešia na 

stretnutie so svojím učiteľom. Aby sa vytvoril pozitívny vzťah medzi triednym učiteľom 

a žiakmi, musí učiteľ rešpektovať všeobecne profesijné normy (Brezinka, 2000 In Kasáčová, 

2004, s.43): 

 vzťahujúce sa k povolaniu, kedy triedny učiteľ má poznať povinnosti plynúce z jeho 

povolania, venovať sa naplno svojmu povolaniu, s obetou, láskou, svoje spôsobilosti má 

permanentne zlepšovať, vzdelávať sa a rozvíjať svoje charakterové vlastnosti, 

 vzťahujúce sa k žiakom, t.j. vo vzťahu k žiakom má učiteľ myslieť predovšetkým na ich 

duševnú a telesnú zdatnosť a mravný rozvoj. 

Hlaváčová a Nemjová (2006, s.8) sa vo svojej publikácii pokúsili o vytvorenie základného 

prehľadu povinností a úloh triedneho učiteľa, na základe relevantných materiálov a vlastných 

skúseností. Tieto činnosti zamerali na pedagogickú oblasť, organizačnú oblasť 

a dokumentačno-administratívnu oblasť. Činnosti triedneho učiteľa sú špecifikované poväčšine 

v školských poriadkoch jednotlivých škôl a vo všeobecnosti ich môžeme rozdeliť na primárne 

a sekundárne. 

Primárne činnosti triedneho učiteľa sú priamo spojené s organizáciou výchovného procesu, 

prípravou a udržiavaním pozitívnej klímy v triede, aktivitami triedy mimo vyučovacieho 

procesu. Triedny učiteľ monitoruje správanie žiakov, úroveň ich vedomostí, koordinuje činnosť 

aj iných pedagógov, ktorí priamo prichádzajú do kontaktu s jemu zverenou triedou. V rámci 

triednických hodín môže využitím rôznych výchovných metód a foriem pozitívne výchovne 

pôsobiť na svojich žiakov.  

K primárnym činnostiam môžeme zaradiť (Hlaváčová & Nemjová, 2006, s.8): 

 sledovanie vývoja danej triedy,  

 informovanie o stave klasifikácie a hodnotenia žiakov, 

 spoluprácu s výchovným poradcom, špeciálnym pedagógom a školským psychológom 

pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, 

 usmerňovanie komunikácie žiakov s ostatnými učiteľmi a vedením školy, 

 starostlivosť o nadané deti,  

 vypracovanie individuálno–vzdelávacieho plánu pre integrované deti, 

 dodržiavanie psychohygieny žiakov v rozvrhu hodín, písaní kontrolných prác, 

v zasadacom poriadku, v rozsahu domácej prípravy, 

 vytváranie priaznivej klímy v triede formovaním žiackeho kolektívu, riešením 

vzniknutých pedagogických situácií, 
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 zaistenie a kontrolu bezpečnosti a ochrany zdravia pri mimovyučovacích činnostiach, 

t.j. vychádzkach, exkurziách, cvičeniach v prírode, návšteve divadla, školského výletu, 

školy v prírode, plaveckého výcviku, lyžiarskeho výcviku a pod., 

 rozšírenie spolupráce rodiny a školy prostredníctvom rodičovských stretnutí, na ktorých 

priebežne informuje o dosahovaných výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov, 

o programe a aktivitách školy,  

 ponuku konzultačných hodín zameraných na pomoc žiakom pri ich domácej príprave, 

pri rozhodovaní, plánovaní a zostavovaní režimu dňa dieťaťa, ale aj spätnou 

informáciou od rodičov, aké má problémy jeho dieťa,  

 organizáciu spoločných aktivít s rodičmi pri organizovaní rôznych osláv, spoločných 

posedení a pod. 

Sekundárne činnosti triedneho učiteľa sú zamerané predovšetkým na získavanie, 

zhromažďovanie informácií o žiakoch, vypracovanie charakteristík, posudkov a hodnotení 

žiakov, sledovanie prospechu, dochádzky žiakov, kontroly dodržiavania hygieny a mnoho 

ďalších administratívnych prác spojených s vedením triednej knihy, triedneho záznamu, 

klasifikačného záznamu a pod.  

V rámci sekundárnych činností sa triedny učiteľ venuje (Hlaváčová & Nemjová, 2006, s.8): 

 vedeniu triednej knihy, triedneho výkazu, katalógových listov podľa platných smerníc,  

 sledovaniu, ospravedlňovaniu a uvoľňovaniu neprítomnosti žiaka na vyučovaní podľa 

vnútorného poriadku školy, 

 príprave podkladov k priebežnému a celkovému hodnoteniu výchovno-vzdelávacích 

výsledkov v triede, 

 zaznamenávaniu výsledkov pohovorov so žiakmi a rodičmi pri vážnych nedostatkoch 

v správaní žiakov,  

 vypisovaniu vysvedčení a podkladov na organizačné zabezpečenie školských akcií, 

 dohľadu nad zapožičiavaním školských učebníc,  

 evidencii všetkých materiálov o žiakoch (lekárske vyšetrenia, oslobodenie od telesnej 

výchovy, klasifikácia v náhradnom termíne, školské práce žiakov a iné). 

Rola triedneho učiteľa je vo významnej miere ovplyvnená osobnosťou samotného učiteľa. 

Zelinová a Zelina (1997, s.8) charakterizujú osobnosť ako systém regulujúci vzťahy človek 

a svet. V kontexte triedneho učiteľa ide o vzťah žiak a svet. V kontexte s uvedeným má byť 

triedny učiteľ všestrannou plnohodnotnou osobnosťou, vyznačujúcou sa osobnostnými 

kvalitami v: 

 personálnej dimenzii charakterizovanej citovou zrelosťou, cieľavedomosťou, 

zodpovednosťou, sebadôverou, zdravým sebavedomím, trpezlivosťou, optimizmom, 

predvídavosťou, 
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 sociálnej dimenzii tvorenej komunikatívnosťou, empatiou, asertivitou, toleranciou, 

prosociálnosťou, kooperatívnosťou, zmyslom pre humor, láskou k deťom, tvorivosťou, 

 etickej dimenzii charakterizovanou čestnosťou, spravodlivosťou, obetavosťou, 

priamosťou (Hlaváčová & Nemjová, 2006, s.15). 

Trieda, triedny kolektív je na začiatku školského roka tvorený skupinou jednotlivcov, resp. 

skupinkami, ktoré sa navzájom nepoznajú a často medzi sebou nezdravo súperia. Triedny učiteľ 

tak má pred sebou neznáme osobnosti, na ktoré musí začať správne vplývať, aby z týchto 

jednotlivcov v procese výchovy vytvoril fungujúci kolektív s pozitívnou klímou. Na vytváraní 

pozitívnej klímy v zverenej triede musí triedny učiteľ pracovať s maximálnym nasadením, 

v opačnom prípade žiaci nebudú akceptovať učiteľa, ani žiakov navzájom a problémy 

v sociálnej stránke výchovy sa budú prehlbovať.  

Auger a Boucharlat (2005, s.65–104) odporúčajú v triede pri tvorbe prostredia dôvery, 

vzájomnej pomoci a pochopenia akceptovať zo strany učiteľa a žiakov niekoľko základných 

krokov: 

1. Zoznámenie 

Je veľmi dôležitým prvým krokom k úspechu. Spôsob, akým sa učiteľ predstaví, akým 

zapojí žiakov do procesu zoznamovania sa, predurčuje ďalšie smerovanie triedneho 

kolektívu. Žiaci by mali mať dovolené klásť otázky učiteľovi, zisťovať, čo je pre nich vo 

vzťahu k triednemu učiteľovi dôležité vedieť. Učiteľ by mal diplomatickým spôsobom 

odpovedať na všetky otázky žiakov, aby mali pocit, že je každému zo strany učiteľa 

odpovedané a že všetkých považuje učiteľ za seberovných. Žiaci dokážu oceniť otvorenosť 

učiteľa a aj oni sa tak stávajú pri zoznámení otvorenejšími.  

Triedny učiteľ má niekoľko možností ako realizovať zoznámenie. Najzaužívanejšou je 

metóda vzájomného interview, kedy žiaci vo dvojiciach realizujú interview a následne pred 

celým kolektívom v kruhu predstavujú nie sami seba, ale spolužiaka; to, čo sa od neho 

dozvedeli. Reč fotografií je metóda, pri ktorej žiak na základe svojej fotografie rozpráva, 

čo na nej zažil, vyjadruje svoje pocity a podobne. 

2. Vytváranie komunikačných situácií 

Učiteľ sa snaží navodzovať rôzne situácie, kedy sú žiaci medzi sebou nútení komunikovať. 

K dispozícii má metódy práce v skupinách, vzájomnej pomoci medzi žiakmi, cvičenia 

zamerané na komunikáciu. Dôležitá je vzájomná komunikácia medzi žiakmi, ale aj 

komunikácia medzi triednym učiteľom a žiakom. Triedny učiteľ má možnosť vytvoriť 

„dvojice – anjelov“, ktorí si navzájom pomáhajú, môžu to byť slabší a lepší žiaci a pod. 

3. Spoločné budovanie atmosféry v triede 

Atmosféra v triede ovplyvňuje správanie sa žiakov, učiteľov a v konečnom dôsledku 

i kvalitu práce. Metódou brainstormingu dokáže učiteľ zistiť pohľad žiakov na atmosféru 

v triede, čo všetko si pod týmto pojmom predstavujú. Spoločnými silami si tak celý 
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kolektív dokáže vytvoriť tzv. listinu práv, ktoré prispievajú k vybudovaniu pozitívnej 

atmosféry v triede (napr. rozumieme si, rešpektujeme seba aj učiteľov, učitelia rešpektujú 

nás, pomáhame si navzájom, slušne sa správame k majetku triedy, neposmievame sa 

neúspešným a pod.).   

4. Tvorba vlastných pravidiel v triede 

Vytvorenie pravidiel špecifických pre triedu dáva pocit istoty, že triedny učiteľ má prehľad 

o situácii v triede, že si niektorí jednotlivci nemôžu robiť, čo chcú, že iní nie sú ohrození. 

Pravidlá pomáhajú štrukturalizovať osobnosť žiaka, pripravujú ho pre život v spoločnosti, 

v budúcom zamestnaní, v rodine. Vplyv pravidiel v triede na socializáciu jedincov je 

značný, pretože trieda predstavuje určitú mikrosocietu so vzájomným spolunažívaním. Je 

dôležité, aby učiteľ vedel, ako žiaci medzi sebou komunikujú, či sa nevyskytuje 

presadzovanie si vlastných názorov žiakov cez násilie a pod. Triedny kolektív si musí 

uvedomiť, že pravidlá neexistujú preto, aby sa im druhí podriaďovali, ale aby im umožnili 

žiť spoločne.  

5. Rešpektovanie autority učiteľa 

Učiteľ si autoritu musí sám vypracovať, a to nie autoritatívnym prístupom, kedy dáva 

pociťovať svoju moc, ale prácou na sebe samom, pôsobením cez vzťahy na iných ľudí, 

žiakov v triede. Autorita učiteľa sa u žiakov získava veľmi ťažko, no zároveň umožňuje 

žiakom, aby sami na sebe pracovali a budovali si vlastnú autoritu v kolektíve.   

6. Motivácia žiakov 

K vytvoreniu pozitívnej klímy v triede v značnej miere prispieva motivácia žiakov. Triedny 

učiteľ musí umožniť žiakom zažiť úspech, ale aj urobiť chybu, ktorej sa v budúcnosti snaží 

vyhnúť. 

7. Individuálny prístup k žiakom 

Triedny učiteľ musí vypočuť každého žiaka, pristupovať k nemu ako k jedinečnej 

osobnosti, rešpektovať jeho osobitosti. Najčastejšie metódou rozhovoru riešiť problémy, 

resp. snažiť sa im predísť.  

8. Aktívne zapojenie žiakov do života triedy 

Každý žiak triedneho kolektívu musí cítiť a vnímať svoju dôležitosť, že je jedným 

z článkov, ktoré do seba navzájom zapadajú. Je dôležitou súčasťou, bez ktorej nie je možné 

sa zaobísť. Žiaci si musia uvedomiť, že sú v rámci školy hodnotení ako celok, jedna trieda, 

nie jednotlivci.  

9. Preferovanie skupinovej práce 

Najideálnejšou formou práce v triede je skupinová práca, kedy sa socializujú vzťahy, 

vytvárajú situácie vzájomnej pomoci, rešpektovania. 
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Triedny učiteľ v kolektíve žiakov podporuje vzájomnú otvorenosť a dôveru, zabezpečuje 

príjemné prostredie a pokojnú atmosféru, zámerne vytvára príležitosti na pochvalu, láskavý 

pohľad, gesto, pohladenie, umožňuje uplatňovať individuálne potreby, snaží sa vzbudzovať 

pocit radosti z aktivity a úspechu, nezávislosti a voľnosti. 

Triedny učiteľ by si mal uvedomiť, že je potrebné z jeho strany v maximálnej miere prispievať 

k naplneniu potrieb jemu zverených žiakov. Potreby žiakov ako skupiny vyjadruje Maslowa 

pyramída základných potrieb (Auger & Boucharlat, 2005, s.31). 

 

 

Obr.1 Maslowa pyramída potrieb 

(Zdroj: vlastné spracovanie podľa Auger & Boucharlat, 2005, s.31) 

Miera uspokojovania a napĺňania potrieb žiakov ako skupiny predurčuje charakter klímy triedy. 

Potreby žiakov vo vzťahu k role triedneho učiteľa je možné interpretovať ako: 

 fyziologické potreby – uspokojenie individuálnych potrieb každého žiaka a triedy ako 

skupiny, môžu sa napr. prejaviť v tom, že triedny učiteľ nerieši problémy počas 

prestávok, kedy žiaci majú mať priestor na oddych, priestor na uspokojenie potrieb jedla 

a hygienických potrieb, 

 potreba bezpečia a istoty – nastolenie pravidiel, podľa ktorých sa žiaci a tiež triedny 

učiteľ budú v triede riadiť, dôležitý je spravodlivý a objektívny prístup učiteľa, 

 sociálne potreby – podpora spolupráce žiakov, vzájomného rešpektu každého člena 

triedy, solidárny prístup medzi žiakmi navzájom i vo vzťahu k učiteľa a žiakov, 

 potreba uznania – uznanie každého žiaka v triede, jeho jedinečnosti v kolektíve, uznanie 

celej triedy ako kolektívu a jej pozitívne vnímanie triednym učiteľom,  

 potreba sebaúcty – vnímanie žiaka žiakom, jedinečnosť každého žiaka a úcta medzi 

nimi, dôležitosť postavenia každého žiaka triedy,  

 potreba sebarealizácie – možnosť angažovanosti každého žiaka v triede v rámci celej 

skupiny, v rámci malých kooperujúcich skupín (Auger & Boucharlat, 2005, s.31). 

Pozícia triedneho učiteľa v súčasných podmienkach nie je výrazne preferovaná. Vedecké 

výskumy v pedagogických vedách sú prioritne zamerané na učiteľa vo vzťahu k vzdelávaciemu 

potreba 
sebarealizácie

potreba sebaúcty
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potreba bezpečia a istoty
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procesu a vo vzťahu k výchovnému procesu, častokrát iba v rámci vyučovania 

a mimoškolských aktivít. Pozornosť sa len okrajovo presúva na triedneho učiteľa, ktorý má 

špecifické postavenie. Ako zvládať úlohy triedneho učiteľa, ako vytvárať a podporovať 

pozitívnu klímu triedy, ako pristupovať k riešeniu problémov z pozície triedneho učiteľa, je 

náročné nájsť v ucelenej odbornej literatúre.   

Role triedneho učiteľa je potrebné venovať sa samostatne už v priebehu pregraduálnej prípravy. 

Študenti učiteľstva by mali mať dostatok vedomostí o vedení triedy ako skupiny, o rozvoji  

osobnosti žiakov v tejto skupine a v neposlednom rade i so sekundárnymi činnosťami triedneho 

učiteľa. Počas svojej pregraduálnej prípravy by sa mali (aj keď prostredníctvom simulácie 

v laboratórnych podmienkach) pripravovať i na rolu triedneho učiteľa, ktorý svojou činnosťou 

počas triednických hodín prispieva k prevencii a eliminácii sociálnopatologických javov 

v školskom prostredí ovplyvňujúcich v konečnom dôsledku i klímu triedy. Prudký nárast 

sociálnopatologických javov v spoločnosti a osobitne u detí a mládeže vyvolal spoločenskú 

potrebu zvýšenia efektívnosti prevencie v školskom prostredí (Hroncová & Emmerová et al., 

2015, s.7). Preto je takmer nevyhnutné, aby budúci učitelia disponovali poznatkami v oblasti 

diagnostiky klímy triedy, orientovali sa v sociálnopsychologických javoch, ktoré sa 

v školskom prostredí vyskytujú a boli schopní navrhnúť vhodnú intervenciu pre triedu 

(Friedlová et al., 2012, s.6). Samozrejmosťou by mali byť ich poznatky o diagnostických 

metódach zisťovania klímy triedy a možnostiach jej pozitívneho ovplyvňovania. Celosvetové 

skúsenosti naznačujú pozitívny vplyv intervenčných krokov na jednotlivé zložky klímy triedy, 

aj keď nie v rovnakej miere na všetky jej zložky (Čáp & Mareš, 2007). Podmienkou úspechu 

sa javí predovšetkým aktívna spolupráca učiteľa a žiakov a ich efektívna interakcia 

prostredníctvom inovačných tendencií.  

Príprava učiteľa na rolu triedneho učiteľa vyplýva i z opisu študijných programov učiteľstva, 

kde sa požaduje tvorba optimálnych opatrení smerujúcich k pozitívnej modifikácii učenia, 

osobnostného vývinu a správania sa žiaka, či celej skupiny, plánovanie,  projektovanie,  

riadenie a organizovanie formovania osobnosti žiakov prostredníctvom diagnostických, 

intervenčných, korekčných a preventívnych aktivít, ako i realizácia výchovno-vzdelávacieho, 

pedagogicko-terapeutického, intervenčného a diagnosticko-poradenského procesu, a to                 

i v podmienkach špeciálnej výchovy a vzdelávania alebo inkluzívnej výchovy a vzdelávania. 

Efektívnym prístupom sa javí mikrovyučovanie a mikrovyučovacie analýzy v pregraduálnej 

príprave ako stratégie „nácviku“ a rozvoja profesijných kompetencií budúcich učiteľov. 

Vo vzťahu k učiteľskému povolaniu je podceňovaná rola triedneho učiteľa, ktorý výrazne 

vplýva na výchovu jemu zverených žiakov. Práve v tejto role je uplatnenie zážitkovej 

pedagogiky a aktívnej práce s jej prostriedkami nevyhnutné v súčasných podmienkach. 

V rámci pregraduálnej prípravy by si študenti mali osvojiť možnosti aplikácie zážitkovej 

pedagogiky v rámci triednických hodín a aktivít mimo vyučovania. Budúci učitelia by mali 

byť zdatní v projektovaní triednických hodín a aktivít na podporu rozvoja osobnosti žiakov.  
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2 ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA 

 

Ľudská činnosť sa zameriava na utváranie telesných a duševných stránok života. Ak táto 

činnosť je cieľavedomá a organizovaná, môžeme hovoriť o výchove ako základnej 

pedagogickej kategórii (Švarcová, 2011, s.14). Pojem výchova Zelina (1995, s.12) vníma 

v širšom slova zmysle ako rozvíjanie možností človeka, jeho pozitívnych čŕt, vlastností celej 

osobnosti a v užšom slova zmysle ako odborné a cieľavedomé rozvíjanie osobnosti človeka. 

Pedagogický slovník (Průcha, Walterová & Mareš, 2003, s.277) charakterizuje výchovu ako 

zámerné pôsobenie na osobnosť človeka s cieľom dosiahnutia pozitívnych zmien v jeho vývoji. 

Pri výchove dochádza teda k ovplyvňovaniu človeka človekom so snahou o jeho pozitívny 

rozvoj osobnosti. Ľudská spoločnosť zasahuje do rozvoja jedinca, snaží sa ho utvárať v zhode 

so svojimi ideálmi a potrebami. Súčasťou výchovy je rozvoj návykov, schopností, záujmov 

a potrieb, ako aj postojov jedinca k spoločnosti. Výchova má byť komplexná a mnohostranná 

a má rozvíjať základné kvality osobnosti. Výchova je zložitý celoživotný proces v ľudskej 

spoločnosti, ktorá prechádza neustálymi zmenami. Vymedzenie pojmu výchova sa v odbornej 

literatúre vzájomne líši v závislosti od  pedagogických smerov a koncepcií.  

Průcha (1997, s.51) v súvislostiach zahraničnej legislatívy a pedagogiky používa pojem 

edukácia ako spoločné pomenovanie pre vzdelávanie a výchovu. Následne pracuje s pojmami 

edukant, edukátor, edukačný proces, edukačné prostredie. Edukácia je charakterizovaná ako 

synonymum ku vzdelávaciemu a výchovnému procesu. Podľa Pedagogického slovníka 

(Průcha, Walterová & Mareš, 2003, s. 53) sa vzťahuje výsostne na človeka a je považovaná za 

celoživotné rozvíjanie osobnosti človeka v prostredí formálnom (školské inštitúcie) 

i neformálnom (rodina).  

Výchovou, edukáciou sa zaoberá vedný odbor pedagogika. Pedagogika je vymedzená ako veda 

o výchove a konkrétnych vzdelávacích a výchovných procesoch (Kolář et al., 2012, s.96). 

Skúma zákonitosti výchovného procesu, zameriava sa na utváranie a podporu schopností 

človeka prostredníctvom cieľov, obsahu, metód, prostriedkov. Zložitosť a mnohostrannosť 

výchovy, výchovného procesu podmieňuje vznik a existenciu pedagogických vedných disciplín 

s prioritným zameraním na istú oblasť. V súčasnosti môžeme reflektovať pedagogické 

disciplíny (Kolář et al., 2012, s.96 – 98):  

 Andragogika (pedagogiku dospelých) zaoberajúca sa vzdelávaním, vyučovaním, 

výchovou dospelých v priebehu životnej a profesijnej dráhy dospelých.  

 Duchovedná pedagogika (pedagogiku kultúry, filozofická pedagogika) zameraná na  

duchovnú kultúru, rozvoj človeka vplyvom kultúrnych hodnôt.  

 Existencionalistická pedagogika založená na princípoch existencionalistického 

vnímania človeka, jeho emočného prežívania a rozvoja. 
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 Experimentálna pedagogika sústreďujúca sa na experiment, výskum pozorovanie 

a štatistiku pedagogických javov. 

 Gerontopedagogika s centrom záujmu výchovy, predovšetkým sebavýchovy, 

sebavzdelávania seniorov. Je súčasťou andragogiky. 

 Inžinierska pedagogika zaoberajúca sa pedagogickým vzdelávaním učiteľov 

technických predmetov pôsobiacich na stredných a vysokých školách.  

 Mediálna pedagogika zameraná na možnosti využívania médií v procese socializácie, 

výchovy a vzdelávania.  

 Múzejná pedagogika využívajúca múzejné zbierky priamo pri výchovnom 

a vzdelávacom procese.  

 Všeobecná pedagogika uplatňujúca sa predovšetkým na učiteľských fakultách s cieľom 

analýzy základných pojmov výchovy a vzdelávania v súvislosti s rozvojom osobnosti 

žiakov.  

 Pedagogika voľného času zameraná na výchovu vo voľnom čase, aktivity podporujúce 

rozvoj osobnosti detí.  

 Podniková pedagogika sústreďujúca sa na vzťahy v pracovnom kolektíve, kooperáciu 

členov, hodnotové a postojové požiadavky počas spolupráce v kolektíve. 

 Pragmatická pedagogika popierajúca tradičné odovzdávanie skúseností a poznatkov, 

opierajúca sa o prácu so skúsenosťami žiakov. 

 Sociálna pedagogika apelujúca na nevyhnutnosť sociálnych väzieb a vzťahov 

v súčasnej technicky pokročilej spoločnosti.  

 Špeciálna pedagogika zameraná na výchovu a vzdelávanie detí so špeciálnymi 

vzdelávacími potrebami. 

 Porovnávacia (komparatívna) pedagogika popisujúca a odhaľujúca vzájomné vzťahy, 

rozdiely vo výchove a vzdelávaní viacerých krajín sveta. 

 Vojenská pedagogika uplatňujúca sa v armáde predovšetkým pri vymedzení 

kompetencií veliteľov, výchovy a výcviku vojakov. 

 Vysokoškolská pedagogika uplatňovaná v podmienkach vysokoškolského vzdelávania 

so zameraním na učenie sa študentov. 

 Zážitková pedagogika vnímaná ako jeden z prístupov v pedagogike voľného času 

zameraný na aktivity podporujúce rozvoj osobnosti jedinca. 

Zážitková pedagogika si v súčasnom systéme pedagogických vied nachádza svoje miesto a je 

uplatňovaná v čoraz väčšej miere v mnohých sférach spoločenského života. Stáva sa postupne 

fenoménom dnešnej doby, pretože apeluje na zážitok a prežívanie potrebné v konzumnej 

spoločnosti. 

Súčasnosť je charakteristická neustálym napredovaním vedy a techniky. Náš život sa stáva stále 

viac komfortnejší, no po stránke vzťahov, sociálnych kontaktov a rozvoja osobnosti po stránke 
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výchovnej sa naopak stáva častokrát chudobnejším. Konzumným spôsobom života sa narúšajú 

sociálne vzťahy, ochabuje emocionálne prežívanie života. Pasivita sa presúva i do výchovného 

a vzdelávacieho procesu v školách. Svetový vývoj pedagogiky, ako vedy zaoberajúcej sa 

výchovou v najrôznejších sférach života spoločnosti, dospel k značne veľkému rozsahu tém 

a problémov na snaží sa na nich reflektovať. Ako jedna z možností sa javí využívanie zážitkovej 

pedagogiky vo vzdelávacom a výchovnom procese.  

Zážitková pedagogika nie je úplne novým pedagogickým smerom. Jej prvky sa objavili v práci 

H.Pestalozziho, ktorý založil ľudové školy pre chudobné deti, C.R.Richardsa pri pedagogickom 

modeli samostatného riešenia úloh a tvorbe projektov, A.S.Makarenka vo výchovnom ústave 

s dôrazom na odpočinok a prežívanie dobrodružstva. Znaky zážitkovej pedagogiky je možné 

vidieť i v práci J.A.Komenského a jeho celostnom rozvoji osobnosti, využívaní hry pri učení. 

Významný vplyv na jej vznik a rozvoj zážitkovej pedagogiky mal nemecký filozof a pedagóg 

Kurt Hahn, ktorý svoje myšlienky spoločenských poznatkov a praktických úsudkov realizoval 

najprv vo výchovnom domove v Nemecku a neskôr v internáte v Anglicku. Viedol krátke 

kurzy, ktoré sa stali základom pre Outward Bound Schools. 

Definovanie pojmu zážitková pedagogika je pomerne zložité. Asociácia pre zážitkovú 

pedagogiku (Association for Experiential Education In Ives, Obenchain, 2006, s. 65) ju vníma 

ako proces, prostredníctvom ktorého si študent vytvára vedomosti, zručnosti a hodnoty 

z priamej skúsenosti. Kratochvílová (2010, s.269) ju považuje za teóriu a metodiku výchovy 

zážitkom. Ide pritom o všestranný rozvoj osobnosti využívaním špecifických foriem, metód 

a prostriedkov výchovy založených na osobných zážitkoch a získaných skúsenostiach. Jirásek 

(2004, s.15) pod označením pojmu zážitková pedagogika rozumie analýzu výchovných 

procesov, ktoré pracujú s navodzovaním, rozborom a reflexiou zážitkových udalostí za účelom 

získania skúseností. Skúsenosti sa následne prenesú do reálneho života. Hanuš a Chytilová 

(2009, s.18) chápu zážitkovú pedagogiku ako teóriu výchovy k prežívaniu. Vychádzajúc 

z pohľadov pedagógov môžeme hovoriť o dvoch smeroch definovania, jeden je smerom 

k pedagogike, k pedagogickej disciplíne, druhý smer je k spôsobu, metóde výchovy zážitkom. 

Zaradiť zážitkovú pedagogiku do systému pedagogických vied je teda náročné. Brestovanský 

(2013, s.15) ju vníma ako aplikovanú vednú disciplínu s dôrazom na špecifickú metódu 

aplikácie všeobecných výchovných cieľov. Rýdl (2013, s.38) nepovažuje pojem zážitková 

pedagogika za adekvátny, navrhuje jeho konkretizáciu na zážitkovú výchovu a zážitkové 

vzdelávanie, kedy sa odlúči praktická rovina (výchova) od teoretickej (pedagogika).  

Zážitková pedagogika ako sme vyššie uviedli, má svoje korene hlbšie v minulosti a jednotlivé 

pohľady na jej vnímanie, proces získavania zážitku, ovplyvňujú smery, ktoré sú základom línií 

jej uberania sa a rozvoja. Hanuš a Chytilová (2009, s.11) spracovali krátky prehľad koncepcií 

zážitkovej pedagogiky podľa jednotlivých zdrojov a línií: 



                                                                                                   Zážitková pedagogika v pregraduálnej príprave  

27|strana 
 

 nemecká línia – dedinské ústavy Lietze, salemská škola Hahna, Waisenhaus-

Kurzschulen, Neubert, Šlechtová, 

 britská línia – Gordonstounská škola Hahna, City Challenge, City Bound, Aberdovey-

Short Term School, The Mountains Speak for Themselves, Outward Bound, 

 americká línia – Project Adventure, Adventure Based Counseling, Adventure in the 

Classroom, Adventure Programming, 

 severská línia – Frodtjof Nansen, Friluftsliv, 

 česká línia – Prázdninová škola Lipnice, Junák – český skaut, Lesní moudrost, 

Tramping, Tábornické školy a i. 

V súčasnosti vznikajú mnohé organizácie ponúkajúce zážitkové akcie pre deti, mládež 

i dospelých. Slovensko však v porovnaní s Českom v tejto sfére zaostáva. Zážitková 

pedagogika sa u nás v značnej miere zatiaľ realizuje cez učenie, zážitkové učenie. V našich 

podmienkach je spájaná najčastejšie s pedagogikou voľného času. Kurzom zážitkovej 

pedagogiky, sa na rozdiel od Českej republiky, u nás venujú iba niektoré občianske združenia, 

či neziskové organizácie. Medzi nimi je spolupráca predovšetkým s Prázdninovou školou 

Lipnice, Hnutím GO! a Inštruktormi Brno.  

Hlavnou činnosťou Hnutia GO! je organizovanie kurzov GO! pre stredoškolákov, pedagógov 

a inštruktorov a vydávanie publikácie o zážitkovej pedagogike. Hnutie GO! je riadnym členom 

Českej rady deti a mládeže. 

Inštruktori Brno je skupina, ktorej cieľom je rozdávať zážitok sebe i ostatným. Prostredníctvom 

kurzov učia poznávať seba, ostatných i svet okolo seba. 

Najčastejšia spolupráca je s neziskovou organizáciou Prázdninová škola Lipnice, ktorú tvoria 

ľudia z mnohých krajín a mnohých povolaní. Inštruktori sú pedagógovia, psychológovia, 

ekonómovia, právnici, podnikatelia, publicisti, výtvarníci, vysokoškolskí pedagógovia a i. 

Zameriavajú sa na všestranný rozvoj osobnosti človeka. Prázdninová škola Lipnice je členom 

medzinárodnej pedagogickej organizácie Outward Bound. Má vlastnú koncepciu, kladie dôraz 

na skupinovú a osobnostnú dynamiku, cielenú dramaturgiu projektov a striedanie činností. 

Cieľom je vyvolanie zážitku smerujúceho k sebapoznaniu a sebarozvoju osobnosti. V ďalších 

kapitolách budeme vychádzať z koncepcie tejto organizácie, pretože je najbližšie našej kultúre 

a je ľahko použiteľná v našich podmienkach. 

Na Slovensku sa zážitkovými aktivitami a kurzmi zaoberá Občianske združenie PLUSKO, 

Občianske združenie PRELES, STOPKA n.o., Životný a partnerský kouč J.Šimková. Mnohé 

organizácie ponúkajú zážitkové kurzy prvej pomoci, kurzy zážitkového učenia s koňmi, kurzy 

prežitia v prírode-survival, zážitkové pobyty v prírode, cyklo teambuilding, zážitkové lety, 

zážitkový kurz mandál a pod.  

Rozdiel medzi českou a slovenskou realitou zážitkovej pedagogiky je značný. V Česku sa od 

sedemdesiatych rokov rozvíja vo veľkej miere zážitkové vzdelávanie, ktoré sa pred rokmi 
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povýšilo na vedu, teda zážitkovú pedagogiku, a učí sa na množstve fakúlt po celej krajine. 

Neformálne vzdelávanie v práci s mládežou sa rozvíja v menšom, iba v rámci medzinárodných 

programov. Na Slovensku je to skôr naopak. Organizácií hlásiacich sa primárne k zážitkovej 

pedagogike je zopár a omnoho väčší priestor dostáva v posledných rokoch neformálne 

zážitkové vzdelávanie a výchova v práci s mládežou. 

 

 

2.1 Základné pojmy zážitkovej pedagogiky 

 

Základom zážitkovej pedagogiky je vlastná aktivita,  pri ktorej sú získavané zážitky. Čím viac 

človek energie vynaloží na nejakú činnosť, tým je zážitok z nej intenzívnejší, zapamätateľnejší. 

Samotný zážitok však nestačí k tomu, aby sme sa niečo naučili. Pelánek (2013, s.21) poukazuje 

na rozdiel medzi rekreačným zážitkom a pedagogickým zážitkom, kedy dochádza k učeniu 

v dôsledku skúmania a spracovania skúsenosti. Tento prístup vyjadruje Kolbov cyklus učenia 

sa zážitkom. Kolb popisuje učenie sa zážitkom ako štvordielny proces, pri ktorom sa od žiaka 

požaduje, aby sa zapojil do nového procesu skúsenosti, aktívne premýšľal o tejto skúsenosti, 

konceptualizoval túto skúsenosť a integroval ju do minulej, prežitej skúsenosti. Okrem toho sa 

od neho vyžaduje, aby robil rozhodnutia na základe svojich vytvorených konceptov. V procese 

učenia sa zážitkom tak v rôznej miere prechádza od herca k pozorovateľovi a opačne (Kolb, 

1984, s.31). 

 

Obr.2 Kolbov cyklus učenia sa zážitkom 

(Zdroj: vlastné spracovanie podľa Kolb, 1984) 

Skúsenosť

(hra, úloha, 
aktivita)

"Niečo sa stalo..."

Reflexia

"Čo sa 
dialo?...Ako sme 

to riešili? ..." 

Hodnotenie

"Čo sme urobili 
nesprávne?...Ako 

túto skúsenosť 
vieme využiť?..."

Plán zmien

"Ako budeme 
postupovať 

nabudúce?..."
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Zážitková pedagogika pracuje s termínmi výchova k zážitku, výchova „prežitkom“ 

(prežívaním), pedagogika zážitku, výchova dobrodružstvom, výchova v prírode a pod. Ide 

o pojmy, ktoré sú častokrát prekladom zo zahraničia, napr. experiental education, outdoor 

education, adventure education, erlebnispädagogik a i. Brestovanský (2013, s.19) vytvoril 

mapu pojmov, ktoré preložil opisne: 

 Experiental Education – výchova na báze skúsenosti, zážitku, 

 Adventure Education – výchova na báze dobrodružstva, 

 Outdoor Education – výchova v prírode, výchova v mimoškolskom prostredí, 

 Challenge Education – výchova na báze výzvy, 

 Ropes Courses – dobrodružné lanové dráhy, 

 Development Training – kurzy rozvoja osobnosti, 

 Character Education – výchova charakteru, 

 Environmental Education – enviromentálna výchova,  

 Place-based Education – výchova na báze poznania vlastného životného prostredia, 

 Service Learning – učenie cez službu komunite, 

 Sustainability Education – výchova k zodpovednosti za život budúcich generácií, 

 Adventure-based Therapy – psychoterapeutia na báze výzvy a dobrodružstva, 

 Adventure-based Counselling – poradenstvo na báze dobrodružstva a zážitku. 

V súvislosti s výchovou v podmienkach školského systému budeme pracovať so základnými 

pojmami prežívanie („prežitok“), zážitok a skúsenosť. 

Pojem zážitková pedagogika síce nie je v slovenskej odbornej komunite nový, neznámy, no 

v porovnaní s českou terminológiou zisťujeme nedostatky. Pri porovnaní českej a slovenskej 

terminológie narážame na problém s termínom „prožitek“. Jeho doslovný preklad do 

slovenského jazyka znamená zmenu obsahu termínu, pretože vyjadruje vývojove prežitú vec 

alebo názor, pozostatok z minulosti, čo sa prežilo (Krátky slovník slovenského jazyka, 2003). 

Zriedkavo sa používa na vyjadrenie toho, čo človek vnútorne prežije. Termín prežitok v tomto 

ponímaní je uvádzaný ako synonymum k termínu zážitok. V odbornej slovenskej literatúre sa 

tak používa iba pojem zážitok a prežívanie. 

Prežitok definuje vo vzťahu k zážitkovej pedagogike Jirásek (2005, s.202) ako intenzívny 

spôsob žitia, udalosť odlišujúca sa od bežného života. Ak plynule prenikne do minulosti, stáva 

sa uceleným zážitkom. Pri návrate k situácii, ktorá ho vyvolala je zrejmé, že je ho opäť možné 

prežiť. Vážanský (1993) sa snaží definovať tento pojem cez analýzu slova prežiť, teda na 

základe vlastného prežitia situácie sa vytvára prežitok.  

Veľký psychologický slovník (Hartl & Hartlová, 2010, s.690) definuje zážitok ako citovo 

previazaný duševný jav, ktorý jedinec prežíva, hromadí sa celý život a je zdrojom osobnej 

skúsenosti. Vážanský (1993) vníma zážitok ako správne zachytený vnem, ktorý osoba vníma 
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a má vysokú kvalitnú hodnotu. Jirásek (2005, s.202) označuje zážitok ako jav, ktorý vznikol na 

základe prežívania, keď človek sa vracia do minulosti, kedy sa to stalo a zanecháva v ňou stále 

dojem. Prežívanie je podstatou existencie zážitku.  

Hanuš a Chytilová (2009, s.12) vymedzujú základné znaky zážitku: 

 nenahradideľnosť v živote človeka, jeho zameranosť na jedinečnú udalosť, 

 jedinečnosť prejavujúca sa v originálnosti, nemožnosti zameniť jeden prežitok za druhý, 

 individuálnosť, kedy každý človek prežíva rovnakú udalosť s porovnaním s druhým 

rozdielne podľa svojich zložiek osobnosti, 

 intencionálnosť zameraná na neoddeliteľnosť od obsahu, 

 neprenosnosť z jedného človeka na druhého, prežitok je vždy individuálny, 

 komplexnosť pri získavaní prežitku, nemožnosť zúženia na racionálnu, či emočnú 

stránku. 

V zážitkovej pedagogike je zážitok prostriedkom na dosiahnutie cieľa, nie samotným cieľom. 

Zážitok je výsledok prežívania, psychického javu, ktorý je emočné zafarbený a prísne 

individuálny (Hartl & Hartlová, 2010, s.452). Proces prežívania je možné regulovať, 

ovplyvňovať smerom k rozvoju osobnosti, prípadne ho aj odkloniť od patologických, či 

spoločensky nežiadúcich udalostí. Zakaždým, keď sa jedinec vráti k udalosti, ktorá zážitok 

vyvolala, zažije ho znova (Neuman, 2011, s.24).  Zážitok zanecháva výraznú stopu v osobnosti 

človeka. 

Zážitkom sa zaoberal už W. Dilthey (1980, s.324 – 325), ktorý vo svojej filozofii života 

predstavil sedem kritérií zážitku: 

 bezprostrednosť ako základná vlastnosť pri prežívaní a vzniku zážitku, 

 jednota vytvárajúca sa zo zážitku, 

 napätie odohrávajúce sa v rovine všeobecnej platnosti pre spoločnosť a v rovine 

individuálneho prežívania zážitku, 

 historický charakter v zmysle premeny akou pôsobí zážitok, 

 schopnosť vývoja zaznamenaná pri pripájaní sa nových zážitkov k pôvodným, 

 objektívny pud, prostredníctvom ktorého zážitok získa plný význam, 

 tvorivá sila prejavujúca sa medzi žitím, prejavom a porozumením. 

Skutočný zážitok je to, čo sa nám po rokoch vybaví ako čerstvá, živá spomienka. Spája sa 

s prekročením našej osobnej hranice možností, napomáha hľadaniu našej identity. 

Prežívaním vzniká zážitok a jeho osvojením, stotožnením, pochopením zase skúsenosť (obr.3). 
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Obr.3 Vznik skúsenosti 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Podľa Kolbovho cyklu učenia (obr.2) sa zážitok s odstupom času pretvára na skúsenosť. 

Skúsenosť je trvácna a je použiteľná v ďalšom živote. Z výchovného hľadiska je dôležitá po 

zážitku reflexia, aby došlo k transformácii na skúsenosť, ktorá sa stáva výsledkom učenia. 

Zážitková pedagogika sa nezameriava len na vyvolanie zážitku, ale aj na jeho spracovanie 

a postupnú transformáciu na skúsenosť. Zážitok sa tak stáva prostriedkom zážitkovej 

pedagogiky. 

 

 

2.2 Charakteristiky zážitkovej pedagogiky 

 

Zážitková pedagogika pomáha človeku uvedomiť si vlastné prežívanie, zameranie sa na samého 

seba. Na rozdiel od rôznych voľnočasových aktivít sľubujúcich úžasný zážitok, orientácia 

zážitkovej pedagogiky je na celkový kontext zážitku, t.j. na jeho vyvolanie, spôsob spracovania 

a využitie (Jirásek, 2019). Zážitková pedagogika sa stáva populárnou, pretože mladý človek 

dnes vyrastá v spoločenskom a sociálnom prostredí značne ovplyvnenom technikou, žije 

konzumný spôsob života, ale na strane druhej túži po tom, aby sa stal súčasťou diania. Základ 

zážitkovej pedagogiky vo všeobecnosti tvorí vlastná aktivita, zapojenie celého človeka, t.j. 

fyzickej, intelektuálnej aj emočnej stránky, vrátane pocitov a zmyslov, jeho predchádzajúcich 

skúseností ako aj následné spracovanie zážitku. Takýto spôsob získavania poznatkov je v oveľa 

väčšej miere dynamickým, vyžadujúcim si aktívne zapojenie zainteresovaných jednotlivcov, 

rozvíja osobnosť účastníka, a to najmä v oblasti socializácie, postojov a sociálnych zručností. 

Zážitková pedagogika je postavená na nasledovných princípoch (Neuman, 2004, s.44): 

 starostlivo vybrané zážitky doplnené reflexiami, kritickou analýzou a syntézou, 

 zážitky sú štruktúrované tak, že od vychovávaného jedinca vyžadujú iniciatívu, 

prijímanie rozhodnutí a zodpovednosť za výsledky, 

 počas realizácie zážitku je vychovávaný jedinec aktívne zapojený do kladenia otázok, 

experimentovania, riešenia problémov, preberania zodpovednosti, tvorivosti 

a konštruktívneho myslenia,  

 vychovávaní jedinci sú zapojení do procesu intelektuálne, emocionálne, sociálne,  

 počas procesu dochádza u vychovávaných jedincov k objavovaniu a testovaniu ich 

vlastných hodnotových systémov. 

prežívanie zážitok skúsenosť
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Vychovávaný jedinec má možnosť sebapoznania a rozvoja schopností spolupráce v rôznych 

rolách poskytnutých v rámci tímovej práce. Cenným je rozvoj vzťahových, komunikačných 

zručností a riešenia problémov a konfliktov pomocou hrových aktivít a modelových situácií. 

V rámci programov s prostriedkami zážitkovej pedagogiky je dôležitý rozvoj tolerancie 

a zodpovednosti, či už voči sebe, jednotlivcom alebo skupine (Kapšová, 2008, s.4). 

Vo výchovnom procese zastávajú prostriedky zážitkovej pedagogiky nenahraditeľnú pozíciu. 

U vychovávaného jedinca cieleným vyvolaním zážitku, navodzovaním situácií a analýzou 

situácie smerujeme k spracovaniu zážitku a jeho transformácii na skúsenosť, ktorá v značnej 

miere ovplyvňuje hodnotový rebríček jedinca. Zážitková pedagogika si nachádza svoje miesto 

vo výchovnom, no i vo vzdelávacom procese. V súčasných podmienkach nášho školského 

systému môžeme vidieť jej uplatnenie práve vo vzdelávacej oblasti, kde učitelia inovujú 

vyučovacie metódy a využívajú zážitkové učenie v rámci svojich predmetov. Vzhľadom na 

charakter tejto monografie zážitkové učenie v rámci vzdelávacieho procesu spomíname iba 

okrajovo.  

V práci so zážitkovou pedagogikou musíme myslieť na skutočnosť, že pracujeme 

s konkrétnymi zážitkami zúčastnených ľudí, v podmienkach školy, žiakmi. Úloha učiteľa je 

navodiť špecifické situácie vyvolávajúce silné zážitky. Otvorenosť žiakov predurčuje hlbší 

a intenzívnejší zážitok. Riešenie naskytnutého problému, postoj k danej situácii častokrát úzko 

súvisí priamo so situáciami v živote.  

Učiteľ si musí uvedomiť, že zážitková pedagogika: 

- vytvára neobvyklé, náročné a problémové situácie, súvisiace s realitou, 

- napomáha prekonávaniu prekážok vonkajších, no i vnútorných, 

- využíva emocionálne a racionálne aspekty podnetov, 

- rozvíja fantáziu, tvorivosť, sebadôveru, sociálne zručnosti,  

- udržiava psychickú rovnováhu, 

- uprednostňuje skupinové prežívanie, porovnávanie seba samého so skupinou, 

- umožňuje osobnostný rozvoj získanými skúsenosťami, 

- podporuje zmenu hodnotovej orientácie (Hanuš & Chytilová, 2009, s.20, 

Vážanský & Smékal, 1995, s.65).  

Základom zážitkovej pedagogiky je vlastná aktivita vychovávaného, ktorý získava zážitky. Do 

tohto zážitkového procesu, procesu výchovy zážitkom, je zapojená celá osobnosť človeka, jeho 

fyzická, emocionálna a intelektová stránka. Prístup výchovy zážitkom je dynamický, aktívny, 

získava sa skúsenosť dlhodobo uložená v pamäti. Pri výchove zážitkom ide o prekonávanie 

pomyslenej zóny komfortu, teda osobnej psychickej a fyzickej bezpečnosti (Franc, Zounková 

& Martin, 2007, s.29). Komfortná zóna je u každého človeka iná a prekonáva ju v rôznych 

oblastiach. V zóne učenia človek prekonáva stres, je schopný zorientovať sa a postupne zónu 

komfortu takto rozširovať. Pri týchto zóna je potrebné dbať na to, aby sa zóna komfortu 
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rozširovala postupne a plynulo. Snaha o rýchle rozšírenie môže mať opačný efekt, zóna 

komfortu sa nerozšíri. Využívaním vlastného potenciálu sa človek snaží dostať až k hranici 

osobných limitov. K ľudským limitám je možné dospieť, resp. sa priblížiť, až po prekonaní 

osobných limitov. Ide väčšinou o držiteľov svetových rekordov.  

V zóne učenia sa využívajú niekoľko stupňovité modely učenia, ktoré odlišujú zážitkové 

a nezážitkové učenie (tab.2). Zážitkové učenie je vo všeobecnosti základom výchovy zážitkom. 

 

Tab.2 Modely učenia zážitkom  

Model učenia Fázy procesu 

jednostupňový  zážitok 

dvojstupňový zážitok – reflexia  

trojstupňový zážitok – reflexia – plánovanie  

štvorstupňový skúsenosť – reflexia – zovšeobecnenie – aktívne skúšanie 

päťstupňový sústredenie – akcia – vyzdvihnutie dôležitého – spätná väzba – rozbor  

šesťstupňový skúsenosť – indukcia – generalizácia – dedukcia – aplikácia – 

zhodnotenie  

sedemstupňový plánovanie – zaangažovanie – zvnútornenie – reflexia – generalizácia 

– aplikácia – nasledovanie  

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Brestovanský, 2013, s.23 - 28 

 

Výchova zážitkom je schopná podnietiť osobný rast človeka, avšak je potrebné pri nej 

odhadnúť mieru náročnosti aktivít. Vážanský a Smékal (1995, s.133) poukazujú na to, že 

zážitkové pedagogické prístupy vytvárajú situácie, ktoré pomáhajú človeku odhaliť neznáme 

oblasti, a to originálnym a vlastným prežívaním. Je potrebné mať na zreteli, že pri výchove 

zážitkom prebieha v zóne učenia učenie v cykloch.  

Efektívnosť zážitkovej pedagogiky spočíva podľa Joplina (1981), Hanuša a Chytilovej (2009, 

s.17) v: 

1. cieľovaní (precíznej formulácii cieľov a ich špecifickom tematizovaní), 

2. motivácii (cielenej motivácii v podávaniu vyšších výkonov, dynamiky),  

3. dramaturgii (premyslenej skladbe aktivít vo vzťahu k cieľom), 

4. výrazových prostriedkoch (hudbe, pohybe, prírode, mieste a i.), 

5. ovplyvňovaní osobnosti prostredníctvom situácií (hre, roli, príbehu), 

6. spätnej väzbe (rozbore, teste, ankete, hre a pod.), 

7. skupinovej dynamike (celkovom charaktere aktivít a vzájomných vzťahov), 

8. osobnosti pedagóga (životnej a profesionálnej zrelosti, odbornej erudovanosti, emočnej 

inteligencii). 
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Zážitkové aktivity otvárajú človeku možnosti poznania, poznania seba samého, svojich 

schopností, limitov hraníc. Zážitková pedagogika chce reagovať na potreby súčasnej doby, 

berie v úvahu neustály proces zmien. Je pre ňu typické cielené vyvolanie zážitku, ktorý sa 

správnym spracovaním transformuje na skúsenosť. V tomto procese zohrávajú dôležitú úlohu 

prvky zážitkovej pedagogiky (Hanuš & Chytilová, 2009, s.21): 

 učiteľ (inštruktor), ktorý vedie žiakov k zodpovednosti za vlastné vzdelanie, výchovu, 

k samostatnosti, k riadeniu vlastných aktivít,  

 aplikácia poznatku, ktorá musí byť okamžitá, teda jej použitie priamo v praxi, 

 čas na reflexiu, ktorá je potrebná pre uvedomenie si a stotožnenie sa so vzniknutou 

skúsenosťou.  

Zážitková pedagogika ponúka možnosti spolupráce, učí žiakov pracovať v tímoch, byť 

zodpovedným za celú skupinu, za výsledky skupiny. Zároveň upozorňuje priamou skúsenosťou 

na dôsledky konania členov skupiny i samotného žiaka. Umožňuje rozvoj osobnosti získaním 

hraničných skúseností. 

 

 

2.3 Prostriedky zážitkovej pedagogiky 

 

Zážitková pedagogika je prioritne v súčasnosti podporovaná a rozvíjaná v zážitkových 

kurzoch. Jej uplatnenie je však možné už vo výchovnom a vzdelávacom procese v školách. 

Správne vytýčenie cieľov nám navodzuje výber prostriedkov na ich dosiahnutie. Ako základný 

prostriedok zážitkovej pedagogiky je aktivita. Aktivita je vo všeobecnosti definovaná ako 

schopnosť jedinca reagovať na vonkajšie podnety. Aktivitu žiakov vo výchovnom procese 

môžeme vnímať ako vzťah medzi učiteľom (pedagógom), žiakom, cieľom výchovného 

procesu, v ktorom sa žiaci podieľajú na vlastnej poznávacej činnosti (Kolář et al., 2012, s.13). 

Prostriedky zážitkovej pedagogiky môžeme podľa Hanuša a Chytilovej (2009, s.111-113) vo 

vzťahu k aktivitám rozdeliť na: 

1. Pohybové aktivity 

Sú zamerané na športy v prírode, turistiku, rekreáciu, cvičenie, hry, táborníctvo 

a trampovanie. 

Športy v prírode sú orientované na horolezectvo, orientačný beh, speleológiu, lyžiarske 

športy (beh na lyžiach, lyžovanie zjazdové, skoky na lyžiach, skialpinizmus, 

akrobatické lyžovanie, snowboarding), cyklistika (cestná, cyklokros, horská), vodné 

športy (rýchlostná kanoistika, vodný slalom, veslovanie, rafting, jachting, surfing, 

windsurfing, plávanie, potápanie), korčuľovanie, jazdectvo, golf, badminton, floorbal, 

hokej a pod.  
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Turistika sa realizuje ako pešia, vysokohorská, lyžiarska, vodná, cykloturistika, 

mototuristika a pod.  

Rekreácia v prírode je zameraná na prechádzky, hubárčenie, rybárstvo, poľovníctvo, 

zber lesných plodov.  

K cvičeniam v prírode zaraďujeme rytmickú chôdzu, beh, skok, šplh, hody, nosenie 

bremien, posilňovanie, preťahovanie lanom, gymnastické cvičenia, jogu, strečing a i.  

Pri hrách v prírode ide predovšetkým o iniciatívne hry, lanové hry a aktivity, drobné 

pohybové hry, preteky jednotlivcov alebo skupín a pod.  

Táborníctvo a trampovanie sú zamerané na lasovanie, uzlovanie, remeslá (viazané 

stavby, drevárske olympiády, korálkovanie a pod.), lov, prieskumníctvo, pozorovanie 

prírody a pod.  

2. Umelecké aktivity 

Medzi umelecké aktivity môžeme zaradiť literatúru, výtvarné umenie, hudbu a spev, 

tanec, film, divadelné umenie, fotografovanie. 

V oblasti literatúry a aktivít s ňou spojených ide o čítanie, recitáciu, vlastnú tvorbu, 

ľudovú slovesnosť, prózu, dejiny a i.  

Pri aktivitách výtvarného umenia sa využívajú dielne na zvládnutie rôznych techník 

tvorby, výstavy, vernisáže, práce s rôznymi materiálmi, maliarstvo, architektúra, 

grafika, dizajn.  

Hudba a spev je základnou aktivitou pri koncertoch, hudobnej dielni, vlastnej tvorbe 

zameraných na klasickú, populárnu, ľudovú, komornú, opernú, baletnú hudbu.  

Tanec je uplatňovaný v tanečných dielňach, pri spoločenských, klasických, moderných, 

baletných tancoch.  

Film sa využíva ako aktivita pri premietaní, tvorbe vlastného filmu, klipu, reklamy. 

Aktivity sú zamerané na prácu režisérov, hercov, scenáristov a pod.  

Divadelné umenie je základom pre dramatické dielne, pantomímu, zpracovanie vlastnej 

divadelnej hry.  

Pri fotografovaní sa aktivity realizujú vo fotografických dielňach, usporiadajú sa 

výstavy, vernisáže.  

3. Sociálno-psychologické aktivity 

Sociálno-psychologické aktivity sú zamerané na komunikatívne, sebapoznávacie, 

tvorivé, intelektuálne a sociálne aktivity. 

Komunikatívne aktivity sa využívajú pri diskusiách, konkurzoch, argumentácii, 

improvizácii, debatnej lige a pod. 

Sebapoznávacie aktivity sú zamerané na rolové hry, málo štrukturované hry, inscenačné 

a dramatické hry. 

Tvorivé aktivity sa uplatňujú pri realizácii ateliérov, dielni, vernisáží. Podporuje sa 

predstavivosť, fantázia a imaginácia. 
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Intelektuálne aktivity sa využívajú pri strategických hrách, taktických hrách, pri testoch 

všeobecných znalostí a vedomostí. 

K sociálnym aktivitám zaraďujeme iniciatívne hry, rolové hry a málo štruktúrované hry. 

4. Spoločenské aktivity 

Spoločenské aktivity sú zamerané na moderné spoločenské hry, happeningy, slávnosti 

a rituály, moderné stolové hry. 

Moderné spoločenské hry sa vyznačujú vysokou mierou interakcie hráčov, hernou 

témou a atraktívnym spracovaním herných komponentov. 

Happeningy ako improvizované predstavenia s cieľom vtiahnuť do deja diváka, vyvolať 

u neho pocit šoku až absurdity.  

Slávnosti a rituály viažuce sa na históriu, zamerané na rytierske pasovanie, vítanie 

ročných období a pod. 

Moderné stolové hry s prepracovanými hernými komponentmi v hokeji, futbale a i. 

5. Kognitívne aktivity 

Sú zamerané na pozorovanie, monitoring, poznávanie a experiment. 

Pozorovanie a monitoring je využívaný pri aktivitách sledovania, zapisovania, merania 

a i. 

Poznávanie je podporované pri objavovacích aktivitách, porovnávaní, kontrole a pod. 

Experiment sa ako aktivita využíva pri realizovaní pokusov, projektov. 

6. Technické aktivity 

Technické aktivity sú zamerané na konštrukciu, zručnosti, techniku a vlastnú prácu.  

Konštrukčné aktivity sú realizované pri stavbe nového stroja, výrobe súčiastky, objektu, 

technických riešení, hudobnej a svetelnej aparatúry a pod. 

Aktivity rozvíjajúce zručnosti sa prejavujú pri stavbe lode, draka, bicykla, vozidla, 

signalizácie a i. 

V oblasti techniky a s ňou spojených aktivít ide o zvládnutie obsluhy strojov, prístrojov, 

prácu s nástrojmi. 

Vlastná práca, v ktorej sa prejavujú technické aktivity pri projektovaní, tvorbe 

technického zariadenia a pod. 

7. IT a mediálne aktivity 

Sú rozšírenými aktivitami súčasnej spoločnosti. Ide o hry, programovanie a tvorbu, 

vyhľadávanie, mediálnu tvorbu. 

Hry využívajúce IT technológie, s vysokou mierou reálnosti. 

Programovanie a tvorba programov, aplikácií. 

Mediálna tvorba zameraná na tvorbu videí, programov s využitím obrazu, zvuku, 

efektov a pod.  
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Zážitková pedagogika má dostatočný výber prostriedkov. V súvislosti s vytýčenými cieľmi 

vieme vybrať a prispôsobiť aktivity a činnosti, ktoré podporia rozvoj osobnosti jedincov  

v školských podmienkach žiakov. Súčasťou zážitkových aktivít je zvýšená úzkosť, stres 

podporujúce formáciu osobnosti. Avšak je dôležité brať v úvahu možné riziká a snažiť sa 

predchádzať deštruktívnym formáciám. Musíme rešpektovať individualitu osobnosti žiakov 

a tomu prispôsobovať aktivity. 

 

 

2.4 Hra 

 

V podmienkach pedagogickej praxe sa ako prostriedok zážitkovej pedagogiky využíva 

najčastejšie hra. Hra sprevádza ľudstvo celú jeho históriu, bola súčasťou rôznych slávností 

a stretnutí v dávnych dobách. V súčasnosti patrí medzi základné výchovné metódy vo 

výchovnom procese, v predprimárnom vzdelávaní, dokonca medzi základné vyučovacie 

metódy. Definovať pojem hra je veľmi zložité a existuje niekoľko odborných názorov, ktoré sa 

v svojej podstate líšia. Hanuš a Chytilová (2009, s.114) považujú hru za jeden z najideálnejších 

prostriedkov harmonického rozvoja osobnosti. Zelinová (2011, s.14) definuje hru ako 

najprirodzenejšiu aktivitu dieťaťa. Neuman (2011, s.19) charakterizuje hru ako formu správania 

s jednoduchou perspektívou, ktorá obsahuje útok, únik, sledovanie, porovnávanie, 

napodobňovanie, zmenu, dôveru a náhodu. Každá hra by mala prinášať okamih prekvapenia 

a mala by byť prostriedkom získavania zážitku. Pri hre dochádza k preberaniu rolí. Je na 

jedincovi, akým spôsobom túto rolu prežíva, či sa dokáže presunúť za svoje hranice limít pri 

napĺňaní cieľov hry. Správne pripravené a zrealizované hry v pedagogickej praxi sa všestranne 

premietajú do rozvoja osobnosti zainteresovaného jedinca (žiaka). Všetky pohľady odborníkov 

na hru sa stretávajú v nenahraditeľnom význame hier, ktorý vidí Neuman (2011, s.19): 

 v jej pôsobení na emocionálnu a psychickú stránku osobnosti, 

 v schopnosti ovplyvniť pocity a postoje účastníkov hry, 

 v obohatení účastníkov o zážitky a nové skúsenosti, 

 vo zvyšovaní sebadôvery a sebahodnotenia, 

 v poskytovaní nových pohľadov na vlastnú telesnosť, v potešení z vlastnej existencie, 

 v rozvíjaní sociálnych vzťahov, 

 v budovaní dôvery, ohľaduplnosti a zodpovednosti vo vzťahu k ostatným účastníkom, 

 v podpore komunikácie a spolupráce, 

 v rozvíjaní psychomotoriky, telesnej schopnosti a zvyšovaní telesnej kondície, 

 v možnosti ďalších príležitostí získavania zážitkov. 
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Pri hrách v pedagogickom procese je dôležité myslieť na rozvoj osobnosti žiakov. Realizovať 

hry iba z dôvodu vyplnenia času, ktorý je potrebné so žiakmi stráviť, neprináša žiadny pozitívny 

efekt. Hry prebúdzajú emócie u žiakov, podporujú otváranie sa osobnosti žiaka v kolektíve, 

poskytujú síce umelé prostredie, no prinášajú reálne a často trvalé zážitky transformujúce sa do 

skúsenosti. Prostredníctvom hier dochádza i k relaxácii žiakov, ich vnútornému oddychu 

a prežívaniu radosti. Správne prispôsobená hra veku, osobitostiam žiakom a celej klíme triedy, 

navodí pocit dôvery, vzájomnej súdržnosti v kolektíve. Rozvoj pozitívnych vzťahov a podpora 

pozitívnej klímy triedy je jednou z priorít pri využívaní hier vo výchovnom procese v škole. Pri 

využívaní hier vo výchovnom procese v školách by sme mali dodržiavať základné metodické 

pokyny. Výber hry má byť dôsledne premyslený v závislosti od toho, na ktorú zložku osobnosti 

žiaka chceme pôsobiť. Pri výbere je potrebné zohľadniť vekovú kategóriu žiakov, pretože nie 

všetky hry sú vhodné pre všetky vekové kategórie. V priebehu realizácie hry je nevyhnutné  

kontrolovať mimopoznávacie procesy žiakov a po realizácii hry zhodnotiť jej opätovné použitie 

(Zelinová, 2011, s.15). Každú hru je potrebné zo strany učiteľa, pedagóga analyzovať. 

Uvedomiť si jej klady a nedostatky, vyberať ju precízne, nie náhodne, vždy s vedomím rozvoja 

osobnosti žiaka. Hrou ako základným prostriedkom zážitkovej pedagogiky sa zaoberá 

v súčasnosti niekoľko autorov. Na základe ich pohľadov na hru sme sa pokúsili o stručný 

prehľad klasifikácie hier z rôznych hľadísk (Franc, Zounková & Martin, 2007, s.69; Hanuš & 

Chytilová, 2009, s.115-117; Brestovanský, 2013, s.86-89; Hrkal In Instruktoři Brno, 2007, s.11; 

Neuman, 2011, s.21; Kollárová In Petlák et al., 2011, s.144-145): 

a) podľa výchovných cieľov: 

 hry rozvíjajúce jazykovú inteligenciu (zrozumiteľné vyjadrovanie, schopnosť 

vysvetľovať, plynulo opisovať príbehy a javy), 

 hry rozvíjajúce hudobnú inteligenciu (zapamätanie si melódie, schopnosť vnímať 

rytmus), 

 hry rozvíjajúce matematicko-logickú inteligenciu (práca s číslami, údajmi, 

výrokmi), 

 hry rozvíjajúce priestorovú inteligenciu (predstavivosť originálnych objektov, 

obrazov, tvarov), 

 hry rozvíjajúce pohybovú inteligenciu (zvládnutie techník tanca, rôznych športov, 

schopnosť manuálnej zručnosti a šikovnosti pri zaobchádzaní s predmetmi, jemná 

motorika), 

 hry rozvíjajúce intrapersonálnu inteligenciu (poznať sám seba, svoje pocity, 

identifikovať informácie o pocitoch a usmerňovať vlastné akcie), 

 hry rozvíjajúce interpersonálnu inteligenciu (všímať si potreby a záujmy iných, 

porozumieť im a vcítiť sa do ich prežívania), 

 hry rozvíjajúce vzťah k prírode (schopnosť vnímať okolitý svet ako celok, 

pozitívny vzťah k prírode a ku všetkému živému), 
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b) podľa stránky osobnosti, ktorá v hre prevažuje 

 pohybové hry (rozvoj obratnosti, vytrvalosti, rozvoj celkovej motoriky),  

 intelektové hry (rozvoj pozornosti, tvorivosti, zmyslov), 

 hry na rozvoj sociálnych zručností a emocionálneho prežívania (schopnosť poznať 

seba samého, prekonávať negatívne emócie, rozvíjať sebaúctu), 

 kombinované hry (rozvoj celej osobnosti), 

c) podľa miery výchovných intencií 

 zámerné hry s vedomou účasťou hráčov (štruktúra tvorená pedagógom, cieľ hry je 

účastníkom prezentovaný), 

 zámerné hry bez vedomej účasti hráčov (štruktúra tvorená pedagógom, cieľ hry nie 

je účastníkom prezentovaný kvôli lepšej uvoľnenosti), 

 hry bez výchovnej intencie (účastníci si sami volia námet, priebeh hry na základe 

ich predstáv), 

 konzumentské hry (bez jasného cieľa, bez podpory cieleného rozvoja osobnosti, 

počítačové hry a pod.), 

d) podľa druhu zážitku 

 agon (dominuje súťaživosť medzi ľuďmi i medzi prírodou), 

 alea (hry založené na náhode, šťastí), 

 illinx (hry so zmenou vnímania točením, rýchlosťou, virtuálnou realitou), 

 mimikry (hry, kedy sa účastníci stávajú niekým iným pomocou fantázie, 

predstierania, maskovania), 

e) podľa charakteru hry  

 štruktúrované (podrobne rozpracovaný priebeh hry a pravidlá), 

 málo štruktúrované hry (rozpracovaný iba návrh pravidiel, popisu hry), 

 neštruktúrované hry (bez pravidiel hry, popisu), 

f) podľa formy hry 

 iniciatívna hra (skupina hľadá riešenie, aby splnila úlohu), 

 simulačná hra (simuluje sa prostredie, situácia, ktorá sa rieši tréningom špeciálnych 

zručností), 

 inscenačná hra (účastníci sú postavení pred situácie, kedy rozvíjajú vlastnú 

osobnosť, poznávajú svoje limity, ide predovšetkým o proces riešenie, nie 

výsledok), 

 dramatická hra (podporuje medziľudské vzťahy, kontakty, účastník vystupujú 

v role niekoho),  

 psychodráma (účastník hrá sám seba, vyjadruje svoje pocity alebo zobrazuje iné 

osoby), 
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 sociodráma (účastníci hrajú roly v situáciách príznačných pre istú skupinu, snažia 

sa vcítiť do myslenia a správania sa danej skupiny), 

 cvičenie (účastníci si rozvíjajú, precvičujú, popr. preverujú vedomosti, návyky), 

 test (overuje vedomosti, schopnosti z určitej sféry ľudskej činnosti), 

 súťaž, preteky (snaha o dosiahnutie výkonu podľa pravidiel príslušnej disciplíny, či 

športu), 

 dielňa, ateliér (účastníci sú v role tvorcov), 

 happening (pouličné divadlo, maľovanie na telo, tanec) 

 miniškola (telocvičné aktivity, ich výuka s prepracovanou metodickou radou), 

 výstava, vernisáž (prezentácia výsledkov umeleckej činnosti účastníkov), 

 predstavenie (umelecké spracovanie prezentácie výsledkov účastníkov), 

 putovanie, výprava (klasická a neklasická turistika), 

g) podľa prostredia 

 terénne (outdoorové) hry (na ihrisku, na lúke, v ťažšom prírodnom teréne), 

 hry v miestnosti (v telocvični, triede), 

 hry v mestskom prostredí (na chodníku, v uliciach mesta), 

h) podľa časového trvania 

 krátke (v rámci triednickej hodiny), 

 krátkodobé (v rámci celého dňa), 

 dlhodobé (celoročné, etapové hry). 

Neuman (2011, s.22), na základe princípov hnutí zážitkovej pedagogiky Outward Bound 

a Project Adventure, pre potreby školských a mimoškolských učebných programov klasifikoval 

hry s využitím cudzojazyčnej terminológie: 

 Icebreakers – úvodné a motivačné aktivity smerujúce k vzájomnému kontaktu, 

prelomeniu pomyslených bariér, 

 Warm-Ups – zahrievajúce hry, 

 De-inhibitors – hry dostávajúce skupinu do pohybu pomocou neobyčajných 

činností, 

 Stunts – zábavné súťaže, cviky, 

 Trust – hry rozvíjajúce dôveru, 

 Communication Games – hry na dorozumievanie sa ľudí, 

 Dynamics – hry riešiace problémové úlohy, 

 Closing activities – finálne hry, 

 Ropes – lanové a prekážkové hry. 

Klasifikácia hier je stále otvoreným problémom v oblasti pedagogiky. Každý autor vyberá 

dominujúci prvok a v závislosti na ňou triedi hry do skupín. Všetky však majú spoločný cieľ, 
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vyvolať zážitok, ktorý sa zmení na skúsenosť. Zážitok vznikajúci počas hier by mal byť pri 

efektívnej hre sprevádzaný radosťou účastníka. Mal by zastrieť únavu, obavu zo zlyhania 

a priniesť hlboké prežívanie.  

Hra má byť premyslená činnosť, ktorá si vyžaduje aspoň základný popis. Popis hry má 

obsahovať libreto, teda myšlienku, príbeh, udalosť, ktorá je zameraná na istú oblasť 

a navodzuje atmosféru hry. Motivácia ako ďalšia súčasť popisu je dôležitou pre vtiahnutie 

účastníkov do realizácie hry a ich aktivizácie. Pravidlá hry vyjadrujú v popise presnú štruktúru 

hry, úlohy, podmienky realizácie, časové údaje a inštrukcie k realizácii. Neoddeliteľnou 

súčasťou popisu sú metodické poznámky zaznamenávajúce skúsenosti z realizácie hry (Hrkal 

In Instruktoři Brno, 2007, s.13).   

Pri výbere hier pre pedagogickú prax sú dôležité základné kritériá hier, ktoré poskytujú 

informácie o hre a jej uplatnení v procese. K základným kritériám ovplyvňujúcich výber hry 

patrí: 

 názov hry, ktorý má byť motivačný, zaujímavý a príťažlivý, 

 zdroj, námet hry, teda film, kniha, skutočný príbeh, myšlienka, 

 fyzická záťaž, ktorá sa vyjadruje v stupňoch a dosiahne sa pri vlastnej hre, 

 psychická záťaž, taktiež vyjadrená v stupňoch a dosahujúca sa pri vlastnej hre, 

 čas na prípravu potrebný k príprave hry priamo na mieste konania, 

 inštruktori na prípravu, pomocníci potrební k príprave realizácie hry, 

 čas na hru zahrňuje čistý limit trvania realizácie hry, 

 inštruktori na hru, teda organizátori priamej realizácie hry, 

 počet hráčov, ktorý určuje minimálny a maximálny počet pre efektívnu realizáciu 

hry, 

 veková kategória upozorňuje na vekové osobitosti a s nimi spojená vhodnosť danej 

hry, 

 prostredie, v ktorom je ideálna realizácia hry, 

 denná doba pre realizáciu hry v závislosti od optimálnej doby pre rozvoj danej 

zložky osobnosti, 

 ročné obdobie upozorňujúce na kvalitu hry pri využití prostriedkov daného obdobia 

pre reálnejší priebeh hry, 

 materiál, ktorý je nevyhnutný k realizácii hry tak pre účastníkov, ako i pre 

inštruktorov, organizátorov (Hanuš & Chytilová, 2009, s.119). 

Pri každej hre v pedagogickej praxi si je potrebné uvedomiť, že ovplyvňuje osobnosť žiakov. 

Pedagóg by mal počas realizácie hier pristupovať ku všetkým žiakom rovnocenne, neznižovať 

ich význam v danej hre, neprehliadať maličkosti, ktoré ovplyvňujú prežívanie. Medzi žiakmi 

by nemal mať svojich obľúbencov, nemal by znižovať, ani nepredvídateľne zvyšovať svoje 
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nároky. Sám by mal prejaviť svoju zanietenosť, záujem o realizáciu hry, predovšetkým by mal 

vytvárať atmosféru dôvery a povzbudzovať žiakov pri riešení úloh v rámci hry a skupiny.  

Využitie hry v pedagogickej činnosti musí byť vopred pripravený a plánovaný proces s istým 

postupom (Brestovanský, 2013, s.89-91):  

Pedagóg si musí stanoviť ciele, ktoré chce realizáciou hry dosiahnuť. Nesmie opomenúť, že hra 

má mať predovšetkým výchovný charakter a pri využití zážitkovej pedagogiky má pomôcť 

transformácii zážitku na skúsenosť. V kreatívnej fáze sa prejavuje pedagóg, jeho schopnosti 

výberu hier, ich prispôsobenie svojej skupine žiakov, podmienkam. Vo fáze dramaturgie 

zoraďuje jednotlivé hry, zaraďuje ich do svojej činnosti tak, aby napĺňali vopred stanovené 

ciele. Prípravná fáza sa spája s obdobím pred realizáciou hry a v čase samotnej hry. Dôležitá 

je fáza zaujatia, motivácie k činnosti v rámci realizácie hry. Žiaci by mali byť oboznámení 

s pravidlami hry. Samotný priebeh a ukončenie hry riadi pedagóg. Fáza vyhlásenia výsledkov 

má mať v súvislosti so spätnou väzbou  svoju vážnosť. Vyhodnotenie a rozbor je dôležitým 

predpokladom pre sebareflexiu žiakov. Pri všetkých hrách je potrebné zabezpečiť bezpečnosť, 

aby nedošlo k fyzickému ani psychickému poškodeniu.  

 

 

2.5 Využitie zážitkovej pedagogiky 

 

Zážitková pedagogika sa stáva fenoménom súčasnej doby. Jej prostriedky a princípy sú 

uplatňované v čoraz väčšej miere vo vzťahu k žiakom, učiteľom, manažérom, celým 

pracovným tímom spoločností. Ako sme uviedli v úvode tejto kapitoly, vznikajú rôzne 

organizácie, skupiny zaoberajúce sa zážitkom. Častokrát sú to organizácie, ktoré poskytujú 

zážitkové aktivity, pobyty na zlepšenie vzťahov v pracovných kolektívoch, na vzájomné 

spoznanie sa, na poznanie seba samého, svojich osobných limitov. Využitie zážitkovej 

pedagogiky je badateľné v štyroch smeroch: školstve, voľnom čase, teambuildingu a zážitkovej 

terapii. 

V školstve je využitie zážitkovej pedagogiky v oblasti vzdelávania, kde sa prostredníctvom 

zážitkového učenia zavádzajú nové prvky do výučby. Zážitkové učenie sa v súčasnosti 

uplatňuje tak pri prírodovedných, ako i humanitných a spoločenskovedných predmetoch. 

V oblasti výchovy sa zážitkové aktivity uplatňujú v školstve pomenej. Učitelia si zážitkovú 

pedagogiku často spájajú iba so vzdelávacím procesom. Dokonca kurzy, programy a školenia, 

ktoré im poskytuje v rámci kontinuálneho vzdelávania Metodicko-pedagogické centrum, sú 

zamerané práve na oblasť vzdelávania s cieľom zatraktívnenia a zefektívnenia vyučovacieho 

procesu daného predmetu. V oblasti výchovnej je týchto kurzov iba veľmi málo. Od roku 2012 

Metodicko-pedagogické centrum prostredníctvom aktualizačného vzdelávania realizovalo cca 
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600 programov kontinuálneho vzdelávania. Z nich iba 26 by sme vedeli podľa názvu a obsahu 

programu zaradiť k programom uplatňujúcim prostriedky zážitkovej pedagogiky:   

 Aktivizujúce a hrové metódy vo výučbe anglického jazyka u žiakov mladšieho 

školského veku 

 Implementácia prvkov Montessori pedagogiky v rámci školského vzdelávacieho 

programu 

 Zážitkové učenie v enviromentálnej výchove 

 Využitie zážitkových programov vo voľnočasových aktivitách 

 Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelávaní 

 Tvorivá dramatika ako vyučovacie médium 

 Pohybové hry – efektívny prostriedok zvyšovania pohybovej aktivity v škole 

 Využitie tanca a tanečných aktivít v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 

 Dramatická výchova v školách 

 Outdoorové aktivity vo výchove mimo vyučovania 

 Hry vo vyučovaní nemeckého jazyka na základnej škole a strednej škole 

 Dramatoterapia v edukácii žiakov so špeciálnymi potrebami 

 Tvorba a aplikácia didaktických hier a učebných pomôcok na prvom stupni základnej 

školy s vyučovacím jazykom maďarským 

 Vyučovanie hrou na hodinách francúzskeho jazyka v základnej škole 

 Zaradenie drámy do vyučovania anglického jazyka v základných a stredných školách 

 Zážitkové učenie v hudobnej výchove v predprimárnom vzdelávaní, primárnom 

vzdelávaní a na základnej umeleckej škole 

 Rozvoj pohybových a rytmických schopností tancom a hudbou v predprimárnom 

a primárnom vzdelávaní 

 Vybrané letné športy v prírode ako efektívny prostriedok zdravého životného štýlu 

 Uplatnenie psychomotorických hier v práci vychovávateľa a pedagogického asistenta 

 Zážitkové vyučovanie v anglickom jazyku na základnej a strednej škole 

 Pohybové programy zamerané na zmenu úrovne koordinačných schopností žiakov 

 Ľudské práva a ich zážitková implementácia na prvom stupni základnej školy  

 Prvky zážitkovej pedagogiky vo vyučovacom procese primárneho vzdelávania a v ŠKD 

na základných školách s vyučovacím jazykom maďarským  

 Umelecký artefakt a zážitkovosť ako súčasť edukačného procesu v základných 

a stredných školách  

 Zážitkové vyučovanie v anglickom jazyku na základnej a strednej škole  

 Zážitkové učenie v hudobnej výchove v predprimárnom vzdelávaní, primárnom 

vzdelávaní a na základnej umeleckej škole (Zoznam akreditovaných vzdelávacích 

programov, 2019).   
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Väčšina týchto akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania ukončila svoju platnosť 

v decembri 2019. Pokračujú vo svojom vzdelávaní iba programy: Prvky zážitkovej pedagogiky 

vo vyučovacom procese primárneho vzdelávania a v ŠKD na základných školách s vyučovacím 

jazykom maďarským (december 2023) a Zážitkové vyučovanie v anglickom jazyku na 

základnej a strednej škole (do decembra 2020).  

Medzi ponúkanými programami nenájdeme programy zamerané na prácu triedneho učiteľa vo 

výchovnom procese žiakov. Keďže škola je výchovno-vzdelávacia inštitúcia, evokuje to 

predstavu rovnocenného rozvoja osobnosti žiaka po stránke vzdelávacej a výchovnej a očakáva 

sa pomerné zastúpenie aktivít práve v týchto oblastiach. 

Aktívne zabezpečenie voľného času detí je častokrát spájané s organizáciami zameranými na 

poskytovanie programov pre rôzne oblasti rozvoja ich osobnosti. Ide zväčša o centrá voľného 

času zabezpečujúce pravidelné aktivity formou krúžkov alebo nepravidelné aktivity ako rôzne 

súťaže, výlety, tábory. V programoch centier i iných súkromných, či neziskových organizácií 

nachádzame uplatnenie zážitkovej pedagogiky vo väčšej miere, ako priamo v školstve.  V ich 

ponuke sú zážitkové aktivity pre deti i dospelých. Zväčša ide o pobyty v prírode, detské tábory 

a adrenalínové športy. 

V súčasnosti sa do popredia vo firmách dostáva teambuilding, teda programy rozvíjajúce 

pozitívne vzťahy a kooperáciu v pracovných tímoch. Tomuto trendu sa prispôsobili organizácie 

ponúkajúce aktivity na cielenú, premyslenú a štruktúrovanú tvorbu pracovných tímov. 

Organizácie vznikajú cielene, v ponuke svojich programov majú rôzne zážitkové aktivity 

a programy, alebo sú len sprostredkovateľmi týchto zážitkových akcií. Na trhu si svoje miesto 

udržiavajú najdlhšie Vzdelávacie centrum Živica, Adventura Agency, s.r.o., Nalofoty, 

1.Liptovská umelecká agentúra, NextFuture, či internetový portál NajZážitky.sk. 

Teambuildingové programy sú zamerané na indoorové a outdoorové aktivity, vzdelávacie 

workshopy, športové turnaje, či komunikačné hry s pedagógmi, psychológmi.   

Oblasť zážitkovej terapie na Slovensku je vo svojich začiatkoch. V porovnaní s Českou 

republikou, kde je táto terapia v značnom rozvoji, zaostávame. Zážitková terapia a pedagogika 

sa využíva ako nástroj poskytujúci emocionálne intenzívne situácie, ktoré obohacujú vnútorný 

zážitkový svet jednotlivcov a skupiny a poskytujú priestor pre nácvik nových spôsobov 

sebariadenia a sociálneho fungovania. Zážitková terapia sa uplatňuje u nás predovšetkým pri 

práci s drogovo závislými ľuďmi v psychologických centrách a centrách pomoci, ako i pri 

liečbe detí s nádorovými a chronickými ochoreniami (Bátor Tábor a i.). 
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2.6 Zážitková pedagogika v pregraduálnej príprave 

 

Zážitková pedagogika si postupne nachádza miesto v školstve vo sfére vzdelávania (zážitkové 

učenie) a vo sfére výchovy (výchova zážitkom). Tomuto novodobému fenoménu je nutné 

prispôsobiť i pregraduálnu prípravu študentov učiteľstva. V študijných programoch by sa mali 

nachádzať nielen predmety, ktoré využívajú prostriedky zážitkovej pedagogiky, ale i predmet 

zážitková pedagogika ako taký.   

Podľa slov Lewisa a Williamsa (1994, s.5) zážitkové vzdelávanie vo svojej najjednoduchšej 

podobe znamená učiť sa zo skúseností alebo učiť sa prostredníctvom vlastného zážitku. 

Zážitkové vzdelávanie najprv žiakov ponorí do zážitku a potom podporuje úvahy 

o skúsenostiach s rozvojom nových zručností, nových postojov alebo nových spôsoby 

myslenia. Ide o odklon od tradičného formálneho vzdelávania, v ktorom učitelia jednoducho 

prezentujú študentom abstraktné koncepty smerom k pohlcujúcej metóde výučby. Je tak 

nesmierne dôležité, aby si študenti učiteľstva osvojili princípy, prostriedky zážitkovej 

pedagogiky a následne ich implementovali do svojej pedagogickej praxe. Zážitkové 

vzdelávanie je v súlade s konštruktivistickou teóriou učenia sa v tom, že výsledky 

vzdelávacieho procesu sú rôznorodé a často nepredvídateľné, pričom učiaci sa v ňom zohrávajú 

rozhodujúcu úlohu (Wurdinger, 2005, s. 69). To, ako sa jeden študent rozhodne riešiť problém, 

sa bude líšiť od rozhodnutia iného študenta a v nadväznosti na to sa budú líšiť i ich vzájomné 

skúsenosti. 

V predmetoch využívajúcich zážitkové učenie (všeobecná didaktika, odborové didaktiky, 

podporné predmety so zameraním na aktivizujúce vyučovacie metódy a formy) sa od študentov 

vyžaduje aplikácia prostriedkov zážitkovej pedagogiky, avšak teoretické poznatky a ich 

všeobecné praktické uplatnenie by mali získavať na samostatnom predmete. Ak má študent 

základné poznatky zo zážitkového učenia, v aplikačných predmetoch ich dokáže efektívnejšie 

využívať. Pedagóg v takýchto predmetoch má jednoduchšiu prácu so študentmi, otvára sa mu 

priestor na aktívnejšie využívanie zážitkového učenia priamo v praxi. Študenti tým, že základy 

získajú na samostatnom predmete zážitkovej pedagogiky, ich môžu aplikovať na daný 

vyučovací predmet.  

Vo výchovnej oblasti má zážitková pedagogika nenahraditeľné miesto. Budúci učitelia síce 

získavajú poznatky potrebné pre ich budúci vzdelávací proces žiakov, no nesmieme zabúdať, 

že vo výraznej miere ovplyvňujú práve výchovu žiakov. Zážitková pedagogika je na mnohých 

fakultách pripravujúcich budúcich učiteľov súčasťou predmetov ako pedagogika voľného času, 

teória výchovy, avšak nie je jej venovaná dostatočná pozornosť. Je problematické nájsť 

v študijných plánoch samostatný predmet Zážitková pedagogika.  

Výučba predmetu zážitková pedagogika v pregraduálnej príprave sa líši od konvenčného 

vysokoškolského vzdelávania. V tomto predmete študent spravuje skôr svoje vlastné učenie, 
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sám rozhoduje, čo robiť a kedy to urobiť. Vzťah medzi študentom a jeho vysokoškolským 

učiteľom je iný predovšetkým v tom, že väčšina zodpovednosti je na študentovi. Výučba 

predmetu nemusí prebiehať ani priamo v triede a nemusia byť učebnice alebo učebné texty na 

štúdium. Študenti prezentujú v rámci predmetu svoje vlastné aktivity na oblasti výchovy 

a vzdelávania žiakov, ktoré si vybrali samostatne. Takýmto prístupom musia študenti 

identifikovať vedomosti, získať informácie sami o sebe, premýšľať o učení i ďalšom postupe 

(Moon, 2004, s.165).  

 

 

2.6.1 Predmet Zážitková pedagogika v pregraduálnej príprave 

 

Na základe vlastných niekoľkoročných skúseností s využívaním prostriedkov zážitkovej 

pedagogiky v rámci pregraduálnej prípravy pedagogického základu študijného odboru 

učiteľstvo akademických predmetov, sme navrhli predmet Zážitková pedagogika, ktorého 

informačný list je uvedený v prílohe 4. 

Predmet sa v podmienkach UPJŠ vyučuje ako povinne voliteľný predmet bloku pedagogika. 

Jeho rozsah je stanovený na 1 vyučovaciu hodinu (45 min.) prednášky a 1 vyučovaciu jednotku 

(90 min.) cvičenia. Cieľom predmetu je analyzovať teoretické základy zážitkovej pedagogiky, 

príklady aplikácie prvkov zážitkovej pedagogiky do výchovného procesu v pedagogickej práci 

budúcich učiteľov. Analyzovať podstatu zážitkových aktivít vo výchovnom procese v rámci 

vyučovania, triednických hodín a mimoškolských aktivít. Tvorivo aplikovať prostriedky 

zážitkovej pedagogiky do vyučovacieho procesu. Podmienky pre absolvovanie predmetu sú 

členené na dve oblasti: 40% seminárna práca (návrh implementácie zážitkového učenia vo 

vybranom predmete študijného odboru, návrh implementácie výchovy zážitkom vo vybranej 

téme triednickej hodiny), prezentácia seminárnej práce (mikrovýstup) a 60% písomná skúška 

(s praktickou časťou – návrh zážitkovej aktivity podľa pridelenej témy). Celkové (sumatívne) 

hodnotenie je prevodom získaných bodov podľa transformačného kľúča na hodnotiace stupne.  

Prehľad tém prednášok: 

Téma č.1: Vznik a vývoj zážitkovej pedagogiky. 

Obsah: História vzniku a vývoja zážitkovej pedagogiky. Vymedzenie pojmu zážitková 

pedagogika. 

Téma č.2: Koncepcie zážitkovej pedagogiky 

Obsah: Línie zážitkovej pedagogiky, predstavitelia a charakteristiky koncepcií zážitkovej 

pedagogiky. Prázdninová škola Lipnice. 

Téma č.3: Postavenie, význam zážitkovej pedagogiky.  
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Obsah: Zaradenie zážitkovej pedagogiky do systému pedagogických disciplín. Význam 

zážitkovej pedagogiky pre oblasť výchovy a vzdelávania. 

Téma č.4: Základné pojmy zážitkovej pedagogiky.  

Obsah: Vymedzenie a charakteristika pojmov zážitok, prežívanie, skúsenosť. Mapa pojmov 

zážitkovej pedagogiky. Znaky zážitku. Vznik skúseností.  

Téma č.5: Charakteristiky zážitkovej pedagogiky. 

Obsah: Princípy zážitkovej pedagogiky. Prvky zážitkovej pedagogiky.  

Téma č.6: Prostriedky zážitkovej pedagogiky. 

Obsah: Pohybové aktivity. Umelecké aktivity. Sociálno-psychologické aktivity. 

Spoločenské aktivity. Kognitívne aktivity. Technické aktivity. IT a mediálne 

aktivity. 

Téma č.7: Hra ako prostriedok zážitkovej pedagogiky. 

Obsah: Vymedzenie pojmu hra. Význam, podmienky uplatnenia hry. Klasifikácia hier. 

Kritéria hier.  

Téma č.8: Príprava a realizácia hry. 

Obsah: Postup prípravy a realizácie hry vo vzdelávacom procese v školách. Postup prípravy 

a realizácie hry vo výchovnom procese v školách. 

 Téma č.9: Uplatnenie zážitkovej pedagogiky vo vzdelávacom procese. 

Obsah: Zážitkové učenie. Charakteristiky zážitkového učenia. Kolbov cyklus učenia. 

Spôsoby uplatnenia zážitkového učenia vo vzdelávacom procese v školách.  

Téma č.10: Uplatnenie zážitkovej pedagogiky vo výchovnom procese.  

Obsah: Výchova zážitkom. Charakteristiky výchovy zážitkom. Modely učenia zážitkom. 

Spôsoby uplatnenia zážitkového učenia vo výchovnom procese v školách.  

Téma č.11: Tvorba zážitkových aktivít 

Obsah: Postup tvorby zážitkových aktivít. Možnosti uplatnenia zážitkových aktivít 

v pedagogickej práci učiteľa. Triednické hodiny a aplikácia zážitkových aktivít. 

Téma č.12: Tvorba zážitkových programov  

Obsah: Postup tvorby zážitkových programov. Možnosti uplatnenia zážitkových programov 

v pedagogickej práci učiteľa. Školské výlety a aplikácia zážitkových programov. 

Téma č.13: Rola učiteľa  

Obsah: Rola a postavenie učiteľa v zážitkovej pedagogike. Práca učiteľa s prostriedkami 

zážitkovej pedagogiky. Ďalšie vzdelávanie a rozvoj učiteľa. 

Informačný list predmet, prehľad tém, obsah prednášok a cvičení vznikol na základe dlhodobej 

výskumnej činnosti v rámci pregraduálnej prípravy študentov učiteľstva. Tento návrh je len 
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odporúčaním, inšpiráciou k zavedeniu predmetu do študijných plánov učiteľských študijných 

programov. 

Prednášajúci a cvičiaci vysokoškolskí učitelia tohto predmetu by mali mať na zreteli, že ide 

o predmet, ktorý si vyžaduje praktické uvedenie jednotlivých tém. Prednášky by mali byť 

aktivizujúce, dynamické s aktívnou účasťou študentov. Cvičenia je potrebné viesť v duchu 

zážitkovej pedagogiky. Študenti musia vidieť praktickú aplikáciu poznatkov priamo v praxi. Je 

potrebné, aby si uvedomili, že zážitková pedagogika nemá cieľovú skupinu iba žiakov 

základných a stredných škôl, že je použiteľná pri výchove a vzdelávaní rôznych vekových 

skupín. Súčasťou každého cvičenia musí byť zážitková aktivita.  

Ak študenti získajú potrebné informácie o zážitkovej pedagogike a stanú sa aktívnou súčasťou 

zážitkového procesu počas cvičení, je veľká pravdepodobnosť, že sami budú vo svojej 

pedagogickej  praxi využívať poznatky tejto pedagogickej disciplíny.   

 

 

2.6.2 SWOT analýza zážitkovej pedagogiky v pregraduálnej príprave 

 

Na zistenie kvality využívania zážitkovej pedagogiky v pregraduálnej príprave študentov 

v rámci predmetu Zážitková pedagogika sme použili SWOT analýzu. 

Cieľ analýzy: Zistiť silné a slabé stránky, možnosti a riziká implementácie zážitkovej 

pedagogiky do pregraduálnej prípravy. 

Miesto realizácie analýzy: Analýzu sme uskutočnili v rámci predmetu Zážitková pedagogika, 

na ktorého prednáškach a cvičeniach boli aktívne využívané prostriedky zážitkovej pedagogiky.  

Metóda analýzy: Použili sme dotazníkovú metódu, zisťovali sme názory študentov učiteľstva 

akademických predmetov pomocou anonymného dotazníka.  

Respondenti: Analýzy sa zúčastnili študenti 1. ročníka magisterského štúdia učiteľstva 

akademických predmetov z Filozofickej fakulty a Prírodovedeckej fakulty Univerzity 

P.J.Šafárika v Košiciach počas dvoch akademických rokov v rámci predmetu Zážitková 

pedagogika, spolu 146 študentov. Na prednáškach a cvičenia predmetu vyučujúci 

implementovali zážitkové aktivity, študenti v rámci samostatnej práce navrhli (a) aktivity na  

implementáciu zážitkového učenia vo vybranej téme vyučovacej hodiny svojho predmetu 

študijného odboru a (b) aktivity na implementáciu výchovy zážitkom vo vybranej téme 

triednickej hodiny. Tieto aktivity následne prezentovali prostredníctvom mikrovýstupov. 

Štruktúru respondentov podľa študijných odborov znázorňuje tabuľka č.3.  
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Tab.3 Štruktúra respondentov 

Študijný odbor Počet respondentov Študijný odbor Počet respondentov 

AjX 14 BX 36 

EvX 10 FX 9 

NosX 4 GX 21 

HX 15 MX 10 

NjX 8   

SjX 19   

Spolu respondentov 146 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Výsledky sme zosumarizovali a prehľadne zapísali do schémy SWOT analýzy. 

Tab.4 Výsledky SWOT analýzy  

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

- rozvoj osobnosti študentov 

- rozvoj pedagogických zručností študentov pri 

implementácii prostriedkov zážitkovej 

pedagogiky 

- podpora profesijných kompetencií 

- odhalenie silných a slabých stránok 

v pedagogickom procese  

- využitie rôznych prostriedkov zážitkovej 

pedagogiky 

- vlastná skúsenosť z prepojenia teórie s praxou 

- pozorovanie výchovného a vzdelávacieho 

procesu iných 

- spätná väzba od lektora a od kolegov študentov 

- konštruktívna kritika 

- umelé podmienky realizácie 

zážitkových aktivít (ostatní študenti 

nemusia vhodne prispôsobiť svoje 

správanie cieľovej skupine) 

- strach, neistota študenta 

- obavy z hodnotenia 

- časová náročnosť prípravy 

- náročné skĺbenie roly žiaka a roly 

hodnotiaceho (z pozície študenta)  

- náročnosť vžiť sa do role učiteľa pred 

seberovnými 

- spôsob podávania spätnej väzby 

Možnosti (O) Hrozby (T) 

- zlepšiť technické možnosti realizácie 

implementácie prostriedkov zážitkovej 

pedagogiky (i mimo učebne)  

- zlepšiť možnosti spätnej väzby 

(spätnoväzbové pomocné otázky, kvalitné 

spätnoväzbové hárky)  

- nedostatočná pripravenosť študenta 

viesť výchovný a vzdelávací proces 

- nedostatočná pripravenosť študenta 

využívať prostriedky zážitkovej 

pedagogiky 
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- možnosť zamyslieť sa nad požiadavkami 

práce učiteľa 

- sebareflexia študenta ako budúceho učiteľa 

- neschopnosť hrania rolí študenta 

a hodnotiaceho 

- relatívne malé skupiny študentov 

v porovnaní s reálnymi počtami 

žiakov v triede 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Návrhy a odporúčania vyplývajúce zo SWOT analýzy 

Na základe výsledkov získaných zo SWOT analýzy odporúčame pri implementácii zážitkovej 

pedagogiky do pregraduálnej prípravy: 

 dostatočne pripraviť študentov po obsahovej a organizačnej stránke realizácie 

implementácie prostriedkov zážitkovej pedagogiky, 

 výučbu predmetov zameraných na zážitkovú pedagogiku realizovať prakticky, využívať 

počas prednášok i cvičení aktívne prostriedky zážitkovej pedagogiky, 

 aktívne prepájať získané vedomosti študentov z viacerých oblastí (pedagogická, 

psychologická, biologická a i.), 

 inovovať techniky zaznamenávania implementácie prostriedkov zážitkovej pedagogiky, 

 realizovať spätnú väzbu zo strany študentov a zo strany vysokoškolského učiteľa, 

 viesť so študentmi otvorený rozhovor s prvkami konštruktívnej kritiky, 

 pri spätnoväzbových hodnotiacich hárkoch zabezpečiť anonymitu hodnotiaceho, 

 vytvárať možnosti využitia prostriedkov zážitkovej pedagogiky i pri praktickej 

profesijnej príprave študentov v podmienkach regionálneho školstva, 

 zamerať sa na sebareflexiu študenta. 

Zážitková pedagogika zohráva dôležité miesto v pregraduálnej príprave budúcich učiteľov. 

Študenti, ktorí absolvujú predmet zážitková pedagogika, majú širšie možnosti jej praktického 

využitia vo svojej pedagogickej praxi. Vo vzťahu k tvorbe pozitívnej klímy triedy im zverených 

žiakov v školskej praxi sa prejavujú ich schopnosti na vyššej úrovni ako u učiteľov, ktorí 

zážitkovú pedagogiku a jej prostriedky využívajú bez akejkoľvek odbornej prípravy (bližšie 

kapitola 4).  
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3  KLÍMA TRIEDY 

 

Výchovný a vzdelávací proces v školách napreduje a učitelia siahajú stále po novších 

a efektívnejších spôsoboch, metódach a formách odovzdávania nových poznatkov žiakom. Ich 

snahou je pripraviť žiakov po teoretickej stránke, aby učivo, ktoré im sprostredkujú, nadobudli 

jednoduchšie, ale o to viac aby bolo trvácnejšie. Pri týchto činnostiach súvisiacich so 

vzdelávaním často však opomenú činitele, ktoré značnou mierou prispievajú k efektívnosti 

vyučovacieho procesu. Je dôležité, či žiak prijíma nové poznatky so záujmom, alebo to vníma 

ako svoju povinnosť, či samozrejmosť. Záujem žiaka o učivo ako celok je podmienený 

vzťahmi, vzťahmi medzi učivom, žiakom, učiteľom, žiakmi medzi sebou, celkovou klímou 

triedy. Atmosféra v triede, spomínané vzájomné vzťahy, spolupráca medzi jednotlivými 

komponentmi vyučovacieho procesu, postoje a emocionálne naladenie charakterizujú klímu 

triedy. Dôležitosť príjemného prostredia, miesta dobrého citového zázemia pre učebnú 

a výchovnú činnosť je opodstatnená z viacerých hľadísk. Optimálne podmienky, dobrá, 

pozitívna, optimálna klíma v triede predurčuje žiadúce výsledky výchovného a vzdelávacieho 

procesu. 

 

 

3.1 Vymedzenie pojmu klíma triedy  

 

V triede prežívajú žiaci väčšiu časť svojho pôsobenia v školskom prostredí. Ich správanie 

a integrácia môže prebiehať rôznymi spôsobmi, ktoré vytvárajú spoločnú klímu v triede (Rosa, 

Fida & Avallone, 2011). Interakcie medzi ľuďmi zdieľajúcimi ten istý priestor ovplyvňujú 

prostredie a vytvárajú špecifickú klímu, teda klímu triedy. Týmto pojmom sa zaoberá mnoho 

autorov, ktorí ho vnímajú z viacerých hľadísk. Jedna skupina sa zameriava na klímu triedy 

z pohľadu učebného prostredia, druhá skupina z pohľadu celkovej atmosféry triedy.  

Gavora (1999, s.137) považuje klímu triedy ako termín strednej úrovne. Neprikláňa sa 

k žiadnemu z týchto názorov, pretože zastáva názor, že klíma triedy vypĺňa miesto medzi 

učebným prostredím a atmosférou v triede.  

Vo výkladovom slovníku z pedagogiky (Kolář et al., 2012, s.150) je klíma triedy definovaná 

ako dlhodobá atmosféra typická pre danú triedu. Za tvorcov klímy sú považovaní žiaci celej 

triedy, skupinky žiakov v danej triede, jednotliví žiaci, učitelia vyučujúci v danej triede.  

Průcha, Walterová & Mareš v pedagogickom slovníku (2003, s.100) uvádzajú, že klíma triedy 

je premenná predstavujúca dlhodobejšie sociálnoemocionálne naladenie a emocionálne 

odpovede žiakov na udalosti odohrávajúce sa v ich triede. Autori rozlišujú aktuálnu 
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a preferovanú klímu. Aktuálna klíma je považovaná za existujúcu v danom čase a priestore, 

preferovaná klíma je žiadúca z pohľadu žiakov a učiteľa. 

Gavora (2007, s.26) vníma klímu triedy ako mieru spokojnosti žiaka v triede, jeho vzájomného 

porozumenia, stupňa súťaživosti a konkurencie medzi nimi a celkovej súdržnosti triedy. 

Konarzewski (2004, s.147), Wardová (1994, s.467) si pod klímou triedy predstavujú pravidlá 

práce a života v triede, spôsob riadenia triedy učiteľom, charakter komunikácie medzi žiakmi 

a učiteľom, medzi žiakmi samotnými.  

Je ťažké a snáď aj nemožné stanoviť presnú definíciu, resp. vybrať definíciu vystihujúcu klímu 

triedy. Mnohí pedagógovia a psychológovia sa pri tomto termíne zamerajú na jedného 

dominantného činiteľa  a vzhľadom k nemu stanovia definíciu. Činiteľom môže byť žiak, 

učiteľ, prostredie, vzájomné vzťahy a pod. Osobne sa prikláňame k charakteristike Petláka 

(2006), ktorý vníma termín klíma triedy ako nadradený k učebnému prostrediu a atmosfére 

triedy. 

 

 

Obr.4 Zaradenie klímy triedy 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Petlák, 2006, s.28 

 

Petlák (2006, s.26) definuje klímu triedy ako prostredie, v ktorom žiak prežíva istú časť dňa. 

Hlbší význam klímy triedy opisuje z viacerých hľadísk, predovšetkým z hľadiska sociálnych 

vzťahov a mravných hodnôt. Z jeho pohľadu nie je možné oddeľovať klímu triedy 

a vyučovaciu klímu, nakoľko sa vzájomne ovplyvňujú.  

atmosféra triedy

učebné prostredie

klíma triedy

klíma školy
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Orpinas a Horne (In Mertin & Krejčová, eds., 2012, s.223) vymedzujú aspekty klímy triedy z 

pohľadu žiaka a z pohľadu profesijných kompetencií učiteľov.  

 

  

Obr.5 Vybrané kľúčové oblasti pozitívnej školskej klímy 

(Zdroj: vlastné spracovanie podľa Orpinas & Horne, 2006, s.81 In Mertin & 

Krejčová et al., 2012, s.223) 

 

V praxi sa často stretávame s prívlastkami a pomenovaniami tried ako: dobrá trieda, súdržná 

trieda, trieda bez problémov, ale aj problémová trieda, zlá trieda a pod. Samotný status tried, 

ktorý ako slang používajú učitelia vo svojom kolektíve, naznačuje charakter triedy 

a v konečnom dôsledku triednu klímu. Častokrát však status triedy je len ´výsledkom´ 

subjektívneho hodnotenia učiteľa, ktorý si vytvoril vzťah k danej triede. Petlák (2006, s.29-30) 

zároveň pripomína učiteľom, aby sa snažili vyhýbať: 

 „Haló efektu“ – kedy sa o žiakovi utvorí mienka bez jeho skutočného objektívneho 

poznania. Žiak je vnímaný ako zlý a učitelia k nemu zaujímajú následný postoj, 

častokrát negatívny. 

 „Efektu Svätého Matúša“ – kedy je dobrým žiakom ešte pridávané, sú pozitívne 

motivovaní a odmeňovaní. Naopak, slabší žiaci sú často terčom kritiky a nedostatočnej 

pochvaly a motivácie k činnosti.  

 „Statusu dobrého žiaka“ a „Statusu zlého žiaka“ – kedy ak sa obaja dopustia tej istej 

chyby, pri dobrom žiakovi sa hľadá dôvod pochybenia, kým pri zlom žiakovi sa 

konštatuje, že je to pre neho typické. 
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Správanie sa učiteľa k jednotlivým žiakom v triede v konečnom dôsledku ovplyvňuje klímu 

triedy ako celku. Ak učiteľ preferuje istých žiakov v triede a naopak, k iným je apatický, klíma 

triedy prestáva byť pozitívnou, dochádza k narušeniu rovnováhy vzájomných vzťahov. Vzťahy 

sú tak narušené nielen medzi učiteľom a žiakmi, ale i medzi žiakmi navzájom.  

 

 

3.2 Klasifikácia klímy triedy 

 

Klíma triedy je rozsiahly pojem, ktorého charakter je do značnej miery ovplyvňovaný učiteľom, 

no sústreďuje zároveň niekoľko ďalších činiteľov. Ktorý z činiteľov prevláda, ten určuje druh 

klímy triedy. V závislosti na nich môžeme diferencovať klímu triedy. Diferenciácia však nie je 

striktná. Určiť presný typ klímy, kde by dominoval iba jeden činiteľ je v reálnych podmienkach 

málo naplniteľné. Školské triedy sú typické svojou klímou a často sa stáva, že v ročníku, kde 

je viac paralelných tried, sa vyskytuje viac typov klímy triedy. Hanuliaková (2010, s.11 – 14) 

diferencovala šesť typov klímy triedy: 

 Aktuálna a preferovaná klíma triedy 

V triede sa do stretu dostávajú aktuálna klíma, ktorú hlavné činitele (učitelia, žiaci), ale 

i činitele vedľajšie (rodičia, výskumní pracovníci, vedenie školy a pod.), sa snažia 

zmeniť na preferovanú  a klíma odrážajúca ich predstavy.  

 Komunikačná klíma triedy 

Hlavným činiteľom je učiteľ, jeho spôsob komunikácie so žiakmi, ktorý sa odráža 

v spôsobe komunikácie medzi žiakmi navzájom. Žiaci potrebujú istotu, že učiteľovi sa 

môžu zdôveriť, môžu s ním odkomunikovať každý problém vyskytujúci sa v triede, bez 

ohľadu na následky. 

 Kreatívna klíma triedy 

Otvorenosť kreatívnosti žiakov, možnosť tvorivo pracovať v triede, slobodne prejaviť 

svoj názor, nápad, je základom tvorivej atmosféry podporujúcej pozitívnu klímu triedy. 

Autoritatívny prístup učiteľa potláča tvorivosť žiakov, do triedy sa dostáva napätie 

nielen medzi učiteľa a žiaka, ale i medzi žiakov navzájom. Podpora nápadov, slobody 

rozhodovania, humoru, hravosti, dôvery, otvorenosti a objektívnej spravodlivosti pri 

riešení triednych konfliktov, vedie k pozitívnej klíme triedy. 

 Organizačná klíma triedy 

Základným činiteľom je spôsob správania sa manažmentu, manažmentu tvorivého 

riadenia medziľudských vzťahov. Je potrebné brať v úvahu osobitosti jednotlivých 

osobností žiakov, stret dominantných typov v triede a pod.  

 



                                                                                                   Zážitková pedagogika v pregraduálnej príprave  

55|strana 
 

 Mravná klíma triedy  

Výchovné pôsobenie v rámci vyučovacieho procesu formuje mravné vedomie 

a správanie sa žiakov. Mravná výchova ako jedna zo zložiek výchovy podporuje 

mravnú klímu triedy, rozvíja socio-kultúrne prostredie dnešnej technologickej 

spoločnosti.    

 Psychická klíma triedy 

Formálne a neformálne vzťahy v triede vytvárajú sociálno-psychologickú atmosféru, 

ktorá môže byť naplnená pohodou (pozitívna) alebo plná konfliktov (napäťová). Od 

psychickej klímy triedy sa odvíja rad ďalších činiteľov ovplyvňujúcich celkovú klímu 

triedy vo vzťahu k žiakom, učiteľom, vyučovacím a výchovným výsledkom.    

Podľa Koštrnovej (2014, s.14) dochádza v triede k prekrývaniu niekoľkých typov klímy. Každá 

trieda je špecifická a je vnímaná cez dominujúcu klímu. Učitelia častokrát vnímajú klímu triedy 

z pedagogicko-didaktického hľadiska, zameriavajú sa predovšetkým na výsledky žiakov vo 

sfére vzdelávania. Avšak je dôležité poznamenať, že výsledky vo vzdelávacej oblasti sú 

v značnej miere ovplyvnené celkovou klímou triedy, teda i klímou z pohľadu výchovného 

procesu.  

Školská trieda je považovaná za sociálnu a formálnu skupinu, pokiaľ vznikla zámerne 

a organizovaným spôsobom (Gajdošová & Herényiová, 2006, s.109). Organizácia školskej 

triedy je v kompetencii učiteľa, z pohľadu výchovného procesu, v kompetencii triedneho 

učiteľa. Vytváranie pozitívnej klímy triedy je v konečnom dôsledku práve na učiteľovi, ako 

jednom zo základných činiteľov tvorby klímy triedy. Učiteľ svojim prístupom výrazne 

ovplyvňuje klímu triedy, častokrát sa stretávame s tvrdením, že trieda, triedny kolektív a teda 

klíma triedy, je obrazom prístupu jej triedneho učiteľa.  

V odbornej pedagogickej a psychologickej literatúre sa stretávame s viacerými klasifikáciami 

typov učiteľov. V závislosti na premennej, ktorú u učiteľa skúmame, je možné definovať tieto 

typy. Petlák (2006, s.38 – 39) vybral z dostupnej literatúry a doplnil typy učiteľov z pohľadu 

ich vplyvu na klímu triedy. Zameral sa predovšetkým na tzv. nepokojných učiteľov. 

Tab.5 Klasifikácia nepokojných učiteľov  

Typ učiteľa Charakteristika 

Hypermotorický  - prehnaná aktivita 

- nepokoj, ktorý vnáša do výchovno-vzdelávacieho 

procesu 

- nevyrovnaný 

- chaotický 

Vnútorne napätý - neustále sa kontrolujúci 

- v neustálom strehu, či plní stanovené ciele 

Neistý, úzkostlivý  - neistý pri svojom konaní 
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- neistotu prenáša na žiakov 

- nevedie žiakov k prekonávaniu problémov 

Agresívny  - neprimerane náročný na žiakov 

- vytvára atmosféru strachu  

Vnútorne neprítomný - pracuje so žiakmi bez vlastného zanietenia, len 

z dôvodu splnenia si povinnosti  

- jeho činnosť je až takmer demotivujúca pre 

žiakov 

Nepripravený  - nepripravený na vzdelávaciu a výchovnú činnosť, 

ktorú riadi 

- unikajú mu detaily vzájomných vzťahov v triede 

Uprednostňujúci výkon - snaží sa o 100% naplnenie stanovených cieľov 

- je uponáhľaný vo vzťahu k naplneniu cieľov 

Preťažený  - nevie rozlíšiť podstatné od nepodstatného  

- nie je schopný plniť úlohy v stanovenom čase 

- nie je schopný vlastnej efektívnej organizácie  

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Winkel, 1997, s.145 In Petlák, 2006, s.38 – 39 

Nepokojní učitelia svojim prístup v značnej miere narúšajú celkovú klímu triedy. Ich prístup sa 

okamžite odzrkadľuje na prístupe žiakov spätne k učiteľovi, ale i na prístupe žiakov vo vzťahu 

žiak – žiak v triede. V pedagogickej praxi sa často stretávame, že zmenou učiteľa sa mení 

zároveň klíma triedy. Niekedy v pozitívnom smere, no niekedy v smere negatívnom. Práca 

učiteľa so žiakmi ako osobnosťami, nie ako nástrojom vyučovacieho procesu, by mala byť 

prioritou ich činnosti. Petlák (2006, s. 40 – 42) vytvoril klasifikáciu učiteľov, ktorá je veľmi 

dobre identifikovateľná vo vzťahu k žiakom. Zameral sa na spôsob práce učiteľa so žiakmi, 

spôsob nazerania na žiaka. 

 

Tab.6 Klasifikácia učiteľov podľa spôsobu práce so žiakmi  

Typ učiteľa Charakteristika 

Úradník - dbá na plnenie povinností 

Dozorca - príliš kontroluje žiakov 

- žiaci majú častokrát z neho strach 

Tyran - k žiakom sa správa priam despoticky 

- nevie si „dať rady“ so žiakmi 

Predstierajúci prácu - málo sa venuje žiakom 

- svoju prácu so žiakmi iba predstiera pred vedením 

školy, rodičmi 
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Falošný priateľ - svoj záujem o žiakov, ich problémy, pocity iba 

navonok predstiera 

- žiakom nie je v skutočnosti nápomocný 

Starý chytrák - neprípustný inováciám 

- je presvedčený, že všetko robí správne 

Majster odborník - odborník vo svojej profesii 

- vie zaujať žiakov svojimi vedomosťami z odbernej 

aj metodickej stránky 

Priateľ - má pochopenie pre mladých ľudí 

- navodzuje priateľské vzťahy 

Sprievodca - sprevádza žiakmi všetkými sférami školského 

života, po stránke vzdelávacej i výchovnej 

- je pre žiakov prirodzeným vzorom, ktorý nasledujú 

Rodič - prácu učiteľa vníma aj ako prácu rodiča, 

predovšetkým vo výchovnej oblasti 

- žiaci sú schopní sa mu zdôverovať s problémami 

Dobrák - optimista, ktorý je schopný sa obetovať pre triedu, 

pre žiakov 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Petlák, 2006, s. 40 – 42 

Vzťahy učiteľ – žiak, žiak – žiak a učiteľ – učiteľ sú základným predpokladom tvorby klímy 

triedy. Od jednotlivých osobností učiteľov a žiakov sa odvíja ďalšie smerovanie triedneho 

kolektívu. Učiteľ zohráva dôležitú úlohu pri tvorbe klímy triedy. Mal by rešpektovať každého 

žiaka, voliť stratégiu blízku žiakom, ich vnímaniu, veku, statusu v triede. Svoju činnosť by mal 

neustále inovovať, na základe reflexie vlastnej činnosti meniť svoje prístupy. Jeho úlohou je 

vytvárať také prostredie, ktoré by bolo pozitívnym pre rozvoj všestrannej osobnosti žiaka.   

Pri tvorbe a rozvoji pozitívnej klímy triedy má učiteľ svoje opodstatnené miesto a vystupuje 

v týchto rolách (Hanuliaková, 2010, s.22 - 25): 

 Učiteľ komunikátor vytvára v triede komunikačné zóny, zóny medzi učiteľom 

a žiakom a medzi žiakmi navzájom. Svojimi výrokmi motivuje žiakov, vedie ich 

k samostatnosti, tvorivosti, vzájomnej spolupráci. Žiaci nadobúdajú pocit otvorenosti 

pri vyjadrení svojich názorov, postojov, bez strachu a obáv.  

 Učiteľ líder je žiakmi vnímaný ako vodca, ale zároveň aj partner, rovesník. Svoju 

pozíciu nezískava autoritatívnym spôsobom. Jeho správanie sa k žiakom je ovplyvnené 

prirodzenou autoritou. Vo svoje práci je zároveň istým facilitátorom, prirodzene 

usmerňuje činnosti žiakov, vytvára podmienky pre vyjadrenie ich názorov. 

 Učiteľ informátor sprostredkováva informácie nielen prostredníctvom učiva, ale aj 

reálnej praxe. Snaží sa priblížiť význam sprostredkovaných informácií a ich vplyv na 
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súčasnosť v mnohých oblastiach života spoločnosti. Prístup učiteľa pri odovzdávaní 

informácií je založený na humanizme, vzájomnej spolupráci so žiakmi ako partnermi.  

 Učiteľ metodik ovláda vyučovacie a výchovné metódy a aktívne ich využíva v praxi. 

Sprostredkovanie informácií v didaktickej podobe je základom osvojenia si ich žiakmi. 

Čím aktívnejšia vyučovacia, či výchovná metóda, tým je vyššia pravdepodobnosť 

aktívneho zapojenia sa žiakov do procesu. 

 Učiteľ axiológ podporuje vlastné hodnotenie žiakov, ich prejavov, situácií a výsledkov. 

Prejavuje svoje sympatie, je vtipný, spolupracuje so žiakmi a výborne komunikuje. Je 

vzorom pre žiakov po všetkých stránkach osobnosti.  Zároveň rešpektuje osobnosti 

a osobitosti žiakov, je empatický a prosociálny. 

Učiteľovi má záležať na tvorbe pozitívnej klímy triedy. Pri svojej pedagogickej činnosti má 

dostatok prostriedkov na tvorbu, rozvoj, no predovšetkým na zistenie aktuálnej a preferovanej 

klímy triedy. Tak sa v podstate dostáva aj do pozície diagnostika. Prostredníctvom 

diagnostických výskumných metód je schopný zistiť klímu triedy a reflektovať na ňu. 

Aby sme nenavodzovali dojem, že iba učiteľ ja základným činiteľom tvorby klímy triedy, je 

potrebné poznamenať, že výrazný vplyv majú žiaci. Učiteľ svojou osobnosťou a podľa typu, 

akým je, vplýva na klímu triedy, no v závislosti i od prevládajúceho typu žiakov. V triede môžu 

byť zastúpení žiaci nepoddajní, bez snahy prispôsobiť sa podmienkam. Žiaci, ktorí zámerne na 

seba pútajú pozornosť vyrušovaním, komentovaním činnosti a snahy učiteľa i iných žiakov. 

Naopak, v triede sa stretávame i so žiakmi lídrami s pozitívnym i negatívnym vplyvom na 

ostatných. V súčasnom období je predmetom výskumov i žiak, ktorý je obeťou v triede. Každý 

žiak tak plní sociálny status v triede. Podľa Ľ.Gáborovej a Z.Gáborovej (2006, s.99) a nimi 

definovaných sociálnych statusov by sme mohli klasifikovať žiakov v triede na: 

 populárnych žiakov maximálne obľúbených v triede, rešpektovaných 

a uprednostňovaných, 

 obľúbených žiakov medzi žiakmi samotnými i medzi učiteľmi, 

 akceptovaných žiakov so svojim neutrálnym postojom k dianiu v triede a medzi 

žiakmi, 

 trpených žiakov uznávaných iba malou časťou triedy, poväčšine s neutrálnym až 

negatívnym postojom k nim, 

 žiakov stojacich mimo diania, ktorých triedny kolektív vyčleňuje, ignoruje. 

Po tejto klasifikácii sa opäť dostávame k učiteľovi, ktorý by mal poznať zloženie svojej triedy 

aj z pohľadu sociálnych statusov. Jeho detailné vnímanie triedy, jeho schopnosti zistiť štruktúru 

triedy z tohto aspektu, predurčuje možnosti rozvoja klímy triedy. Rôznorodosť zloženia 

triedneho kolektívu vyžaduje aktívny prístup učiteľa. On, ako jeden z výrazných činiteľov, 

napomáha tvorbe pozitívnej klímy triedy, ktorá by mala patriť medzi priority v jeho činnosti.  
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3.3 Pozitívna klíma triedy 

 

Vo vyššie uvedenom texte sme sa stretli s pojmami dobrá trieda, trieda plná pohody, 

rešpektujúca činitele triedy a pod. Definovať však tieto pojmy, ako napr. dobrá trieda je veľmi 

náročné. Čo všetko, aké ukazovatele charakterizujú dobrú triedu, skúmajú mnohí výskumníci 

špecializujúci sa na pedagogické prostredie. Vo vzťahu ku klíme triedy je na mieste pracovať 

s pojmom pozitívna klíma triedy. Pozitívnu klímu triedy je možné vnímať z troch pohľadov: 

z pohľadu učiteľa, z pohľadu žiakov a z pohľadu rodičov.  

Ježek (2003, s.26) považuje klímu za pozitívnu, ak sú vytvárané podmienky pre všestranný 

rozvoj všetkých jedincov, bez ohľadu na ich identitu. Avšak je potrebné si uvedomiť, že čo 

jedinec, to osobnosť. Osobnosť s inými predstavami, potrebami, možnosťami svojho rozvoja. 

Podľa Hanuliakovej (2010, s. 49) vytvorenie priaznivej atmosféry a zabezpečenie optimálnej 

klímy je predpokladom pre formovanie a zdokonaľovanie sociálnych kompetencií žiakov.  

Petlák (2006, s.30 – 31) vníma pozitívnu klímu ako širší pojem. Vymedzuje ho na základe 

znakov z dvoch hľadísk. Tieto znaky pozitívnej klímy sme aplikovali na klímu triedy.   

 

 

Obr.6 Znaky pozitívnej klímy triedy 

(Zdroj: vlastné spracovanie podľa Petlák, 2006, s.30 – 31) 
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Klíma triedy je ovplyvňovaná viacerými faktormi. Nie sú to iba samotné činitele (učiteľ, žiak, 

rodičia), ale i podmienky, postupy a spôsoby komunikácie, akceptácie a pod. Petlák (2006, 

s.32) sumarizoval podľa viacerých autorov základné faktory ovplyvňujúce pozitívnu klímu 

triedy: 

 komunikačné postupy podporujúce suportívnu (ústretovú, podpornú) klímu triedy, 

učiteľ komunikuje so všetkými žiakmi rovnako, nepreferuje niektorých z nich, zaujíma 

sa o ich názory, necháva im priestor na diskusiu, 

 vyučovacie postupy zamerané na inovácie, aktívnu spoluprácu žiakov, 

 počet žiakov v triede, ktorému učiteľ musí prispôsobiť komunikačné i vyučovacie 

postupy, pri vyššom počte žiakov má zapájať čo najviac z nich do procesu, nerobiť 

rozdiely medzi žiakmi, ani neuprednostňovať niektorých z nich, 

 lokalizácia žiakov ovplyvňuje práve komunikáciu a zainteresovanosť žiakov, učiteľ by 

mal v priebehu školského roka meniť zasadací poriadok, aby si žiaci menili vzájomne 

pozície, 

 akceptácia všetkých žiakov v triede, učiteľ nemá robiť rozdiely medzi nimi vo 

vzdelávacej a výchovnej oblasti, má rešpektovať a proces prispôsobovať ich 

osobitostiam a jedinečným osobnostiam. 

Učitelia častokrát s vidinou uľahčenia si vzdelávacieho a výchovného procesu pracujú iba so 

skupinou aktívnejších žiakov, čo spôsobuje, že v triede sami navádzajú tvorbu skupín. Pri 

vnútornej disproporcii žiakov v triede je veľmi ťažké vytvoriť pozitívnu klímu triedy, takmer 

až nemožné. Učiteľ, ako jeden z hlavných činiteľov, by mal vo vzťahu k pozitívnej klíme triedy 

vystupovať ako človek objektívny, rozvážny, empatický. V triede by mal vytvárať podmienky 

pre sebarealizáciu žiakov, ich rozvoj a vzájomný rešpekt všetkých osobností.  

Na pojem pozitívna klíma triedy je možné nazerať z troch základných pohľadov. Z pohľadu 

učiteľa, z pohľadu žiakov a z pohľadu rodičov. Každý činiteľ si pod pojmom pozitívna klíma 

triedy predstavuje osobitosti práve vo vzťahu k sebe, k svojmu pôsobeniu a miestu v triede. Je 

zrejmé, že ideálny stav, kde by všetci zúčastnení zastávali rovnaký názor na pozitívnu klímu 

triedy, nie je možné dosiahnuť. Avšak tomu stavu je možné sa priblížiť za aktívnej účasti 

všetkých základných činiteľov. Vzájomná komunikácia učiteľ – žiak – rodič je predpokladom 

smerujúcim k citeľným snahám tvorby pozitívnej klímy triedy. 

Petlák (2006, s.64 – 68) sumarizoval základné indikátory tvorby pozitívnej klímy triedy, 

ktoré sme doplnili o výsledky vlastných výskumov: 

 Pozitívna klíma triedy z pohľadu učiteľov 

Učitelia vnímajú pozitívnu klímu triedy vo vzťahu k samotnej triede, no aj vo vzťahu 

trieda – škola. Zaradenie, uplatnenie a akceptácia triedy v systéme školy zohráva 

dôležitú úlohu pri samotnej klíme triedy. Za indikátorov pozitívnej klímy triedy 

vyčleňujú: 
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- tvorivú klímu školy, 

- demokratické vedenie školy, 

- klímu umožňujúcu inovačné pedagogicko-didaktické prístupy, 

- vzájomnú úctu a rešpekt celého kolektívu pracovníkov školy, 

- spoluprácu členov učiteľského kolektívu, 

- možnosti sebarealizácie učiteľov, 

- motivujúce pracovné prostredie,  

- akceptujúce pozitívne vzťahy so žiakmi triedy, 

- prirodzený rešpekt zo strany žiakov, 

- spolupracujúcich žiakov, 

- pozitívne vzťahy s rodičmi žiakov, 

- ochotu rodičov riešiť problémy ich detí. 

 Pozitívna klíma triedy z pohľadu žiakov 

Žiaci tvoriaci triedny kolektív sú sčasti tvorcami pozitívnej klímy triedy, preto je 

dôležité, aké vzájomné vzťahy medzi nimi prevládajú. Nespokojnosť v triede vyjadrujú 

pred učiteľmi a pred rodičmi. Závisí od ich prístupu, ako nápomocní vedia byť pri 

riešení takýchto situácií. Každý žiak sa chce cítiť v triede bezpečne, chce byť súčasťou 

pozitívnej atmosféry bez stresu, strachu a negatívnych emócií. Žiaci tak za indikátorov 

pozitívnej klímy triedy vyčleňujú: 

- bezstresové situácie a prostredie, 

- vlastnú sebarealizácia, 

- osobnú zainteresovanosť učiteľa na rozvoji osobnosti žiakov, 

- akceptovateľnosť ich individuálnych zvláštností a celej osobnosti zo strany 

učiteľov, 

- objektívnosť učiteľa, 

- možnosti prežívania úspechu a radosti, 

- poznanie pravidiel a ich trvácnosť, nie dodatočné zmeny a úpravy, 

- možnosť vyjadrenia vlastných názorov bez ohľadu na následok, 

- možnosť riešenia problémov, kladenie návrhov na riešenie problémov v triede, 

- akceptáciu ich vlastných názorov. 

 Pozitívna klíma triedy z pohľadu rodičov 

Súčasná spoločnosť kladie vysoké nároky na školu, avšak v zmysle práve utvárania 

pozitívnej klímy. Mnohí rodičia však pod týmto pojmom vidia úľavu v požiadavkách 

na žiakov vo vzdelávacej i výchovnej oblasti, s čím nemôžeme súhlasiť. Aj náročné 

učivo, štandardné požiadavky na žiakov, nemusia ovplyvniť klímu triedy negatívne. Ak 

sú vopred stanovené jasné, nemenné pravidlá, ako to uvádzajú aj žiaci, je možné v triede 

dosiahnuť pozitívnu klímu. Rodičia od školy očakávajú, aby ich dieťa bolo spokojné 
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v triede, kde trávi podstatne veľa svojho času. Za indikátorov pozitívnej klímy triedy 

vyčlenili: 

- objektívny prístup k žiakom bez pocitu krivdy, nespravodlivosti, 

- podporu žiaka v učebnej a výchovnej činnosti, 

- ústretovosť pri riešení problémov týkajúcich sa žiakov, 

- zodpovedný a individuálny prístup k žiakom, 

- objektívne hodnotenie žiaka, 

- kvalifikovanosť učiteľov, 

- využívanie kompetencií učiteľov, 

- podporu emocionálnej stránky vyučovacieho procesu, 

- inovácie vo vyučovacom procese, 

- neformálnu spoluprácu s rodičmi, 

- aktívne zapájanie rodičov do „života“ triedy. 

Z literárnych prameňov autorov zaoberajúcich sa klímou triedy (Petlák, 2006; Mertin & 

Krejčová, 2012; Koštrnová, 2014; Hanuliaková, 2010; Gavora, 1999; Anderson, 1982; 

Cangelosi, 2006 a iní) je zrejmé, že učiteľ, žiak a rodič sú základnými činiteľmi tvorby 

pozitívnej klímy triedy. Všetci zúčastnení preferujú pozitívne vzťahy, objektívnosť, atmosféru 

bez stresu, strachu, možnosť vyjadriť svoj názor bez akýchkoľvek dôsledkov. Zastávame názor, 

že prvý krok k tvorbe pozitívnej klímy triedy, má spraviť práve učiteľ, predovšetkým triedny 

učiteľ. Ak je vhodná, priaznivá, teda pozitívna klíma v triede, učitelia vstupujúci do tohto 

prostredia, odhliadnuc od vyučovacieho procesu, majú ideálne podmienky pre proces učenia 

žiakov.  

 

 

3.4 Diagnostické metódy klímy triedy 

 

Triedny učiteľ má v súčasnosti mnohé metódy a prostriedky skúmania klímy triedy. On by mal 

byť prvým, ktorý sa touto témou so svojou zverenou skupinou bude zaoberať. Odborná 

literatúra ponúka učiteľom niekoľko návodov, tipov a spôsobov, ako zistiť aktuálnu 

a preferovanú klímu v triede, ako na ňu reagovať a ako postupovať pri jej formovaní. 

Výskumníci sa snažia zistiť, ktoré osobné faktory žiaka, triedy a školy, ako aj rodinné faktory 

prispievajú k objavovaniu problémov spojených s tvorbou klímy triedy (Furlong et al., 2012). 

Pedagogická diagnostika využíva rad výskumných metód, ktoré sú dostupné a na realizáciu 

prístupné učiteľom. Aj keď pedagogická diagnostika nie je jednoduchou oblasťou, výsledok 

meraní je významný pre tvorbu pozitívnej klímy triedy. Učiteľ, na základe výsledkov, získava 
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prehľad zloženia triedy po osobnostnej stránke, poznáva odlišnosti a individuálnosti 

jednotlivých žiakov a celkový pohľad na sociálne vzťahy v triede. 

Z radu výskumných metód je v podmienkach školy efektívne využívať na zistenie klímy triedy 

tieto diagnostické metódy: 

 Pozorovanie 

Je jednou zo základných metód skúmania klímy triedy. Učiteľ pozoruje žiakov 

v rôznych situáciách, či už priamo na vyučovaní alebo mimo neho. Z pohľadu klímy 

triedy je dôležité si všímať žiakov počas prestávok, počas spoločných činností, exkurzií, 

športových hier, individuálnych, či kolektívnych činností. S kým sa najčastejšie stýkajú, 

komu sa naopak vyhýbajú, ako dlho trávia čas s istým žiakom, či skupinkou žiakov 

a pod.  

 Rozhovor 

Rozhovor učiteľa a žiaka je potrebné viesť v pozitívnom duchu. Učiteľ rozpráva so 

žiakom individuálne alebo s istou skupinou, v ktorej sa žiak vyskytuje najčastejšie. 

Priamo získava informácie, názory a postoje žiakov a vie interaktívne reagovať. 

Rozhovor môže viesť formálne, napr. v rámci triednickej hodiny alebo neformálne 

počas rôznych akcií a činností žiakov. 

 Dotazník 

Patrí v podstate k najjednoduchším diagnostickým nástrojom, kedy učiteľ pomocou 

vopred stanovených otázok rôzneho druhu, zisťuje názory žiakov. Dotazník je spravidla 

anonymný, žiaci odpovedajú na otázky uzavreté a otvorené. V pedagogickej 

diagnostike sa najčastejšie využíva pre zistenie klímy triedy a sociálnych vzťahov 

dotazník CES  (orientácia na pomoc učiteľa žiakom, záujem žiaka o učenie, vzťahy 

v triede, organizácia vyučovania a jasnosť pravidiel) a štandardizovaný dotazník MCI 

(orientovaný na spokojnosť v triede, konflikty, súťaživosť, súdržnosť žiakov 

a náročnosť učenia). 

 Metódy analýzy výkonov a výsledkov činnosti žiakov 

Tieto metódy sú považované za najzložitejšie, pretože vyžadujú psychologickú 

prípravu, znalosť situácie, úloh, ktoré sú analyzované. Sleduje sa vzťah medzi tempom, 

časová dynamika učenia a tzv. chybovosť. Analýza je veľmi náročná a často učitelia nie 

sú po odbornej stránke na ňu pripravení. Metóda je tak pre bežného učiteľa málo 

efektívna, práca s ňou si vyžaduje vysoké odborné znalosti. 

 Sociometrické metódy 

Sociometria a sociometrické metódy ponúkajú možnosť komplexnejšieho posúdenia 

klímy triedy. Ide o zameranie sa predovšetkým na vzťahy medzi činiteľmi klímy triedy, 

teda na vzťah učiteľ – žiak, žiak – žiak, poprípade vo vzťahu k rodičom. Sociometrické 
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testy umožňujú respondentom vyjadrovať svoj vzťah k členom skupiny a výskumom 

získané sociogramy, sociometrické matice ponúkajú prehľadnú štruktúru celej triedy.  

 Postojové a hodnotiace stupnice 

Najčastejšie je využívaná škála sociálnej atmosféry v triede (ŠSAT). Učiteľ zisťuje 

charakteristiky triedy, vzájomné vzťahy žiakov v triede, celkovú skupinovú atmosféru. 

Škálu sa odporúča používať predovšetkým triednym učiteľom, ktorí na základe 

vyhodnotenia dokážu urobiť adekvátne opatrenia pri vyskytujúcom sa probléme, 

prispôsobia svoju činnosť aktuálnej situácii a nasmerujú a ovplyvňujú žiakov k tvorbe 

a podpore pozitívnej klímy triedy. 

 Projektívne techniky  

Sú dôležitou súčasťou diagnostickej práce učiteľa, pretože odhaľujú osobnostné 

charakteristiky žiakov, ktoré často môžu byť ťažko navonok identifikovateľné. Medzi 

najčastejšie využívané projektívne techniky patria žiacke kresby, metóda 

nedokončených viet, asociácia, test sémantického výberu. Projektívne techniky je 

potrebné viackrát pri výskume opakovať, je predpoklad, že žiak v danej chvíli môže 

reagovať na aktuálny stav, stres, strach, náladu a pod. (Gavora, 2011, s.134; Gajdošová 

& Herényiová, 2006, s.112; Mertin & Krejčová, 2012, s.230; Dittrich, 1992 In Vališová 

& Kasíková et al., 2007, s.305; Průcha, 2002, s.134).  

 

 

3.5 Tvorba pozitívnej klímy triedy 

 

Vytváranie pozitívnej klímy je dôležitou súčasťou vzdelávacieho a výchovného procesu. Nájsť 

univerzálny a praxou overený návod, resp. postup, ako vytvárať pozitívnu klímu triedy, nie je 

jednoduché a v súčasnosti ani realizovateľné. Každá trieda, každý učiteľ, triedny učiteľ, každý 

žiak, zastáva v celom systéme svoje miesto. Rozdielne osobnosti, rozdielne názory a postoje 

predurčujú i rozdielnosť prístupov k tvorbe pozitívnej klímy triedy. Ak by sme pozornosť 

sústredili predovšetkým na učiteľa, ako nosného činiteľa, videli by sme tri roviny: prvá je 

učiteľ, ktorý má prirodzenú autoritu, so žiakmi je pozitívne vzťahy, v triede vládne celkovo 

atmosféra porozumenia. Druhá rovina je učiteľ, ktorý svoje povolanie vníma iba ako 

zamestnanie, so žiakmi má až takmer negatívne vzťahy, je prípustný, v triede je atmosféra 

odmietania, niekedy až negatívnej energie. Tretia rovina je neutrálna, kedy učiteľ plní 

povinnosti, no so žiakmi si nevytvára vzájomné vzťahy, vníma ich ako objekt vzdelávania 

a výchovy. Je dôležité mať na zreteli, že žiaci sú ovplyvňovaní konkrétnymi aktivitami 

učiteľov, ktoré definujú klímu v triede (Ames, 1992; Evans, Harvey, Buckley & Yan, 2009; 

Meece, Anderman & Anderman, 2006). 
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Mnohé výsledky výskumov klímy triedy (Petlák, 2006; Gavora, 2011; Cangelosi, 2006; Mertin 

& Krejčová, 2012; Hanuliaková, 2010 a i.) poukazujú na tieto základné pravidlá a odporúčania, 

ktoré by sme mohli rozdeliť do dvoch základných skupín – vo vzťahu k žiakovi a vo vzťahu 

k osobnosti učiteľa: 

I. Odporúčania vo vzťahu k žiakovi 

1. Stanovenie požiadaviek 

Na začiatku školského roka je potrebné stanoviť základné pravidlá v triede vo vzťahu 

k učiteľom, k žiakom navzájom, k učeniu a pod. Poznanie hraníc je pre žiakov veľmi 

dôležité. Tieto požiadavky v priebehu školského roka pravidelne pripomíname 

a kontrolujeme ich stupeň a spôsob plnenia. 

2. Zreteľnosť prednesenia čiastočných požiadaviek 

Požiadavky stanovené na začiatku roka môžu byť pre žiakov na prvý pohľad 

zrozumiteľné, no v priebehu jednotlivých činností počas školského roka často dochádza 

k situáciám, kedy si žiaci nesprávne vysvetľujú, resp. spájajú čiastočné požiadavky. 

Požiadavky ozrejmujeme s istou dávkou príjemnosti, prosby, vízie ich splnenia, nie 

striktnými príkazmi. 

3. Pedagogická diagnostika žiakov 

Na začiatku školského roka je významná pedagogická diagnostika. Zistenie aktuálnej 

klímy triedy a preferovanej klímy triedy je dôležitým predpokladom pre ďalšie činnosti 

učiteľa a žiakov vo vzťahu ku klíme triedy. Poznanie názorov žiakov ich očakávaní, 

predstáv a nimi následne navrhovanie činností v triede, prispieva k tvorbe pozitívnej 

klímy triedy. Žiaci pociťujú svoju dôležitosť a jedinečnosť v kolektíve. 

4. Jednotnosť prístupu učiteľov 

Všetci učitelia, ktorí prichádzajú do kontaktu s danou triedou, by mali mať rovnaké 

pravidlá a požiadavky na žiakov. Žiaci pri nejednotnosti pravidiel hľadajú vždy pre nich 

„schodnejšiu“ cestu a často konfrontujú samých učiteľov a snažia sa o zníženie ich 

nárokov. Práve pozícia triedneho učiteľa je v tomto kontexte veľmi dôležitá. Jeho 

snahou má byť zjednotenie požiadaviek vo zverenej triede.  

5. Vymedzenie hraníc správania sa žiakov 

Žiaci potrebujú poznať hranice svojho správania, potrebujú odlišovať vhodné 

a nevhodné správanie. Dôležité je taktiež pre nich vedieť, do akej miery môžu zájsť a čo 

bude nasledovať pri prekročení pomyslených hraníc. Len tak si budú môcť uvedomovať 

svoje pochybenie a vedieť ho konfrontovať pred učiteľom, resp. pred celou triedou. 

6. Rovnomerné rozloženie príkazov, nariadení a pochvál, povzbudení, ocenení 

Učiteľ by mal myslieť na to, akým spôsobom predniesť príkaz. Ak spojí príkaz 

s požiadaním, prosbou, žiakom je vnímané jemnejšie. Častokrát sa osvedčilo 
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zdôvodnenie príkazu, následky jeho nesplnenia, niekedy nielen pre žiaka, ale pre celú 

triedu. Vyrovnanosť príkazov a ocenení posilňuje pozitívnu klímu triedy. Ocenenie 

splneného príkazu, pochvala s mierou splnenia, podporuje dôveru žiaka vo vlastné sily. 

Spätná väzba od učiteľa napomáha rozvoju sebareflexie žiaka. 

7. Okamžité riešenie porušenia pravidiel 

Skorá reakcia na problémy, porušenie pravidiel, obmedzí ich ďalšie prehlbovanie 

a nabaľovanie sa. Pri prehlbujúcom sa problém sa dostávajú nielen žiaci, ale i učiteľ do 

stavu väčšieho podráždenia a psychickej nepohody, ktorá môže mať za následok 

neadekvátne riešenie problému. 

8. Rovnocenný prístup k žiakom 

Učiteľov prístup k žiakom má byť založený na objektívnosti. Žiaci musia cítiť, že 

žiaden z nich nie je učiteľom preferovaný. Tresty majú byť pre žiakov primerané a bez 

akýchkoľvek ústupkov voči niektorým žiakom. Tento výrok platí i vo vzťahu 

k oceneniam. Oceniť žiakov objektívne, bez zvýraznenia zanietenosti voči niektorým 

žiakom. 

9. Zaangažovanosť žiakov do riadenia triedy 

Možnosť angažovanosti sa žiakov do činností a riadenia triedy je nevyhnutným 

predpokladom pozitívnej klímy triedy. Každý názor žiaka je potrebné prehodnotiť, 

venovať mu pozornosť a v prípade neakceptovania uviesť relevantné dôvody vo vzťahu 

k triede ako celku. Ak žiaci si sami navrhujú pod vedením učiteľa činnosti, je vyššia 

pravdepodobnosť ich aktívnej účasti. 

10. Ocenenie i najmenšieho pozitívneho výsledku vo vzťahu k pozitívnej klíme triedy 

Ocenenie teší každého človeka, o to viac deti, teda žiakov. Učiteľ by mal vniesť pocit 

dôvery v ich sily, pochváliť i najmenšie zlepšenie, aj keď sa ešte navonok úplne 

neprejavuje. V žiakoch to podporuje pocit zodpovednosti a snahu pracovať na sebe ako 

potrebnej súčasti celku.  

II. Odporúčania vo vzťahu k osobnosti učiteľa 

1. Učiteľ ako vzor 

Učiteľ by sa mal správať tak, ako chce, aby sa správali jeho žiaci. On je pre nich vzorom, 

niekedy vedomým a niekedy nevedomým. Aj keď pozícia žiaka je vo výchovnom 

a vzdelávacom procese rozdielna s pozíciou učiteľa, vzájomná úcta, rešpekt by mali byť 

na oboch zúčastnených stranách. Správanie učiteľa i ako človeka by malo pozitívne 

ovplyvňovať správanie sa žiakov. Učiteľ nesmie prejavovať svoje prípadné antipatie, 

resp. problémy s inými učiteľmi, pretože žiaci si ich dokážu osvojiť a takéto antipatie 

prejaviť napríklad i vo vzťahu k žiakom inej triedy.   
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2. Priateľský prístup, pocit dôvery 

Spôsob komunikácie učiteľa so žiakmi navodzuje atmosféru, ktorá môže byť síce so 

striktnými pravidlami, no zároveň je akceptovaná žiakmi. Ak žiaci pociťujú priateľský 

prístup učiteľa, vnímajú ho ako radcu, zástancu, dôverníka. Príjemným  vystupovaním 

učiteľa je odbúraný zbytočný stres a strach z riešenia vzniknutej situácie. Žiaci sú tak 

otvorenejší a priamejší. 

3. Empatickosť učiteľa, ľudský prístup 

Učiteľ sa má zaujímať o dianie v triede, neriešiť iba vzniknuté problémy, ale im 

predchádzať. Mal by zisťovať príčinu konania žiakov, ich správania sa, postojov 

a názorov. Ak žiak cíti pozitívny prístup učiteľa, jeho snahu vžiť sa do situácie žiaka 

a s ľudským prístupom riešiť problémy, stáva sa otvoreným a vytvára možnosti pre 

formovanie svojej osobnosti. 

4. Využívanie rôznych výchovných a vzdelávacích metód, ich inovácia 

Stereotyp v akejkoľvek činnosti navodzuje apatiu zúčastnených, a tak je tomu aj vo 

výchovnom a vzdelávacom procese. Učiteľ by mal využívať vždy aktívne metódy, 

predovšetkým vo výchove, prispôsobovať ich aktuálnemu zloženiu žiakov v triede. 

Inovácie ovplyvňujú klímu triedy, žiaci už vopred nevedia, ako učiteľ bude reagovať, 

ako bude na nich vplývať. Využívaním motivačných metód aktivizuje činnosť žiakov, 

ich spoluprácu na tvorbe pozitívnej klímy triedy. 

Ako sme už uviedli vyššie, nie je možné dať jasné postupy, ako vytvárať a udržiavať pozitívnu 

klímu triedy. Každý učiteľ svojou osobnosťou, činnosťou navodzuje atmosféru v triede, ktorá 

môže viesť k tvorbe pozitívnej, no často i negatívnej klímy triedy. Postrehnúť tento jav, 

reagovať na neho a snažiť sa ho ovplyvňovať, vyžaduje aktívnu zanietenosť učiteľa, ktorý svoje 

zamestnanie nevníma ako zdroj príjmu, ale ako svoje poslanie. Poslanie zmeniť životy 

a osobnosti žiakov v pozitívnom smere. 
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4 VÝSKUM VPLYVU ZÁŽITKOVEJ PEDAGOGIKY NA KLÍMU 

TRIEDY 

 

Mnohé zahraničné výskumy poukazujú na potrebu zlepšenia klímy triedy a tvorbu pozitívnej 

klímy triedy (Cemalcilar, 2010; Ortega-Barón, Buelga & Cava, 2016; Reyes, Brackett, Rivers, 

White & Salovey, 2012; Barth, Dunlap, Dane, Lochman & Wells, 2004 a i.). K realizácii nášho 

výskumu nás viedla skutočnosť, že sme sa nestretli s konkrétnym výskumným šetrením vplyvu 

zážitkovej pedagogiky na klímu triedy v podmienkach nášho školského systému.  

Pri tvorbe projektu výskumu sme vychádzali z výsledkov nami realizovaného pedagogického 

prieskumu zameraného na aplikáciu prvkov zážitkovej pedagogiky do výchovného procesu 

a pedagogického výskumu zameraného na overenie implementácie prvkov zážitkovej 

pedagogiky pri mimoškolských aktivitách so žiakmi formou kurzu zážitkovej pedagogiky 

(Orosová, 2011). Zistenia, ku ktorým sme v tejto vedeckej práci dospeli, sme implementovali 

do pregraduálnej prípravy učiteľov UPJŠ v novozavedenom predmete Zážitková pedagogika.  

Máme za to, že absolventi terajších učiteľských prípraviek by mali po ukončení druhého stupňa 

vysokoškolského štúdia disponovať kompetenciami týkajúcimi sa aktívneho využívania 

prostriedkov zážitkovej pedagogiky vo výchovnom a vzdelávacom procese. Učitelia plnia 

dvojrolu učiteľa vyučovacieho predmetu a rolu triedneho učiteľa, tá spočíva predovšetkým vo 

výchovnom procese triedy. Ich primárnou úlohou má byť rozvoj klímy triedy a tvorba 

pozitívnej klímy triedy. Jednou z možností sa javí i zážitková pedagogika.  

 

 

4.1 Výskumný problém a ciele výskumu 

 

Vzhľadom na povahu výskumu sme stanovili výskumný problém: Je ovplyvnená klíma triedy 

triednym učiteľom, ktorý prostriedky zážitkovej pedagogiky uplatňoval už počas svojho 

pregraduálneho štúdia?  

Cieľom výskumu bolo zistiť vplyv odborného využívania zážitkovej pedagogiky na klímu 

triedy. Za účelom dosiahnutia cieľa výskumu bolo potrebné naplnenie úloh výskumu: 

1. Zmapovať aktuálnu klímu triedy výskumných skupín - pretest.  

2. Realizovať pedagogický experiment – v experimentálnych skupinách na triednických 

hodinách využívať zážitkovú pedagogiku pri výchovnom pôsobení učiteľa. 

3. Overiť aktuálnu klímu triedy po pedagogickom experimente - posttest. 



                                                                                                   Zážitková pedagogika v pregraduálnej príprave  

69|strana 
 

Po skončení priamej realizácie výskumu sme štatisticky spracovali všetky získané údaje a na 

základe zistených korelácií sme stanovili odporúčania pre pedagogickú prax. 

Vo výskume sme identifikovali premenné v stanovených výskumných hypotézach 

(operacionalizácia premenných): 

Ako nezávislá premenná vo výskume pri všetkých stanovených výskumných hypotézach boli 

triedni učitelia žiakov 5. ročníka vybraných základných škôl, ktorí:  

a) odborne využívajú zážitkovú pedagogiku, t.j. absolvovali v rámci svojej pregraduálnej 

prípravy predmety so zameraním na implementáciu prostriedkov zážitkovej pedagogiky 

do výchovného procesu triedneho učiteľa a využívajú svoje poznatky zo zážitkovej 

pedagogiky v rámci triednických hodín, 

b) neodborne využívajú zážitkovú pedagogiku, t.j. neabsolvovali v rámci svojej 

pregraduálnej prípravy predmety so zameraním na implementáciu prostriedkov 

zážitkovej pedagogiky do výchovného procesu triedneho učiteľa, ale využívajú 

zážitkovú pedagogiku v rámci triednických hodín na základe samoštúdia. 

Závislou premennou bola klíma triedy (H6) a jej zložky: spokojnosť (H1) , rozpory (H2), 

súťaživosť (H3), náročnosť učenia (H4) a súdržnosť triedy (H5).  

 

 

4.2 Hypotézy výskumu 

 

Na základe teoretického skúmania predmetnej problematiky zážitkovej pedagogiky, klímy 

triedy a pregraduálnej prípravy študentov učiteľstva i empirických výsledkov doterajších 

výskumov a stanoveného výskumného cieľa, sme sformulovali výskumné hypotézy:  

H1: Predpokladáme, že existujú štatisticky významné rozdiely vplyvu odborného 

a neodborného využívania zážitkovej pedagogiky vo výchovnom procese triedneho 

učiteľa na zložku klímy triedy – spokojnosť. 

H2: Predpokladáme, že existujú štatisticky významné rozdiely vplyvu odborného 

a neodborného využívania zážitkovej pedagogiky vo výchovnom procese triedneho 

učiteľa na zložku klímy triedy – rozpory. 

H3: Predpokladáme, že existujú štatisticky významné rozdiely vplyvu odborného 

a neodborného využívania zážitkovej pedagogiky vo výchovnom procese triedneho 

učiteľa na zložku klímy triedy – súťaživosť. 
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H4: Predpokladáme, že existujú štatisticky významné rozdiely vplyvu odborného 

a neodborného využívania zážitkovej pedagogiky vo výchovnom procese triedneho 

učiteľa na zložku klímy triedy – náročnosť učenia. 

H5: Predpokladáme, že existujú štatisticky významné rozdiely vplyvu odborného 

a neodborného využívania zážitkovej pedagogiky vo výchovnom procese triedneho 

učiteľa na zložku klímy triedy – súdržnosť. 

H6: Predpokladáme, že existujú štatisticky významné rozdiely vplyvu odborného 

a neodborného využívania zážitkovej pedagogiky vo výchovnom procese triedneho 

učiteľa na aktuálnu klímu triedy.  

 

 

4.3 Metodológia výskumu  

 

Vlastnému empirickému výskumu predchádzala teoretická analýza skúmanej problematiky. 

Boli využité literárne metódy zistenia stavu riešenej problematiky v domácich a zahraničných 

prameňoch, časopiseckého, knižného a elektronického charakteru. Získané informácie sme 

podrobili obsahovej a komparatívnej analýze. Na jej základe sme stanovili cieľ výskumu 

a vypracovali obsahový harmonogram realizácie výskumu.  

 

 

4.3.1 Charakteristika výskumnej vzorky 

 

Výber základného výskumného súboru bol podriadený zámernému výberu triednych učiteľov. 

Oslovili sme bývalých študentov učiteľstva akademických predmetov na UPJŠ, ktorí 

absolvovali počas svojho pregraduálneho štúdia predmet Zážitková pedagogika a boli v čase 

realizácie výskumu triednymi učiteľmi. Druhou podmienkou výberu bola ochota spolupráce ich 

kolegov – triednych učiteľov z paralelnej triedy, ktorí využívajú zážitkovú pedagogiku na 

triednických hodinách na základe vlastného samoštúdia. Do užšieho výberu sa dostali dvojice 

triednych učiteľov, ktorí využívajú zážitkovú pedagogiku počas triednických hodín so svojimi 

žiakmi. Výskumný súbor tak bol limitovaný externými podmienkami. 

Výberový súbor, žiaci 5.ročníka šiestich základných škôl z východného Slovenska v okresoch 

Stará Ľubovňa, Sabinov, Humenné, Prešov, Vranov a Košice, tak nebol náhodný. Kolektív 

týchto žiakov sa po 4. ročníku nezmenil, boli to triedy, ktoré plynulo prešli zo 4. ročníka.  
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Výberový súbor bol zvolený podľa 3 kritérií: 

 škola mala v ročníku minimálne 2 triedy, 

 jeden z triednych učiteľov v ročníku absolvoval v rámci svojej pregraduálnej prípravy 

predmety so zameraním na implementáciu prostriedkov zážitkovej pedagogiky do 

výchovného procesu triedneho učiteľa a využíval zážitkovú pedagogiku vo výchovnom 

procese,  

 jeden z triednych učiteľov v ročníku neabsolvoval v rámci svojej pregraduálnej 

prípravy predmety so zameraním na implementáciu prostriedkov zážitkovej pedagogiky 

do výchovného procesu triedneho učiteľa, ale využíval zážitkovú pedagogiku vo 

výchovnom procese na základe samoštúdia. 

Experimentálnu skupinu (ES) tvorilo 160 žiakov zo šiestich základných škôl. Kontrolnú 

skupinu (KS) tvorilo 154 žiakov zo šiestich základných škôl. Spolu sa výskumného šetrenia 

zúčastnilo 314 žiakov 5. ročníka šiestich základných škôl. Výskumu sa zúčastnilo 12 triednych 

učiteľov, z toho 6 triedni učitelia, ktorí absolvovali počas pregraduálnej prípravy predmety so 

zameraním na implementáciu prostriedkov zážitkovej pedagogiky do výchovného procesu 

triedneho učiteľa, t.j. využívali zážitkovú pedagogiku počas pedagogického experimentu 

odborne a 6 triedni učitelia, ktorí neabsolvovali počas pregraduálnej prípravy predmety so 

zameraním na implementáciu prostriedkov zážitkovej pedagogiky do výchovného procesu 

triedneho učiteľa, t.j. využívali zážitkovú pedagogiku počas pedagogického experimentu 

neodborne. 

Označenie výskumných súborov: 

ES – experimentálna skupina – triedy s triednymi učiteľmi, ktorí absolvovali počas 

pregraduálnej prípravy predmety so zameraním na implementáciu prostriedkov zážitkovej 

pedagogiky do výchovného procesu triedneho učiteľa, t.j. využívali zážitkovú pedagogiku 

počas pedagogického experimentu odborne, 

KS – kontrolná skupina – triedy s triednymi učiteľmi, ktorí neabsolvovali počas pregraduálnej 

prípravy predmety so zameraním na implementáciu prostriedkov zážitkovej pedagogiky do 

výchovného procesu triedneho učiteľa, t.j. využívali zážitkovú pedagogiku počas 

pedagogického experimentu neodborne, 

ZPO - trieda s triednym učiteľom využívajúcim zážitkovú pedagogiku odborne, 

ZPN - trieda s triednym učiteľom využívajúcim zážitkovú pedagogiku neodborne. 
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Tab.7 Štruktúra výskumných súborov 

Skupina Trieda 

Respondenti 

chlapci dievčatá spolu 

N % N % N % 

ES 

1ZPO 13 8,13 16 10 29 18,13 

2ZPO 10 6,25 14 8,75 24 15,00 

3ZPO 12 7,50 15 9,37 27 16,88 

4ZPO 13 8,13 13 8,13 26 16,25 

5ZPO 12 7,50 13 8,13 25 15,63 

6ZPO 12 7,50 17 10,62 29 18,13 

Spolu 72 45,00 88 55,00 160 100,00 

KS 

1ZPN 11 7,14 16 10,39 27 17,53 

2ZPN 11 7,14 13 8,44 24 15,58 

3ZPN 10 6,49 16 10,39 26 16,88 

4ZPN 11 7,14 14 9,09 25 16,23 

5ZPN 12 7,79 13 8,44 25 16,23 

6ZPN 13 8,44 14 9,09 27 17,53 

Spolu 68 44,16 86 55,84 154 100,00 

Spolu   140 44,59 174 55,41 314 100,00 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Počet žiakov v triedach, ktoré sa zúčastnili výskumného šetrenia, nebol rovnaký, avšak sa ani  

výrazne nelíšil. Maximálny rozdiel v počte žiakov v dvoch paralelných triedach jednej 

základnej školy zapojenej do výskumného šetrenia boli 2 žiaci. Vzhľadom k tomu, že sme tento 

počet nemohli prispôsobiť podmienkach výskumu, pracovali sme s týmto dostupným výberom.  

Taktiež sme nemohli ovplyvniť počet žiakov ES a KS, pretože boli naviazané na triednych 

učiteľov podľa kritérií výberu. Na základe uvedených skutočností sme vytvorili ES v počte 160 

žiakov a KS v počte 154 žiakov.  
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Obr.7 Štruktúra ES a KS podľa rodu 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Výskumný súbor tvorilo v ES 45,00% chlapcov (N=72) a 55,00% dievčat (N=88), v KS 

44,16% chlapcov (N=68) a 55,84% dievčat (N=86). Výskumný súbor (N=314) nemôžeme 

považovať za reprezentatívny výber, preto nie je možné výsledky výskumu v plnej miere 

zovšeobecňovať a je potrebné ich zohľadňovať pri analýze a interpretácií získaných 

výskumných dát.  

 

 

4.3.2 Výskumný nástroj a štatistické spracovanie dát 

 

Realizácia výskumu v školách prebiehala v troch etapách: 

1. etapa – mapovanie aktuálnej klímy triedy z pohľadu žiakov a z pohľadu triednych 

učiteľov (MCI dotazník „Naša trieda“), 

2. etapa – pedagogický experiment (realizácia triednických hodín), 

3. etapa – overenie klímy triedy z pohľadu žiakov a z pohľadu triednych učiteľov (MCI 

dotazník „Naša trieda“). 

Na meranie klímy triedy v 1. etape a 3. etape výskumu sme využili štandardizovaný dotazník 

„Naša trieda“- MCI (My Class Inventory) autorov anglickej verzie Frasera a Fishera (1986, in 

Lašek, Mareš, 1991). Dotazník je určený pre žiakov 3. – 6. tried základnej školy. Túto metódu 

sme využili z dôvodu jednoduchosti otázok, spôsobu vyjadrenia názoru a minimalizácie únavy 

žiakov. Dotazník vyplnili žiaci experimentálnej a kontrolnej skupiny pred (pretest) a po 

realizácii pedagogického experimentu (posttest). Dotazník umožňoval posúdiť klímu triedy    
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 spokojnosť v triede – položky č. 1, 6, 11, 16, 21 – zisťovali sa nimi vzťah žiakov k svojej 

triede, mieru spokojnosti a pohody, 

 rozpory v triede – položky č. 2, 7, 12, 17, 22 – zisťovali sa nimi komplikácie vo 

vzťahoch medzi žiakmi, miera napätia, sporov a bitiek, 

 súťaživosť v triede – položky č. 3, 8, 13, 18, 23 – zisťovali sa nimi konkurenčné vzťahy 

medzi žiakmi, miera snáh po vynikaní, prežívanie školského neúspechu, 

 náročnosť učenia – položky č. 4, 9, 14, 19, 24 – zisťovali sa s nimi ako žiaci prežívajú 

nároky školy, aké namáhavé učivo sa im zdá, 

 súdržnosť triedy – položky č. 5, 10, 15, 20, 25 – zisťovali sa nimi priateľské 

a nepriateľské vzťahy medzi žiakmi, miera súdržnosti danej triedy. 

Pri vyhodnocovaní položiek v dotazníku sa prideľovalo skóre: za odpoveď ÁNO – 3 body, za 

odpoveď NIE – 1 bod a za NEVIEM – 2 body. Pozornosť bolo potrebné zamerať pri položkách 

č. 6, 9, 10, 16, 24, kde je obrátené skórovanie.  

Klíma trieda sa následne vyhodnocovala podľa kritérií: 

 

Tab.8 Škála charakteristiky klímy pre spokojnosť a súdržnosť 

Premenná Charakteristika klímy Počet bodov 

spokojnosť, 

súdržnosť 

výborná 13,1 - 15 

dobrá 10,1 – 13 

slabšia 7,1 – 10 

nevhodná 5 - 7 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Köbölova, Rötling, Sihelsky, 2006 

 

Tab.9 Škála charakteristiky klímy pre rozpory, náročnosť a súťaživosť 

Premenná Charakteristika klímy Počet bodov 

rozpory,  

náročnosť,  

súťaživosť 

nevhodná 13,1 - 15 

slabšia  10,1 – 13 

dobrá 7,1 – 10 

výborná  5 - 7 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Köbölova, Rötling, Sihelsky, 2006 

 

O pozitívnej klíme je možné hovoriť, ak hodnoty premenných spokojnosť a súdržnosť sú 

vysoké (13,1 – 15) a hodnoty rozpory, náročnosť a súťaživosť sú nízke (5 – 7).  
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Reliabilitu jednotlivých škál sme zisťovali pomocou Cronbachovej alfy ako ukazovateľa 

vnútornej konzistencie subškály. Subškála spokojnosť vykazovala reliabilitu 0,753, subškála 

rozpory vykazovala reliabilitu 0,739, subškála súťaživosť vykazovala reliabilitu 0,780, 

subškála náročnosť učenia vykazovala reliabilitu 0,871 a subškála súdržnosť triedy vykazovala 

reliabilitu 0,815.  Celková reliabilita výskumného nástroja vykazovala hodnotu 0,792. 

V 2.etape výskumu prebiehal pedagogický experiment, kedy všetci triedni učitelia realizovali 

triednické hodiny podľa rovnakých plánov triednických hodín. V experimentálnych skupinách 

využívali triedni učitelia prostriedky zážitkovej pedagogiky (pohybové aktivity, pobyt 

v prírode, didaktické hry, hudbu, maľbu a pod.) vo výchovnom procese tak, ako si ich osvojili 

v rámci pregraduálnej prípravy v predmete Zážitková pedagogika. V kontrolných skupinách 

využívali triedni učitelia prostriedky zážitkovej pedagogiky (pohybové aktivity, pobyt 

v prírode, didaktické hry, hudbu, maľbu a pod.) vo výchovnom procese tak, ako si ich osvojili 

v rámci samoštúdia.  

Pri spracovaní získaných kvantitatívnych údajov o klíme triedy sme využívali nástroje javovej 

analýzy, popisnej štatistiky (priemer, modus, smerodajná odchýlka, špicatosť, šikmosť, 

rozpätie, maximum, minimum, súčet,  median) a induktívnej štatistiky (Kolmogorov-Smirnov 

test na určenie normality rozloženia dát a neparametrický Wilcoxonov test na overenie 

hypotézy výskumu).  

Pri interpretácii získaných údajov o klíme triedy sme naše údaje dávali do vzťahu s údajmi 

získanými Lašekom a Marešom (1991, tab.č.1). Ich vzorka zahŕňala 863 žiakov českých 

základných škôl. 

 

Tab.10 Orientačné normy dotazníka MCI „Naša trieda“ 

 aritmetický priemer pásmo bežných hodnôt 

spokojnosť 12,20 10,0 – 14,4 

rozpory 9,97 6,9 – 13,1 

súťaživosť 12,24 9,7 – 14,8 

náročnosť 8,67 6,2 – 11,1 

súdržnosť 9,63 6,4 – 12,9 

Zdroj: Lašek, Mareš, 1991, tab.č.1 
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4.4 Interpretácia výskumných zistení 

 

Pri interpretácii výskumných zistení sme jednotlivé dáta spracovali podľa premenných klímy 

do samostatných podkapitol. V každej podkapitole vo všeobecnej rovine prezentujeme danú 

premennú klímy prostredníctvom deskriptívnej štatistiky a následne uvádzame komparačnú 

analýzu dát ES a KS vo vzťahu k nezávislej premennej - triednemu učiteľovi využívajúcemu 

zážitkovú pedagogiku odborne, resp. neodborne. 

 

 

4.4.1 Spokojnosť v triede 

 

Spokojnosť triedy sme zisťovali položkami 1, 6, 11, 16, 21. Položkám 1, 11, 21 sme prideľovali 

klasické skóre, t.j. ÁNO – 3 body, za odpoveď NIE – 1 bod a za NEVIEM – 2 body. Pri 

položkách 6, 16 sme uplatnili obrátené skórovanie, t.j. ÁNO – 1 bod, za odpoveď NIE – 3 body 

a za NEVIEM – 2 body. Výroky boli zamerané na záujem žiakov o prácu v triede, pocity 

vyjadrujúce radosť, sympatie, šťastie a celkový pocit zábavy v triede.  

Položky spokojnosti: 

1. Spolužiakov zaujíma práca v škole. 

6. Niektorí spolužiaci sú nešťastní. 

11. Spolužiaci majú našu triedu radi. 

16. Niektorým spolužiakom sa v triede nepáči. 

21. V našej triede je zábava. 

Významným medzníkom v živote triedy z výchovného hľadiska je 5. ročník, pretože žiaci už 

neprichádzajú tak často do kontaktu s triednym učiteľom ako na 1.stupni ZŠ. Spokojnosť 

v triede je dôležitá práve v tomto ročníku, keď si žiaci vytvárajú potrebné návyky súvisiace 

s vyučovacím procesom na 2. stupni ZŠ (zmena vyučujúcich pre jednotlivé predmety a pod.).  

Metódami popisnej štatistiky sme zistili základné charakteristiky štatistických súborov.  

Priemerná hodnota spokojnosti ES v preteste je M=11,67; SD=2,091  v postteste M=13,00; 

SD=1,812. V KS je priemerná hodnota spokojnosti v preteste M=11,91; SD=2,050, v postteste 

M=11,58; SD=1,892. Minimálne hodnoty boli v ES a KS v preteste i postteste rovnaké, Min=7. 

Maximálne hodnoty boli rovnaké v oboch skupinách pri preteste i postteste Max=15. 
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Tab.11 Bodové hodnotenie spokojnosti 

Počet 

bodov 

ES KS 

pretest posttest pretest posttest 

f % f % f % f % 

7 10 6,25 2 1,25 2 1,30 5 3,25 

8 1 0,63 0 0,00 7 4,55 2 1,30 

9 17 10,63 6 3,75 13 8,44 17 11,04 

10 11 6,88 3 1,88 5 3,25 2 1,30 

11 38 23,75 29 18,13 54 35,06 66 42,86 

12 9 5,63 6 3,75 5 3,25 7 4,55 

13 48 30,00 53 33,13 32 20,78 38 24,68 

14 14 8,75 13 8,13 13 8,44 0 0,00 

15 12 7,50 48 30,00 23 14,94 17 11,04 

Spolu 160 100,00 160 100,00 154 100,00 154 100,00 

Zdroj: vlastné spracovanie  

V piatich položkách spokojnosti bolo možné nadobudnúť minimálne 5 bodov a maximálne 15 

bodov. Respondenti nadobudli hodnoty v rozmedzí 7 – 15 bodov.  

V ES bola najvyššia frekvencia bodov pri hodnote 13 bodov, a to v preteste 48, dosiahlo ju 

30,00% respondentov ES a v postteste 53, dosiahlo ju 33,13% respondentov ES. Najväčší 

rozdiel vo frekvencii sme zaznamenali pri bodovej hodnote 15, kedy došlo k jej navýšeniu 

o 22,5%. V ES je možné badať stúpajúcu frekvenciu v postteste pri vyššom bodovom skóre 

a klesajúcu pri nižšom bodovom skóre. Na základe popisnej štatistiky je možné predpokladať, 

že v ES sa klíma v zložke spokojnosť posunula pozitívnym smerom, t.j. zvýšila sa pozitívna 

klíma triedy (tab.11).  

V KS taktiež došlo k zmenám, avšak na základe popisnej štatistiky, nie tak zreteľným ako v ES. 

Aj keď sa celková klíma triedy po experimentálnom zásahu zmenila pozitívne, t.j. zmena 

bodového skóre z 11,65 na 11,71, pri frekvencii bodov vyššej hodnoty to nie je badateľné. 

Pozitívna zmena nastala pri frekvencii bodovej hodnoty 13, z 32 na 38, teda zmena o 3,9%. 

Nezanedbateľná je však zmena pri bodovej hodnote 15, kedy frekvencia klesla z 23 na 17. 

Výrazná zmena nastala i pri bodovej hodnote 14, frekvencia klesla z 13 na 0, teda o 8,44%. 

Z uvedeného je možné predpokladať, že klíma triedy v KS v zložke spokojnosť po 

experimentálnom zásahu sa zmenila negatívne, avšak celková charakteristika klímy v zložke 

spokojnosť sa nezmenila, zostala dobrá (tab.12).  

Vstupným meraním sme zistili, že charakteristika celkovej klímy v zložke spokojnosť vo 

výskumných skupinách je dobrá. Jedna skupina 2ZPO v ES vykazovala slabšiu klímu. Ostatné 

skupiny ES a KS sa v charakteristike klímy v zložke spokojnosť neodlišovali, rozdiely boli iba 

nepatrné v číselnom vyjadrení klímy v zložke spokojnosť (tab.12).  
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Tab.12 Spokojnosť v triede 

Skupina Trieda 

Spokojnosť 

pretest posttest 
zmena 

priemer klíma priemer klíma 

ES 

1ZPO 12,34 dobrá 14,48 výborná 2,14 

2ZPO 9,88 slabšia 12,29 dobrá 2,42 

3ZPO 11,63 dobrá 13,85 výborná 2,22 

4ZPO 11,96 dobrá 14,19 výborná 2,23 

5ZPO 10,16 dobrá 12,88 dobrá 2,72 

6ZPO 11,93 dobrá 14,17 výborná 2,24 

Celkom 11,38 dobrá 13,69 výborná 2,32 

KS 

1ZPN 11,96 dobrá 12,00 dobrá 0,04 

2ZPN 10,96 dobrá 11,04 dobrá 0,08 

3ZPN 12,27 dobrá 12,31 dobrá 0,04 

4ZPN 10,77 dobrá 10,88 dobrá 0,11 

5ZPN 11,96 dobrá 12,00 dobrá 0,04 

6ZPN 11,93 dobrá 11,96 dobrá 0,04 

Celkom 11,65 dobrá 11,71 dobrá 0,07 

Zdroj: vlastné spracovanie  

Výstupným meraním sme zistili rozdiely v klíme v jednotlivých výskumných skupinách. 

Najvýraznejšia zmena nastala v skupine 5ZPO, kde došlo k zmene klímy o 2,72 bodov, teda 

21,12%, no klíma sa v charakteristike nezmenila.  Výrazná zmena nastala i v skupine 2ZPO, 

kde sa slabšia klíma zmenila na dobrú. Celková klíma v zložke spokojnosť sa v ES zmenila 

o 2,32 (16,87%) a v KS o 0,07 (0,51%). 

Tab.13 Kolmogorov-Smirnov test - spokojnosť 

 ES pretest KS pretest ES posttest KS posttest 

N 160 154 160 154 

Normal Parameters 
Mean 11,67 11,91 13,00 11,58 

Std. Deviation 2,091 2,050 1,812 1,892 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,200 ,197 ,213 ,217 

Positive ,107 ,197 ,135 ,217 

Negative -,200 -,153 -,213 -,211 

Kolmogorov-Smirnov Z 2,533 2,448 2,688 2,698 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Vzhľadom na výsledky Kolmogorov-Smirnovho testu (p=0,000; p<0,05) sme na štatistickú 

verifikáciu použili neparametrický Wilcoxonov test. Pri vstupnom meraní sme zistili, že medzi 

kontrolnou a experimentálnou skupinou nie je štatisticky významný rozdiel (p=0,385; p>0,05). 

Tab.14 Wilcoxonov test - spokojnosť 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

KS pretest – ES pretest 

Negative Ranks 60 57,87 3472,00 

Positive Ranks 63 65,94 4154,00 

Ties 31   

Total 154   

ES posttest – ES pretest 

Negative Ranks 123 70,52 8674,0 

Positive Ranks 12 42,17 506,00 

Ties 25   

Total 160   

KS posttest – KS pretest 

Negative Ranks 36 34,03 1225,00 

Positive Ranks 34 37,06 1260,00 

Ties 84   

Total 154   

KS posttest – ES posttest 

Negative Ranks 96 65,30 6268,50 

Positive Ranks 29 55,40 1606,50 

Ties 29   

Total 154   

Test Statistics 

 KS pretest – 

ES pretest 

ES posttest – 

ES pretest 

KS posttest – 

KS pretest 

KS posttest – 

ES posttest 

Z -,869 -9,040 -,100 -5,823 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,385 ,000 ,917 ,000 

Zdroj: vlastné spracovanie  

V ES sme metódami popisnej štatistiky zistili rozdiel, ktorý sme pomocou Wilcoxonovho testu 

verifikovali. V ES sa potvrdil štatisticky významný rozdiel v klíme triedy v zložke spokojnosť 

(p=0,000; p<0,05). Klíma triedy ES bola experimentálnym zásahom pozitívne ovplyvnená, teda 

odborné využívanie zážitkovej pedagogiky vo výchovnom procese triedneho učiteľa zvýšilo 

spokojnosť žiakov v triede. 

V KS sme pomocou Wilcoxonovho testu nezistili štatisticky významný rozdiel v zložke klímy 

spokojnosť (p=0,917; p>0,05), klíma zostala nezmenená, teda neodborné využívanie zážitkovej 

pedagogiky vo výchovnom procese triedneho učiteľa neovplyvní spokojnosť žiakov v triede. 
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V H1 sme predpokladali, že existujú štatisticky významné rozdiely vplyvu odborného 

a neodborného využívania zážitkovej pedagogiky vo výchovnom procese triedneho 

učiteľa na zložku klímy triedy – spokojnosť. Na základe výsledkov Wilcoxonovho testu 

(p=0,000) sa nám hypotéza H1 potvrdila na hladine významnosti 0,05.  

Celková klíma triedy v zložke spokojnosť sa v experimentálnej skupine zmenila z dobrej na 

výbornú, kým v kontrolnej skupine zostala nezmenená, t.j. dobrá. Odborné využívanie 

zážitkovej pedagogiky vo výchovnom procese triedneho učiteľa pozitívne ovplyvní spokojnosť 

žiakov v triede.  

 

 

4.4.2 Rozpory v triede 

 

Rozpory v triede sme zisťovali položkami 2, 7, 12, 17, 22. Všetkým položkám sme prideľovali 

klasické skóre, t.j. ÁNO – 3 body, za odpoveď NIE – 1 bod a za NEVIEM – 2 body. Výroky 

boli zamerané na komplikácie vo vzťahoch medzi žiakmi, na mieru napätia, sporov a bitiek 

v triede.  

Položky rozporov: 

2. Spolužiaci sa medzi sebou vždy bijú. 

7. Niektorí spolužiaci sú skúpi. 

12. Mnoho spolužiakov robí ostatným v triede zámerne zle. 

17. Niektorí spolužiaci chcú, aby sa im ostatní vždy prispôsobovali. 

22. Spolužiaci sa medzi sebou veľmi často hádajú. 

Významným medzníkom v živote triedy z výchovného hľadiska je 5. ročník, pretože žiaci už 

neprichádzajú tak často do kontaktu s triednym učiteľom ako na 1. stupni ZŠ. Minimalizácia 

rozporov v triede je dôležitá práve v tomto ročníku, keď si žiaci vytvárajú potrebné návyky 

súvisiace s vyučovacím  procesom na 2. stupni ZŠ (zmena vyučujúcich pre jednotlivé predmety 

a pod.).  

Metódami popisnej štatistiky sme zistili základné charakteristiky štatistických súborov.  

Priemerná hodnota spokojnosti ES v preteste je  M=12,66; SD=1,965,  v postteste M=10,48; 

SD=2,062. V KS je priemerná hodnota spokojnosti v preteste M=12,03; SD=1,861, v postteste 

M=11,69; SD=2,024. Minimálne hodnoty boli v preteste v ES Min=6 a KS Min=7, v postteste 

rovnaké, Min=7. Maximálne hodnoty boli rovnaké v oboch skupinách pri preteste i postteste 

Max=15. 
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Tab.15 Bodové hodnotenie rozporov 

Počet 

bodov 

ES KS 

pretest posttest pretest posttest 

f % f % f % f % 

6 0 0,00 1 0,63 0 0,00 0 0,00 

7 2 1,25 14 8,75 2 1,30 5 3,25 

8 1 0,63 9 5,63 0 0,00 4 2,60 

9 9 5,63 40 25,00 16 10,39 20 12,99 

10 7 4,38 8 5,00 8 5,19 5 3,25 

11 33 20,63 44 27,50 48 31,17 44 28,57 

12 13 8,13 6 3,75 5 3,25 4 2,60 

13 38 23,75 31 19,38 38 24,68 53 34,42 

14 15 9,38 3 1,88 23 14,94 3 1,95 

15 42 26,25 4 2,50 14 9,09 16 10,39 

Spolu 160 100,00 160 100,00 154 100,00 154 100,00 

Zdroj: vlastné spracovanie  

V piatich položkách rozporov bolo možné nadobudnúť minimálne 5 bodov a maximálne 15 

bodov. Respondenti nadobudli hodnoty v rozmedzí 6 – 15 bodov.  

V ES bola najvyššia frekvencia bodov v preteste pri hodnote 15 bodov, a to 42, dosiahlo ju 

26,25% respondentov ES a v postteste 44 pri hodnote 11 bodov, dosiahlo ju 27,50% 

respondentov ES. Najväčší rozdiel vo frekvencii sme zaznamenali pri bodovej hodnote 15 v 

ES, kedy došlo k jej zníženiu o 23,75%. Výrazná zmena nastala i pri hodnote 9 bodov, kde mala 

rastúcu tendenciu a zvýšila sa o 19,37% a pri hodnote 7 bodov, kde nastala zmena o 7,50%. 

V ES je možné badať klesajúcu frekvenciu v postteste pri vyššom bodovom skóre a rastúcu pri 

nižšom bodovom skóre, čo znamená zmenšenie rozporov v triede. Na základe popisnej 

štatistiky je možné predpokladať, že v ES sa klíma v zložke rozpory posunula pozitívnym 

smerom, t.j. zvýšila sa pozitívna klíma triedy (tab.15).  

V KS bola najvyššia frekvencia bodov v preteste pri hodnote 11 bodov, a to 48, dosiahlo ju 

31,17% respondentov KS a v postteste 44 pri hodnote 11 bodov, dosiahlo ju 28,57% 

respondentov KS. Najväčší rozdiel vo frekvencii sme zaznamenali pri bodovej hodnote 14 v 

KS, kedy došlo k jej zníženiu o 12,99%. Výrazná zmena nastala i pri hodnote 13 bodov, kde 

mala rastúcu tendenciu a zvýšila sa o 9,74%. V KS je možné badať rastúci i klesajúcu 

frekvenciu v postteste i postteste pri vyššom bodovom skóre, čo nepredpokladá zmeny v zložke 

klímy - rozpory v triede. Na základe popisnej štatistiky je možné predpokladať, že v KS sa 

klíma v zložke rozpory nezmenila (tab.16).   
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Vstupným meraním sme zistili, že charakteristika celkovej klímy v zložke rozpory vo 

výskumných skupinách je slabšia. Tri skupiny v ES a dve skupiny v KS vykazovali dobrú 

klímu. Celkovo sa ES a KS pri vstupnom meraní celkovej klímy v zložke rozpory neodlišovali, 

obe skupiny preukazovali znaky slabšej klímy triedy (tab.16).  

 

Tab.16 Rozpory v triede 

Skupina Trieda 

Rozpory 

pretest posttest 
zmena 

priemer klíma priemer klíma 

ES 

1ZPO 11,97 slabšia 9,97 dobrá -2,00  

2ZPO 11,13 slabšia 9,21 dobrá -1,92  

3ZPO 10,00 dobrá 7,40 výborná -2,60  

4ZPO 9,92 dobrá 8,15 dobrá -1,77  

5ZPO 12,28 slabšia 10,36 slabšia -1,92  

6ZPO 9,93 dobrá 6,97 výborná -2,96  

Celkom 10,86 slabšia 8,58 dobrá -2,28  

KS 

1ZPN 11,11 slabšia 10,00 dobrá -1,11  

2ZPN 12,96 slabšia 11,96 slabšia -1,00  

3ZPN 8,81 dobrá 8,40 dobrá -0,41  

4ZPN 11,12 slabšia 10,96 slabšia -0,16  

5ZPN 9,96 dobrá 9,52 dobrá -0,44  

6ZPN 12,00 slabšia 11,78 slabšia -0,22  

Celkom 10,98 slabšia 10,21 slabšia -0,77  

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Výstupným meraním sme zistili rozdiely v klíme v jednotlivých výskumných skupinách. Po 

experimentálnom zásahu najvýraznejšia zmena nastala v skupine ZPO, kde došlo k pozitívnej 

zmene klímy o -2,28. Výrazná zmena nastala i v skupinách 3ZPO a 6ZPO, kde sa dobrá klíma 

zmenila na výbornú. Celková klíma – rozpory sa v ES zmenila o -2,28 a v KS o -0,77. Keďže 

pre zložku rozpory platí, čím vyššia negatívna hodnota zmeny, tým pozitívnejšia zmena 

celkovej klímy, predpokladáme, že klíma sa zmenila pozitívne. 
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Tab.17 Kolmogorov-Smirnov test - rozpory 

 ES pretest KS pretest ES posttest KS posttest 

N 160 154 160 154 

Normal Parameters 
Mean 12,66 12,03 10,48 11,69 

Std. Deviation 1,965 1,861 2,062 2,024 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,162 ,190 ,164 ,209 

Positive ,126 ,190 ,164 ,140 

Negative -,162 -,187 -,149 -,209 

Kolmogorov-Smirnov Z 2,533 2,048 2,355 2,071 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Vzhľadom na výsledky Kolmogorov-Smirnovho testu (p=0,000; p<0,05) sme na štatistickú 

verifikáciu použili neparametrický Wilcoxonov test. Pri vstupnom meraní sme zistili, že medzi 

kontrolnou a experimentálnou skupinou nie je štatisticky významný rozdiel (p=0,385; p>0,05). 

Tab.18 Wilcoxonov test - rozpory 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

KS pretest – ES pretest 

Negative Ranks 67 66,96 4486,50 

Positive Ranks 67 68,04 4558,50 

Ties 20   

Total 154   

ES posttest – ES pretest 

Negative Ranks 2 13,00 26,00 

Positive Ranks 97 50,76 4924,00 

Ties 61   

Total 160   

KS posttest – KS pretest 

Negative Ranks 24 33,31 799,50 

Positive Ranks 40 32,01 1280,50 

Ties 90   

Total 154   

KS posttest – ES posttest 

Negative Ranks 37 54,04 1999,50 

Positive Ranks 88 66,77 5875,50 

Ties 29   

Total 154   

Test Statistics 

 KS pretest – 

ES pretest 

ES posttest – 

ES pretest 

KS posttest – 

KS pretest 

KS posttest – 

ES posttest 

Z -,080 -8,671 -1,642 -4,808 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,936 ,000 ,100 ,000 

Zdroj: vlastné spracovanie  



                                                                                                   Zážitková pedagogika v pregraduálnej príprave  

84|strana 
 

V ES sme metódami popisnej štatistiky zistili rozdiel, ktorý sme pomocou Wilcoxonovho testu 

verifikovali. V ES sa potvrdil štatisticky významný rozdiel v klíme triedy v zložke rozpory 

(p=0,000; p<0,05). Klíma triedy ES bola experimentálnym zásahom pozitívne ovplyvnená, teda 

odborné využívanie zážitkovej pedagogiky vo výchovnom procese triedneho učiteľa znížilo 

rozpory žiakov v triede. 

V KS sme pomocou Wilcoxonovho testu nezistili štatisticky významný rozdiel v zložke klímy 

rozpory (p=0,100; p>0,05), klíma zostala nezmenená, teda neodborné využívanie zážitkovej 

pedagogiky vo výchovnom procese triedneho učiteľa neovplyvní rozpory žiakov v triede. 

V H2 sme predpokladali, že existujú štatisticky významné rozdiely vplyvu odborného 

a neodborného využívania zážitkovej pedagogiky vo výchovnom procese triedneho 

učiteľa na zložku klímy triedy – rozpory. Na základe výsledkov Wilcoxonovho testu 

(p=0,000) sa nám hypotéza H2 potvrdila na hladine významnosti 0,05.  

Celková klíma triedy v zložke rozpory sa v experimentálnej skupine zmenila zo slabšej na 

dobrú, kým v kontrolnej skupine zostala nezmenená, t.j. slabšia. Odborné využívanie zážitkovej 

pedagogiky vo výchovnom procese triedneho učiteľa pozitívne ovplyvní rozpory žiakov 

v triede. 

 

 

4.4.3 Súťaživosť v triede 

 

Súťaživosť v triede je premenná, ktorá má svoje  opodstatnenie. Mnohých žiakov motivuje 

a následne napredujú vo svojej činnosti, avšak má svoju optimálnu hranicu. Po prekročení tejto 

optimálnej hranice medzi žiakmi vzrastajú rozpory a súťaživosť často prechádza do 

konfliktných situácií. Súťaživosť v triede sme zisťovali položkami 3, 8, 13, 18, 23.  

Všetkým položkám sme prideľovali klasické skóre, t.j. ÁNO – 3 body, za odpoveď NIE – 1 

bod a za NEVIEM – 2 body. Žiaci sa vyjadrovali k princípu súťaživosti, ktorý je vnímaný ako 

snaha dozvedieť sa, kto je lepší v triede, k ideálnej predstave žiakov byť lepšími v triede, 

k snahe robiť svoju prácu čo najlepšie a predstave byť stále najlepším. 

Položky súťaživosti: 

3. Spolužiaci často súťažia, aby sa dozvedeli, kto je najlepší. 

8. Mnoho spolužiakov si praje, aby ich práce boli lepšie ako ostatných. 

13. Niektorým spolužiakom je nepríjemné, keď nemajú tak dobré výsledky ako ostatní. 

18. Niektorí spolužiaci sa vždy snažia urobiť prácu lepšie ako ostatní. 

23. Niektorí spolužiaci chcú byť stále najlepší. 
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Významným medzníkom v živote triedy z výchovného hľadiska je 5. ročník, pretože žiaci už 

neprichádzajú tak často do kontaktu s triednym učiteľom ako na 1.stupni ZŠ. Práve tento ročník 

je dôležitý pre vytváranie prostredia pre „zdravú“ súťaživosť žiakov.  

Metódami popisnej štatistiky sme zistili základné charakteristiky štatistických súborov.  

Priemerná hodnota spokojnosti ES v preteste je  M=12,91; SD=1,783,  v postteste M=11,21; 

SD=2,385. V KS je priemerná hodnota spokojnosti v preteste M=12,99; SD=1,462, v postteste 

M=12,77; SD=1,435. Minimálne hodnoty boli v preteste v ES Min = 6 a KS Min = 9,v  postteste 

v ES Min=5, v KS Min=9. Maximálne hodnoty boli rovnaké v oboch skupinách pri preteste 

i postteste Max=15. 

Tab.19 Bodové hodnotenie súťaživosti 

Počet 

bodov 

ES KS 

pretest posttest pretest posttest 

f % f % f % f % 

5 0 0,00 8     5,00    0 0,00 1     0,65    

6 1 0,63 14     8,75    0 0,00 2     1,30    

7 3 1,88 28   17,50    0 0,00 2     1,30    

9 3 1,88 21   13,13    9 5,84 4     2,60    

10 7 4,38 16   10,00    0 0,00 11     7,14    

11 16 10,00 22   13,75    14 9,09 30   19,48    

12 15 9,38 8     5,00    7 4,55 46   29,87    

13 60 37,50 20   12,50    79 51,30 24   15,58    

14 20 12,50 15     9,38    20 12,99 14     9,09    

15 35 21,88 8     5,00    25 16,23 20   12,99    

Spolu 160 100,00 160 100,00 154 100,00 154 100,00 

Zdroj: vlastné spracovanie  

V piatich položkách súťaživosti bolo možné nadobudnúť minimálne 5 bodov a maximálne 15 

bodov. Respondenti nadobudli hodnoty v rozmedzí 5 – 15 bodov.  

V ES bola najvyššia frekvencia bodov pri hodnote 13 bodov, a to v preteste 60, dosiahlo ju 

37,50% respondentov ES. V postteste bola najvyššia frekvencia bodov pri hodnote 7 bodov, 

a to 28, dosiahlo ju 17,50% respondentov ES. Najväčší rozdiel vo frekvencii sme zaznamenali 

pri bodovej hodnote 13, kedy došlo k jej zníženiu o 25,00%. V ES je možné badať klesajúcu 

frekvenciu v postteste pri vyššom bodovom skóre a rastúcu pri nižšom bodovom skóre. Zmena 

klímy v zložke súťaživosť sa po experimentálnom zásahu zmenila z 12,91 na 9,98 bodov. Na 

základe popisnej štatistiky je možné predpokladať, že v ES sa klíma v zložke rozpory posunula 

pozitívnym smerom, t.j. znížila sa súťaživosť medzi respondentmi ES (tab.19).  
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V KS taktiež došlo k zmenám, avšak na základe popisnej štatistiky, nie tak zreteľným ako v ES. 

Aj keď sa klíma triedy v zložke súťaživosť po experimentálnom zásahu zmenila pozitívne, t.j. 

zmena bodového skóre z 11,99 na 11,35, pri frekvencii bodov vyššej hodnoty je badateľné iba 

pri hodnote bodov 13. Pozitívna zmena nastala i pri frekvencii bodových hodnôt 14 a 15, no 

iba o 3,90% a 3,25%. Naopak frekvencia stúpla výrazne pri hodnote 12 o 25,32% a hodnote 11 

o 10,39%.  Z uvedeného je možné predpokladať, že klíma triedy v KS v zložke súťaživosť po 

experimentálnom zásahu sa zmenila, no zostala stále slabšia (tab.20).  

Vstupným meraním sme zistili, že charakteristika celkovej klímy v zložke súťaživosť vo 

výskumných skupinách je slabšia. Dokonca jedna trieda v ES vykazovala známky na hranici 

nevhodnej klímy triedy. Ostatné skupiny ES a KS sa v charakteristike klímy v zložke 

súťaživosť sa neodlišovali, rozdiely boli iba nepatrné v číselnom vyjadrení klímy v zložke 

súťaživosť (tab.20).  

Tab.20 Súťaživosť v triede 

Skupina Trieda 

Súťaživosť 

pretest posttest 
zmena 

priemer klíma priemer klíma 

ES 

1ZPO 13,10 nevhodná 12,06 slabšia -1,04  

2ZPO 11,28 slabšia 9,89 dobrá -1,39  

3ZPO 11,64 slabšia 9,54 dobrá -2,10  

4ZPO 12,47 slabšia 9,98 dobrá -2,49  

5ZPO 11,02 slabšia 8,76 dobrá -2,26  

6ZPO 11,76 slabšia 8,88 dobrá -2,88  

Celkom 11,88 slabšia 9,85 dobrá -2,03  

KS 

1ZPN 11,96 slabšia 10,04 dobrá -1,92  

2ZPN 11,68 slabšia 11,02 slabšia -0,66  

3ZPN 12,74 slabšia 12,32 slabšia -0,42  

4ZPN 11,12 slabšia 10,96 slabšia -0,16  

5ZPN 12,45 slabšia 11,98 slabšia -0,47  

6ZPN 12,00 slabšia 11,78 slabšia -0,22  

Celkom 11,99 slabšia 11,35 slabšia -0,64  

Zdroj: vlastné spracovanie 

Výstupným meraním sme zistili rozdiely v klíme v jednotlivých výskumných skupinách. 

Najvýraznejšia zmena nastala v skupine 1ZPO, kde došlo k zmene klímy o 1,04 bodov a klíma 

sa zmenila z nevhodnej na slabšiu. Výrazná zmena nastala v ostatných triedach experimentálnej 

skupiny, kde sa klíma zmenila zo slabšej na dobrú. V KS nastala výrazná zmena 

v charakteristike klímy v triede 1ZPN, kde sa hodnota klímy dostala na hraničnú hodnotu 10,04 
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bodov a klíma je považovaná za dobrú. Celková klíma v zložke súťaživosť sa v ES zmenila 

o 2,03, teda zo slabšej klímy (11,88) na dobrú klímu (9,85). V KS sa klíma v zložke súťaživosť 

zmenila celkovo o 0,64, ale zostala charakteristika nezmenená, teda slabšia klíma. 

Tab.21 Kolmogorov-Smirnov test - súťaživosť 

 ES pretest KS pretest ES posttest KS posttest 

N 160 154 160 154 

Normal Parameters 
Mean 12,91 12,99 11,21 12,77 

Std. Deviation 1,783 1,462 2,385 1,435 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,240 ,307 ,215 ,264 

Positive ,135 ,206 ,142 ,216 

Negative -,240 -,307 -,215 -,264 

Kolmogorov-Smirnov Z 3,032 3,809 2,713 3,279 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Vzhľadom na výsledky Kolmogorov-Smirnovho testu (p=0,000; p<0,05) sme na štatistickú 

verifikáciu použili neparametrický Wilcoxonov test. Pri vstupnom meraní sme zistili, že medzi 

kontrolnou a experimentálnou skupinou nie je štatisticky významný rozdiel (p=0,628; p>0,05). 

Tab.22 Wilcoxonov test - súťaživosť 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

KS pretest – ES pretest 

Negative Ranks 55 63,74 3505,50 

Positive Ranks 66 58,72 3875,50 

Ties 33   

Total 154   

ES posttest – ES pretest 

Negative Ranks 89 51,92 4620,50 

Positive Ranks 8 16,56 132,50 

Ties 63   

Total 160   

KS posttest – KS pretest 

Negative Ranks 48 33,78 1621,50 

Positive Ranks 21 37,79 793,50 

Ties 85   

Total 154   

KS posttest – ES posttest 

Negative Ranks 28 41,04 1149,00 

Positive Ranks 92 66,42 6111,00 

Ties 34   

Total 154   

Test Statistics 
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 KS pretest – 

ES pretest 

ES posttest – 

ES pretest 

KS posttest – 

KS pretest 

KS posttest – 

ES posttest 

Z -,484 -8,169 -2,004 -6,578 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,628 ,000 ,064 ,000 

Zdroj: vlastné spracovanie  

V ES sme metódami popisnej štatistiky zistili rozdiel, ktorý sme pomocou Wilcoxonovho testu 

verifikovali. V ES sa potvrdil štatisticky významný rozdiel v klíme triedy v zložke spokojnosť 

(p=0,000; p<0,05). Klíma triedy ES bola experimentálnym zásahom pozitívne ovplyvnená, teda 

odborné využívanie zážitkovej pedagogiky vo výchovnom procese triedneho učiteľa znížilo 

súťaživosť žiakov v triede. 

V KS sme pomocou Wilcoxonovho testu nezistili štatisticky významný rozdiel v zložke klímy 

spokojnosť (p=0,064; p>0,05), klíma zostala nezmenená, teda neodborné využívanie zážitkovej 

pedagogiky vo výchovnom procese triedneho učiteľa neovplyvní súťaživosť žiakov v triede. 

V H3 sme predpokladali, že existujú štatisticky významné rozdiely vplyvu odborného 

a neodborného využívania zážitkovej pedagogiky vo výchovnom procese triedneho 

učiteľa na zložku klímy triedy - súťaživosť. Na základe výsledkov Wilcoxonovho testu 

(p=0,000) sa nám hypotéza H3 potvrdila na hladine významnosti 0,05.  

Celková klíma triedy v zložke súťaživosť sa v experimentálnej skupine zmenila zo slabšej na 

dobrú, kým v kontrolnej skupine zostala nezmenená, t.j. slabšia. Odborné využívanie zážitkovej 

pedagogiky vo výchovnom procese triedneho učiteľa pozitívne ovplyvní súťaživosť žiakov 

v triede. 

 

 

4.4.4 Náročnosť učenia v triede 

 

Náročnosť učenia v triede sme zisťovali položkami 4, 9, 14, 19, 24. Položkám 4, 14, 19 sme 

prideľovali klasické skóre, t.j. ÁNO – 3 body, za odpoveď NIE – 1 bod a za NEVIEM – 2 body. 

Pri položkách 9, 24 sme uplatnili obrátené skórovanie, t.j. ÁNO – 1 bod, za odpoveď NIE – 3 

body a za NEVIEM – 2 body. Výroky boli zamerané na ťažkosti pri učení, náročnosť, množstvo 

učenia, vzájomnú pomoc pri učení a spôsob práce pri učení. 

Položky náročnosti učenia: 

4. V našej triede je učenie ťažké, máme veľa práce. 

9. Mnoho spolužiakov dokáže urobiť svoju prácu bez cudzej pomoci. 

14. V našej triede vedia pracovať iba šikovní žiaci. 
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19. Práca v škole je namáhavá. 

24. Väčšina spolužiakov vie, ako má robiť svoju prácu, vedia sa učiť. 

Triedy v 5.ročníku ZŠ prechádzajú významným obdobím, kedy si v systéme 2.stupňa a jeho 

individuálnych zvláštností, hľadajú žiaci spôsob učenia pre jednotlivé typy predmetov. 

Rôznorodosť obsahu predmetov, striedanie predmetov v učebný deň a striedanie vyučujúcich 

a ich štýlov, podmieňuje učenie sa žiakov. 

Metódami popisnej štatistiky sme zistili základné charakteristiky štatistických súborov.  

Priemerná hodnota náročnosti učenia ES v preteste je  M=10,33; SD=2,183,  v postteste 

M=9,78; SD=2,354. V KS je priemerná hodnota spokojnosti v preteste M=10,08; SD=1,969, 

v postteste M=10,08; SD=1,985. Minimálne hodnoty boli v preteste v ES Min=5 a KS Min=7,v  

postteste v ES Min=5, v KS Min=7. Maximálne hodnoty boli v ES v preteste i postteste 

Max=15, v KS v preteste i postteste Max=14 . 

Tab.23 Bodové hodnotenie náročnosti učenia 

Počet 

bodov 

ES KS 

pretest posttest pretest posttest 

f % f % f % f % 

5 2 1,25 8 5,00 0 0,00 0 0,00 

6 1 0,63 2 1,25 0 0,00 0 0,00 

7 17 10,63 23 14,38 24 15,58 25 16,23 

8 6 3,75 13 8,13 4 2,60 3 1,95 

9 30 18,75 40 25,00 41 26,62 40 25,97 

10 21 13,13 10 6,25 14 9,09 11 7,14 

11 41 25,63 37 23,13 36 23,38 43 27,92 

12 8 5,00 4 2,50 1 0,65 3 1,95 

13 17 10,63 14 8,75 28 18,18 23 14,94 

14 10 6,25 4 2,50 5 3,25 6 3,90 

15 7 4,38 5 3,13 1 0,65 0 0,00 

Spolu 160 100,00 160 100,00 154 100,00 154 100,00 

Zdroj: vlastné spracovanie  

V piatich položkách náročnosti učenia bolo možné nadobudnúť minimálne 5 bodov 

a maximálne 15 bodov. Respondenti nadobudli v ES hodnoty v rozmedzí 5 – 15 bodov, v KS 

hodnoty v rozmedzí 7 – 15 bodov.  

V ES bola najvyššia frekvencia bodov pri hodnote 11 bodov, a to v preteste 41, dosiahlo ju 

25,63% respondentov ES a pri hodnote 9 bodov v postteste 40, dosiahlo ju 25,00% 

respondentov ES. Najväčší rozdiel vo frekvencii sme zaznamenali pri bodovej hodnote 10, kedy 

došlo k jej zníženiu o 6,88%. V ES je možné badať klesajúcu frekvenciu v postteste pri vyššom 
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bodovom skóre a stúpajúcu pri nižšom bodovom skóre. Na základe popisnej štatistiky je možné 

predpokladať, že v ES sa klíma v zložke náročnosť učenia sa posunula pozitívnym smerom, t.j. 

zvýšila sa pozitívna klíma triedy (tab.23).  

V KS taktiež došlo k zmenám, avšak na základe popisnej štatistiky, nie tak zreteľným ako v ES. 

Aj keď sa klíma triedy v zložke náročnosť po experimentálnom zásahu zmenila pozitívne, t.j. 

zmena bodového skóre z 12,66 na 11,82, pri frekvencii bodov vyššej hodnoty je badateľné iba 

pri hodnote bodov 13. Pozitívna zmena nastala i pri frekvencii bodovej hodnoty 7, no iba 

o 0,65%. Naopak frekvencia stúpla výrazne pri hodnote 11 o 4,55%. Z uvedeného je možné 

predpokladať, že klíma triedy v KS v zložke súťaživosť po experimentálnom zásahu sa 

zmenila, no zostala stále slabšia (tab.24).  

Vstupným meraním sme zistili, že obe výskumné skupiny sa javili v oblasti klímy náročnosti 

učenia ako slabšie. V každej z výskumných skupín boli 2 triedy s dobrou klímou v oblasti 

náročnosti učenia. Hodnoty aritmetických priemerov sa pohybovali v pásme bežných hodnôt 

(9,94 – 11,12), čo bolo nad priemerom (8,67). 

Tab.24 Náročnosť učenia v triede 

Skupina Trieda 

Náročnosť učenia 

pretest posttest 
zmena 

priemer klíma priemer klíma 

ES 

1ZPO 10,03 dobrá 9,51 dobrá -0,52 

2ZPO 11,12 slabšia 10,01 dobrá -1,11 

3ZPO 9,94 dobrá 9,54 dobrá -0,40 

4ZPO 10,21 slabšia 9,98 dobrá -0,23 

5ZPO 10,94 slabšia 9,96 dobrá -0,98 

6ZPO 10,15 slabšia 8,99 dobrá -1,16 

Celkom 10,40 slabšia 9,67 dobrá -0,73 

KS 

1ZPN 10,45 slabšia 10,39 slabšia -0,06 

2ZPN 10,71 slabšia 10,63 slabšia -0,08 

3ZPN 9,78 dobrá 9,72 dobrá -0,06 

4ZPN 10,33 slabšia 10,27 slabšia -0,06 

5ZPN 10,16 slabšia 10,11 slabšia -0,05 

6ZPN 9,62 dobrá 9,58 dobrá -0,04 

Celkom 10,18 slabšia 10,12 slabšia -0,06 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Výstupným meraním sme zistili rozdiely v klíme v jednotlivých výskumných skupinách. 

Najvýraznejšia zmena nastala v štyroch triedach ES, kde došlo k zmene klímy zo slabšej na 

dobrú vo všetkých triedach. Najvýraznejšia zmena nastala v triede 2ZPO o 1,11 bodov 
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a v triede 6ZPO o 1,16 bodov. Celková klíma v zložke náročnosť učenia sa v ES zmenila o 0,73 

bodov  a v KS o 0,07. Hodnoty sa pohybovali v pásme bežných hodnôt (9,94 – 11,12), čo bolo 

značne nad priemerom (8,67). 

Tab.25 Kolmogorov-Smirnov test - náročnosť učenia 

 ES pretest KS pretest ES posttest KS posttest 

N 160 154 160 154 

Normal Parameters 
Mean 10,33 10,08 9,78 10,08 

Std. Deviation 2,183 1,969 2,354 1,985 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,148 ,156 ,160 ,172 

Positive ,148 ,156 ,136 ,161 

Negative -,127 -,141 -,160 -,172 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,877 1,936 2,026 2,139 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,002 ,001 ,001 ,000 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Vzhľadom na výsledky Kolmogorov-Smirnovho testu (p=0,000; p<0,05) sme na štatistickú 

verifikáciu použili neparametrický Wilcoxonov test. Pri vstupnom meraní sme zistili, že medzi 

kontrolnou a experimentálnou skupinou nie je štatisticky významný rozdiel (p=0,123; p>0,05). 

Tab.26 Wilcoxonov test – náročnosť učenia 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

KS pretest – ES pretest 

Negative Ranks 68 61,95 4212,50 

Positive Ranks 52 58,61 3047,50 

Ties 34   

Total 154   

ES posttest – ES pretest 

Negative Ranks 56 37,96 2126,00 

Positive Ranks 14 25,64 359,00 

Ties 90   

Total 160   

KS posttest – KS pretest 

Negative Ranks 38 43,53 1654,00 

Positive Ranks 43 38,77 1667,00 

Ties 73   

Total 154   

KS posttest – ES posttest 

Negative Ranks 56 62,41 3495,00 

Positive Ranks 70 64,37 4506,00 

Ties 28   

Total 154   

Test Statistics 
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 KS pretest – 

ES pretest 

ES posttest – 

ES pretest 

KS posttest – 

KS pretest 

KS posttest – 

ES posttest 

Z -1,541 -5,269 -,031 -5,621 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,123 ,000 ,975 ,000 

Zdroj: vlastné spracovanie  

V ES sme metódami popisnej štatistiky zistili rozdiel, ktorý sme pomocou Wilcoxonovho testu 

verifikovali. V ES sa potvrdil štatisticky významný rozdiel v klíme triedy v zložke náročnosť 

učenia (p=0,000; p<0,05). Klíma triedy ES bola experimentálnym zásahom pozitívne 

ovplyvnená, teda odborné využívanie zážitkovej pedagogiky vo výchovnom procese triedneho 

učiteľa znížilo náročnosť učenia žiakov v triede. 

V KS sme pomocou Wilcoxonovho testu nezistili štatisticky významný rozdiel v zložke klímy 

náročnosť učenia (p=0,975; p>0,05), klíma zostala nezmenená, teda neodborné využívanie 

zážitkovej pedagogiky vo výchovnom procese triedneho učiteľa neovplyvní náročnosť učenia 

žiakov v triede. 

V H4 sme predpokladali, že existujú štatisticky významné rozdiely vplyvu odborného 

a neodborného využívania zážitkovej pedagogiky vo výchovnom procese triedneho 

učiteľa na zložku klímy triedy – náročnosť učenia. Na základe výsledkov Wilcoxonovho 

testu (p=0,000) sa nám hypotéza H4 potvrdila na hladine významnosti 0,05.  

Celková klíma triedy v zložke náročnosť učenia sa v experimentálnej skupine zmenila zo 

slabšej na dobrú, kým v kontrolnej skupine zostala nezmenená, t.j. slabšia. Odborné využívanie 

zážitkovej pedagogiky vo výchovnom procese triedneho učiteľa pozitívne ovplyvní náročnosť 

učenia sa žiakov v triede.  

 

 

4.4.5 Súdržnosť v triede 

 

Súdržnosť triedy sme zisťovali položkami 5, 10, 15, 20, 25. Položkám 5, 15, 20, 25 sme 

prideľovali klasické skóre, t.j. ÁNO – 3 body, za odpoveď NIE – 1 bod a za NEVIEM – 2 body. 

Pri položke 10 sme uplatnili obrátené skórovanie, t.j. ÁNO – 1 bod, za odpoveď NIE – 3 body 

a za NEVIEM – 2 body. Výroky boli zamerané priateľské a nepriateľské vzťahy medzi žiakmi 

a mieru súdržnosti danej triedy.  

Položky súdržnosti: 

5. V našej triede je každý mojím kamarátom. 

10. Niektorí spolužiaci nie sú mojimi kamarátmi. 

15. Všetci spolužiaci sú moji dôverní kamaráti. 
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20. Všetci spolužiaci medzi sebou dobre vychádzajú. 

25. Spolužiaci sa majú medzi sebou radi ako priatelia. 

Významným medzníkom v živote triedy z výchovného hľadiska je 5. ročník, pretože žiaci už 

neprichádzajú tak často do kontaktu s triednym učiteľom ako na 1.stupni ZŠ. Maximalizácia 

súdržnosti v triede je dôležitá práve v tomto ročníku, keď si žiaci vytvárajú potrebné návyky 

súvisiace s vyučovacím procesom na 2. stupni ZŠ (zmena vyučujúcich pre jednotlivé predmety 

a pod.). 

Metódami popisnej štatistiky sme zistili základné charakteristiky štatistických súborov.  

Priemerná hodnota súdržnosti ES v preteste je  M=9,23; SD=2,307,  v postteste M=11,43; 

SD=2,311. V KS je priemerná hodnota spokojnosti v preteste M=9,64; SD=2,242, v postteste 

M=9,73; SD=2,266. Minimálne hodnoty boli v preteste v ES Min=5 a KS Min=5,v  postteste 

v ES Min=6, v KS Min=5. Maximálne hodnoty boli rovnaké v ES v preteste i postteste 

Max=15,  v KS v preteste Max=14 a v postteste Max=13. 

Tab.27 Bodové hodnotenie súdržnosti 

Počet 

bodov 

ES KS 

pretest posttest pretest posttest 

f % f % f % f % 

5 10 6,25 0 0,00 7 4,55 7 4,55 

6 2 1,25 1 0,63 7 0,00 10 6,49 

7 37 23,13 14 8,75 14 9,09 13 8,44 

8 5 3,13 0 0,00 21 13,64 14 9,09 

9 43 26,88 24 15,00 24 15,58 25 16,23 

10 13 8,13 5 3,13 13 8,44 23 14,94 

11 25 15,63 42 26,25 35 22,73 19 12,34 

12 8 5,00 9 5,63 17 11,04 25 16,23 

13 12 7,50 41 25,63 11 7,14 18 11,69 

14 3 1,88 4 2,50 7 4,55 0 0,00 

15 2 1,25 20 12,50 0 0,00 0 0,00 

Spolu 160 100,00 160 100,00 154 100,00 154 100,00 

Zdroj: vlastné spracovanie  

V piatich položkách súdržnosti bolo možné nadobudnúť minimálne 5 bodov a maximálne 15 

bodov. Respondenti nadobudli hodnoty v ES hodnoty v rozmedzí 5 – 15 bodov, v KS hodnoty 

v rozmedzí 5 – 14 bodov.  

V ES bola najvyššia frekvencia bodov pri hodnote 9 bodov, a to v preteste 43, dosiahlo ju 

26,88% respondentov ES a pri hodnote 11 bodov v postteste dosiahlo 42 respondentov 

(26,25%). Najväčší rozdiel vo frekvencii sme zaznamenali pri bodovej hodnote 13, kedy došlo 
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k jej navýšeniu o 18,13%. V ES je možné badať stúpajúcu frekvenciu v postteste pri vyššom 

bodovom skóre a klesajúcu pri nižšom bodovom skóre. Na základe popisnej štatistiky je možné 

predpokladať, že v ES sa klíma v zložke súdržnosť posunula pozitívnym smerom, t.j. zvýšila 

sa pozitívna klíma triedy (tab.27).  

V KS taktiež došlo k zmenám, avšak na základe popisnej štatistiky, nie tak zreteľným ako v ES. 

Aj keď sa celková klíma triedy po experimentálnom zásahu zmenila pozitívne, t.j. zmena 

bodového skóre z 9,64 na 9,73, pri frekvencii bodov vyššej hodnoty to nie je badateľné. 

Pozitívna zmena nastala pri frekvencii bodovej hodnoty 12, zo 17 na 25, teda zmena o 5,19%. 

Nezanedbateľná je však i zmena pri bodovej hodnote 13, kedy frekvencia vzrástla z 11 na 18, 

t.j. o 4,55%. Výrazná zmena nastala i pri bodovej hodnote 8, frekvencia klesla z 21 na 14, teda 

o 4,55%. Z uvedeného je možné predpokladať, že klíma triedy v KS v zložke súdržnosť po 

experimentálnom zásahu sa zmenila, avšak charakteristika klímy zostala slabšia (tab.28).  

Vstupným meraním sme zistili, že charakteristika celkovej klímy v zložke súdržnosť vo 

výskumných skupinách je slabšia. Dve triedy v ES a dve triedy v KS vykazovali dobrú klímu. 

Ostatné skupiny ES a KS sa v charakteristike klímy v zložke súdržnosť neodlišovali, rozdiely 

boli nepatrné v číselnom vyjadrení klímy v zložke súdržnosť. Hodnoty aritmetických 

priemerov sa pohybovali v pásme bežných hodnôt (9,23–11,43), teda v okolí priemeru (9,63). 

Tab.28 Súdržnosť v triede 

Skupina Trieda 

Spokojnosť 

pretest posttest 
zmena 

priemer klíma priemer klíma 

ES 

1ZPO 10,11 dobrá 12,17 dobrá 2,06 

2ZPO 8,39 slabšia 11,19 dobrá 2,80 

3ZPO 9,13 slabšia 10,93 dobrá 1,80 

4ZPO 9,02 slabšia 11,42 dobrá 2,40 

5ZPO 8,58 slabšia 10,79 dobrá 2,21 

6ZPO 10,17 dobrá 12,06 dobrá 1,89 

Celkom 9,23 slabšia 11,43 dobrá 2,19 

KS 

1ZPN 10,14 dobrá 10,19 dobrá 0,05 

2ZPN 9,29 slabšia 9,39 slabšia 0,10 

3ZPN 9,46 dobrá 9,54 slabšia 0,08 

4ZPN 10,25 dobrá 10,31 dobrá 0,06 

5ZPN 8,71 slabšia 8,93 slabšia 0,22 

6ZPN 9,96 slabšia 9,99 slabšia 0,03 

Celkom 9,64 slabšia 9,73 slabšia 0,09 

Zdroj: vlastné spracovanie  
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Výstupným meraním sme zistili rozdiely v klíme v jednotlivých výskumných skupinách. 

Najvýraznejšia zmena nastala v ES, kde došlo k zmene klímy o 2,19 bodov a charakteristika 

klímy sa zmenila zo slabšej na dobrú. Najvýraznejšia zmena nastala s triede 2ZPO, a to o 2,80 

bodov. V KS nastali zmeny v rozpätí od 0,03 – 0,22, ale tieto zmeny neupravili charakteristiku 

klímy, ktorá zostala slabšia.  

Tab.29 Kolmogorov-Smirnov test - súdržnosť 

 ES pretest KS pretest ES posttest KS posttest 

N 160 154 160 154 

Normal Parameters 
Mean 9,23 9,64 11,43 9,73 

Std. Deviation 2,307 2,242 2,311 2,266 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,146 ,156 ,158 ,193 

Positive ,146 ,140 ,112 ,122 

Negative -,123 -,156 -,158 -,193 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,849 1,937 1,994 2,392 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,002 ,001 ,001 ,000 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Vzhľadom na výsledky Kolmogorov-Smirnovho testu (p=0,000 – 0,002; p<0,05) sme na 

štatistickú verifikáciu použili neparametrický Wilcoxonov test. Pri vstupnom meraní sme 

zistili, že medzi kontrolnou a experimentálnou skupinou nie je štatisticky významný rozdiel 

(p=0,385; p>0,05). 

Tab.30 Wilcoxonov test - súdržnosť 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

KS pretest – ES pretest 

Negative Ranks 57 58,71 3346,50 

Positive Ranks 71 69,15 4909,50 

Ties 26   

Total 154   

ES posttest – ES pretest 

Negative Ranks 1 30,50 30,50 

Positive Ranks 109 55,73 6074,50 

Ties 50   

Total 160   

KS posttest – KS pretest 

Negative Ranks 51 46,25 2358,50 

Positive Ranks 33 36,71 1211,50 

Ties 70   

Total 154   

KS posttest – ES posttest 

Negative Ranks 109 71,84 7831,00 

Positive Ranks 24 45,00 1080,00 

Ties 21   

Total 154   
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Test Statistics 

 KS pretest – 

ES pretest 

ES posttest – 

ES pretest 

KS posttest – 

KS pretest 

KS posttest – 

ES posttest 

Z -1,870 -9,143 -2,575 -7,644 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,062 ,000 ,078 ,000 

Zdroj: vlastné spracovanie  

V ES sme metódami popisnej štatistiky zistili rozdiel, ktorý sme pomocou Wilcoxonovho testu 

verifikovali. V ES sa potvrdil štatisticky významný rozdiel v klíme triedy v zložke súdržnosť 

(p=0,000; p<0,05). Klíma triedy ES bola experimentálnym zásahom pozitívne ovplyvnená, teda 

odborné využívanie zážitkovej pedagogiky vo výchovnom procese triedneho učiteľa zvýšilo 

súdržnosť žiakov v triede. 

V KS sme pomocou Wilcoxonovho testu nezistili štatisticky významný rozdiel v zložke klímy 

spokojnosť (p=0,078; p>0,05), klíma zostala nezmenená, teda neodborné využívanie zážitkovej 

pedagogiky vo výchovnom procese triedneho učiteľa neovplyvní súdržnosť žiakov v triede. 

V H5 sme predpokladali, že existujú štatisticky významné rozdiely vplyvu odborného 

a neodborného využívania zážitkovej pedagogiky vo výchovnom procese triedneho 

učiteľa na zložku klímy triedy – súdržnosť. Na základe výsledkov Wilcoxonovho testu 

(p=0,000) sa nám hypotéza H5 potvrdila na hladine významnosti 0,05.  

Celková klíma triedy v zložke súdržnosť sa v experimentálnej skupine zmenila z o slabšej na 

dobrú, kým v kontrolnej skupine zostala nezmenená, t.j. slabšia. Odborné využívanie zážitkovej 

pedagogiky vo výchovnom procese triedneho učiteľa pozitívne ovplyvní súdržnosť žiakov 

v triede. 

 

 

4.4.6 Celková klíma triedy  

 

Celková klíma triedy je vnímaná cez jej zložky, a to spokojnosť žiakov, rozpory medzi žiakmi, 

súťaživosť žiakov, náročnosť učenia sa žiakov a súdržnosť žiakov. Pedagogickým 

experimentom, pôsobením prostriedkov zážitkovej pedagogiky počas výchovnej práce 

triedneho učiteľa, sme sa snažili túto klímu pozitívne ovplyvniť. Z vyššie uvedených výsledkov 

je možné sledovať zmeny v jednotlivých triedach ES a KS, ako i samotných dvoch skupín.  

V každej zo skupín experimentálnym zásahom došlo k zmene klímy triedy, ale zmeny v jej 

jednotlivých zložkách sú štatisticky významné iba v ES. Všetky namerané hodnoty klímy triedy 

v jednotlivých triedach skupín i samotných skupinách sú porovnaním s výskumom Lašeka 

a Mareša (1991) v pásme bežných hodnôt (tab.10).  
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Tab.31 Celkové bodové hodnoty klímy v ES a KS 

 ES KS 
pásmo bežných hodnôt 

pretest posttest pretest posttest 

spokojnosť 11,38 13,69 11,65 11,71 10,0 – 14,4 

rozpory 10,86 8,58 10,98 10,21 6,9 – 13,1 

súťaživosť 11,88 9,85 11,99 11,35 9,7 – 14,8 

náročnosť 10,40 9,67 10,18 10,12 6,2 – 11,1 

súdržnosť 9,23 11,43 9,64 9,73 6,4 – 12,9 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Experimentálnym zásahom nastali najvýraznejšie zmeny v klíme triedy ES. Pozitívne bola 

ovplyvnená najviac spokojnosť žiakov (zmena o 2,31 bodov), následne rozpory (znížili sa 

o 2,28 bodov), súdržnosť (zvýšila o 2,20 bodov) a súťaživosť (znížila sa o 2,03 bodov). 

Najmenej bola experimentálnym zásahom ovplyvnená náročnosť učenia sa žiakov (zmena 

o 0,73 bodov), čo môže byť spôsobené tým, že experimentálny zásah prebiehal na triednických 

hodinách zameraných predovšetkým na výchovný proces, nie na vzdelávací. 

V KS síce nastali zmeny v zložkách klímy, ale boli veľmi minimálne, nedosahovali ani 

jednobodovú zmenu.  Najvýraznejšie klesli rozpory o 0,77 bodov, znížila sa súťaživosť o 0,64 

bodov a náročnosť učenia sa O 0,06 bodov. Spokojnosť sa zvýšila o 0,06 bodov a súdržnosť 

o 0,09 bodov (tab.32).  

 

Tab.32 Zmeny vstupných a výstupných hodnôt ES a KS  

 spokojnosť rozpory súťaživosť náročnosť súdržnosť 

ES +2,31 -2,28 -2,03 -0,73 +2,20 

KS +0,06 -0,77 -0,64 -0,06 +0,09 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Metódami deskriptívnej štatistiky boli zistené zmeny klímy v bodovom hodnotení, no 

v niektorých triedach výskumných skupín tieto zmeny boli tak nepatrné, že nezmenili celkovú 

charakteristiku triedy, ani výskumnej skupiny. V ES nastali najvýraznejšie zmeny, kde sa pri 

každej zložke zmenila klíma o jeden stupeň, teda z dobrej na výbornú v zložke spokojnosť a zo 

slabšej na dobrú v ostatných zložkách. Experimentálnym zásahom sa znížili rozpory, 

súťaživosť, náročnosť učenia sa žiakov a zvýšila sa spokojnosť a súdržnosť triedy. V KS zostali 

charakteristiky klímy nezmenené, v zložke spokojnosti sa prejavila dobrá klíma, v ostatných 

zložkách slabšia klíma (tab. 33). Keďže ide o 5. ročník, jeden z najťažších z hľadiska prechodu 

žiaka na ďalší stupeň vzdelávania, je potrebný pozitívny zásah, aby sa žiakom vytvorili 

optimálne podmienky na výchovný a vzdelávací proces. 
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Tab.33 Charakteristika klímy v ES a KS 

 ES KS 

pretest posttest pretest posttest 

spokojnosť dobrá výborná dobrá dobrá 

rozpory slabšia dobrá slabšia slabšia 

súťaživosť slabšia dobrá slabšia slabšia 

náročnosť slabšia dobrá slabšia slabšia 

súdržnosť slabšia dobrá slabšia slabšia 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Metódami popisnej štatistiky boli zistené základné charakteristiky štatistických súborov 

i zmeny, ktoré bolo potrebné štatisticky verifikovať. Vzhľadom na výsledky Kolmogorov-

Smirnovho testu (p=0,000; p<0,05) sme na verifikáciu hypotézy použili neparametrický 

Wilcoxonov test. Pri vstupnom meraní sme zistili, že medzi kontrolnou a experimentálnou 

skupinou nie je štatisticky významný rozdiel (p = 0,593, t.j. p>0,05).  

 

Tab.34 Wilcoxonov test – celková klíma 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

KS pretest – ES pretest 

Negative Ranks 80 67,15 5372,00 

Positive Ranks 50 62,86 3143,00 

Ties 30   

Total 160   

ES posttest – ES pretest 

Negative Ranks 78 73,50 5733,00 

Positive Ranks 66 71,32 4707,00 

Ties 10   

Total 154   

KS posttest – KS pretest 

Negative Ranks 71 79,42 5638,50 

Positive Ranks 75 67,90 5092,50 

Ties 8   

Total 154   

KS posttest – ES posttest 

Negative Ranks 76 66,11 5024,50 

Positive Ranks 50 59,53 2976,50 

Ties 28   

Total 154   

Test Statistics 
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 KS pretest – 

ES pretest 

ES posttest – 

ES pretest 

KS posttest – 

KS pretest 

KS posttest – ES 

posttest 

Z -,534 -2,598 -1,024 -2,498 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,593 ,009 ,306 ,013 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Výstupným meraním sme zistili v ES štatisticky významné rozdiely v celkovej aktuálnej klíme 

triedy (p=0,009; p<0,05). Klíma triedy ES bola experimentálnym zásahom pozitívne 

ovplyvnená, teda odborné využívanie zážitkovej pedagogiky vo výchovnom procese triedneho 

učiteľa pozitívne ovplyvnilo klímu triedy, klíma sa zmenila zo slabšej na dobrú. 

V KS sme pomocou Wilcoxonovho testu nezistili štatisticky významný rozdiel v celkovej 

aktuálnej klíme triedy (p=0,306; p>0,05), klíma zostala nezmenená, teda neodborné využívanie 

zážitkovej pedagogiky vo výchovnom procese triedneho učiteľa neovplyvní aktuálnu klímu 

triedy. Klíma po výskumnom šetrení zostala naďalej slabšia. 

V H6 sme predpokladali, že existujú štatisticky významné rozdiely vplyvu odborného 

a neodborného využívania zážitkovej pedagogiky vo výchovnom procese triedneho 

učiteľa na aktuálnu klímu triedy. Na základe výsledkov Wilcoxonovho testu (p=0,013) sa 

nám hypotéza H6 potvrdila na hladine významnosti 0,05.  

Celková aktuálna klíma triedy sa v experimentálnej skupine zmenila zo slabšej na dobrú, kým 

v kontrolnej skupine zostala nezmenená, t.j. slabšia. Odborné využívanie zážitkovej 

pedagogiky vo výchovnom procese triedneho učiteľa pozitívne ovplyvní aktuálnu klímu triedy. 

 

 

4.5 Námety pre prax 

 

Z literárnych prameňov autorov zaoberajúcich sa klímou triedy (Petlák, 2006; Mertin & 

Krejčová, 2012; Koštrnová, 2014; Hanuliaková, 2010; Gavora, 1999; Anderson, 1982; 

Cangelosi, 2006 a iní) je zrejmé, že učiteľ, žiak a rodič sú základnými činiteľmi tvorby 

pozitívnej klímy triedy. Pozitívna klíma triedy je základným pilierom efektívneho výchovno-

vzdelávacieho procesu. Všetci zúčastnení preferujú pozitívne vzťahy, objektívnosť, atmosféru 

bez stresu, strachu, možnosť vyjadriť svoj názor bez akýchkoľvek dôsledkov. Je dôležité, aby 

práve učiteľ prispel v značnej miere k tvorbe pozitívnej klímy triedy. Aj keď náš výskum bol 

realizovaný v 5.ročníku základných škôl, jeho výsledky je možné implementovať i do vyšších 

ročníkov, avšak s prihliadnutím na vekové osobitosti žiakov pri jednotlivých zážitkových 

aktivitách. Ako vyplýva z nami realizovaného výskumu, zážitková pedagogika a jej správna 

implementácia dokáže vo výraznej miere pozitívne ovplyvniť aktuálnu klímu triedy. Učitelia, 
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ktorí absolvovali v rámci svojej pregraduálnej prípravy predmety so zameraním na 

implementáciu zážitkovej pedagogiky do výchovno-vzdelávacieho procesu, dosiahli pri tvorbe 

klímy im zverenej triedy štatisticky významné pozitívne výsledky. Klíma tried, v ktorých ich 

triedni učitelia implementovali zážitkovú pedagogiku na základe vlastných odborných 

skúseností počas pregraduálnej prípravy, sa výrazne zlepšila, čo potvrdila i štatistická 

verifikácia hypotéz.  

Hypotéza H1, v ktorej sme predpokladali, že existujú štatisticky významné rozdiely vplyvu 

odborného a neodborného využívania zážitkovej pedagogiky vo výchovnom procese triedneho 

učiteľa na zložku klímy triedy – spokojnosť,  sa nám na hladine významnosti 0,05 potvrdila. 

Celková klíma triedy v zložke spokojnosť sa v experimentálnej skupine zmenila z dobrej na 

výbornú, kým v kontrolnej skupine zostala nezmenená, t.j. dobrá. Odborné využívanie 

zážitkovej pedagogiky vo výchovnom procese triedneho učiteľa pozitívne ovplyvní spokojnosť 

žiakov v triede. 

Hypotéza H2, v ktorej sme predpokladali, že existujú štatisticky významné rozdiely vplyvu 

odborného a neodborného využívania zážitkovej pedagogiky vo výchovnom procese triedneho 

učiteľa na zložku klímy triedy – rozpory, sa nám na hladine významnosti 0,05 potvrdila. 

Celková klíma triedy v zložke rozpory sa v experimentálnej skupine zmenila zo slabšej na 

dobrú, kým v kontrolnej skupine zostala nezmenená, t.j. slabšia. Odborné využívanie 

zážitkovej pedagogiky vo výchovnom procese triedneho učiteľa pozitívne ovplyvní rozpory 

žiakov v triede. 

Hypotéza H3, v ktorej sme predpokladali, že existujú štatisticky významné rozdiely vplyvu 

odborného a neodborného využívania zážitkovej pedagogiky vo výchovnom procese triedneho 

učiteľa na zložku klímy triedy – súťaživosť, sa nám na hladine významnosti 0,05 potvrdila. 

Celková klíma triedy v zložke súťaživosť sa v experimentálnej skupine zmenila zo slabšej na 

dobrú, kým v kontrolnej skupine zostala nezmenená, t.j. slabšia. Odborné využívanie 

zážitkovej pedagogiky vo výchovnom procese triedneho učiteľa pozitívne ovplyvní súťaživosť 

žiakov v triede. 

Hypotéza H4, v ktorej sme predpokladali, že existujú štatisticky významné rozdiely vplyvu 

odborného a neodborného využívania zážitkovej pedagogiky vo výchovnom procese triedneho 

učiteľa na zložku klímy triedy – náročnosť učenia, sa nám na hladine významnosti 0,05 

potvrdila. Celková klíma triedy v zložke náročnosť učenia sa v experimentálnej skupine 

zmenila zo slabšej na dobrú, kým v kontrolnej skupine zostala nezmenená, t.j. slabšia. 

Odborné využívanie zážitkovej pedagogiky vo výchovnom procese triedneho učiteľa pozitívne 

ovplyvní náročnosť učenia sa žiakov v triede. 

Hypotéza H5, v ktorej sme predpokladali, že existujú štatisticky významné rozdiely vplyvu 

odborného a neodborného využívania zážitkovej pedagogiky vo výchovnom procese triedneho 

učiteľa na zložku klímy triedy – súdržnosť, sa nám na hladine významnosti 0,05 potvrdila. 
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Celková klíma triedy v zložke súdržnosť sa v experimentálnej skupine zmenila zo slabšej na 

dobrú, kým v kontrolnej skupine zostala nezmenená, t.j. slabšia. Odborné využívanie 

zážitkovej pedagogiky vo výchovnom procese triedneho učiteľa pozitívne ovplyvní súdržnosť 

žiakov v triede. 

Hypotéza H6, v ktorej sme predpokladali, že existujú štatisticky významné rozdiely vplyvu 

odborného a neodborného využívania zážitkovej pedagogiky vo výchovnom procese triedneho 

učiteľa na aktuálnu klímu triedy, sa nám na hladine významnosti 0,05 potvrdila. Celková 

aktuálna klíma triedy sa v experimentálnej skupine zmenila zo slabšej na dobrú, kým 

v kontrolnej skupine zostala nezmenená, t.j. slabšia. Odborné využívanie zážitkovej 

pedagogiky vo výchovnom procese triedneho učiteľa pozitívne ovplyvni aktuálnu klímu triedy. 

Na základe výsledkov výskumu odporúčame do (a) pregraduálnej prípravy zaviesť predmety 

zamerané na implementáciu zážitkovej pedagogiky tak do výchovného, ako i vzdelávacieho 

procesu. Ideálnym riešením je zavedenie predmetu Zážitková pedagogika, ktorého obsah 

podporuje obe stránky vyučovacieho procesu. Budúci učitelia by sa mali naučiť pracovať 

s prostriedkami zážitkovej pedagogiky, osvojiť si ich na základe praktických skúseností 

v samostatnom predmete. Prednášajúci a cvičiaci vysokoškolskí učitelia tohto predmetu by 

mali mať na zreteli, že ide o predmet, ktorý si vyžaduje praktické uvedenie jednotlivých tém. 

Prednášky by mali byť aktivizujúce, dynamické s aktívnou účasťou študentov. Cvičenia je 

potrebné viesť v duchu zážitkovej pedagogiky. Študenti musia vidieť praktickú aplikáciu 

poznatkov priamo v praxi. Je potrebné, aby si uvedomili, že zážitková pedagogika nemá 

cieľovú skupinu iba žiakov základných a stredných škôl, že je použiteľná pri výchove 

a vzdelávaní rôznych vekových skupín. Súčasťou každého cvičenia musí byť zážitková 

aktivita. Taktiež je potrebné vytvoriť priestor pre vlastnú činnosť študentov, ktorí si aktivity 

s využitím prostriedkov zážitkovej pedagogiky sami navrhnú a reálne v rámci mikrovýstupov 

vyskúšajú tak pri vzdelávacom procese svojho aprobačného predmetu, ako i pri výchovnom 

procese (ako budúci triedni učitelia). Ideálnym riešením je i využitie prostriedkov zážitkovej 

pedagogiky počas študentskej pedagogickej praxe priamo v reálnych podmienkach 

regionálneho školstva a v rámci ich profesijnej prípravy. Pretože ak si študenti aktívne osvoja 

možnosti využívania prostriedkov zážitkovej pedagogiky, je reálna šanca, že ich budú využívať 

vo svojej učiteľskej praxi (ako tomu nasvedčujú výsledky výskumu). 

Výsledky nami realizovaného výskumu upriamujú pozornosť na ďalšie vzdelávanie učiteľov. 

Odporúčame (b) v rámci profesijného rozvoja učiteľov ponúkať akreditované programy pre 

učiteľov. Programy aktualizačného vzdelávania so zameraním na implementáciu 

prostriedkov zážitkovej pedagogiky do výchovného a vzdelávacieho procesu majú potenciál 

zefektívniť pedagogickú činnosť učiteľov, no predovšetkým vytvoriť vhodné podmienky pre 

proces tvorby a rozvoja pozitívnej klímy triedy.   
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ZÁVER 

 

Učiteľstvo je profesiou, ktorá si vyžaduje neustále vzdelávanie učiteľov a prispôsobovanie 

svojho pedagogického pôsobenia na žiaka aktuálnym podmienkach a charakteru spoločnosti. 

Etapa prípravy na učiteľské povolanie je nesmierne dôležitá súčasť učiteľského povolania, kedy 

študent učiteľstva získava nevyhnutné profesijné kompetencie pre svoju pedagogickú činnosť. 

Počas pregraduálnej prípravy študentov učiteľstva dochádza k formovaniu osobnosti budúceho 

učiteľa, rozšíreniu jeho teoretických základov pre vykonávanie tejto profesie ako i rozvíjaniu 

jeho schopností. Inovačné tendencie práve v príprave budúcich učiteľov sú nesmierne dôležité 

pre zefektívnenie ich pedagogickej činnosti vo výchovno-vzdelávacom procese, ktorý by mal 

prebiehať v prostredí pozitívnej klímy triedy. 

V teoretickej časti monografie sme analyzovali súčasný stav pregraduálnej prípravy budúcich 

učiteľov v podmienkach slovenského školstva, pričom sme vychádzali z reformných tendencií 

a platných zákonov pre regionálne vzdelávanie, vysokoškolské vzdelávanie i samotné 

vzdelávanie budúcich učiteľov. Zamerali sme sa na možnosti využitia inovačných stratégií 

a metód v príprave budúcich učiteľov, ako i prípravu na dvojrolu učiteľa. Charakterizovali sme  

zážitkovú pedagogiku, jej prostriedky, predovšetkým hru a jej didaktické využitie. Dôraz sme 

kládli na možnosti implementácie zážitkovej pedagogiky do pregraduálnej prípravy, ktoré sme 

podložili SWOT analýzou  implementácie zážitkovej pedagogiky do obsahu študijného plánu 

študentov učiteľstva v podmienkach UPJŠ. Zároveň sme vymedzili pojem klíma triedy, ktorou 

je potrebné sa v súčasnom školstve zaoberať nielen vo vzdelávacom, ale i výchovnom procese. 

Poskytli sme prehľad diagnostických metód klímy triedy, ktoré môže učiteľ aktívne využívať 

vo svojej pedagogickej praxi a efektívne prispôsobovať charakter svojej pedagogickej činnosti 

pri tvorbe pozitívnej klímy triedy.  

V empirickej časti monografie sme prezentovali výsledky výskumu vplyvu odborného 

využívania prostriedkov zážitkovej pedagogiky pri tvorbe klímy triedy. Popísali sme 

metodológiu realizovaného výskumu ako i interpretáciu výskumných zistení. Zisťovali sme, či 

existuje súvislosť medzi prípravou učiteľa na využívanie prostriedkov zážitkovej pedagogiky 

a klímou triedy. Výskumné zistenia nám potvrdili, že ak učiteľ absolvoval počas svojej 

pregraduálnej prípravy predmety so zameraním na implementáciu prostriedkov zážitkovej 

pedagogiky do výchovno-vzdelávacieho procesu, tak dokáže efektívnejšie rozvíjať pozitívnu 

klímy triedy. Počas výskumu sme sledovali vplyv pôsobenia triedneho učiteľa na jednotlivé 

zložky klímy triedy, t.j. spokojnosť, rozpory, súťaživosť, náročnosť učenia a súdržnosť.  

Všetky získané hodnoty aktuálnej klímy triedy v experimentálnej i kontrolnej skupine boli 

v pásme bežných hodnôt. Medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou na vstupe nebol 

verifikovaný štatistický rozdiel. Triedy experimentálnej i kontrolnej skupiny vykazovali pri 

vstupnom meraní charakteristiky dobrej klímy v zložke spokojnosť a slabšej klímy v ostatných 
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zložkách (t.j. rozpory, súťaživosť, náročnosť učenia a súdržnosť). Po experimentálnom zásahu, 

kedy učitelia na triednických hodinách využívali prostriedky zážitkovej pedagogiky odborne 

a neodborne, sa klíma triedy zmenila. Pod pojmom (a) odborné využívanie sme rozumeli 

činnosť učiteľov, ktorí počas svojej pregraduálnej prípravy absolvovali predmety so zameraním 

na implementáciu prostriedkov zážitkovej pedagogiky do výchovno-vzdelávacej práce učiteľa 

a využívali svoje poznatky zo zážitkovej pedagogiky v rámci triednických hodín. Za (b) 

neodborné využívanie sme považovali činnosť učiteľov, ktorí neabsolvovali v rámci svojej 

pregraduálnej prípravy predmety so zameraním na implementáciu prostriedkov zážitkovej 

pedagogiky do výchovno-vzdelávacej práce učiteľa, ale využívajú zážitkovú pedagogiku 

v rámci triednických hodín na základe samoštúdia. Po experimentálnom zásahu sme opätovne 

dotazníkom „Naša trieda“ zisťovali aktuálnu klímu triedy. Experimentálnym zásahom nastali 

najvýraznejšie zmeny v klíme triedy ES. Pozitívne bola ovplyvnená najviac spokojnosť žiakov 

(zmena o 2,31 bodov), následne rozpory (znížili sa o 2,28 bodov), súdržnosť (zvýšila o 2,20 

bodov) a súťaživosť (znížila sa o 2,03 bodov). Najmenej bola experimentálnym zásahom 

ovplyvnená náročnosť učenia sa žiakov (zmena o 0,73 bodov), čo môže byť spôsobené tým, že 

experimentálny zásah prebiehal na triednických hodinách zameraných predovšetkým na 

výchovný proces, nie na vzdelávací. V KS síce nastali zmeny v zložkách klímy, ale boli veľmi 

minimálne, nedosahovali ani jednobodovú zmenu.  Najvýraznejšie klesli rozpory o 0,77 bodov, 

znížila sa súťaživosť o 0,64 bodov a náročnosť učenia sa o 0,06 bodov. Spokojnosť sa zvýšila 

o 0,06 bodov a súdržnosť o 0,09 bodov. Po experimentálnom zásahu nastala zmena 

v charakteristike klímy v experimentálnej skupine vo všetkých jej zložkách, v kontrolnej 

skupine zostala klíma nezmenená. Štatisticky sme tak potvrdili závislosť odborného využívania 

zážitkovej pedagogiky na triednických hodinách pri aktivitách žiakov a jednotlivých zložiek 

klímy. 

Na základe výsledkov výskumu odporúčame venovať sa aktívne zážitkovej pedagogike 

v pregraduálnej príprave tak v oblasti prípravy budúcich učiteľov na vzdelávací ako i výchovný 

proces. Monografia ponúka nielen inšpiráciu na zavedenie predmetu Zážitková pedagogika do 

študijných plánov učiteľstva, ale predovšetkým výskumne potvrdzuje vplyv zážitkovej 

pedagogiky, ktorej prostriedky sa v rámci pregraduálnej prípravy budúci učitelia učia vo svojej 

výchovno-vzdelávacej činnosti aktívne využívať. Je dôležité reflektovať, že kvalita 

vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov ovplyvňuje kvalitu ich ďalšej pedagogickej činnosti 

v školskej praxi.    
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Príloha 1 Profesijné štandardy – Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 

(učiteľ druhého stupňa základnej školy) – začínajúci učiteľ 

 

Požadovaný stupeň vzdelania: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

Kompetenčný profil 

Oblasti Kompetencie 

1. Žiak 

1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky 

žiaka 

1.2 Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa 

žiaka 

1.3 Identifikovať sociokultúrny kontext vývinu žiaka 

2. Výchovno-vzdelávací 

proces 

2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov 

2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 

2.3 Realizovať vyučovanie 

2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa 

žiaka 

3. Profesijný rozvoj  
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj 

3.2 Stotožniť sa s profesijnou rolou a školou 

A. Začínajúci učiteľ druhého stupňa základnej školy 

Oblasť 1. Žiak 

Kompetencia: 1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka 

Požadované 

vedomosti 

 ovládať biologické, psychologické a sociologické aspekty vývinu 

žiakov  

Požadované 

spôsobilosti 

 tvorivo a efektívne využívať vedomosti na identifikovanie 

individuálnych charakteristík žiaka  

 mať základné praktické skúsenosti s identifikáciu individuálnych 

charakteristík žiaka  

Kompetencia: 1.2 Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka 

Požadované 

vedomosti 

 poznať a chápať koncept inštitucionálneho socializačného procesu 

v širších sociálno-vedných súvislostiach  

Požadované 

spôsobilosti 

 mať základné praktické skúsenosti s identifikáciou 

psychologických a sociálnych faktorov učenia sa žiaka  

Kompetencia: 1.3 Identifikovať sociokultúrny kontext vývinu žiaka 

Požadované 

vedomosti 

 ovládať problematiku multikulturality vo vzťahu k žiakovi  

Požadované 

spôsobilosti 

 mať základné praktické skúsenosti s identifikáciou špeciálnych 

výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov v sociokultúrnom kontexte  
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 akceptovať diverzitu žiakov v sociokultúrnom kontexte  

Oblasť 2. Výchovno-vzdelávacia činnosť 

Kompetencia: 2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov 

Požadované 

vedomosti 

 poznať základný obsah, metodológiu a epistemológiu disciplín 

svojej predmetovej špecializácie v súlade s potrebami vzdelávania 

na nižšom sekundárnom stupni  

 poznať metodológiu pedagogického výskumu  

 poznať aktuálne štátne vzdelávacie programy  

Požadované 

spôsobilosti 

 transformovať vedecký systém odboru do didaktického systému 

vyučovacieho predmetu  

 orientovať sa  vo všeobecne záväzných právnych predpisoch 

vzťahujúcich  sa k práci učiteľa, v pedagogickej dokumentácii, 

ďalšej dokumentácii, v ostatných koncepčných a strategických 

dokumentoch a materiáloch školy  

Kompetencia: 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 

Požadované 

vedomosti 

 poznať aplikáciu a integráciu teoretických základov projektovania, 

realizácie a hodnotenia vo vyučovaní  

 poznať teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky v 

príslušnej špecializácii, najmä s ohľadom na projektovanie výučby 

v školskej triede  

Požadované 

spôsobilosti 

 mať základné praktické skúsenosti s plánovaním a organizovaním 

činnosti jednotlivcov a skupín žiakov vo výchovno-vzdelávacom 

procese  

 mať základné praktické skúsenosti s vymedzením cieľov 

vyučovania a ich formuláciou v podobe učebných požiadaviek  

 mať základné praktické skúsenosti s didaktickou analýzou učiva – 

rozložiť obsah učiva na základné prvky (fakty, pojmy, vzťahy, 

postupy)  

 mať základné praktické skúsenosti s výberom základného 

a rozvíjajúceho učiva v kontexte s edukačnými cieľmi a 

individuálnymi potrebami žiakov  

 mať základné praktické skúsenosti s voľbou úloh a činností pre 

žiakov  

 posúdiť vhodnosť a reálnosť plánovania  

Kompetencia: 2.3 Realizovať vyučovanie 

Požadované 

vedomosti 

 poznať súčasné teoretické modely kognitívnej socializácie 

a vzdelávania žiaka  
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 poznať vyučovacie metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa 

žiaka  

 poznať stratégie, metódy a formy rozvíjania gramotnosti žiaka 

(čitateľská, finančná, informačná a pod.) 

 poznať zásady efektívnej komunikácie 

 poznať vplyv verbálnej a neverbálnej komunikácie na klímu 

v triede  

Požadované 

spôsobilosti 

 adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na 

výchovno-vzdelávacie a špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 

žiakov, na konkrétne podmienky školskej triedy a druhu školy  

 mať základné praktické skúsenosti s rozvíjaním kľúčových 

kompetencií žiakov  

 mať základné praktické skúsenosti s riadením výchovno-

vzdelávacej činnosti  a učenia sa skupín a celých tried  

 mať základné praktické skúsenosti s monitorovaním 

a ovplyvňovaním klímy v triede 

 mať základné praktické skúsenosti s efektívnou komunikáciou so 

žiakmi  

 mať základné praktické skúsenosti s využívaním materiálnych 

a technických prostriedkov vo vyučovaní  

 mať základné praktické skúsenosti s rozpoznaním sociálno-

patologických prejavov správania sa žiakov  

Kompetencia: 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka 

Požadované 

vedomosti 

 poznať filozoficko-metodické východiská, formy a druhy 

hodnotenia žiaka a ich psychodidaktické aspekty  

 poznať metodické pokyny týkajúce sa hodnotenia a klasifikácie 

žiakov  

Požadované 

spôsobilosti 

 mať základné praktické skúsenosti s hodnotením žiakov vzhľadom 

na ich vývinové a individuálne charakteristiky  

 mať základné praktické skúsenosti s využívaním rôznych foriem a 

metód hodnotenia  

 mať základné praktické skúsenosti s reflexiou skutočného proces u 

učenia sa a porovnať ho s naprojektovaným procesom 

a uskutočniť korekcie  

 hodnotiť žiakov bez predsudkov a stereotypov  

Oblasť 3. Profesijný rozvoj 

Kompetencia: 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj 
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Požadované 

vedomosti 

 poznať systém kariérového rozvoja pedagogických zamestnancov 

a možnosti kariérového rastu  

 poznať metódy sebavzdelávania  

 poznať metódy výskumu a vývoja v oblasti pedagogickej praxe  

Požadované 

spôsobilosti 

 mať základné praktické skúsenosti s komunikáciou pedagogických 

a odborových poznatkov so širším prostredím laickej i profesijnej 

komunity  

 stanoviť si ciele svojho profesijného rozvoja  

 používať metódy výskumu a vývoja  

 stotožniť sa s nevyhnutnosťou celoživotne sa vzdelávať  

Kompetencia: 3.2 Stotožniť sa s profesijnou rolou a školou 

Požadované 

vedomosti 

 poznať organizačné charakteristiky školského systému, ako aj 

inštitucionálne pravidlá školy  

 poznať základné teórie učiteľskej profesie  

 poznať základnú štruktúru profesie a profesijného zázemia odboru  

Požadované 

spôsobilosti 

 reflektovať a zdokonaľovať efektivitu vlastnej učiteľskej činnosti  

 identifikovať sa s vlastnou profesiou  

Zdroj: Pokyn ministra č. 39/2017 
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Príloha 2 Profesijné štandardy – Učiteľ pre nižšie stredné odborné 

vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné 

všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie 

a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy) 

 

Požadovaný stupeň vzdelania: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

Časť I. Učiteľ strednej školy - vyučovanie akademických predmetov 

Kompetenčný profil 

Oblasti Kompetencie 

1. Žiak 

1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka 

1.2 Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka 

1.3 Identifikovať sociokultúrny kontext vývinu žiaka 

2. Výchovno-

vzdelávací proces 

2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov 

2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 

2.3 Realizovať vyučovanie 

2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka 

3. Profesijný rozvoj  
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj 

3.2 Stotožniť sa s profesijnou rolou a školou 

A. Začínajúci učiteľ strednej školy  

Oblasť 1. Žiak 

Kompetencia: 1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka 

Požadované 

vedomosti 

 ovládať biologické, psychologické a sociologické aspekty vývinu 

žiaka príslušného vekového obdobia   

 poznať teoretické východiská pedagogickej diagnostiky  

Požadované 

spôsobilosti 

 tvorivo a efektívne využívať vedomosti na identifikovanie 

individuálnych charakteristík žiaka  

 mať základné praktické skúsenosti s identifikáciu individuálnych 

charakteristík žiaka  

Kompetencia: 1.2 Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka 

Požadované 

vedomosti 

 poznať a chápať koncept inštitucionálneho socializačného procesu v 

širších sociálno-vedných súvislostiach  

Požadované 

spôsobilosti 

 identifikovať učebný štýl a individuálne výchovno-vzdelávacie 

potreby žiakov (intaktní žiaci, žiaci so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami)  

 identifikovať individuálne charakteristiky žiaka  

Kompetencia: 1.3 Identifikovať sociokultúrny kontext vývinu žiaka 
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Požadované 

vedomosti 

 ovládať problematiku multikulturality vo vzťahu k žiakovi  

Požadované 

spôsobilosti 

 identifikovať charakteristiky žiaka vyplývajúce z jeho 

sociokultúrneho prostredia  

Oblasť 2. Výchovno-vzdelávacia činnosť 

Kompetencia: 2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov 

Požadované 

vedomosti 

 poznať základný obsah, metodológiu a epistemológiu disciplín 

svojej predmetovej špecializácie v súlade s potrebami vzdelávania 

na strednom stupni  

 poznať aktuálne štátne vzdelávacie programy a povinnú školskú 

dokumentáciu  

Požadované 

spôsobilosti 

 transformovať vedecký systém odboru do didaktického systému 

vyučovacieho predmetu  

 orientovať sa  vo všeobecne záväzných právnych predpisoch 

vzťahujúcich  sa k práci učiteľa, v pedagogickej dokumentácii, 

ďalšej dokumentácii, v ostatných koncepčných a strategických 

dokumentoch a materiáloch školy 

Kompetencia: 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 

Požadované 

vedomosti 

 poznať aplikáciu a integráciu teoretických základov projektovania, 

realizácie a hodnotenia vo vyučovaní  

 poznať teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky v 

príslušnej špecializácii, najmä s ohľadom na projektovanie výučby 

v školskej triede  

Požadované 

spôsobilosti 

 mať základné praktické skúsenosti s plánovaním a organizovaním 

činnosti jednotlivcov a skupín žiakov vo výchovno-vzdelávacom 

procese  

 mať základné praktické skúsenosti s vymedzením cieľov 

vyučovania a ich formuláciou v podobe učebných požiadaviek  

 mať základné praktické skúsenosti s didaktickou analýzou učiva – 

rozložiť obsah učiva na základné prvky (fakty, pojmy, vzťahy, 

postupy)  

 mať základné praktické skúsenosti s výberom základného 

a rozvíjajúceho učiva v kontexte s edukačnými cieľmi a 

individuálnymi potrebami žiakov a požiadavkami praxe  

 mať základné praktické skúsenosti s voľbou úloh a činností pre 

žiakov  

 posúdiť vhodnosť a reálnosť plánovania  

Kompetencia: 2.3 Realizovať vyučovanie 
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Požadované 

vedomosti 

 poznať súčasné teoretické modely kognitívnej socializácie 

a vzdelávania žiaka  

 poznať vyučovacie metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa 

žiaka  

 poznať stratégie, metódy a formy rozvíjania gramotnosti žiaka 

(čitateľská, finančná, informačná a pod.) 

 poznať zásady efektívnej komunikácie  

 poznať vplyv verbálnej a neverbálnej komunikácie na klímu 

v triede  

Požadované 

spôsobilosti 

 adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na 

výchovno-vzdelávacie a špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 

žiakov, na konkrétne podmienky školskej triedy a druhu školy  

 mať základné praktické skúsenosti s rozvíjaním kľúčových 

kompetencií žiakov  

 mať základné praktické skúsenosti s riadením výchovno-

vzdelávacej činnosti  a učenia sa skupín a celých tried  

 mať základné praktické skúsenosti s monitorovaním 

a ovplyvňovaním klímy v triede  

 mať základné praktické skúsenosti s efektívnou komunikáciou so 

žiakmi  

 mať základné praktické skúsenosti s využívaním materiálnych 

a technických prostriedkov vo vyučovaní  

 viesť žiakov k pochopeniu a uvedomelému dodržiavaniu zásad 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a základov ochrany 

životného prostredia  

 mať základné praktické skúsenosti s rozpoznaním sociálno-

patologické prejavov správania sa žiakov  

Kompetencia: 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka 

Požadované 

vedomosti 

 poznať filozoficko-metodické východiská, formy a druhy 

hodnotenia žiaka a ich psychodidaktické aspekty  

 poznať metodické pokyny týkajúce sa hodnotenia a klasifikácie 

žiakov  

Požadované 

spôsobilosti 

 mať základné praktické skúsenosti s hodnotením žiakov vzhľadom 

na ich vývinové a individuálne charakteristiky  

 mať základné praktické skúsenosti s využívaním rôznych foriem a 

metód hodnotenia   
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 mať základné praktické skúsenosti s reflexiou skutočného proces u 

učenia sa a porovnať ho s naprojektovaným procesom a uskutočniť 

korekcie  

 hodnotiť žiakov bez predsudkov a stereotypov  

Oblasť 3. Profesijný rozvoj 

Kompetencia: 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj 

Požadované 

vedomosti 

 poznať systém kariérového rozvoja pedagogických zamestnancov 

a možnosti kariérového rastu  

 poznať metódy sebavzdelávania  

 poznať metódy výskumu a vývoja v oblasti pedagogickej praxe  

Požadované 

spôsobilosti 

 mať základné praktické skúsenosti s komunikáciou pedagogických 

a odborových poznatkov so širším prostredím laickej i profesijnej 

komunity  

 stanoviť si ciele svojho profesijného rozvoja  

 používať metódy výskumu a vývoja  

stotožniť sa s nevyhnutnosťou celoživotne sa vzdelávať  

Kompetencia: 3.2 Stotožniť sa s profesijnou rolou a školou 

Požadované 

vedomosti 

 poznať organizačné charakteristiky školského systému, ako aj 

inštitucionálne pravidlá školy  

 poznať základné teórie učiteľskej profesie  

 poznať základnú štruktúru profesie a profesijného zázemia odboru  

Požadované 

spôsobilosti 

 reflektovať a zdokonaľovať efektivitu vlastnej učiteľskej činnosti  

 identifikácia s vlastnou profesiou  

Zdroj: Pokyn ministra č. 39/2017 
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Príloha 3 Profesijné štandardy – Triedny učiteľ – začínajúci učiteľ 

 

Kompetenčný profil 

Oblasti Kompetencie 

1. Dieťa/Žiak 

1.1 Identifikovať individuálne a vývinové charakteristiky 

dieťaťa/žiaka 

1.2 Identifikovať sociokultúrny kontext vývinu dieťaťa/žiaka 

2. Vedenie tried 

2.1 Ovládať obsah špecializácie 

2.2 Plánovať a projektovať činnosť triedneho učiteľa 

2.3 Realizovať činnosť triedneho učiteľa 

2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky činnosti triedneho učiteľa 

3. Profesijný 

rozvoj  

3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj 

3.2 Stotožniť sa s rolou špecialistu a školou 

Oblasť 1. Dieťa/žiak 

Kompetencia: 1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa/žiaka 

Požadované 

vedomosti 

 poznať špecifiká psychosomatického vývinu dieťaťa/žiaka 

príslušného vekového obdobia 

 poznať špecifiká učenia sa a správania detí/žiakov 

 poznať problematiku zdravotného oslabenia, znevýhodnenia a 

postihnutia detí/žiakov 

 poznať metódy a nástroje identifikácie vývinových 

a individuálnych charakteristík dieťaťa/žiaka 

 poznať metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky na identifikáciu 

faktorov učenia sa a správania detí/žiakov 

Požadované 

spôsobilosti 

 identifikovať osobnostné charakteristiky dieťaťa/žiaka 

 identifikovať učebný štýl a individuálne výchovno-vzdelávacie 

potreby detí/žiakov 

Preukázanie 

kompetencií 

 triedny učiteľ s využitím metód a nástrojov pedagogickej 

diagnostiky identifikuje špecifiká v osobnostnom vývine 

dieťaťa/žiaka v triede, učebné štýly a správanie sa detí/žiakov v 

triede, príčiny problémov v učení a správaní sa detí/žiakov v triede: 

 na základe vlastných zistení, 

 na základe podnetu od iných učiteľov, zákonného zástupcu, 

resp. iných pedagogických zamestnancov 

 interpretuje výsledky pedagogickej diagnostiky a vyvodí závery pre 

činnosť triedneho učiteľa 
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 v spolupráci s poradenským zariadením vypracováva individuálny 

vzdelávací plán pre žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami 

Kompetencia: 1.2 Identifikovať a analyzovať sociokultúrne prostredie a jeho vplyv na 

dieťa/žiaka 

Požadované 

vedomosti 

 poznať sociokultúrne prostredie detí/žiakov v triede 

Požadované 

spôsobilosti 

 identifikovať sociokultúrne špecifiká, ktoré vplývajú na vývin, 

správanie a učenie sa detí/žiakov v triede 

Preukázanie 

kompetencií 

 triedny učiteľ s využitím metód a nástrojov pedagogickej 

diagnostiky identifikuje špecifiká sociálneho a kultúrneho 

prostredia (komunita, etnická skupina, rovesnícka skupina, rodina 

a pod.) detí/žiakov v triede: 

 na základe vlastných zistení, 

 na základe osobného kontaktu, záujmu dieťaťa/žiaka, 

 na základe podnetu od iných pedagogických zamestnancov, 

zákonného zástupcu a pod. 

 interpretuje výsledky pedagogickej diagnostiky a vyvodí závery pre 

činnosť triedneho učiteľa 

Oblasť 2. Vedenie tried 

Kompetencia: 2.1 Ovládať obsah špecializácie 

Požadované 

vedomosti 

 poznať teoretické východiská vedenia triedy 

 poznať všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s výkonom 

práce triedneho učiteľa 

 poznať základnú dokumentáciu súvisiacu s prácou triedneho učiteľa 

 poznať možnosti spolupráce s  odborníkmi a inštitúciami, ktoré sa 

priamo alebo nepriamo podieľajú na výchove a vzdelávaní detí 

a žiakov 

Požadované 

spôsobilosti 

 aplikovať teoretické poznatky v praxi 

 uplatňovať právne normy v oblasti pedagogického pôsobenia 

Preukázanie 

kompetencií 

 na základe diagnostických zistení aplikuje teoretické poznatky 

z oblasti vedenia triedy v závislosti od typu problému a potrieb 

dieťaťa/žiaka 

 dodržiava právne normy a využíva ich v procese vedenia triedy 

 spolupracuje s  odborníkmi a inštitúciami, ktoré sa podieľajú na 

výchove a vzdelávaní detí a žiakov 

 vedie pedagogickú dokumentáciu súvisiacu s prácou triedneho 

učiteľa 
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Kompetencia: 2.2 Plánovať a projektovať činnosť triedneho učiteľa 

Požadované 

vedomosti 

 poznať teoretické východiská plánovania a projektovania činnosti 

triedneho učiteľa 

Požadované 

spôsobilosti 

 plánovať projekty činnosti triedneho učiteľa 

 vytvoriť projekt rozvoja personálnych a sociálnych zručností 

jednotlivca a triedy 

 zvoliť vhodnú stratégiu výchovného pôsobenia vychádzajúcu 

z poznania dieťaťa /žiaka, resp. skupiny detí/žiakov 

Preukázanie 

kompetencií 

 plánuje a projektuje: 

 činnosti podporujúce rozvoj personálnych a sociálnych 

zručností jednotlivca a triedy, 

 aktivity na riešenie problémov v učení sa a správaní 

detí/žiakov triedy, 

 aktívnu účasť triedy na živote školy, 

 aktivity podporujúce kooperáciu s pedagogickými 

zamestnancami a odbornými zamestnancami, ktorí sa 

podieľajú na výchove a vzdelávaní detí/žiakov triedy, 

 spoluprácu so  zákonnými zástupcami detí/žiakov a širšou 

verejnosťou, 

 spolupracuje pri plánovaní aktivít poradných orgánov školy 

 flexibilne reaguje na podnety a ponuky z vonkajšieho prostredia 

(napr. projektové výzvy, dobrovoľnícke aktivity a pod.) 

a implementuje resp. iniciuje ich zapracovanie do plánov 

Kompetencia: 2.3 Realizovať činnosť triedneho učiteľa 

Požadované 

vedomosti 

 poznať stratégie personálneho a sociálneho rozvoja dieťaťa/žiaka 

 poznať zásady efektívnej komunikácie 

Požadované 

spôsobilosti 

 aplikovať stratégie personálneho a sociálneho rozvoja dieťaťa/žiaka 

 ovplyvňovať pozitívnu klímu v triede a prostredie podnecujúce 

rozvoj osobnosti dieťaťa/žiaka 

 spolupracovať so zákonnými zástupcami detí/žiakov, 

pedagogickými a odbornými zamestnancami školy a školskou 

komunitou 

 podporovať rozvoj detí/žiakov v oblasti ich záujmov 

 viesť a motivovať detí/žiakov k autoregulatívnemu vzťahu k sebe 

samému 

 viesť evidenciu o deťoch/žiakoch, ich personálnom a sociálnom 

rozvoji 
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 identifikovať potreby zákonných poradcov vo vzťahu ku škole 

a rozvoju ich dieťaťa/žiaka 

Preukázanie 

kompetencií 

 na základe výsledkov pedagogickej diagnostiky ovplyvňuje 

pozitívnu klímu v triede a podnecuje individuálny rozvoj 

jednotlivcov 

 citlivo rieši individuálne problémy detí/žiakov s dôrazom na 

budovanie dôvery, úcty a vzájomného rešpektovania 

 uplatňuje prosociálne správanie vo vzťahu k deťom/žiakom 

 uplatňuje stratégie predchádzania sociálno-patologických prejavov 

detí/žiakov 

 efektívne komunikuje a spolupracuje so zákonnými zástupcami detí 

/žiakov, vyučujúcimi v triede a ďalšími pedagogickými 

zamestnancami a odbornými zamestnancami a špecialistami 

 koordinuje poradenstvo deťom/žiakom a ich zákonným zástupcov 

v súlade s ich špeciálnymi potrebami 

 vedie predpísanú pedagogickú dokumentáciu v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi 

Kompetencia: 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky činnosti triedneho učiteľa 

Požadované 

vedomosti 

 poznať teoretické východiská hodnotenia činnosti špecialistu 

 poznať metódy a nástroje hodnotenia činnosti špecialistu 

Požadované 

spôsobilosti 

 stanoviť kritériá hodnotenia priebehu a výsledkov činnosti 

triedneho učiteľa 

 rozvíjať sebahodnotenie a vzájomné hodnotenie detí/žiakov 

 spoluvytvárať kritériá na hodnotenie a hodnotiť procesy výchovy  a 

vzdelávania v triede 

 vyvodiť závery z hodnotenia a uskutočniť korekcie 

Preukázanie 

kompetencií 

 zapája deti a žiakov do tvorby kritérií hodnotenia 

 vytvára situácie na rozvoj sebahodnotenia detí a žiakov a na 

hodnotenie práce skupiny 

 podporuje samostatnosť a zodpovednosť detí a žiakov za výsledky 

ich učenia sa 

 pri hodnotení detí/žiakov využíva individuálnu vzťahovú normu 

(hodnotí individuálny pokrok dieťaťa/žiaka) 

 oceňuje pozitívne prejavy učenia a správania sa detí a žiakov 

 na základe výsledkov hodnotenia plánuje ďalšie aktivity v triede 

Oblasť 3. Profesijný rozvoj 

Kompetencia: 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj 
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Požadované 

vedomosti 

 poznať svoje osobné dispozície a limity, hodnoty, silné a slabé 

stránky a dokázať ich využiť v činnosti špecialistu 

 poznať trendy vývoja spoločnosti a trendy v oblasti výchovy, 

vzdelávania a možnosti odbornej starostlivosti o jednotlivca 

a skupinu 

Požadované 

spôsobilosti 

 stanoviť si ciele sebarozvoja profesijných kompetencií triedneho 

učiteľa  a napĺňať ich 

Preukázanie 

kompetencií 

 reflektuje a priebežne vyhodnocuje úroveň svojich 

špecializovaných kompetencií v kontexte profesijného štandardu 

 reflektuje a hodnotí vlastnú činnosť špecialistu 

 využíva spätnú väzbu od pedagogických zamestnancov, odborných 

zamestnancov, žiakov, zákonných zástupcov a pod. na svoj ďalší 

profesijný rast a sebarozvoj 

 na základe reflexie a sebareflexie vypracuje a realizuje plán 

osobného a profesijného rozvoja/rastu 

 využíva možnosti a rôzne formy celoživotného vzdelávania 

Kompetencia: 3.2 Stotožniť sa s rolou špecialistu a školou 

Požadované 

vedomosti 

 poznať poslanie a ciele školy 

Požadované 

spôsobilosti 

 stotožniť sa s poslaním a víziou a deklarovanými hodnotami školy 

 stotožniť sa s rolou špecialistu 

 podporovať spoluprácu a podporovať partnerstvo školy a rodiny 

 správať sa v súlade s etikou práce špecialistu 

Preukázanie 

kompetencií 

 vystupuje ako reprezentant  školy: 

 vo vzťahu k  zákonným zástupcom a ďalším partnerom školy, 

 vo vzťahu k verejnosti, 

 spolupracuje s pedagogickými a odbornými zamestnancami, 

rodinou, komunitou a odbornými inštitúciami 

 prezentuje vlastné odborné skúsenosti na odborných fórach, 

v médiách 

 pozitívne ovplyvňuje kultúru školy 

Zdroj: Pokyn ministra č. 39/2017 
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Príloha 4 Informačný list predmetu Zážitková pedagogika 

 

Informačný list predmetu 

Vysoká škola: 

Fakulta: 

Kód predmetu: ZZP Názov predmetu: Zážitková pedagogika 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Forma výučby: prednáška / cvičenie 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 

Týždenný: 1 / 2    Za obdobie štúdia: 14 / 28 

Metóda štúdia: prezenčná 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3. 

Stupeň štúdia: II. 

Podmieňujúce predmety: Pedagogika pre učiteľov, Didaktika pre učiteľov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

40% seminárna práca (návrh implementácie zážitkového učenia vo vybranom predmete 

študijného odboru, návrh implementácie výchovy zážitkom vo vybranej téme triednickej 

hodiny), prezentácia seminárnej práce (mikrovýstup)  

60% písomná skúška (s praktickou časťou – návrh zážitkovej aktivity podľa pridelenej témy).  

Celkové (sumatívne) hodnotenie je prevodom získaných bodov podľa transformačného 

kľúča na hodnotiace stupne. 

Výsledky vzdelávania: 

Analyzovať teoretické základy zážitkovej pedagogiky, uviesť príklady implementácie 

prostriedkov zážitkovej pedagogiky do vzdelávacieho a výchovného procesu pedagogickej 

práce budúcich učiteľov. Analyzovať podstatu zážitkových aktivít vo vzdelávacom a 

výchovnom procese v rámci vyučovania, triednických hodín a mimoškolských aktivít. 

Tvorivo implementovať prostriedky zážitkovej pedagogiky do vyučovacieho procesu. 

Stručná osnova predmetu: 

Vznik a vývoj zážitkovej pedagogiky. Postavenie, význam zážitkovej pedagogiky. 

Koncepcie zážitkovej pedagogiky. Uplatnenie zážitkovej pedagogiky vo vzdelávacom 

a výchovnom procese. Charakteristiky a základné pojmy zážitkovej pedagogiky. Prostriedky 

zážitkovej pedagogiky a ich využitie v pedagogickej práci učiteľa. Hra, jej význam, 

podmienky uplatnenia, klasifikácia hier, kritéria hier. Postup prípravy a realizácie hry vo 
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vzdelávacom a výchovnom procese v školách. Tvorba zážitkových aktivít v rámci 

vzdelávacieho a výchovného procesu v školách. Praktické overenie (mikrovýstup) 

navrhnutých zážitkových aktivít v rámci mikroedukácie.  

Odporúčaná literatúra: 

Brestovanský, M.: Pedagogika voľného času 2. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej 

univerzity, 2013. 105s.  

Cangelosi, J.S.: Stratégie řízení třídy. Jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Praha: 

Portál, 2006. 296s.  

Dytrtová, R., Krhutová, M.: Učitel. Příprava na profesi. Praha: Grada, 2009. 128 s.  

Franc, D., Zounková, D., Martin, A.: Učení zážitkem a hrou - praktická příručka instruktora. 

Brno: Computer Press, a.s., 2007. 208s.  

Hanuš, R., Chytilová, L. 2009. Zážitkově pedagogické učení. Praha, Grada Publishing, a.s. 

2009. 192s.  

Instruktoři Brno: Fond her: 52 nejlepších her z akcí a kurzů. Brno: Computer Press, a.s., 

2007. 218s.  

Jirásek, I.: Vymezení pojmu zážitková pedagogika. In: Gymnasion, 2004, č.1, s. 6-16 

Kapšová, J.: Zážitková pedagogika [online]. In: ZOOM-M Zaostrené ne mladých. Bratislava, 

2008. č.3, s.4-6. [cit. 2011-01-03]. Dostupné z URL: <http://www.mladez.sk/zoom/wp-

content/uploads/2008/12/2008_3.pdf> 

Neuman, J.: Dobrodružné hry a cvičení v přírode. Praha: Portál, 2011. 328s.  

Orosová, R.: Zážitková pedagogika vo výchovnom pôsobení triedneho učiteľa. Košice: 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011. 128s.  

Pelánek, R.: Příručka instruktora zážitkových akcí. Praha: Portál, 2013. 208s.  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

Poznámky: 

Schválil: 
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Príloha 5 Dotazník na diagnostikovanie klímy triedy MCI – „Naša trieda“  

(spracované podľa Lašek, 1990) 

 

Kód triedy:................................. 

 

Milá žiačka, milý žiak, 

máš pred sebou dotazník, prostredníctvom ktorého by sme chceli zistiť klímu v tvojej triede. 

Nemusíš sa ničoho obávať, nejde o žiadny test, chceme poznať iba tvoj názor na spolužiakov, 

na to, ako sa správajú a aká je tvoja trieda. Pozorne si postupne čítaj vety. Ak s uvedeným 

tvrdením súhlasíš, zakrúžkuj ÁNO. Ak s tvrdením nesúhlasíš, zakrúžkuj NIE. Ak sa nevieš 

rozhodnúť, zakrúžkuj NEVIEM. Ak by si sa pomýlil, alebo si odpoveď rozmyslíš, prečiarkni 

krížikom odpoveď, ktorú chceš opraviť a zakrúžkuj tú, ktorá platí. Vyjadri sa, prosíme, ku 

každej vete, nevynechaj, nepreskakuj žiadnu. 

Ďakujeme ti a nezabudni, že dotazník nepodpisuješ  . 

 

1. Spolužiakov zaujíma práca v škole. ÁNO NIE NEVIEM 

2. Spolužiaci sa medzi sebou vždy bijú. ÁNO NIE NEVIEM 

3. 
Spolužiaci často súťažia, aby sa dozvedeli, kto je 

najlepší. 
ÁNO NIE NEVIEM 

4. V našej triede je učenie ťažké, máme veľa práce. ÁNO NIE NEVIEM 

5. V našej triede je každý mojím kamarátom. ÁNO NIE NEVIEM 

6. Niektorí spolužiaci sú nešťastní. ÁNO NIE NEVIEM 

7. Niektorí spolužiaci sú skúpi. ÁNO NIE NEVIEM 

8. 
Mnoho spolužiakov si praje, aby ich práce boli 

lepšie ako ostatných. 
ÁNO NIE NEVIEM 

9. 
Mnoho spolužiakov dokáže urobiť svoju prácu bez 

cudzej pomoci. 
ÁNO NIE NEVIEM 

10. Niektorí spolužiaci nie sú mojimi kamarátmi. ÁNO NIE NEVIEM 
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11. Spolužiaci majú našu triedu radi. ÁNO NIE NEVIEM 

12. 
Mnoho spolužiakov robí ostatným v triede zámerne 

zle. 
ÁNO NIE NEVIEM 

13. 
Niektorým spolužiakom je nepríjemné, keď nemajú 

tak dobré výsledky ako ostatní. 
ÁNO NIE NEVIEM 

14. V našej triede vedia pracovať iba šikovní žiaci. ÁNO NIE NEVIEM 

15. Všetci spolužiaci sú moji dôverní kamaráti. ÁNO NIE NEVIEM 

16. Niektorým spolužiakom sa v triede nepáči. ÁNO NIE NEVIEM 

17. 
Niektorí spolužiaci chcú, aby sa im ostatní vždy 

prispôsobovali. 
ÁNO NIE NEVIEM 

18. 
Niektorí spolužiaci sa vždy snažia urobiť prácu 

lepšie ako ostatní. 
ÁNO NIE NEVIEM 

19. Práca v škole je namáhavá. ÁNO NIE NEVIEM 

20. Všetci spolužiaci medzi sebou dobre vychádzajú. ÁNO NIE NEVIEM 

21. V našej triede je zábava. ÁNO NIE NEVIEM 

22. Spolužiaci sa medzi sebou veľmi často hádajú. ÁNO NIE NEVIEM 

23. Niektorí spolužiaci chcú byť stále najlepší. ÁNO NIE NEVIEM 

24. 
Väčšina spolužiakov vie, ako má robiť svoju prácu, 

vedia sa učiť. 
ÁNO NIE NEVIEM 

25. Spolužiaci sa majú medzi sebou radi ako priatelia. ÁNO NIE NEVIEM 
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