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Profil časopisu Edukácia 

Vedecko-odborný časopis Edukácia je zameraný na problematiku vzdelávania a 
výchovy v oblasti základného, stredného a vysokého školstva. Zreteľ kladie na súčasný 
stav a perspektívy edukačnej praxe, aktuálne aspekty pregraduálnej prípravy učiteľov, 
sociálnej pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, ako aj pedagogické a psychologické 
aspekty výchovy v základných výchovných inštitúciách z pohľadu širokej pedagogickej 
verejnosti. Je určený vedeckým pracovníkom, mladým vysokoškolským učiteľom, 
doktorandom, ako aj odborným a pedagogickým pracovníkom s cieľom prezentovať 
trendy v edukácii a vyvolať diskusiu k aktuálnym otázkam prezentovaných oblastí 
výchovy a vzdelávania. 

Ciele vedecko-odborného časopisu Edukácia 

 prezentovať súčasné postavenie a funkciu pedagóga v edukačnej praxi a jeho
perspektívy,
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koncepciám,

 prezentovať aktuálne trendy v pregraduálnej príprave pedagógov,

 prezentovať výsledky empirických výskumov z oblasti pedagogiky, sociálnej
pedagogiky, špeciálnej pedagogiky a psychológie v prostredí rodiny, školy a
mimoškolských výchovných inštitúcií.
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PSYCHOLOGICKÁ GRAMOTNOSŤ UČITEĽA – KONCEPT, 
ZLOŽKY, APLIKÁCIA  

PSYCHOLOGICAL LITERACY OF TEACHER – CONCEPT, 
COMPONENTS, APPLICATION 

Marianna Berinšterová, Katarína Fuchsová, Jana Kapová 

Ústav pedagogiky, andragogiky a psychológie, Fakulta humanitných a prírodných vied, 
PU v Prešove 

 

Abstract:  

Psychological literacy is still a less elaborated concept in Slovak and foreign 
researches. In general, psychological literacy represents the ability to apply 
psychological knowledge adaptively, while managing the requirements of the social 
environment and profession. Psychological literacy is most often associated with study 
of psychology, in relation to the teaching profession it is mentioned rarely. Specific 
requirements for the teaching profession lead to the need to define teachers' 
psychological literacy. The aim of the paper is to introduce the concept of psychological 
literacy, its components (functional, interactive, critical) and levels (knowledge, skills, 
attitudes). The described application context take into account the role of the teacher as 
an educator and a significant adult. The use of the concept of psychological literacy in 
the undergraduate psychological education of teachers, but also in continuous 
education can be a tool for the development and improvement of teacher education.  
The need for innovation in undergraduate teacher education is also confirmed by 
several researches dealing with the teaching profession. 

Key words:  

psychological literacy, teacher, pupil, significant adult 

 

Úvod  

Inovácie pregraduálnej prípravy pedagógov sú v rámci potreby skvalitňovania školstva 
aktuálnou spoločenskou témou. Výskumy ukazujú, že edukačná rola učiteľa, a hlavne 
jej účinnosť spočíva okrem deklaratívnych a procedurálnych vedomostí súvisiacich s 
predmetmi, ktoré vyučujú aj s viacerými kompetenciami, ktorých základ spočíva v 
sociálno-osobnostných charakteristikách, psychologických poznatkoch a schopnosti ich 
aplikovať vo vyučovacom procese (Kunter et al., 2013; Rimm-Kaufman, Hamre, 2010). 
Cieľom tohto príspevku je priblížiť koncept psychologickej gramotnosti, popísať 
špecifiká psychologickej gramotnosti učiteľov a priblížiť možnú aplikáciu v príprave 
budúcich učiteľov.   

Definícia psychologickej gramotnosti 

V rámci vedeckovýskumných aktivít sa v zahraničí psychologickej gramotnosti venuje 
viac pozornosti ako na Slovensku. Jej pôvodné chápanie sa viazalo na základnú 
psychologickú gramotnosť študentov a absolventov psychológie (Boneau, 1990). 
Napriek tomu, že tento koncept nezodpovedá dnešnému chápaniu psychologickej 
gramotnosti, z akademickej pôdy sa pojem rýchlo rozšíril a dnes už nehovoríme len o 
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psychologickej gramotnosti študentov a absolventov štúdia psychológie, ale o 
psychologickej gramotnosti národa alebo o psychologicky gramotných občanoch 
(Cranney & Dunn, 2011). McGovern a kol. (2010) sumarizujú, že byť psychologicky 
gramotný znamená: mať základné poznatky z oblasti psychológie, vedecky myslieť, 
kreatívne a kriticky pristupovať k riešeniu problémov, aplikovať psychologické princípy 
pri riešení problémov v sociálnom prostredí, konať morálne (eticky), efektívne 
komunikovať, rešpektovať rozmanitosť a kriticky hodnotiť informácie, vlastné správanie 
a správanie i prežívanie iných.  

Hoci sa definície psychologickej gramotnosti rôznia, objavujú sa v nich vo všeobecnosti 
prvky nasledujúceho prístupu: "Psychologická gramotnosť predstavuje spôsobilosť 
aplikovať psychologické poznatky adaptívne, pri zvládaní požiadaviek sociálneho 
prostredia a profesie“ (Roberts, Heritege, Gasson, 2015). V tejto definícii je zdôraznená 
profesia so svojimi špecifickými potrebami ako jedna z oblastí, v ktorej by sa 
psychologická gramotnosť mala uplatňovať. Halpern a kol. (2010) ju dokonca považujú 
za faktor podporujúci zamestnateľnosť a participáciu v občianskej spoločnosti. V tejto 
súvislosti je potrebné vnímať charakteristické potreby jednotlivých profesií, v rámci 
ktorých môžu dimenzie psychologickej gramotnosti variovať.   

Pedagogická profesia a psychologická gramotnosť 

Psychologická gramotnosť učiteľov je oblasťou, ktorá bola doposiaľ skúmaná 
a rozpracovaná v menšej nižšej miere, pričom pozornosť bola venovaná prevažne 
psychologickej gramotnosti študentov učiteľských odborov. V týchto súvislostiach 
Sokolová a kol. (2013) navrhujú trojúrovňový model psychologickej gramotnosti, kde 
rozlíšili: funkčnú psychologickú gramotnosť- komunikácia informácií, predstavujúca po 
obsahovej stránke faktické informácie o podstate prežívania a správania jedinca a o 
princípoch a zákonitostiach psychológie; interaktívnu psychologickú gramotnosť- rozvoj 
individuálnych spôsobilostí a sociálnych schopností a kritickú gramotnosť- osobnú a 
komunitnú zodpovednosť, predstavujúcu po obsahovej stránke kritické hodnotenie 
psychologického poznania. Podľa uvedených autorov je psychologickej gramotnosti 
obsahovo najbližší koncept zdravotnej gramotnosti, ich teoretický model vychádza z 
prístupu Nutbeama (2000, in Sokolová a kol, 2013), chýba však jeho empirické 
overenie.  

Roberts, Heritege a Gasson (2015) v intenciách psychologickej gramotnosti študentov 
uvažujú nad hodnotením a monitorovaním ich študijného pokroku. Z výsledkov ich 
výskumu vyplýva, že konštrukt psychologickej gramotnosti najlepšie reprezentujú tri 
faktory: reflexia  psychogických poznatkov (reflective processes), spôsobilosť využívať 
psychológiu (generic graduate attributes) a porozumenie psychológii ako vede 
prispievajúcej k pomoci iným (psychology as a helping profession). Výskum sa týkal 
študentov psychológie, nie študentov učiteľských odborov. Z uvedeného vyplýva 
potreba výskumne sa zamerať na psychologickú gramotnosť študentov a absolventov 
učiteľských odborov. 

Učiteľ ako významný dospelý a psychologická gramotnosť  

Osoba učiteľa predstavuje na jednej strane edukátora, ktorý žiakom sprostredkúva 
vedomosti, ale je tiež významnou osobou v živote detí a dospievajúcich (Galbo, 1986). 
Utváranie bezpečného prostredia pre vyučovanie a učenie predpokladá, že učiteľ bude 
odpovedať na psychologické potreby žiakov (Gold 1999). Constantine, Benard a Diaz 
(1999) konkretizujú, že tieto potreby sú v prostredí školy napĺňané pokiaľ významní 
dospelí (učitelia) poskytujú emocionálnu oporu a konzistentne vyjadrujú pozitívny postoj 
k očakávaným výkonom žiakov. 
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Napĺňanie psychologických potrieb súvisí tiež s rozvojom osobnosti žiakov. Bjorklund-
Young a Ronda (2017) zdôrazňujú schopnosť učiteľa rozvinúť non-kognitívne zložky 
osobnosti. Hovoria o nasledovných: well-being, pripútanie, angažovanosť a záväzok 
voči škole (attachment, involvement, commitment), vytrvalosť a ochota pracovať na 
dosahovaní dlhodobých cieľov a presvedčenie o vlastných schopnostiach a možnosti 
ich rozvíjania. V tejto súvislosti sa psychologická gramotnosť učiteľa viaže na tzv. 
metakognitívne spôsobilosti (Schunk, 2008), predstavujúce schopnosť využiť 
nadobudnuté vedomosti a spôsobilosti, rozhodnúť sa pre vhodné zdroje informácií 
a stratégie riešenia konkrétnej situácie. Rovnako metakognitívne spôsobilosti 
znamenajú, že osoba vie, kedy a akým spôsobom účinne využiť konkrétne vedomosti 
a spôsobilosti. Psychologická gramotnosť učiteľa ako významného dospelého by 
v súvislosti s napĺňaním psychologických potrieb žiakov a rozvíjaním ich osobnosti 
mala spočívať práve v kvalite metakognitívnych spôsobilostí, ktorých základom sú 
teoretické vedomosti psychologických disciplín, ich kritické hodnotenie a spôsobilosť 
pre tvorbu sociálnych interakcii.  

Nie menej dôležitou oblasťou je psychologická pripravenosť učiteľov pre profesiu. 
Hovorí o nej napr. Sirotyuk (2012) v súvislosti s inkluzívnym vzdelávaním. 
Psychologická pripravenosť znamená adekvátnu mieru motivácie, vnímanú potrebu 
vlastného profesijného a osobnostného rozvoja. Gold (1999) poznamenáva aj to, že 
podmienkou napĺňania psychologických potrieb žiakov je poznanie a napĺňanie 
vlastných psychologických potrieb. Spolu s metakognitívnymi stratégiami prispieva 
psychologická pripravenosť učiteľov k ich vlastnej vnímanej účinnosti v profesii aj mimo 
nej.  

Rozvíjanie psychologickej gramotnosti učiteľov a študentov 
učiteľstva 

Výučba psychológie na Slovensku ale aj v zahraničí má rôznorodé chápanie, zázemie, 
históriu i súčasnú podobu. Na Slovensku existujú vedľa seba rôzne koncepcie jej 
výučby na vysokých (aj stredných) školách a aj keď sú prítomné určité impulzy pre 
budovanie svojbytnej didaktiky, vyučujúci sú vo veľkej miere ponechaní na vlastnú 
tvorivosť a intuíciu bez opory v štandardoch, ktoré by exaktnejšie definovali výber 
obsahu, ciele a metódy výučby psychológie najmä pokiaľ ide o štúdium 
v nepsychologických odboroch, kam patrí aj učiteľská profesia. Jednou z najväčších 
výziev je vytvorenie zmysluplného a efektívneho prepojenia medzi teóriou a praxou 
pregraduálnej prípravy učiteľov v súlade s vyššie uvedenými argumentami, 
podporujúcimi potrebu zamerania pozornosti na rozvoj psychologickej gramotnosti 
učiteľov.  

Z analýzy zistení o stave školstva na Slovensku (To dá rozum, 2018) vyplýva, že okrem 
nedostatku zručností učiteľov v oblasti inkluzívneho vzdelávania, chýba v rámci 
pregraduálnej prípravy učiteľa rozvoj žiadúcich sociálno-psychologických kompetencií a 
rozvoj kritického myslenia. 

V súvislosti s vyššie uvedenými poznatkami navrhujeme rozvíjanie psychologickej 
gramotnosti študentov učiteľských odborov  v dvoch smeroch:  

Rozvoj metakognitívnych spôsobilosti – tieto zahŕňajú funkčnú (vedomosti), interakčnú 
(spôsobilosti) a kritickú psychologickú gramotnosť (hodnotenie získaných informácií). 
Okrem základných poznatkov psychologických disciplín je dôležitou súčasťou 
psychologickej gramotnosti spôsobilosť reflexie poznatkov, správnej voľby prístupu 
v konkrétnom prípade ako aj  schopnosť vyhľadať vhodné zdroje informácií vo forme 
odborných literárnych zdrojov ako aj vo forme pomoci zo strany odborníkov.  
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Rozvoj psychologickej pripravenosti  - zahŕňajúcej chápanie psychológie ako 
pomáhajúcej profesie, ale aj postoje a motiváciu voči učiteľskému povolaniu a poznanie 
a vnímanie potreby rozvíjania vlastných osobnostných a profesijných charakteristík. 
Cieľom psychologickej pripravenosti by malo byť posilňovanie sebaúčinnosti 
v učiteľskom povolaní (Bandura, Adams, 1977), ktoré podporuje schopnosť riešenia 
problémov.  

Inšpiratívne myšlienky ohľadom konkrétnych inovatívnych metód rozvoja 
psychologickej gramotnosti študentov (dodávame, že aj učiteľov v praxi napr. v rámci 
kontinuálneho vzdelávania) môžeme nájsť napr. u Sokolovej (2015, 2018). Rozvíjanie 
funkčnej psychologickej gramotnosti je podľa tejto autorky možné realizovať 
prostredníctvom zážitkových metód (diskusných, problémových, demonštračných) ako 
aj prostredníctvom práce s autentickými textami, cestou besied a diskusií so 
psychológmi a ich klientami, exkurziami do rôznych inštitúcií, v ktorých sa realizuje 
psychologická prax a/alebo výskum. Na úrovni interaktívnej sú efektívne využiteľné 
aktivizujúce metódy (prípadové štúdie, inscenačné metódy, hra rolí, a pod.), 
v neposlednom rade rokmi osvedčená koncepcia sociálno-psychologického výcviku. 
Stuchlíková, Mareš (2018) navrhujú využívanie videoanalýz skutočných pedagogických 
situácií, zapojenie študentov do výskumných projektov prepájajúcich psychologickú 
teóriu s empirickou evidenciou, efekt prináša aj zapojenie študentov do činnosti 
v dobrovoľníckych aktivitách. Najvyššiu úroveň psychologickej gramotnosti, ktorou je jej 
tzv. kritická zložka, umožňujúca kriticky reflektovať prínos rôznych psychologických 
informácií pre osobný a profesijný život, je podľa Sokolovej (2018) možné rozvíjať 
prostredníctvom didaktických metód kritického čítania, kritickej analýzy mediálneho 
obsahu, metód rozvoja informačnej gramotnosti, posudzovania dôveryhodnosti zdrojov, 
argumentácie v rámci diskusií a debát, prostredníctvom tzv. reflexívneho písania, 
v rámci ktorého študenti konfrontujú vlastné skúsenosti a postoje s výsledkami 
psychologických výskumov, diagnostiky, prostredníctvom metód rozvoja kritického 
myslenia a pod. Nohavová (2017) poukazuje na možnosti využitia expresie 
a expresívnej experimentácie (čo sčasti korešponduje s metódou didaktického 
experimentu) a jej reflexie v rozvoji psychologickej gramotnosti s cieľom prepojiť seba-
poznávaciu a seba-skúsenostnú osobnú rovinu z realizovanej aktivity s odborným 
pohľadom, so psychologickou teóriou, pojmami, konceptami. To umožňuje zvládnutie 
psychologického obsahu vo všetkých oblastiach: a) odbornej – terminológia, teória, 
kritické a vedecké myslenie, b) personálnej – sebareflexia, sebapoznanie, c) sociálnej – 
uvedomovanie si individuálnych rozdielov a typologických podobností medzi ľuďmi, d) 
aplikačnej – využívanie získaných poznatkov vo všetkých oblastiach života. 

Záver 

Uplatnenie konceptu psychologickej gramotnosti sa ukazuje ako aktuálne a žiaduce 
smerovanie výučby psychológie na vysokých školách nielen u študentov psychológie 
ale u všetkých študentov tzv. pomáhajúcich profesií, zvlášť u budúcich učiteľov v role 
významných dospelých v živote dieťaťa. Ponúka inšpiráciu pre kreovanie didaktických 
parametrov z hľadiska výberu obsahu, formulácie cieľov a využívanie inovatívnych 
metód a prostriedkov výučby psychológie, zároveň napĺňa potrebu často 
zdôrazňovaného prepojenia teórie a praxe a reaguje na apel skvalitnenia pregraduálnej 
prípravy učiteľov. Ponúka širší uhol pohľadu než koncept rozvoja sociálnych 
kompetencií, v ktorom zostáva v úzadí poznatková (funkčná) a kritická úroveň. Veríme, 
že sa táto oblasť postupne dostane viac do centra záujmu odbornej verejnosti v oblasti 
výučby aj výskumu.  
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NÁBOŽENSKÉ KOMPETENCIE Z POHĽADU FILOZOFIE 
VÝCHOVY K CNOSTI 

RELIGIOUS COMPETENCES FROM THE POINT OF THE 
PHILOSOPHY OF EDUCATION TOWARDS VIRTUE 

Andrea Blaščíková 

Katedra náboženských štúdií, Filozofická fakulta, UKF v Nitre 

 

Abstract:  

The religion and religious education as a school subject is currently in the experimental 
phase verification of the new Curriculum of religion school teaching / religious 
education. As part of the curriculum reform, the key competencies of religious 
education have also been revised. The aim of the paper is to examine the type of value 
(ethical-religious) rationality which is characteristic for the educational sphere "Man and 
Values" in the light of philosophy of education towards virtue and in this perspective to 
analyse and interpret the proposed religious competencies. The study provides the 
accepted religious competencies – the competence to perceive religiously, to discover, 
to communicate, to decide and follow – a deeper philosophical-theological-ethical 
justification, which at the same time respects the competence model of education. The 
fundamental thesis of the study could also be expressed that ethical and religious 
education can be practiced only in the first person, i.e. when the teacher helps the 
student not only to acquire knowledge (scientific rationality) and skills (technical 
rationality), but especially when the teacher encourages the student to a conscious, 
responsibly and emotionally committed action (own ethical-religious rationality). 
Astonishment and reverence for the spiritual basis of being and the greatest good of 
man is a precondition and part of ethical-religious rationality. Ethical and religious 
education, with their focus on the unity of being and action, inner feeling and external 
expression, become an essential component of each and every key competence.  

Key words:  

competence, religious education, prudence, reverence, supreme good  

 

Úvod 

Slovenský systém vzdelávania prešiel v roku 2008 reformou, ktorá priniesla zmenu 
orientácie od vstupov (učivo) k výstupom (edukačné štandardy a kompetencie). Žiak si 
má v procese vzdelávania osvojiť a tiež preukázať kompetencie, nie zopakovať učivo. 
Kompetenciu definuje školský zákon z roku 2008 ako „schopnosť využívať vedomosti, 
zručnosti, postoje, hodnotovú orientáciu a iné spôsobilosti na predvedenie 
a vykonávanie funkcií podľa daných štandardov v práci, pri štúdiu, v osobnom 
a odbornom rozvoji jedinca a pri jeho aktívnom zapojení sa do spoločnosti, v budúcom 
uplatnení sa v pracovnom a mimopracovnom živote a pre jeho ďalšie vzdelávanie“ 
(Zákon 245/2008, § 2, s. 1915). Štátny vzdelávací program (ďalej ŠVP) tiež definuje, 
ktoré kompetencie sú kľúčové a naprieč ktorými oblasťami vzdelávania sa získavajú.  

Oblasť vzdelávania „Človek a hodnoty“, do ktorej patrí etická a náboženská výchova, 
charakterizuje ŠVP nasledovne: „Hlavnou úlohou tejto vzdelávacej oblasti je aktívne sa 
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podieľať na formovaní osobnosti žiakov s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, 
v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a univerzálne ľudské 
hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s 
poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale účinne podporuje pochopenie a 
zvnútornenie mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v 
súlade.“ (ŠVP, 2011a, 2011b, s. 8). Orientácia na získavanie kompetencií znamená pre 
etickú a náboženskú výchovu, z pohľadu záväzných dokumentov štátu, vlastne 
zameranie na pochopenie a zvnútornenie mravných noriem a na vonkajšie správanie 
v súlade s nimi. Vymenované hodnoty – úcta k človeku a k prírode, spolupráca, 
prosociálnosť a univerzálne ľudské hodnoty – nemajú zostať len v rovine informácie, 
ale majú sa uskutočňovať v živote žiaka, a tak sa stávať súčasťou sociálneho života 
v spoločnosti.  

Podnetom pre napísanie tohto príspevku bola otázka, či je možné výsledok vzdelávania 
v oblasti náboženstva/náboženskej výchovy previesť na preukázateľné kompetencie 
využívať vedomosti, zručnosti, postoje a hodnotovú orientáciu na predvedenie 
a vykonávanie funkcií podľa daných štandardov. Nie je etika a náboženstvo práve 
doménou, ktorá pripomína, že človeka nemožno vystihnúť len jeho vzťahom 
k spoločnosti a jej úlohám a že jeho hodnota nie je merateľná užitočnosťou? 
Nepotrebuje vzdelávanie orientované na prax, aktivitu, činorodosť, operatívnosť byť 
práve v predmetoch etická a náboženská výchova vyvažované vzdelávaním 
orientovaným na spôsob bytia, na rozvoj vedomia toho, kým je človek ponad to, čo sa 
od neho očakáva zo strany ním zastávanej spoločenskej funkcie? Aký typ racionality 
a s ním spojených metód vzdelávania by vyhovoval náboženskej výchove, ak by mala 
byť zachovaná na jednej strane jej integrácia medzi predmety, ktoré prispievajú 
k rozvoju medzinárodnými dokumentmi i štátom stanovených kľúčových kompetencií, 
na druhej strane jej špecifikum, ktorým je vnášanie náboženskej perspektívy do 
prostredia kultúry školy? 

Výskum v oblasti náboženských kompetencií pokročil na Slovensku najmä vďaka 
prácam Tibora Reimera (Reimer, 2019, Fulková-Reimer, 2016). Jeho pomenovanie 
predmetových kompetencií náboženskej výchovy bolo zakomponované do nového 
Kurikula školského vyučovania náboženstva/náboženskej výchovy, ktoré v súčasnosti 
prebieha fázou experimentálneho overovania (Kurikulum, 2020). Pôvodné a stále 
platné kurikulum sa sústredilo skôr na zadefinovanie účasti náboženskej výchovy na 
rozvoji všeobecných kľúčových kompetencií (Furman, 2013). Náboženská výchova 
z tohto pohľadu prispieva najmä k rozvoju kľúčovej kompetencie k učeniu sa, 
kompetencie k riešeniu problémov, komunikačnej kompetencie, sociálnej 
a interpersonálnej kompetencie, občianskej, pracovnej a existenciálnej kompetencie 
(Kurikulum, 2010, s. 32-33). Prínosom v skúmaní náboženských kompetencií sú aj ich 
vymedzenia v zahraničných vzdelávacích programoch a v zahraničných vedeckých 
prácach o nich. Súbor predmetových kompetencií, ktoré sú výstupom z náboženského 
vzdelávania, je vypracovaný napríklad v Belgicku (Référentiel, 2017) či v Nemecku 
(Rothgangel, 2014, Reimer, 2019).  

Zámerom nášho príspevku však nie je venovať sa komparácii rôznorodých vymedzení 
toho, čo sa považuje za náboženskú kompetenciu. Tieto vymedzenia totiž môžu 
závisieť aj od toho, či sa náboženská výchova v danej krajine vyučuje konfesionálne 
alebo nekonfesionálne. Zámerom je preskúmať typ hodnotovej (eticko-náboženskej) 
racionality charakteristickej pre vzdelávaciu oblasť „Človek a hodnoty“ vo svetle 
tradičného filozofického prístupu etiky cnosti a v tejto perspektíve interpretovať 
navrhované náboženské kompetencie. Naším východiskom je teda filozofia výchovy 
k cnosti, ktorá v dejinách vzdelávania predstavovala (dnes opätovne objavenú) 
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orientáciu na rozvoj schopností žiaka. Toto východisko použijeme na analýzu 
navrhnutých procesných kompetencií náboženskej výchovy. Základná téza nášho 
príspevku by sa dala vyjadriť aj slovami, že etická a náboženská výchova sa môžu 
praktizovať len v prvej osobe, teda vtedy, keď učiteľ pomáha žiakovi nielen získavať 
vedomosti (vedecká racionalita) a zručnosti (technická racionalita), ale predovšetkým, 
keď ho pobáda k vedomému, v slobode zodpovednému a emocionálne nasadenému 
konaniu (vlastná eticko-náboženská racionalita). 

Technická a etická racionalita  

Kľúčovým konceptom, ktorý v etike cnosti reprezentoval dnešnú vzdelávaciu oblasť 
Človek a hodnoty, je koncept rozumnosti (gr. fronésis, lat. prudentia). Aristoteles zaradil 
rozumnosť medzi rozumové (dianoetické) cnosti (Aristotelés, 2009, VI, 3), ale jej úlohou 
nebolo teoretizovať o dobre, vynášať nadčasové úsudky o hodnote. Naopak, 
rozumnosť bola aktívnym prvkom voľby dobra a jej úlohou bolo vtláčať mieru 
konkrétnym a situačne podmieneným ľudským skutkom tak, aby človek viedol dobrý 
život. Rozumnosť bola teda spojená s aktívnym, v spoločnosti sa odohrávajúcim 
životom (Akvinský, 1937-1940, II-II, q. 181, a. 1). 

Aktívny život človeka sa vyznačuje zameraním na vonkajšiu činnosť. Uplatňujú sa 
v ňom dva typy racionality, dvojaké vedenie – vedenie technické a vedenie etické. V 
prvom (gr. techné, lat. ars) ide o dôvtip a vynachádzavosť praktického rozumu pri 
nájdení vhodných prostriedkov pre realizáciu vonkajšieho cieľa, pre dosiahnutie istého 
dobra. „Tvorca“ tu používa pravidlá „umenia“, postupy, techniky, aby vytvoril dielo 
(napríklad napísal diplomovú prácu apod.). V centre jeho záujmu je produkcia, 
výsledok, výkon. Oproti tomu je ohniskom etického vedenia, ktoré zastrešuje cnosť 
rozumnosti, prijateľnosť prostriedkov pre dosiahnutie cieľa, zamýšľaného dobra (Čapek, 
2006, s. 88). V etickom vedení sa dôraz posúva k otázke: Čo znamená dobre (ľudsky) 
žiť? Od toho, ako človek uchopí zmysel svojho bytia človekom, bude závisieť, aké cesty 
realizácie konkrétneho zámeru si zvolí. Niektoré, z pohľadu technického vedenia 
možno i efektívne prostriedky realizácie cieľa, môže následne odmietnuť, pretože nie 
sú v jednote s tým, čo podľa neho znamená žiť ľudsky. Človek, ktorý pochopil a prijal, 
že jeho sloboda nie je svojvôľou, bude svoje voľby robiť so zreteľom k hodnote, ktorá 
ho presahuje a vyzýva. Aktívny život sa teda nevyčerpáva v spoločensky užitočnej 
činnosti, ani v činnosti, ktorá rešpektuje spoločenský étos a pravidlá. Človek sa totiž 
vyznačuje aj možnosťou rozhodovať o spôsobe svojho bytia, o tom, kým sa stane nie 
navonok, spoločensky, ale vnútorne, eticky.  

Čo v tradícii etiky cnosti znamená dobre (ľudsky) žiť? Na čom inom, než na dobrom 
správaní môže záležať? Nerozhodujú naše skutky o tom, kým eticky sme? Ak by tomu 
tak bolo, vystačili by sme si s poňatím etiky ako techniky. Aristoteles však hovorí, že 
v etike nejde len o to, aby skutok človeka mal nejakú konkrétnu vlastnosť, ale aby ten, 
kto ho koná, bol pri tom v istom stave, v istej vnútornej dispozícii, ktorou sa dosahuje 
účasť na dobre primeranom človeku. Tento stav, ktorý znamená žiť ľudsky, sa podľa 
Aristotela (Aristotelés 2009, II, 3) prejaví troma atribútmi.  

1. Vedomým konaním. Konať vedome znamená vedieť, čo konám, a vedieť, čo 
konám (Verbeke, 1994, s. 461). Nestačí byť pri vedomí, vedieť, že som 
aktérom skutku, ale tiež chápať etickú hodnotu (prijateľnosť) konania (čo 
konám).  

2. Slobodným rozhodovaním, zameraným na samotné etické konanie. Konať 
podľa slobodného rozhodovania znamená nekonať z vášne, z donútenia, ale 
slobodne, z voľby (Akvinský, 1937-1940, I-II, q. 61, a. 4 arg. 3). Voľba pritom 
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nie je len voľbou konkrétneho skutku, ale súčasne aktualizuje a konkretizuje 
našu základnú a zodpovednú voľbu toho, akou osobou chceme byť.  

3. Pevným a stálym konaním. Dobrý stav konajúceho človek je niečím trvalým: 
nejde o chvíľkový záchvev, prechodnú epizódu, ale o trvalú dispozíciu, ktorú 
tak ľahko nezvráti nesúhlas okolia, ani prípadná materiálna, spoločenská 
škoda, ktorú človek utrpí. Tomáš Akvinský pri svojej práci s týmto Aristotelovým 
argumentom dodáva, že pevne a stálo dobre konať môže človek len vtedy, ak 
nielen pozná, ale aj miluje dobro, kvôli ktorému koná. Len „to, čo robíme 
z lásky, robíme tiež pevne, ľahko a s potešením“ (Akvinský, 2014a, q. 2, a. 2). 
Tretia podmienka teda vypovedá o emocionálnom zaangažovaní sa človeka, 
ktorého slobodne zvolené skutky sú podporované a sprevádzané aj radosťou 
z možnosti a príležitosti rozumovo poznať a zvoliť si dobro.  

Uvedené tri vnútorné, a preto nie celkom preukázateľné charakteristiky ľudského 
konania, sú znakom cnosti, teda etickej zrelosti človeka. Ukazujú, že vo vzdelávacej 
oblasti Človek a hodnoty nemôže ísť len o správanie založené na zvnútornení 
hodnotového systému spoločenstva, ale že v nej ide aj o premenu človeka, o 
„zhutnenie“ alebo prehĺbenie jeho bytia človekom. Ide tiež o to, aby žiak vedel spojiť 
predmetové kompetencie ostatných vzdelávacích oblastí s vôľou byť dobrým človekom 
a rozvíjať svoju schopnosť poznať a milovať dobro. Ak by v etickej a náboženskej 
výchove nešlo o toto vnútorné zapojenie a zaujatie človeka, ak by teda, podobne ako 
v iných predmetoch, išlo prevažne o preukázateľné kompetencie, žiakovi by sme upreli 
výchovu a starostlivosť v tom najpodstatnejšom, čo ho sprevádza počas celého života 
a je duchovným základom celoživotného vzdelávania – v možnosti vnútorne sa niekým 
stávať. V úvode spomenutá definícia kompetencie ukázala, že v súčasnosti dominuje 
pragmatický aspekt vzdelávania: miera vzdelanosti sa posudzuje podľa preukázania 
kompetencie a hodnotí sa to, čo sa stalo zjavným, hmatateľným (napríklad záverečná 
práca ako produkt práce študenta). V centre pozornosti je spôsobilosť konať, aby bol 
človek uplatniteľný na pracovnom trhu, nie natoľko spôsobilosť byť ako človek. Až 
spojením získaných zručností (operatívnych kompetencií) s etickou racionalitou 
dochádza k dovŕšeniu samotných získaných kompetencií.  

Túto poslednú myšlienku inkorporovala do svojho dokumentu o kľúčových 
kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie aj Rada európskej únie (Odporúčanie, 
2018). Dokument vymedzuje kompetencie inovovaným spôsobom ako kombináciu 
vedomostí, zručností a postojov. Pri každej prijatej kompetencii pripomína nielen jej 
vedomostnú (teoretickú) a spôsobilostnú (praktickú, technickú) zložku, ale i zložku 
postojovú (charakterovú). Pozitívny postoj napríklad v matematike „je založený na 
rešpektovaní pravdy a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť“ (s. 9), vo 
vede, v technológii a inžinierstve „zahŕňa postoj kritického uvedomovania si a 
zvedavosti, záujem o etické otázky a podporu bezpečnosti a environmentálnej 
udržateľnosti, najmä pokiaľ ide o vedecko-technický pokrok v súvislosti s jednotlivcom, 
rodinou, komunitou a celosvetovými otázkami“ (s. 9), v podnikateľskej kompetencii 
„charakterizuje zmysel pre iniciatívu a akčnosť, proaktivitu, perspektívne myslenie, 
odvahu a vytrvalosť pri dosahovaní cieľov. Jeho súčasťou je snaha motivovať iných a 
vážiť si ich nápady, empatia a záujem o ľudí a o svet, a uvedomovanie si 
zodpovednosti, opierajúc sa o etické postupy počas celého procesu“ (s. 11). Etická 
racionalita teda musí sprevádzať všetky získané kompetencie, aby ich prostredníctvom 
človek spoluvytváral skutočne ľudské prostredie, ktoré slúži nielen vedecko-
technickému, ale i ľudsky zodpovednému rozvoju. 
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Etická racionalita a poznanie cieľa 

V nasledujúcej časti objasníme vzťah aktívnej etickej racionality a toho, čo ju 
predchádza – poznanie cieľa ľudského konania, čiže hodnoty, ktorú treba sledovať. 
Etická racionalita sa totiž často zamieňa za tzv. proces rozhodovania, čo je 
psychologicky vypracovaná technika, ako identifikovať konflikt hodnôt a dôjsť k riešeniu 
situácie. Vskutku, aj podľa filozofov (teológov) je úlohou cnosti rozumnosti radiť, teda 
vyhľadať alternatívy (tzv. prostriedky) dosiahnutia cieľa, súdiť, čo znamená vyhodnotiť 
alternatívy a dospieť k rozhodnutiu o tom, čo a ako má byť vykonané, 
nakoniec rozkázať vykonanie skutku, čo znamená zavŕšiť rozhodnutie prevedením 
skutku (Akvinský, 1937-1940, II-II, q. 47, a. 8). Tieto etapy úsudku rozumného človeka 
však predpokladajú niečo, čo je vlastnou starosťou filozofov, a to pestovanie múdrosti 
a morálnej cnosti. Keby voliaci si človek nemal poznanie hodnoty ako cieľa a súčasne 
by k tomuto cieľu v túžbe nebol naklonený, nebol by schopný správne sa rozhodnúť. Až 
rozpoznanie cieľov a hodnôt, ktoré má človek skutkami dosahovať, robí proces 
rozhodovania zmysluplným (Morgan, 2003). Rozumnosť nie je voľbou cieľa, hodnoty; 
rozumnosť cieľ, zmysel, hodnotu predpokladá, podobne ako ich predpokladá aj aktívna 
etická racionalita a naša schopnosť rozhodovať sa.  

Ak cieľ, hodnota je tým, čo rozumnosť predpokladá, potom najdôležitejším aktom 
rozumnosti je rozhodnúť sa pre stále hlbšie poznávanie cieľa ľudského konania. V etike 
je tým najvyšším, čo človek môže ako hodnotu spoznať, cieľ, ktorý je „spoločný celému 
ľudskému životu“ (Akvinský, 1937-1940, II-II, q. 47, a. 2). Týmto cieľom, ku ktorému 
všetci smerujeme, je blaženosť. Vedieť, v čom blaženosť spočíva, je dielom múdrosti. 
Múdry pozoruje (kontempluje) najvyššie dobro, ktoré v duchovnom zmysle „vlastniť“, 
čiže na ktoré zamerať svoje najvnútornejšie sily, svoju myseľ a svoje srdce, znamená 
napĺňať význam bytia človekom. Múdry pozná najvyššie dobro človeka i univerza, 
rozumný nachádza cesty realizácie svojho zamerania sa na toto dobro. „Poznať“ 
najvyššie dobro znamená súčasne poznať poslednú mieru našich skutkov.  

Je však vôbec možné poznať najvyššie dobro? Nepresahuje toto poznanie duchovné 
schopnosti človeka a teda i možnosť byť zaradeným medzi vzdelávacie ciele? Nemá 
človek (a školský vzdelávací systém) radšej zotrvať pri tom, čo môže poznať vedeckými 
metódami, cestou dôkazov? Nie je plytvanie časom venovať pozornosť tomu, z čoho 
nemožno vyťažiť nejaký hmatateľný výstup a úžitok?  

Všetky tieto otázky sú oprávnené, no súčasne platí argument, ktorý vyvažuje 
pochybnosť nad zaradením poznávania najvyššieho dobra medzi vzdelávacie ciele: 
„[...] aj skromná a slabá možnosť pochopiť niečo z najvyšších vecí pripravuje [človeku] 
najväčšiu radosť“ (Akvinský, 2014b, I, kap. 8). Radosť (ako aj pokoj, vľúdnosť, 
zhovievavosť) je tým, čo sa vpisuje do ducha človeka, keď zameraním svojich 
schopností na najvyššie dobro vytvára hlbokú jednotu s ním. Radosť pritom nie je 
veličinou, ktorá by do školy patrila len okrajovo a náhodile. Podľa Návrhu systémového 
modelu tvorby kurikulárnych dokumentov pre roky 2019-2025 (schválený 26.03.2018) 
z dielne Štátneho pedagogického ústavu by radosť mala sprevádzať celé vzdelávanie 
ako jedno z hodnotových východísk kurikula (s. 4). Práve radosť je znakom, že žiak sa 
rozvíja integrálne, že do svojho vzdelávania zapojil nielen silu rozumu a vôle, ale aj 
svoje emócie, svoju osobnú túžbu a nasadenie.  

Je súčasne pravdou, že naše poznanie najvyššieho dobra ostáva zahalené tajomstvom 
a nedokonalé. Realizuje sa ako cesta výstupu od poznania účinkov (prírody, sveta, 
javov) k poznaniu príčiny (princípu, základu toho, čo je). Človek je k tomuto poznaniu 
motivovaný údivom a prirodzenou túžbou poznať počiatok (Akvinský, 1937-1940, I-II, q. 
3, a. 8). V tejto túžbe je už isté volanie hodnoty a súčasne i prirodzená religiozita. Ani 
poznanie cestou zjavenia a viery, ktoré je vlastné niektorým náboženstvám, nedáva 
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človeku dokonalé videnie podstaty všetkého. Viera však dáva zrod nádeji a láske 
a v láske sa človek s najvyšším dobrom zjednocuje, stáva sa mu podobným (Akvinský, 
1937-1940, II-II, q. 45, a. 2), čím ho spoznáva cestou súrodosti. V láske 
a zainteresovaní sa do vzťahu človek poznáva najvyššie dobro hlbšie, nielen 
konceptuálne a racionálne, ale intímne a s využitím všetkých svojich darov.  

Postoj údivu pred tajomstvom a najväčším dobrom človeka sa zdá byť pre vzdelávaciu 
oblasť Človek a hodnoty tým najvlastnejším cieľom. Všetko ostatné z neho totiž 
vychádza a v ňom je na spôsob zárodku prítomné. Max Scheler tento postoj označil 
pojmom úcta. Je to „postoj, v ktorom vnímame ešte niečo naviac, čo človek bez úcty 
nevidí, pre čo je práve slepý: tajomstvo vecí a hĺbku hodnoty ich existencie. Všade tam, 
kde prechádzame od neúctivého, napríklad bežného vedecky vysvetľujúceho postoja 
k postoju plnému úcty, vidíme, ako veciam pribúda niečo, čo predtým nemali; ako sa 
v nich stáva viditeľným niečo, čo predtým chýbalo: práve toto «niečo» je ich tajomstvo, 
ich hlbinná hodnota. Sú to jemné vlákna, ktorými každá vec presahuje do ríše 
neviditeľna“ (Scheler, 1993, s. 20). K vedecky vysvetľujúcemu a technicky aplikujúcemu 
postoju vedie dôraz súčasného vzdelávania na preukázateľnosť kompetencií, na 
predvedenie a vykonávanie úloh. Oproti tomu postoj úcty nechá prehovoriť hlbšiu 
hodnotu kontemplovaných vecí, samotné bytie. Podľa Schelera sme schopní skutočne 
ľudsky žiť, „len ak cítime, že všetko to, čo je z nášho okolia práve viditeľné-vnímateľné-
uchopiteľné je obklopené brehmi odtienenými v tisícerých stupňoch, ktoré nás dráždia 
a lákajú k objaveniu“ (Scheler, 1993, s. 21). Úcta je základným postojom pre objavenie 
sveta hodnôt, v nej je možné vnímať (kontemplovať) skrytý prazáklad všetkého.  

Úcta nie je iba etickým, ale i základným náboženským postojom. Rodí sa z vnímavosti 
pre tento skrytý základ všetkého, ktorý možno vypozorovať za viditeľnou skutočnosťou 
(Akvinský, II-II, q. 81, a. 3). Úcta je neľahostajnosťou voči Bohu, hlbokému základu 
skutočnosti – sveta i človeka (Svobodová, 2005). Cieľom náboženskej výchovy je 
poukázať na toto nekonečné tajomstvo a na možnosť človeka žiť v presahu seba 
samého (Svobodová, 2005, s. 67, 73). Náboženská výchova tak pomáha človeku 
vnímať seba i druhých ako bytia participujúce na nekonečnom a nikdy 
nevyčerpateľnom tajomstve a tým kreovať spoločnosť, v ktorej sa hodnota človeka 
neodvádza od vonkajších znakov jeho blahobytu či osobnej sebarealizácie. Úcta 
k presahujúcemu tajomstvu umožňuje postupne odkrývať hodnotu fyzických a 
užitočných dobier vo vzťahu k tomu, ako napomáhajú človeku žiť zodpovedne 
a zároveň v sebapresahu. Od poznania cieľa, od milujúceho stretnutia s duchovným 
svetom, tak závisí, ako človek bude súdiť a rozvažovať o svojich skutkoch a o tom, čo 
nimi dosahuje. 

Kompetencie náboženskej výchovy 

Ako by bolo možné interpretovať navrhnuté kompetencie náboženskej výchovy na 
základe typu racionality, ktorý bol v predošlej časti príspevku pripísaný vzdelávacej 
oblasti Človek a hodnoty? Túto otázku si kladie posledná časť štúdie.  

Náboženské kompetencie sú novým kurikulom vymedzené ako syntéza tzv. 
všeobecných kompetencií, ktoré majú nadpredmetový a procesuálny charakter, 
a náboženských obsahov, ktoré sú viazané na obsahové oblasti a tematické celky. 
Všeobecných kompetencií je päť; ide o kompetenciu vnímať, poznávať, komunikovať, 
rozhodnúť sa, nasledovať.  

Kompetencia vnímať je v náboženskej výchove pochopená ako schopnosť 
náboženskej percepcie. Vnímavý človek neostáva pri povrchu vecí, pri tom, čo sa javí, 
ale snaží sa vidieť i nehmatateľné, k čomu smeruje náboženstvo. Podľa kurikula ide 
v kompetencii vnímať o vnútornú aktivitu žiaka: kurikulum ju pomenúva slovami 
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pozorovať, uvedomiť si, uvažovať (s. 7), ale i žasnúť či tešiť sa (s. 8). Vnímanie by teda 
malo byť spojené s údivom a radosťou, ktoré sme označili vyššie ako stavy ducha 
sprevádzajúce poznanie cieľa. Vnímať znamená byť v pozícii toho, kto počúva, kto 
prijíma, kto svoju pozornosť venuje tomu, čo pozoruje. Vnímavý človek poznáva to, 
čomu sa oddá, čomu sa vnútorne otvorí a čím sa nechá pretvárať. Kompetenciu vnímať 
kurikulum právom označilo za základné východisko i cieľ náboženskej výchovy (s. 7). 
Na to, aby náboženská výchova bola výchovou a nie iba odovzdaním náboženských 
vedomostí, je potrebné, aby bola prebudená žiakova schopnosť vnímať, nebyť len 
nezaujatým divákom, prizerajúcim z odstupu, ale sám sa zaangažovať a otvoriť.  

Druhou kompetenciou je kompetencia poznávať, teda schopnosť náboženskej 
kognície. Kurikulum objasňuje, že poznávanie by malo nasledovať po vnímaní, teda po 
oslovení niečím alebo niekým. Živé poznanie vzniká až po tom, ako dáme vnímanému 
obrazu význam, zmysel (s. 4). Žiak teda vyhodnocuje informácie, obrazy, symboly, 
dáva ich do súvislosti s vlastným životom (s. 7). Kompetencia poznávať súčasne 
znamená oboznámiť sa so základným posolstvom katolíckej viery, s podstatnými 
pojmami a textami, náboženskou tradíciou a historickým pôsobením Cirkvi (s. 4). Podľa 
kurikula teda náboženské poznanie znamená aj poznanie náboženstva, nielen 
vnímanie toho, čo presahuje fyzickú skúsenosť človeka smerom k základu, princípu 
a naplneniu všetkého. Náboženská výchova sa na Slovensku vyučuje konfesionálne, 
čo znamená, že žiak má v rámci kompetencie poznávať napríklad porozumieť liturgii 
a liturgickému roku, rozlišovať medzi sviatosťami a sväteninami, priradiť ku každej 
sviatosti ich materiálnu a formálnu stránku (s. 5). Týmto sa kompetencia poznávať 
profiluje nielen ako schopnosť čítať symboly a obrazy, ale aj ako kompetencia ku 
kritickému a analytickému mysleniu. Náboženské poznanie reprezentujú aktívne 
slovesá ako vedieť, chápať, učiť sa či osvojovať si. Tento výpočet aktívnych slovies by 
však mal byť rozhodne sprevádzaný aj úctou a pokorou pred nevyčerpateľným 
tajomstvom Boha, ktorého nie je možné uzavrieť do tematických celkov. „Náboženská 
výchova by mala človeka viesť k hľadaniu vlastnej odpovede na posledné určenie 
života nielen tým spôsobom, že mu predloží možné riešenia vopred daných otázok, ale 
že bude ochotná pomôcť pýtať sa v horizonte náboženského spytovania, povzbudí 
človeka k prekračovaniu nielen už raz daných odpovedí, ale i k prekračovaniu všetkých 
už vyslovených otázok – tým, že bude človeka vyzývať k neľahostajnosti vzhľadom 
k jeho vlastnému životu“ (Svobodová, 2005, s. 72). Tak sa dostávame k tretej 
kompetencii – komunikovať.  

Kompetencia komunikovať je schopnosťou náboženskej komunikácie. Opis tejto 
kompetencie je vypracovaný tak, že zdôrazňuje predovšetkým horizontálny (sociálny) 
rozmer komunikácie, no jednotlivé tematické celky rozvíjajú túto kompetenciu aj 
v rovine vertikálnej, teda priestorom pre modlitbu a vzývanie. Žiak sa tu učí 
rešpektujúcemu dialógu: aktívne počúva, zdieľa sa, utvrdzuje alebo koriguje svoje 
náboženské predstavy, nábožensky sa vyjadruje (s. 7). Kompetencia nábožensky 
komunikovať sa tak učí dialógom. Nejde o to, aby si žiak vystaval neživý a nepriestrelný 
systém dobre zdôvodnených presvedčení, ale aby sa započúval tak do pohľadov iných, 
ako aj do svojho vnútra, do toho, kým naozaj je a ako sa veci ukazujú jemu samému. 

Štvrtá kompetencia – rozhodnúť sa – je schopnosťou náboženského úsudku. 
V náboženskej výchove sa táto kompetencia týka „schopnosti posúdiť veci na základe 
hodnotiacej konfrontácie. Nové skúsenosti a poznatky pobádajú žiakov prehĺbiť, rozšíriť 
si alebo i posunúť svoj vlastný horizont“ (Kurikulum, 2020, s. 7). Získaná schopnosť 
náboženského úsudku sa vyjadruje slovesami ako napr. konfrontovať sa, prijímať, 
stotožňovať, kriticky myslieť, rozhodnúť a pod. Ak toto priblíženie kompetencie 
rozhodnúť sa prirovnáme k rozhodnutiu sa v kontexte aktívne etickej racionality, 
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musíme k nej pridať jeden dôležitý rozmer. Rozhodnutie by nikdy nemalo byť 
výsledkom logickej dedukcie alebo vylučovacej metódy. Eticky a nábožensky 
vychovaný človek sa rozhoduje vo viere, že svojou voľbou získava plnšiu účasť na 
ľudskosti, že ňou vyjadruje bohatstvo svojho ducha a dosahuje (už a ešte nie celkom) 
plnšie spoločenstvo s Bohom. 

Schopnosť nábožensky motivovaného a prežívaného života nazýva kurikulum 
kompetenciou nasledovať. Objasňuje ju nutnosťou nezostať pri vedomostiach 
(pochopení, komunikovaní) a zapojiť sa do spoločenského, sociálneho a cirkevného 
života (s. 4). Toto je podľa kurikula spojené so zodpovedným konaním voči sebe a voči 
druhým (s. 7), ako aj s objavením osobného spôsobu nasledovania Ježiša Krista (s. 4). 
Pojem nasledovať je určite vhodnejším ako pojem aplikovať, ktorý sa uvádza v kurikule 
ako synonymum. Aplikovať znamená previesť do praxe všeobecnú a anonymnú 
pravdu. Nasledovať v biblickom zmysle („Poď a nasleduj ma“ – Mt 4,19; 19,21) nie je 
aplikáciou učenia, poznanej pravdy, ale vstúpením do vzťahu. V nerozlučnej jednote 
medzi vierou ako oddanosťou srdca a vierou ako súborom vieroučných právd sa 
náboženská pedagogika musí vždy postaviť na stranu prvenstva vzťahu. V opačnom 
prípade by sa vlastne opäť vrátil starý model vyučovania, pri ktorom sa odhliada od 
skutočného a integrálneho nasadenia žiaka. Žiak je síce poučený o tom, čo je dobro, 
hodnota, životný štýl kresťanov, ale žije pod poručníctvom zákona, sám sa ešte 
neprebudil k vedomej, motivovanej a trvalej voľbe žiť pod vplyvom viery, nádeje a lásky. 
Princípom jeho konania je v tomto starom aplikačnom modeli pravidlo, zákon, vzorec 
správania, nie príťažlivá sila dobra (osobného Boha) a nádej na prehĺbenie 
spoločenstva s ním. Podobne ako etika cnosti aj paideia nasledovania sa dá 
praktizovať len v prvej osobe (vedome, slobodne a s nasadením v rovine emócií). M. 
Cozzoli to vyjadril slovami: „Ježiš «cesta» je v nás súladom mysle a srdca s ním“. Žiak 
(učeník) nenapodobňuje slová a skutky, ale necháva sa obdarovať Kristovým 
zmýšľaním, aby poznal, súdil, chcel a konal Kristovým spôsobom (Cozzoli,  2011).  

Posledná kompetencia uviedla do správneho svetla, v čom spočívajú kompetencie 
poznať, súdiť (rozhodovať) a konať. Ide o efekt vnútornej premeny, ktorá je človeku 
darovaná, keď k sebe samému (a v úcte aj k iným) pristúpi zodpovedne a začne 
uvažovať a cítiť jemu vlastným spôsobom. Prestane sa skrývať za znalosť správnych 
odpovedí a schopnosť uspieť v testovaní a začne skutočne napredovať ako človek, 
oslovený vo svojom vnútri hodnotou a dobrom. 

Záver  

Štúdia preskúmala eticko-náboženskú racionalitu, ktorú považuje filozofia výchovy 
k cnosti za primeranú vzdelávaniu v oblasti hodnôt. Táto racionalita sa vyznačuje 
vnútorným nasadením človeka, ktoré nie je možné suplovať znalosťami o hodnotových 
systémoch, ani eticky (nábožensky) žiaducim vonkajším správaním. Etické 
a náboženské vzdelávanie teda pobáda k vedomému, v slobode zodpovednému 
a emocionálne zaangažovanému bytiu a konaniu. Takéto bytie a konanie vychádza 
z nevynútiteľnej a priamymi metódami nenaučiteľnej úcty voči tajomstvu človeka 
a Boha. Spoznávanie posledného cieľa konania a zároveň duchovného zmyslu života 
pôsobí v rámci komplexu kľúčových kompetencií integračne, pretože prepája ich 
vedomostný, spôsobilostný a postojový aspekt a buduje spoločnosť postavenú na 
zodpovednosti voči sebe, druhým i prostrediu.   

V druhej časti boli v perspektíve opísanej eticko-náboženskej racionality preskúmané 
a interpretované náboženské kompetencie, ktoré sú súčasťou experimentálne 
overovaného nového kurikula náboženstva/náboženskej výchovy. Ide o kompetencie 
nábožensky vnímať, poznávať, komunikovať, rozhodovať a nasledovať. Účelom ich 
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preskúmania nebolo meniť ich, ale skôr zasadiť ich do širšieho explanačného rámca, 
a tým i prispieť k ich porozumeniu. Tento prístup pomohol odkryť šírku a hĺbku 
kompetencií. Kompetencia nábožensky vnímať tak prechádza od zmyslového vnímania 
náboženských javov až po vnímanie hlbokého základu vecí, samotného bytia. 
Kompetencia poznávať sa profiluje ako schopnosť čítať symboly a obrazy, ale aj ako 
kompetencia ku kritickému a analytickému mysleniu. Autentické porozumenie 
duchovným veciam pritom predpokladá postoj úcty a pokory, pretože ich chápanie je 
skôr darom prijatým zo vzťahu s nimi než výdobytkom diskurzívneho rozumu. 
Kompetencia komunikovať smeruje od výmeny názorov k dialógu, a teda 
k rešpektujúcemu a v hĺbke seba ukotvenému zdieľaniu pohľadov. Kompetencia 
rozhodovať sa zahŕňa nielen konkrétne rozhodnutie, ale i rozhodnutie o sebe, o svojom 
živote, prijaté v zodpovednosti voči sebe, druhým i svetu. Nakoniec kompetencia 
nasledovať nie je aplikáciou neosobného a všeobecného poznania na osobný 
a konkrétny život žiaka, ale skôr odhodlanie k ceste nasledovania, ktorá je nielen 
životom s, ale aj životom v Kristovi. 
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Abstract:  

A dynamically changing world requires dynamic changes in education as well. On the 
other hand, not all educational methods applied in the distant past must be considered 
obsolete. In this paper, we focus on the role of dialogue in education, which we put in 
the opposite direction to passive reception of information – it means that the child, pupil 
or student is an active subject in education constructing their own knowledge, through 
dialogue in the group. We analyse the possibilities of applying dialogue, we consider 
philosophical dialogue as an alternative in education and we show its use mainly in 
non-formal education. We also present methods of the Philosophy for Children 
programme, designed primarily for the development of critical, creative, and caring 
thinking, but also other skills and abilities useful the people of the 21st century.  

Key words: 

dialogue in non-formal education, philosophical dialogue, Philosophy for Children  

 

Úvod  

Problematikou dialógu sa učenci zaoberali už od staroveku, a to v rámci disciplín od 
filozofie, jazykovedy cez kultúru po pedagogiku v neskoršom období. V dejinách sa 
filozofia spájala s určitým druhom interakcie, uplatňovanej prostredníctvom dialógu. Zo 
stredoveku je v tejto súvislosti známy pojem disputatio, v preklade dišputa. Podľa 
Jozefa Piepera, historika filozofie, je dišputa sporom a súčasne rozhovorom. Pieper 
zachytáva dejiny vysokoškolského štúdia, v ktorom mala dišputa svoje nezastupiteľné 
miesto, vyžadovali sa pri nej zrozumiteľný jazyk, rešpekt k druhému a jeho názorom, 
ako aj pripravenosť prehodnotiť svoj postoj. Okrem toho upozorňuje aj na klesajúcu 
úroveň diskusie v spoločnosti a za jednu z možných príčin považuje absenciu 
paradigmy pravej dišputy na univerzite (Pieper, 1997, s. 83). Aj v súčasnosti sa v rôznej 
miere využívajú dialogické a diskusné metódy v rámci jednotlivých vysokoškolských 
predmetov, prípadne predmetov strednej alebo základnej školy, nie vždy však spĺňajú 
pravú náplň dialógu či diskusie. Autorka Viera Gažová (2017, s. 29-30) za efektívny 
dialóg považuje vzájomne obohacujúcu interakciu, otvárajúcu myseľ a povzbudzujúcu 
k rešpektu k inakosti. Pozornosť v tomto príspevku venujeme úlohe dialógu v edukácii, 
ktorý dávame do protikladu k pasívnemu prijímaniu informácií – znamená to, že dieťa 
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alebo žiak je v edukácii aktívnym subjektom konštruujúcim si vlastné vedomosti, a to 
prostredníctvom dialógu v skupine. Analyzujeme možnosti uplatnenia tohto 
špecifického druhu rozhovoru vo výchove a vzdelávaní, za alternatívu považujeme 
filozofický dialóg a poukazujeme na jeho využitie predovšetkým v neformálnej edukácii. 
Na dialogickosť nadväzujeme aj predstavením metód programu Filozofia pre deti, 
navrhnutým predovšetkým na rozvíjanie kritického, tvorivého a angažovaného 
myslenia, ale aj iných zručností a schopností užitočných pre človeka 21. storočia, 
o ktorých pojednávame v príspevku. 

Dialóg vo výchove 

John Locke vo vzťahu k dieťaťu ako aktívnemu činiteľovi pri poznávaní sveta radí (In 
Lipman, M., Sharp, A. M., s. 17-18), aby sa dospelí k dieťaťu správali ako k racionálne 
mysliacej bytosti a zapájali ho do aktivít, ktoré vyžadujú samostatné myslenie. 
Odporúča nechať sa viesť dieťaťom a nenútiť ho do niečoho, na čo ešte nemá 
dispozície. Autori Matthew Lipman a Ann Margaret Sharp nadväzujú na Locka a 
uvádzajú, že detská zvedavosť je zaujímavým dôkazom detskej túžby učiť sa. Dospelí 
by sa detským otázkam nemali smiať, ale brať ich vážne, pretože sa z nich môžu 
mnoho naučiť. Pre zmysluplný dialóg je nevyhnutná atmosféra vzájomného rešpektu 
a dôvery. Locke prispel k uznaniu detskej schopnosti myslieť, oceňovaniu detského 
záujmu, otázok a k uvedomeniu si toho, že dieťa môže mať na veci v porovnaní 
s dospelým omnoho otvorenejší a zaujímavejší pohľad . Aj Johann Heinrich Pestalozzi 
(citované podľa  Gogová, Kročková, Pintes, s. 16-17) požaduje, aby boli deti vnímané 
ako aktívna súčasť svojho vlastného rozvoja, aby si vytvárali návyky hlbokého 
premýšľania pri spracovávaní informácií. Pri nadviazaní na problematiku dialógu sa 
nám významnými javia slová Charlesa Sandersa Peircea, predstaviteľa pragmatizmu, 
a to, že „žiadna myseľ nemôže postúpiť ani o krôčik bez pomoci iných myslí“ (citované 
podľa Sharp, A. M., 1993, s. 53). Ďalší reprezentant pragmatizmu, John Dewey, 
upriamuje pozornosť  na sociálnu atmosféru edukačného procesu. Podľa neho dieťa 
dokáže racionálne premýšľať v prípade, že je v prostredí, ktoré ho k tomu dostatočne 
podnecuje. Tvorbe prostredia čelí edukátor, ktorý by mal prihliadať na to, aké problémy 
trápia predovšetkým deti a nie dospelých. M. Lipman a A. M. Sharp (1994, s. 21-22) 
v tejto súvislosti upozorňujú, že pokiaľ budeme deti poučovať namiesto toho, aby sme 
ich zapojili do dialógu a počúvali, čo chcú; pokiaľ si budeme myslieť, že vzdelávanie sa 
obmedzuje iba na mentálne a kognitívne procesy; ak jednotlivé školské predmety 
striktne od seba oddelíme tak, že dieťa nebude schopné medzi nimi nájsť spojitosť; ak 
sa nebudeme zaoberať témami, ktorými sa deti zaoberajú aj mimo vyučovacieho 
procesu, potom budeme výrazne obmedzovať ich schopnosť rozmýšľať o problémoch, 
čo by inak robili s radosťou. Dewey presadzuje názor, že deti budú slobodne 
a kreatívne rozmýšľať len vtedy, keď sa ich problém týka. Podľa neho celá edukácia 
musí smerovať k vyzdvihnutiu vrodenej tendencii dieťaťa pýtať sa a zisťovať si 
informácie. Jednou zo základných myšlienok pragmatizmu je, že pravdivosť a podstatu 
vecí poznávame najefektívnejšie prostredníctvom dialógu. Pragmatická pedagogika 
podporuje vyučovanie, v ktorom žiaci pomocou vlastných praktických skúseností 
dospievajú k novému poznaniu (Laibrt, L., Macků, R., 2013, s. 10). Dialóg v skupine 
charakterizuje Petr Bauman (2013, s. 14) ako prostriedok prekonávajúci deficity 
v individuálnej úrovni dosiahnutého poznania, ale tiež deficity individuálnej kognitívnej 
vybavenosti. V sociálno-konštruktivistickom modeli Leva Semionoviča Vygotského je 
dialóg ponímaný ako prostriedok na rozvíjanie myslenia. Známa teória – „zóna 
najbližšieho vývinu“ vymedzuje rozdiel v tom, čo je dieťa schopné sa naučiť samo a čo 
pomocou iných ľudí. 
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E. Manalo (2020, s. 7) sa venuje dialogickému učeniu a definuje ho jednoducho ako 
učenie prostredníctvom dialógu. Za ideálny spôsob vedenia dialógu považuje taký, 
v ktorom sú vzťahy medzi diskutujúcimi subjektmi vyvážené, rovnocenné, teda nie 
hierarchicky podmienené. Zamýšľa sa nad otázkou, kedy je učenie monologické a kedy 
dialogické a prichádza k záveru, že v monologickom učení dochádza k osvojovaniu si 
materiálu, ktorý je považovaný za jasne daný a učiaci sa neuvažuje o možných 
alternatívach, v tom prípade je prijímateľom viac či menej ustáleného súboru 
poznatkov. Phillipson a Wegerif (In Manalo, E. 2020, s. 35) hodnotu dialógu v edukácii 
vidia v tom, že smeruje k pochopeniu sveta z uhlov pohľadu viacerých osobností.  

Martin Buber (In Lipman, M. 2003, s. 89) za pravý dialóg považuje situáciu, kedy každý 
z účastníkov má na pamäti druhého alebo ostatných takých, akí skutočne sú, podľa 
daného autora má vzťah učiteľa a žiaka podobu priameho dialógu. Dialóg odlišuje od 
monológu (samostatný prehovor jednej osoby) a debaty (súťaživosť, nad/podradenosť) 
a taktiež od kamarátskeho rozprávania sa. Buber podľa Lipmana ukazuje, ako je dialóg 
spojený na jednej strane s myslením a na strane druhej s komunitou. Jednu z možností 
uplatnenia dialógu poskytuje praktická stránka filozofie – filozofovanie. L. N. Tolstoj (In  
Lipman, M., Sharp, A. M., 1994, 24-25) poukazoval na to, že filozofické myslenie 
v detstve môže mať intenzívny dopad na celé ďalšie uvažovanie. Zápasenie 
s filozofickými ideami v detskom období môže sformovať obohacujúce skúsenosti, ktoré 
„osvetlia zvyšok celého života“. V príspevku viackrát spomenutý autor Matthew Lipman 
podporoval myšlienku filozofie užitočnej pre kohokoľvek, nie filozofie obmedzenej pre 
vysokoškolský a akademický život. V školskej praxi nepresadzoval filozofiu so zložitými 
odbornými termínmi, naopak, tvrdil, že diskusiou, dialógom, filozofickými otázkami 
môžeme vychádzať zo záujmov žiakov a nadviazať na ich doterajšiu skúsenosť 
(Lipman, M. 2003, s. 65). Každodennú presýtenosť informáciami môžeme poraziť 
povzbudzovaním dieťaťa  klásť v skupine otázky – správne a bez strachu , pričom 
otázky vyvstávajú práve v procese dialógu. Táto skupina sa v programe Filozofia pre 
deti nazýva hľadajúce spoločenstvo (v niektorých zdrojoch sa stretávame s pojmom 
bádajúce spoločenstvo, pojem má pôvod v pragmatizme). Lipman ako filozof a 
vysokoškolský profesor bol zorientovaný vo filozofických smeroch, prúdoch, dokázal ich 
prepojiť s edukáciou a vytvoril program Filozofia pre deti, určený predovšetkým na 
rozvíjanie úrovne kritického, tvorivého a angažovaného myslenia využitím filozofickej 
diskusie, literárnych príbehov a špeciálne navrhnutých aktivít. 

Dialóg a životné situácie 

Súčasná mládež školského veku (z časti aj predškolského), ale aj dospelej populácie 
žije vo svete, ktorý je presýtený informáciami. Informáciami, ktoré sú „o všetkom“, čiže 
človeka dnešnej doby by sme mohli pokladať za veľmi dobre informovaného. Vyvstáva 
však veľmi závažná otázka: z akých zdrojov sa informujem o dianí vo svete a akým 
spôsobom si vytváram názor a úsudky o tom, čo nie vždy musí byť jednoznačné, čo 
môže mať viacero uhlov pohľadu? Výlučne jednosmerný komunikačný kanál a tok 
informácií dáva veľkú „šancu“ tomu, aby názory a úsudky boli prebraté už ako „hotový 
tovar“ a miera vlastnej mentálnej a intelektuálnej aktivity by bola veľmi nízka. Hoci 
takýto konzum názorov, postojov i úsudkov je pre mnohých veľkým pohodlím, rizikom je 
nekritickosť, poddajnosť a veľmi ľahká manipulácia s človekom. 

Program Filozofie pre deti sa často odvoláva na „metodiku“ sokratovského spôsobu 
a cesty nachádzania pravdy, dobra a správneho záveru. Cesta však nie je „hotovým“ 
tovarom, ale intelektuálnou námahou, o ktorej sme sa zmienili vyššie. Životné situácie, 
do ktorých sa dostáva človek, dá sa povedať už od predškolského veku, si vyžadujú 
túto intelektuálnu námahu. Teda cestu, aby sa od vzniku, resp. identifikácie problému 
vedel človek dostať k takému záveru a riešeniu, na ktorom sa sám podieľal. Varieta 
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životných situácií, ktoré sa môžu rozdiskutovať a filozofovať programom filozofie pre 
deti, môže byť naozaj široká. Od otázok medziľudských vzťahov, cez etické dilemy až 
k aktuálnym ekologickým a environmentálnym problémom (Sprod, T. 2002). Dialóg 
považujeme za jeden z najtypickejších spôsobov, ako identifikovať a riešiť životné 
situácie (opäť podľa vzoru sokratovského dialógu). Efekt dialógu je pritom viacnásobný 
a vonkoncom nemieri len k vyriešeniu problému. Program Filozofie pre deti operuje 
trojdimenzionálnym modelom rozvoja myslenia, preto môžeme tvrdiť, že dialógovým 
prístupom pri riešení životných situácií dochádza okrem rozvoja intelektu aj 
k napredovaniu v iných osobnostných sférach. 

Program Filozofia pre deti ako jedna z možností uplatnenia dialógu 
v edukácii 

Napriek tomu, že dialóg sa uplatňuje predovšetkým vo vyšších stupňoch vzdelávania, 
aj vplyvom názorov autorov uvedených v predchádzajúcej kapitole ho považujeme za 
vhodnú metódu pri rozvíjaní edukantovej osobnosti a postupne nadväzujeme na jeho 
uplatnenie predovšetkým v neformálnej edukácii. Matthew Lipman a Ann Margaret 
Sharp (1994, s. 23) sa vyjadrujú aj k praktickej podobe Filozofie pre deti, uvádzajú, že 
dialóg predstavuje myslenie komunity, ktorá „uvažuje nahlas“ v procese skúmania. 
Formulujú aj podmienky, pomocou ktorých dokážeme konverzáciu považovať za dialóg: 

1. Konverzáciu formujeme tým, že sa zameriame na určitú tému, prípadne 
otázku, ktorá je problematická alebo „napadnuteľná“.  

2. Vedieme účastníkov konverzácie k tomu, aby boli pripravení spochybňovať 
názory a odôvodnenia ostatných a prehodnotiť ich v závislosti od ich 
odpovedí na otázky či reakcií na protiargumenty.  

3. Účastníci sa navzájom rešpektujú bez ohľadu na to, na ktorej stane stoja 
vo vzťahu k určitému problému. 

4. Konverzácia sa vedie na základe spoločných záujmov jej účastníkov. 
V hľadajúcom spoločenstve si účastníci určujú program a stanovujú 
postupy na riešenie problémov. 

Lipman a Sharp (1994, s. 78) dodávajú, že zapojiť sa do skutočného dialógu nie je 
jednoduché, preto je dôležité stanoviť podmienky umožňujúce realizáciu dialógu. Je to 
snaha zúčastnených strán nájsť spoločnú reč, či už v podobe výmeny názorov 
na problémy alebo na význam kľúčových pojmov. Prostredníctvom obrázku 
popisujeme, akým spôsobom môže dialóg v hľadajúcom spoločenstve rozvíjať úroveň 
kritického, tvorivého a angažovaného (starostlivého, aktívneho myslenia). 
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Obrázok č. 1 – Príklady uplatnenia tvorivého, kritického a angažovaného myslenia 
v dialógu podľa Filozofie pre deti 

 

Uplatnenie Filozofie pre deti ako plnohodnotného školského predmetu v Slovenskej 
republike nepovažujeme za absolútne nereálne, avšak sme skôr za to, že 
plnohodnotnú realizáciu programu je vhodnejšie smerovať do oblasti neformálnej 
edukácie z viacerých dôvodov. V prípade školského klubu detí alebo školského 
internátu má vychovávateľ v rámci činností oveľa viac priestoru z časového hľadiska, 
a teda nie je limitovaný klasickou 45-minútovou vyučovacou hodinou, to znamená, že 
aktivity hľadajúceho spoločenstva môžu trvať v závislosti od veku edukantov dlhšie 
alebo kratšie. Navyše si z vlastnej skúsenosti myslíme, že vychovávateľ má 
v porovnaní s učiteľom viac voľnosti z tematického hľadiska – pri implementácii 
programu nie je nutné pridržiavať sa predpísaného učiva, ale v oveľa vyššej miere 
zohľadňovať záujmy edukantov.  

Lipman a Sharp (1994, s. 79) nepredpokladajú, že dialóg je jediným spôsobom, 
v ktorom môže dôjsť k filozofickému skúmaniu. Vo Filozofii pre deti dôležitú rolu hrajú aj 
iné aktivity (kreslenie, divadlo, hry, písanie a tak ďalej), ale v hľadajúcom spoločenstve 
(skupina, ktorá smeruje k vyriešeniu stanoveného problému) je prebiehajúci dialóg 
zjednocujúcim prvkom. Jedným z dôvodov, prečo pojednávame o programe Filozofia 
pre deti vo vzťahu k dialógu je aj to, že program pracuje s literárnymi príbehmi, 
v ktorých sa premietajú vzory dialógov, a to medzi detskými hrdinami, ako aj medzi 
deťmi a dospelými. Matthew Lipman, Ann Margaret Sharp a Frederic Oscanyan (1980, 
s. 80) považujú hrdinov v príbehoch za neautoritatívne vzory, rešpektujúce hodnoty 
bádania, uvažovania a alternatívnych spôsobov myslenia. Jednotlivé akty myslenia sa 
podľa Petra Baumana (2013, s. 11) vo filozofickom dialógu vzájomne prepájajú 
a stávajú sa z nich intelektové zručnosti, napríklad dedukcia, kategorizácia, tvorba 
analógií, zovšeobecňovanie a konkretizácia. Bauman (2013, s. 14) ďalej tvrdí, že 
účastníci takéhoto dialógu sa teda učia nielen správne logicky uvažovať, klásť dobre 
formulované otázky a podávať podložené argumenty, ale aj rešpektovať ostatných a to, 
že samostatné uvažovanie nevylučuje spoluprácu. 

Záver  

Príspevok pojednáva o dialógu ako prostriedku rozvoja osobnosti človeka, venuje sa 
vedeniu dialógu prostredníctvom metód Filozofie pre deti, pričom vyzdvihujeme 
pôsobenie programu predovšetkým v neformálnej edukácii. Osvojiť si metódy tohto 
programu majú možnosť študenti učiteľstva a vychovávateľstva v pregraduálnej 
príprave na niektorých slovenských univerzitách, prípadne už aktívne pôsobiaci učitelia 
a vychovávatelia môžu absolvovať niekoľkodňový kurz Filozofie pre deti v Českých 
Budějoviciach. Na Slovensku podobné centrum absentuje, na druhej strane sa k téme 
Filozofie pre deti vyjadrili a vyjadrujú autori J. Kaliský, G. Šarníková G. Platková 
Olejárová, vďaka ktorým sa Filozofia pre deti dostáva do povedomia v našej krajine. 
Rešpektujúc stanovený rozsah príspevku pre ucelenejší obraz o fungovaní programu 
odkazujeme na týchto a ďalších autorov uvedených v bibliografickej časti. 

Nie každá metóda alebo program sa musí javiť ako „tá pravá“ pre všetkých učiteľov 
alebo vychovávateľov, avšak veríme, že príspevok môže inšpirovať čitateľov 
k častejšiemu využívaniu dialógu v pedagogickej praxi, ako aj k snahe vychádzať zo 
záujmov dieťaťa a podporovať jeho prirodzenú zvedavosť. Ako napísal E. Manalo 
(2020, s. 8), bolo by veľmi namáhavé zlepšovať napredovanie žiakov v efektívnom 
myslení, kreativite a produkcii inovácií, učiť sa ako sa učiť, ak všetko, čo od nich 
vyžadujeme je, aby sa učili a reprodukovali to, čo im povie učiteľ. 
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RIZIKO DELIKVENCE A TRESTNÉ ČINNOSTI U OSOB 
S ADHD A PORUCHAMI CHOVÁNÍ 

RISK OF DELINQUENCY AND CRIMINAL ACTIVITIES IN 
PEOPLE WITH ADHD AND BEHAVIORAL DISORDERS 

Viktor Cina 

Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky, Pedagogická fakulta, MU v Brně 

 

Abstract: 

The presented research study evaluates foreign research studies containing meta-
analyses or systematic reviews that address the topic of risk and resilience factors. The 
aim was to describe the factors reducing or increasing the risk of delinquency or crime 
in adolescents with ADHD. To achieve this objective, 12 research reports were 
analysed and evaluated. The outline of the current major foreign trends in research of 
risk and protective factors is considered inspiring because it enables special educators 
to plan screening, diagnostic and therapy of various cognitive, social, and emotional 
disabilities more efficiently. 

Key words: 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity) protective factors, risk factors, behavioural 
disorder, delinquency 

 

Úvod 

V pedagogické praxi se lze běžně setkat s žáky (termín žáci je zde použit široce pro 
děti, žáky a studenty), kteří vykazují výchovné obtíže. Závažnost výchovných obtíží 
variuje od drobných porušení školní řádu přes záškoláctví, krádeže, užívání 
návykových látek po závažné formy agresivity. Z množiny všech těchto žáků lze 
vyčlenit skupinu žáků zvýšeně rizikových, v jejichž případě se výchovné obtíže pojí 
s nějakou psychopatologickou diagnózou, jako např. s hyperkinetickými poruchami 
nebo poruchami chování. Stanovení psychopatologických diagnóz je nejen odrazem 
existujících disabilit a potvrzením jejich trvání, ale ovlivňuje také klinickou prognózu. 

VandenBos et al. (2015, s. 87) za Americkou psychologickou asociaci definují poruchu 
ADHD, která přibližně odpovídá hyperkinetickým poruchám, jako behaviorální syndrom 
charakterizovaný přetrvávajícími symptomy nepozornosti (např. neschopnost 
dokončovat úkoly nebo se soustředit), impulzivity nebo hyperaktivity (např. netrpělivost, 
motorický neklid). Poruchy chování představují podle VandenBose et al. (2015, s. 231) 
přetrvávající chování, které vede k porušování základních práv druhých a ignorování 
věkově přiměřených sociálních norem (např. lhaní, krádeže, fyzická agrese). 

Z pedagogického hlediska bývají v České republice mezi žáky s poruchami chování 
řazeni i žáci s ADHD (srov. Švamberk Šauerová, Špačková a Nechlebová, 2012, s. 34), 
avšak tato porucha je poměrně specifická ve své etiologii, její diagnostická kritéria 
nezahrnují agresivitu nebo porušování práv druhých a výzkumně jsou identifikována 
také specifika např. v oblasti terapie. To jsou příklady důvodů, proč americký 
Diagnostický a statistický manuál duševních poruch (DSM-5) jednoznačně rozlišuje 



 

 

 

Edukácia. Vedecko-odborný časopis. Ročník 4, číslo 1, 2021 

32 

mezi ADHD a poruchami chování. V případě zdravotnické klasifikace Světové 
zdravotnické organizace, aktuálně již v 11. revizi (MKN-11), je situace odlišná, neboť 
tato připouští souběh poruchy pozornosti a aktivity (v DSM-5 přibližně odpovídá ADHD) 
s poruchou chování v jedné nozologické jednotce. 

Je tedy vhodné nejen rozlišovat terminologii zdravotnickou (psychiatrickou, 
psychopatologickou) od terminologie pedagogické, ale musejí být zohledněny také 
rozdíly mezi zdravotnickými klasifikacemi. Dále je vhodné zmínit, že nejzávažnější 
porušení sociálních norem, která lze kvalifikovat jako trestnou činnost, bývají někdy 
posuzována nezávisle na psychiatrických či pedagogických diagnózách. Užívají se 
termíny delikvence, juvenilní delikvence nebo také kriminalita mládeže (Vališová, 
Kasíková, Bureš, 2011, s. 413; VandenBos et al., 2015, s. 574). 

Uvedené konceptuální diskrepance způsobují určitou nepřehlednost v odborné 
literatuře, neboť odlišná diagnostická kritéria mohou vést např. k různým odhadům 
prevalence, aplikace různých konceptů může snižovat porovnatelnost jednotlivých 
studií nebo mohou určité poznatky unikat, protože jsou zpracovány pod jinou 
terminologií. V aplikačních oborech, jako např. ve speciální pedagogice, se v minulosti 
objevily určité snahy o ujednocení. Jako příklad takové inciativy lze uvést koncept 
specifických poruch chování (srov. Švamberk Šauerová, Špačková a Nechlebová, 
2012, s. 34). 

Při mapování příčinných vlivů, na jejichž pomyslném konci je jedinec v nejzávažnějších 
případech kriminalizován, se ukazuje jako dobrý výchozí bod perspektiva individuálního 
vývoje. V jeho průběhu se k poruchám chování a ADHD statisticky významně často 
připojuje delikventní chování, trestná činnost nebo institucionalizace (Siegel a Welsch, 
2015, s. 97-98). Tyto a další závažné negativní jevy jsou do určité míry preventabilní 
díky poznatkům z výzkumů v oblasti rizikových faktorů, ochranných faktorů a resilience. 
Pro pedagogické vědy, a především etopedii, mohou být výzkumy rizikových a 
protektivních proměnných nosnější než např. prosté zaměření na primární etiologii. Čím 
dříve se v pedagogické praxi podaří posilovat ochranné faktory a minimalizovat faktory 
rizikové, tím vyšší je šance, že dotyčný bude v budoucnu sociálně adaptován. 

Současná odborná literatura se již prakticky vyhýbá jednosměrným kauzálním vztahům 
mezi určitou proměnnou a patogenezí, a proto novější literatura o rizikových jevech v 
podstatě splývá s dřívější literaturou o příčinách. Studie zkoumající etiopatogenezi 
rizikového chování a sociální maladaptaci, včetně delikvence a trestné činnosti, lze 
zjednodušeně rozdělit do dvou skupin. Převažuje diskurz soustředěný na rizikové či 
obecně negativní faktory, na jejichž základě lze s určitou mírou jistoty predikovat 
maladaptaci. Důležitou roli mohou hrát i proměnné kontextuální, jako např. primární 
rodina s nízkým socioekonomickým statusem. Druhou skupinu pak představují 
výzkumy soustředící pozornost na proměnné, které mohou maladaptaci i navzdory 
nepříznivým okolnostem zvrátit, respektive obecně snížit její pravděpodobnost (srov. 
Dvorsky a Langberg, 2016, s. 368). Z obou skupin výzkumů mohou pedagogové nebo 
jiní pedagogičtí pracovníci v prevenci rizikového chování čerpat, kritériem volby může 
být např. zvolená úroveň prevence (primární, sekundární, terciární). Níže budou 
představeny vědecké příspěvky k dané problematice, které mají charakter syste-
matických přehledů a meta-analýz. 

Metodologie rešerše 

U vědeckých prací typu systematických přehledů a meta-analýz lze předpokládat 
relativně větší průkaznost či váhu vědeckého důkazu, neboť nejenže se zde autoři 
snaží využít větší množství různorodých dat k interpretaci vztahů mezi proměnnými, ale 
u jednotlivých studií kontrolují i metodologii. 
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Mareš (2013, s. 430) definuje systematický přehled (systematic review) jako studii, 
která „se opírá o pokud možno úplný, tedy vyčerpávající soubor prací na dané téma za 
zvolené časové období.“ Meta-analýza (meta-analysis) je podle Mareše (2013, s. 431) 
„studie aplikující statistické po-stupy s cílem shrnout výsledky řady kvantitativně 
zaměřených výzkumných studií, které se zabý-vají stejným nebo podobným 
problémem.“ 

Námi byla provedena rešerše odborných článků z databáze ScienceDirect společnosti 
Elsevier. Články byly vyhledávány dne 4. 10. 2018 a pro vyhledávání byly využity 
kombinace klíčových slov, které odpovídaly dvěma otázkám, které byly před 
vyhledáváním formulovány: 

1. Jaké proměnné zvyšují riziko delikvence nebo trestné činnosti u osob s ADHD, 
s poruchami chování nebo projevy poruch chování? 

2. Jaké proměnné snižují riziko delikvence nebo trestné činnosti u osob s ADHD, 
s poruchami chování nebo projevy poruch chování? 

Jak již bylo uvedeno výše, pozornost byla cílena na články s meta-analýzami nebo 
systematické přehledy, což bylo první kritérium výběru a odpovídala tomu také klíčová 
slova. Využita byla možnost rozšířeného vyhledávání, datum publikace bylo omezeno 
na roky 2017 a 2018, aby byla data co nejaktuálnější. Ve všech krocích vyhledávání v 
databázi byl využit logický operátor AND, tj. operátor pro vyhledávání současného 
výskytu slov nebo frází. Při vyhledávání byla použita klíčová slova „meta-analysis“, 
„systematic review“, „ADHD“, „conduct disorders“, „risk factors“, „protective“, „protective 
factors“, „resilience“, „offending“, „offenders“, „delinquency“. 

Rizikové faktory 

V průběhu rešerše článků publikovaných v uvedeném časovém rozmezí se ukázalo, že 
množství meta-analýz a systematických přehledů zahrnujících osoby s ADHD (potažmo 
s poruchami chování) je poměrně nízké, což je pravděpodobně dáno relativně krátkým 
časovým rozmezím, specifičností tématu a v neposlední řadě skutečností, že množství 
delikventních osob a pachatelů trestné činnosti nemá přidělenu psychiatrickou 
diagnózu, popř. vykazují vícečetnou komorbiditu. Nezanedbatelné jsou také výzkumy, 
které se zaměřují na rizika delikvence a trestné činnosti obecně, tj. nejen s ohledem na 
populaci s diagnostikovanými poruchami typu ADHD nebo poruch chování. 

Při různých obměnách vyhledávaných slov, kdy se obměny týkaly slov „offenders“, 
„offending“, „delinquency“, vyhledávač zobrazil maximálně cca 150 výsledků. Celkem 
bylo zahrnuto 12 studií, avšak kritéria výběru formálně splnilo jen 10 studií, protože 
Saval et al. (2017) nepublikovali vlastní systematický přehled, ale pouze odkazovali na 
starší přehled Wrightové et al. (2015), a přestože Farrington, Gaffneyová a Ttofiová 
(2016) publikovali v roce 2016, jejich studie se ve vyhledávání objevila. Zahrnuty nebyly 
např. animální modely nebo studie rizikového chování (užívání návykových látek. rizika 
úrazů apod.), jelikož jde o témata konceptuálně odlišná; tato kritéria, na základě kterých 
nebyly studie do přehledu zahrnuty, platí i pro následující kapitolu. Zahrnuté studie jsou 
znázorněny níže (Tab. 1). 

Tab. 1: Zahrnuté studie, rizikové faktory, jevy a moderující proměnné 

Rizikové  

Faktory 

Moderující  

proměnné 

Rizikový jev Autoři 

Externalizované 
poruchy, 
psychopatologická 
komorbidita 

Pohlaví, typ 
recidivismu, typ 
delikvence 

Juvenilní 
delikvence 

Wibbelinková et 
al. (2017) 
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Poddiagnostikování 
ADHD 

 

 

 

 

 

 

Pohlaví, vyšší 
věk, jiná než 
bělošská etnicita, 
bydliště na 
venkově, nízký 
socioekonomický 
status 

Chybějící léčba Wrightová et al. 
(2015) in Sayal et 
al. (2017) 

Genetika, 
specifické 
environmentální 
vlivy, ADHD 

Pohlaví, vývojový 
počátek poruchy 

Porucha chování, 
porucha chování 
s opozičním 
vzdorem, 
antisociální 
jednání 

Azeradoová, 
Moreiraová a 
Barbosa (2017) 

Narušení nebo 
deficity 
exekutivních funkcí 

Věk (respektive 
individuální vývoj), 
druh exekutivních 
funkcí 

Juvenilní 
delikvence 

Gil-Fenoyová et 
al. (2017) 

Tabakismus 
v prenatálním 
období, alkohol 
v prenatálním 
období 

Genetika, 
interakce genů 
s prostředím, 
komorbidity (např. 
s ADHD) 

Poruchy chování Ruisch et al. 
(2017) 

Množství různých 
faktorů na různých 
úrovních 

Poplatně 
jednotlivým 
studiím 

Násilí, trestná 
činnost, 
delikvence 

Farrington, 
Gaffneyová a 
Ttofiová (2016) 

Množství různých 
faktorů na různých 
úrovních (včetně 
hyperaktivity a 
impulzivity) 

Poplatně 
jednotlivým 
studiím 

Celoživotní 
trestná činnosti, 
trestná činnost 
omezená jen na 
adolescenci, 
trestná činnost 
s pozdějším 
výskytem 

Jolliffe et al. 
(2017) 

Agresivita ke 
zvířatům 

Typ agresivního 
chování k 
zvířatům 

Interpersonální 
násilí 

Longobardi a 
Badenes-Ribera 
(2017) 

Psychické zdraví 
rodičů, domácí 
násilí a negativní 
vztahové 
proměnné v rodině 
(např. syndrom 
CAN nebo míra 
rodičovské 
angažovanosti) 

Vztahy mezi rodiči 
a dětmi, typ 
výchovného 
vedení či stylu, 
attachment, 
socioemoční 
kompetence 
dítěte 

Role agresora v 
šikaně 

Nocentiniová et 
al. (2018) 

Nízká školní - Násilné a Savageová, 
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výkonnost nenásilné 
antisociální 
jednání 

Ferguson, 
Floresová (2017) 

Vystavení 
domácímu násilí 
v dětství 

- Domácí násilí Kimberová et al. 
(2018) 

Institucionalizovaná 
náhradní rodinná 
péče 

- Psychopatologie, 
neurovývojové 
poruchy, školní 
neprospěch 

Lou, Taylorová a 
Di Folcoová 
(2018) 

 

 

Zařazené studie zahrnují množství prenatálních a postnatálních rizikových faktorů, 
které se objevují na biologické, psychologické nebo sociální úrovni. Studie se odlišují v 
populaci, která byla zkoumána, kdy např. Jolliffe et al. (2017) do systematického 
přehledu zařadili pouze výzkumy, které byly založeny na souborech z obecné či 
neklinické populace, Lou, Taylorová a Di Folcoová (2018) se zaměřují na osoby v 
náhradní rodinné péči. 

Rozdíly lze dále shledat např. ve společenské závažnosti rizikových jevů – zatímco 
Sayal et al. (2017) se zaměřili na bariéry léčby ADHD (lze předpokládat např. spontánní 
remisi a nemusí být akutní individuální nebo společenská rizika), jiní, jako např. 
Longobardi a Badenes-Ribera (2017) se zabývají závažnými projevy interpersonálního 
násilí. 

Zanedbatelné nejsou ani odlišnosti ve sledovaném množství rizikových faktorů - Ruisch 
et al. (2017) zkoumali prenatální užívání návykových látek, Longobardi a Badenes-
Ribera (2017) ještě ohraničenější fenomén krutosti ke zvířatům, zatímco Jolliffe et al. 
(2017) nebo Jolliffe et al. (2017) širokou paletu rizikových faktorů. 

Častokrát je vhodné sledovat, do jaké míry výzkumníci adresují moderující proměnné, 
které mohou ovlivňovat těsnost vztahů mezi sledovanými jevy, měnit jejich kvalitu apod. 
Wibbelinková et al. (2017) uvádějí, že typ recidivismu (např. opakované zatčení vs. 
opakované uvěznění), typ delikvence (např. neskrývaná vs. utajovaná delikvence) a 
pohlaví (dívky s internalizovanými poruchami jsou do určité míry před recidivismem 
chráněny). 

Z hlediska reedukačního se může jevit užitečné zacílit na exekutivní funkce žáků. Gil-
Fenoyová et al. (2017, s. 75) uvádějí, že čím mladší děti jsou, tím výraznější se 
projevuje rozdíl v exekutivních funkcích mezi skupinou s antisociálním chováním a 
skupinou kontrolní. Tento vztah ale není stejně významný pro všechny typy 
exekutivních funkcí, a ne všechny exekutivní funkce jsou v oblasti motivovaného 
agresivního chování stejně významné. Výzkumníci rozlišují mezi „chladnými“ (cold) 
exekutivními funkcemi, které jsou primárně kognitivní povahy (např. abstraktní 
usuzování), a „horkými“ (hot) exekutivními funkcemi s přesahem do emocionality (např. 
impulzivita). Gil-Fenoyová et al. (2017, s. 75) zmiňují poznatky o různém ontoge-
netickém tempu dozrávání „chladných“ a „horkých“ exekutivních funkcí. 

Distinkci mezi typy exekutivních funkcí by v praxi mohly odpovídat různé typy prevence. 
Nejde o to terapeuticky zavrhnout „chladné“ kognitivní funkce jen proto, že mezi nimi a 
de-likventním chováním nebyl zjištěn tak těsný vztah jako v případě funkcí „horkých“. O 
„chladných“ funkcích je totiž možné uvažovat např. jako o prostředku zlepšení školní 
úspěšnosti. Množství studií zahrnutých do výše uvedených meta-analýz a 



 

 

 

Edukácia. Vedecko-odborný časopis. Ročník 4, číslo 1, 2021 

36 

systematických přehledů pojímá školní neúspěšnost jako rizikový faktor delikvence 
nebo jiné formy sociální maladaptace (viz např. Savageová, Ferguson, Floresová 2017; 
Jolliffe et al., 2017). 

Protektivní faktory 

Některé výše uvedené studie zahrnovaly vyjma rizikových faktorů také faktory 
protektivní. Již byl zmíněno, že Wibbelinková et al. (2017) považuje na základě vlastní 
meta-analýzy internalizované poruchy (jako např. úzkostné nebo depresivní poruchy) u 
dívek za protektivní faktor vůči budoucí delikvenci. Wibbelinková et al. (2017, s. 7) citují 
studii Malletta et al. (2012), z níž vyplynulo, že ADHD u dívek představuje protektivní 
faktor vůči recidivismu. Savageová, Fer-guson, Floresová (2017, s. 6) zmiňují studie, 
podle kterých může být skutečnost, že dítě oblibuje školu, jíž je žákem, ochranným 
faktorem vůči setkání se s násilím. Ve vlastní meta-analýze Savageová, Ferguson, 
Floresová (2017, s. 24) sice školní úspěšnost přímo nekonceptualizují jako ochranný 
faktor, ale navrhují její podporu jako doporučení pro prevenci. Zahrnuté studie 
protektivních faktorů jsou shrnuty níže (Tab. 2). 

Tab. 2: Zahrnuté studie, protektivní faktory, rizikové jevy 

Protektivní faktory Rizikový jev Autoři 

Internalizované 
poruchy u dívek 

Juvenilní 
delikvence 

Wibbelinková et 
al. (2017) 

Funkční 
komunikace 
v rodině, 
rodičovský dohled, 
vřelost a 
angažovanost 

Role agresora v 
šikaně 

Nocentiniová et 
al. (2018) 

Školní úspěšnost Násilné a 
nenásilné 
antisociální 
jednání 

Savageová, 
Ferguson, 
Floresová (2017) 

Kvalitní 
interpersonální 
vztahy (např. ve 
škole), motivace a 
zaměření na 
budoucnost 

Psychopatologie, 
neurovývojové 
poruchy, školní 
neprospěch 

Lou, Taylorová a 
Di Folcoová 
(2018) 

 

Studie Wibbelinková et al. (2017) uvádí jako protektivní faktor jinou skupinu poruch, což 
je více než v terapii využitelné v prevenci. Pokud jde o Nocentiniovou et al. (2018), pak 
se protektivní faktory vlastně rovnají opaku faktorů rizikových. Obdobná je situace u 
studie Lou, Taylorové a Di Folcoové (2018), respektive Savageové, Fergusona, 
Floresové (2017). 

Na základě vyhledávání v databázi ScienceDirect byly zařazeny celkem 4 studie, při-
čemž všechny již byly uvedeny v předchozí kapitole o rizikových faktorech. Celkově 
tedy došlo k překryvu mezi studiemi zaměřenými na rizikové a protektivní faktory s tím, 
že protektivní či resilientní faktory byly uváděny spíše dodatečně.  

Potvrdilo se tedy konstatování z úvodu článku, a sice že diskurz zaměřený na rizika 
převažuje, při vyhledávání s klíčovými slovy „protective“, „protective factors“ nebo 
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„resilience“ se objevovaly nízké desítky výsledků. Pochopitelně by bylo možné dohledat 
starší relevantní publikace o resilienci (viz např. Dvorsky a Langberg, 2016; Ttofiová et 
al., 2016), ale cílem tohoto textu nebylo zmapovat veškeré systematické přehledy a 
meta-analytické studie na uvedené téma. 

Závěr 

Při hodnocení aplikovatelnosti zahrnutých poznatků by měla být posuzována nejen 
míra statistické průkaznosti, ale také limitace populací nebo kulturou. Např. v USA se 
namnoze řeší, zda určité skupiny mají dostatečně dostupné zdravotní pojištění, což je v 
podmínkách České republiky prakticky irelevantní téma, zato je významným tématem 
limitace dostupnosti péče daná kapacitními důvody na straně poskytovatelů (srov. 
Koubová, 2018). 

Dále je při hodnocení aplikačních možností důležité také to, zda byly určité faktory 
kontrolovány. Není-li totiž např. kontrolován socioekonomický status, pak se obtíže 
mohou omezovat např. na spodní decil populace vymezený příjmy, nejvyšším 
dosaženým vzděláním apod. 

Při hodnocení antisociálního chování je důležitý motiv. Známým faktem je, že určité 
chování může být motivováno různými pohnutkami. Pokud tedy např. Longobardi a 
Badenes-Ribera (2017, s. 2) píší o krutosti vůči zvířatům, zároveň upozorňují na devět 
různých motivů k takovému jednání s tím, že každý z nich vyžaduje různé opatření od 
autorit a pomáhajících profesí. Speciální pedagogové mohou při hodnocení motivace 
žáků využívat různé nástroje, jako např. funkční analýzu chování. 

Opomíjet nelze fázi individuálního vývoje, protože určitý faktor může být v určitém 
období rizikový, v jiném vývojovém období se může jednat o relativně normální jev – viz 
např. vývoj exekutivních funkcí (Gil-Fenoyová et al., 2017, s. 75). Reedukovat tedy 
určité funkce může být užitečné až od určitého věku a pedagogové musejí být 
obeznámeni s poznatky vývojové psychologie. 

Limitací některých studií je příliš obecné zaměření, kdy se autoři mohou uchýlit např. ke 
konstatování míry důležitosti environmentálních či genetických proměnných (srov. 
Azeradoová, Moreiraová a Barbosa, 2017, s. 3). Kontroverznost dědičnost vs. prostředí 
představuje jedno z klasických dilemat společenských věd, avšak aplikovatelnost 
zjištěných poměrů mezi oběma druhy faktorů je v praxi pomáhajících profesí nevelká. 

Dále se nabízí otázka, zda vzhledem sociokulturní heterogenitě nejsou lépe využitelné 
poznatky získané s úžeji vymezenou populací, jako je tomu např. u osob v náhradní 
rodinné péči Lou, Taylorová a Di Folcoová (2018), v populaci s diagnostikovaným 
ADHD nebo ve výzkumech zaměřených na etnicky vymezené populace. 

Negativně lze hodnotit relativně vzácný výskyt studií využívajících koncept protektivních 
faktorů a resilience, byť byla využita pouze databáze ScienceDirect a jen jeden logický 
operátor. Studie resilience bývají užitečné v tom, že mohou přinášet poznatky o dobrém 
prospívání navzdory existenci rizikových faktorů, popř. zahrnují faktory, které nejsou 
pouhou negací či opakem faktorů rizikových. 

Zůstává otázkou, zda by ještě lépe aplikovatelné nebyly poznatky z diskurzu o terapii a 
její efektivitě (therapy effectiveness), neboť tento může odkazovat na komplexní 
přístupy k prevenci i terapii různých obtíží (srov. Battaglieseová et al., 2015). 

Závěrem lze konstatovat, že primární rodina a její charakteristiky představují důležitou 
skupinu faktorů s potenciálně pozitivním i negativním dopadem na děti. Zatímco 
některé rizikové faktory jsou poměrně snadno preventabilní a musejí být kompetentními 
osobami včas adresovány (např. tabakismus v těhotenství), jiné jsou součástí 
komplexnějších jevů (např. prevalence nízkého ekonomického statusu v určitých 
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lokalitách a u určitých etnik) nebo mohou být hůře identifikovatelné (např. dysfunkční 
komunikace v rodině).  

Riziko delikvence a trestné činnosti u osob s ADHD a poruchami chování tak zvyšují i 
snižují různé biologické, psychologické a sociální faktory, přičemž s některými lze 
pracovat na úrovni individuální (např. deficity exekutivních funkcí), jiné mají systémový 
charakter a mohou být dány národně specifickým systémem zdravotní péče (např. míra 
poddiagnostikování ADHD).  

Speciální pedagogové by přesto měli mít povědomí o aktuálním stavu na poli výzkumu 
rizikových a protektivních faktorů, neboť na základě těchto poznatků mohou lépe 
plánovat screening, diagnostiku i terapie rozličných kognitivních, sociálních a emočních 
disabilit. Zde prezentovaný přehled je velmi jednoduchý např. co do počtu 
prohledaných databází, využitých logických operátorů a systému třídění, a proto by bylo 
vhodné na něj navázat komplexnějším systematickým přehledem.  
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ETICKÉ ASPEKTY V PRAXI INŠTITÚCIÍ VZDELÁVANIA 
DOSPELÝCH 

ETHICAL ASPECTS IN THE PRACTICE OF ADULT 
EDUCATION INSTITUTIONS 

Lenka Flikingerová  
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Abstract:  

A functional code of ethics in the organization and the institutionalization of ethics can 
be an effective tool for improving workplace relationships. The paper summarizes 
aspects influencing the functionality of codes of ethics. Andragogical ethics and the 
work of an andragogue in an organization can be an element that points to specific non-
functioning and problematic areas, and at the same time is a source of professionally 
offered good not only in theory but also in the practice of adult education.  

Key words:  

the code of ethics, institutionalization of ethics, moral competence, adult education 

 

Etika a morálka, morálna inteligencia a kompetencia 

Súčasná etika vychádza z faktu, že podstatu morálnych hodnôt možno pochopiť len na 
základe analýzy spoločenských, teda aj morálnych vzťahov. Hodnotová strana 
morálneho vedomia, v ktorej je vyjadrený angažovaný vzťah ľudí k svetu, bola príčinou 
toho, že morálku v dejinách filozofie nazývali „praktickým vedomím“ na rozdiel od 
teoretického, ktoré je vraj nazeravé a nezainteresované (Klimeková,- Sičál, 2002, s.43). 

Súhlasíme s A. Ondrejkovou, ktorá konštatuje, že pojem „etika“ v súčasnosti vyvoláva 
ťažkosti povahy sémantickej i meritórnej, čím dochádza k inflácii pojmu „etika“ v zmysle 
sémantickom. Vytvára sa ilúzia hĺbky poznania problému, alebo šľachetnosti konania 
(etika biznisu), čím sa inflácia pojmu možno stáva efektívnou, ale niekedy vyjadruje 
zároveň diletantizmus poznania a neoprávnené zneužívanie. Ťažko takémuto postoju 
priznať morálny či etický status – ide o ilúziu dôležitých morálnych (univerzálnych) 
zásad (Ondrejková, 2001). 

Morálne konanie ľudí je v spoločnosti riadené verejnou mienkou (korigovaním 
správania ľudí v intenciách všeobecne uznávanej a dodržiavanej morálky) a svedomím 
(vnútorným kompasom, morálnou sebakontrolou). Ukazuje sa, že citlivým momentom, 
ktorý môže viesť k degenerácii vnútornej kontroly, hlasu svedomia je vstup do politiky, 
či získanie často nemalej moci a vplyvu, „náhle“ zbohatnutie a pod. Ak sa určitá miera 
porušovania noriem stane väčšinovou, či dokonca masovou a teda štatisticky 
akceptovateľnou, legitimizuje sa. Morálny prehrešok potom nie je vnímaný ako hanba, 
keď to robia všetci... (Kaliský, 2013, s.15). 

D. Lennick a F. Kiel vytvorili koncept morálnej inteligencie založenej na psychickej 
schopnosti aplikovať morálne princípy do nášho konania. Autori tvrdia, že každý 
jednotlivec má „vrodený morálny kompas“, ktorý predstavuje vnútornú schopnosť odlíšiť 
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správne od nesprávneho. Odvolávajú sa aj na prácu antropológov, ktorí zistili, že 
existujú morálne znaky spoločné všetkým kultúram a náboženstvám. Patria medzi ne 
uvedomenie si zodpovednosti, povinnosti a empatia, rovnako ako aj tzv. „zlaté pravidlo 
morálky – „správaj sa k iným tak, ako chceš, aby sa oni správali k tebe“. Kritici tejto 
teórie sa zamýšľajú nad otázkou, či je toto pravidlo postačujúce pri morálnom 
rozhodovaní, alebo by malo byť doplnené aj inými profesionálnymi etickými kódexmi 
(Lennick - Kiel, 2008). Uvádzajú, že sa všetci rodíme s týmto kompasom, a preto sa 
potrebujeme už len naučiť, ako ho správne používať. Okrem morálnej inteligencie 
predstavujú aj pojem morálnej kompetencie, ktorá má pomáhať uplatňovať morálnu 
inteligenciu v situáciách morálnej dilemy. Morálna dilema je ťažká rozhodovacia 
situácia, ktorá pred nás stavia dve rovnako silné morálne pozitívne hodnoty avšak vo 
vylučovacom vzťahu. Situácia morálnej dilemy je založená na vylučujúcej disjunkcii, 
ktorá vzniká spravidla v strete dvoch odlišných etických kódexov, ktoré subjekt 
rozhodovania v minulosti prijal a interiorizoval (Kaliská, 2011, s. 108). Formovaním, 
usmerňovaním, rozvíjaním morálnej kompetencie sa vytvára predpoklad rozvíjania 
morálnej inteligencie, ktorá sa manifestuje práve v schopnosti adekvátne riešiť dilemy 
vychádzajúce z reálnych situácií. 

Pojem morálnej inteligencie je relatívne nový, do literatúry ho zaviedol A. Hass v roku 
1998, kde morálnu inteligenciu chápe ako „schopnosť morálne sa správať i morálne 
uvažovať". Medzi kritériá morálne inteligentného správania zaraďuje spravodlivosť, 
zmysel pre povinnosť, zodpovednosť voči ostatným, dôstojnosť a sebaovládanie. Náš 
morálny vzostup sa nemá zakladať na slepej poslušnosti, ani na odmenách a trestoch, 
ale na rozvinutí schopnosti morálne uvažovať. „Pestovanie morálnej inteligencie preto 
vyžaduje tréning v analytickom morálnom myslení. Jednou z najlepších ciest je pokúsiť 
sa vyriešiť morálne dilemy." (Hass, 1999, s. 19) 

Nemecký psychológ G. Lind pracuje s pojmom morálna kompetencia. Uvádza, že zrelé 
morálne správanie nezávisí len od ideálov a úmyslov, ale aj od schopnosti konzistentne 
a diferencovane používať tieto ideály v každodennom živote. Dochádza k záveru, že 
nemorálne konanie je spôsobené nedostatkom schopnosti správne použiť morálne 
hodnoty a princípy v každodennom živote. Schopnosť riešiť morálne dilemy preto 
predstavuje vo všetkých oblastiach života ako kľúčovú kvalifikáciu, ktorej musíme 
priradiť rovnaký význam ako čítaniu, písaniu a počítaniu.“ (Lind, 2009, s. 18).  

Etické aspekty vo vzdelávaní  

Význam etických úvah, viditeľnosť morálnych dilem a rizík vo vzdelávaní dospelých 
v rámci andragogickej etiky možno badať v troch úrovniach: personálnej (etické normy 
v práci andragóga, lektora, účastníka..), procesuálnej (etika vzdelávania, etické aspekty 
tvorby programov, cieľov, metód, foriem...) a inštitucionálnej (etika poskytovateľa 
vzdelávania, manažmentu organizácie a pod.). Neexistuje univerzálny etický kódex, 
ktorý by zahŕňal široké spektrum vzdelávania dospelých. Kódexy však môžu byť 
významným vodidlom praxe, minimálne z dôvodu poskytnutia profesijnej integrity 
a dôveryhodnosti.  

O vymedzenie všeobecných morálnych kánonov sa usilovali už antickí filozofi. No ako 
na to poukazuje aj J. Komorovský: „všetko zahŕňajúci kódex ako písaný súbor 
mravných noriem neexistuje. Pokusy o jeho vytvorenie sa neuskutočnili z celkom 
jednoduchého dôvodu, že sformulovať raz a navždy platné pravidlá morálky a navyše 
pre všetky životné situácie je prakticky nemožné. Preto o morálnom kódexe môžeme 
hovoriť len konvenčne, ako o nepísanom súbore mravných noriem, obsah a rozsah 
ktorého je podmienený historicky a spoločensky.“ (Komorovský, 1999, s.42). 
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Súčasná spoločnosť stavia pred človeka náročné úlohy a výzvy. Mnohé z nich možno 
naplniť prostredníctvom vzdelávania. Vzdelanie má človeku poskytnúť dostatok 
potrebných vedomostí a rozvinúť jeho schopnosti. Mnohé osobnostné a sociálne 
kompetencie však možno získať len v procese výchovy, procesom hodnotovej 
edukácie, axiologizácie (Perhács, 2010).  

Etická zložka vzdelávania sa orientuje na: stimulovanie morálnej predstavivosti, 
rozvíjanie schopnosti rozpoznávať etické problémy, rozvíjanie analytických schopností, 
formovanie zmyslu pre morálnu povinnosť, podporu tolerantnosti v prípade nesúhlasu, 
zabezpečenie prostredia, ktoré povzbudzuje vieru vo fair-play, vedomie povinnosti 
a čistú konkurenciu, upevnenie zmyslu pre normy správnosti a nesprávnosti, aby 
v situácii, o ktorej sú presvedčení, že nie je správna, mali aj morálnu odvahu konať 
(Luknič,1994). 

Základom utvárania návykov a zvykov je sociálne učenie. A. S. Luknič poukazuje na 
nevyhnutnosť využitia mravnej výchovy dospelých aj v zamestnávateľských 
organizáciách. Kladie si otázku, prečo ľudia porušujú normy etického správania. Podľa 
neho existuje šesť hlavných dôvodov: Nepoznajú etické normy, nevedia, nenaučili sa, 
že ich akceptovanie je dôležité. Neetické správanie zapríčiňujú silné situačné tlaky. 
Funkčne nadradený je slabý, „mäkký“, nevýkonný. Tlak na ústup od stanovených 
etických noriem môžu vytvárať spolupracovníci. Vedenie organizácie môže ignorovať 
správanie, ktoré sa odlišuje od etických noriem, čo môže mať za následok podporu, či 
dokonca inštitucionalizovanie neetického správania. Snaha dosiahnuť osobný prospech 
môže vyvolať správanie nezodpovedajúce etickým normám. 

Adekvátne etické správanie nie je možné  dosiahnuť bez socializačného procesu 
(Perhács, 2010). Ak ľudia v organizáciách majú mať „jemný cit pre etické odtiene“ 
svojich rozhodnutí, musia mať určitý morálny štandard, resp. musí im byť vlastný istý 
súbor základných morálnych noriem. Ľudia, ktorí študovali všeobecné základy etiky 
a hlbšie sa nad nimi zamýšľali, majú oveľa pevnejšiu základňu pre prijímanie morálnych 
rozhodnutí v rámci organizácie. (Luknič, 1994).  

Implementácia etiky v oblasti andragogiky je špecifickou etickou stratégiou, v ktorej ide 
o praktickú aktivitu, projektovanie a uplatňovanie istých nástrojov či postupov na 
podporu etiky. Môže ísť o realizáciu programov s etickým zameraním, presadzovanie 
poradenstva s etickým poslaním, tvorbu ohlasovacích mechanizmov, mediačnú pomoc, 
investigatívne aktivity a kreovanie morálnych vzorov, diskusné fóra na špecifické témy 
a pod. Bez interdisciplinárnej súčinnosti len ťažko môžeme realizovať etickú 
a spoločenskú revitalizáciu (Schubert, 2016).  

Práve aspekty sociálne nežiadúceho formovania hodnotových orientácií legitimizujú 
hodnotovú edukáciu v andragogike hneď na dvoch úrovniach. Prvá úroveň etickej 
edukácie sa týka samotných andragógov. Podľa Pavlova a Schuberta (2015) vyžaduje 
súčasná situácia v spoločnosti protiváhu v podobe profesionálne ponúkaného dobra. 
Nestačí rezignovať, nestačí reagovať intuitívne a náhodne, ale premyslene a 
profesionálne všade tam, kde sú na to vhodné podmienky, a kde dospelý človek 
pociťuje potrebu pomoci v sebavýchove a vzdelávaní. Ide o naliehavú potrebu 
konceptualizácie východísk andragogickej etiky, ktorá by umožnila diskurz 
o špecifických otázkach etických aspektov vo výchove a vzdelávaní dospelých. 
Z pohľadu andragogiky by hodnotová edukácia mala viesť jedinca od konzumného 
spôsobu myslenia k osobnostnému rozvoju a prosociálnej hodnotovej orientácii. Jej 
cieľom nie je len prosociálne konanie, ale predovšetkým znovunájdenie mravných 
hodnôt. Cieľom hodnotovej edukácie by mala byť tzv. nová etika, ktorej základom je 
„premýšľať o sebe a žiť pre druhých“ (Beck, Beck-Gernsheim, 2005, s. 211). Súčasťou 
tejto novej na budúcnosť zameranej etiky, je osobná zodpovednosť každého jedinca.  
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V poslednej dekáde sme svedkami obratu v uvažovaní o podstate ľudskej morálky a 
spochybnenia primárnej úlohy morálneho uvažovania. Dominantným pohľadom v 
súčasnosti je zdôrazňovanie primárnej úlohy intuícií a emócií v konštruovaní morálnych 
úsudkov (Haidt, 2001). Motivované morálne uvažovanie tak popisuje mentálny proces v 
situácii, kedy je morálny úsudok motivovaný túžbou dosiahnuť určitý morálny záver. 
Jedinci majú často možnosť osobného prospechu, čo následne ovplyvňuje vnímanie 
(a)morálnosti danej situácie. Vopred sme tak naklonení vnímať situáciu želateľným 
spôsobom a skresľujeme si našu interpretáciu rozhodnutí. Nie sme teda ako sudcovia 
hľadajúci pravdu, ale skôr obhajcovia snažiaci sa vyhrať svoj prípad. 

Ukazuje sa, že pri osobnom záujme bežne skresľujeme a zľahčujeme morálne 
dôsledky našich želaných správaní a následne konáme v rozpore s našimi morálnymi 
štandardmi. Pre takéto morálne pokrytectvo stačí iba presvedčiť samého seba, že 
situácia je výnimkou (krádež nie je krádež, ale pôžička či napravenie nespravodlivosti 
apod.), na ktorú sa nevzťahujú morálne princípy, čo je jednoduchšie ako presvedčiť 
seba, že morálny princíp nie je platný vôbec (kradnutie nie je všeobecné správne).  

Morálne uvažovanie nevedie k správaniu priamo, ale skôr nepriamo, a to tak, že sa 
nakoniec rozhodneme pre taký čin, ktorý je ľahšie zdôvodniteľný. Motivácia naplniť si 
nejakú túžbu, vedie ku skreslenému procesu hodnotenia a tak sa výsledný dôvod, ktorý 
„legitimizuje“ amorálny akt, javí ako výsledok racionálnej procedúry. Preto máme pocit, 
že racionalizácia sa musí javiť ako dostatočne oprávnená, aby došlo k uľahčeniu 
neetického správania  (Hulín, 2013, s. 51 In Kaliský, 2013).  

Inštitucionalizácia etiky a etický kódex 

Etický kódex je implementáciou etiky do práce organizácie. V podobe princípov, noriem 
a pravidiel vyjadruje spoločnosťou prijaté hodnoty. Slúži na orientáciu pracovníkov, ako 
sa rozhodovať a konať v určitých situáciách (Gluchman, 2014, s.330). Význam etického 
kódexu spočíva v tom, že objasňuje, aké správanie organizácia očakáva od 
zamestnanca v rôznych situáciách.  

J. Keller hovorí o tom, že dochádza k rozkladu pracovnej morálky a zmizlo chápanie, že 
tvrdá práca je hodna úcty. Úlohou by malo byť hlavne namodelovanie funkčného 
etického modelu, pokrývajúceho viaceré súčasné nedostatky, aby sa etický kódex 
prípadne audit nezaradil len do množstva byrokratických noriem a štandardov, 
prostredníctvom ktorých sa len odčerpávajú peniaze firmy, ale ktorý by bol aj funkčným 
živým nástrojom, reálne nastavujúcim zrkadlo všetkým účastníkom procesov. (Keller, 
1996). Iný pohľad by sme našli u českého sociológa P. Hampla, ktorý tvrdí, že miesto 
etiky a funkčných etických kódexov, je diskutabilné. Vo svojej publikácii konštatuje: „... 
mizne spoločný morálny základ či systém hodnôt, ktorý by spájal ľudí rôznych vrstiev 
a spoločenských skupín. Pre jednotlivcov je stále ťažšie nájsť niečo pevné, o čo by 
mohli oprieť svoje morálne rozhodovanie (Hampl, 2018). 

Medzi ďalšie formy inštitucionalizácie etiky v organizácii patria okrem etikého kódexu: 
etický leitmotív, zamestnanec zodpovedný za dodržiavanie etiky/riaditeľ pre etiku, 
ombudsman pre etiku, komisia pre etiku, etické okrúhle stoly, seminár o etike, etický 
workshop, etické diskusné fórum, etické horúce linky/ hotline, etický audit, osobný 
rozhovor (Pisoňová, 2014).  

Zdrojom etického rizika býva skutočnosť, že sa strácajú etické postoje vo vzťahu 
k zamestnancom, financiám,  vedenie inštitúcie je neobjektívne a svojvoľné napríklad 
pri hodnotení výkonov pracovníkov. Etické riziká sa prejavujú v praxi, keď je dávaná 
prednosť krátkodobým úlohám, pred dlhodobejšími záujmami, hľadajú sa rýchle 
rozhodnutia a riešenia, pri ktorých sú spravidla porušované profesijné etické kódexy. 
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Nebezpečné sú tiež jednoduché riešenia v komplikovaných situáciách. V organizácii 
zaťaženej etickými rizikami, sa pracovníci väčšinou budú správať neeticky.  

Etické kódexy vo vzdelávaní dospelých 

Podstatu aktuálnych a v kódexoch uvádzaných hodnôt, by sme mohli hľadať a pochopiť 
na základe spoločenských vzťahov. Všetky etické kódexy, ktoré sme analyzovali t.j. 
Etický kódex Asociácie lektorov a kariérnych poradcov, Medzinárodnej federácie 
koučov, Slovenskej asociácie koučov, Asociace institucí vzdělávání dospělých v ČR, 
Národního institutu pro další vzdělávání a ManpowerGroup, vyjadrujú zároveň hodnoty 
a ciele svojej profesie. Sú zvyčajne symbiózou a kombináciou etiky práce a etiky 
vzťahov, čo znamená, že v jednotlivých bodoch prípadne kapitolách sa venujú nielen 
etickému prístupu svojich členov, ale aj vzťahu a prístupu k samotnej vzdelávacej 
činnosti a klientom. Najčastejšie sa opakujúce hodnoty vo všetkých kódexoch boli: 
čestnosť, bezúhonnosť, zodpovednosť, tolerancia, ľudskosť, dôvera, úcta, slušnosť, 
svedomitosť, mlčanlivosť, sebazdokonaľovanie resp. neustále vzdelávanie, 
objektívnosť.  

Pozitívne hodnotíme vo všetkých prípadoch snahu o aktualizáciu etických noriem, t.j. 
žiadny z uvedených etických kódexov nie je nemenným dokumentom. Uznávajú 
a deklarujú, že človek sa môže zdokonaľovať, vychovávať, vzdelávať 
a sebaaktualizovať počas celého života, a tak by mali tieto myšlienky podporovať nielen 
svojou činnosťou navonok, ale aj dovnútra. Andragóg by mal byť tým činiteľom, ktorý 
dokáže v dospelom účastníkovi rozvíjať pozitívne charakterové vlastnosti.  

Jedným z najdôležitejších prvkov, ktorý musí byť prítomný, pokiaľ chceme hovoriť 
o funkčnom a efektívnom etickom kódexe, je inštitucionalizácia etiky v organizácii, 
nielen formou etického kódexu, ale aj ďalších nástrojov, ktoré sme uvádzali vyššie. 
Organizácia, ktorá sa rozhodne uplatňovať etické princípy, by mala mať vypracovaný 
etický program, v ktorom sú uvedené všetky predstavy o uplatňovaní etiky u 
zamestnancov, založené na explicitných a implicitných komponentoch. Medzi explicitné 
zložky patria: etický kódex, etické linky, etické komisie, etický audit a pod. Implicitné 
zložky sú napr.: stimulačné systémy, hodnotenie pracovných výkonov a pod.   

Na základe analýzy etických kódexov navrhujeme niekoľko odporúčaní ako by sa 
vzdelávacie inštitúcie mohli vyhnúť etickým rizikám a znížiť etický stres, resp. podporiť 
morálne kompetencie a morálnu inteligenciu svojich zamestnancov: 

 vytvoriť a prijať jasné komunikačné etické kanály, etický program vo vnútri 
organizácie (postupy, možnosti rozhodovania, poverená osoba, horúca linka, 
viditeľnosť kontaktov a možností, informovanie všetkých účastníkov procesov, 
konkrétne príklady z praxe atď.), inštitucionalizovať etiku 

 nehľadať len rýchle jednoduché rozhodnutia, ale riešiť etické problémy 
komplexne, 

 brať do úvahy dlhodobé záujmy spoločnosti, nielen krátkodobé zisky 
a ekonomické záujmy, nestrácať etický postoj pokiaľ ide o finančné náklady, 

 dbať o to, aby nedochádzalo k porušovaniu etického kódexu a riešiť jeho 
porušovanie, mať na to vytvorené nástroje a konkrétne kroky, 

 nevidieť v etike len nástroj na posilnenie imidžu, ale myslieť na to, že 
budovanie vnútorného morálneho kompasu jednotlivca, je jedným z prvkov 
potrebných k trvalej udržateľnosti personálneho a firemného úspechu firmy, 

 zaobchádzať nielen so zákazníkom, ale aj so zamestnancami eticky a myslieť 
na to, že stratégia formovania zmysluplného etického podnikateľského 
prostredia sa musí opierať o akceptovanie všetkých ľudských zdrojov 
schopných: myslieť, analyzovať, objavovať, inovovať, tvoriť hodnoty.  
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 vnímať personálnu zložku ako morálne, duchovné a emocionálne bytosti, 
ktorých produktivita rastie a klesá v závislosti od toho, či sú motivované, alebo 
demoralizované svojím pracovným prostredím, schopné byť dobrými, milovať 
a prekonať samých seba a svoje materiálne prostredie, 

 vytvoriť jasné postupy a koncepcie na riešenie problémov, postupy riešenia 
sťažností, interpretácie opatrení kódexu, zodpovednosti pracovníkov, opatrení 
riešenia sporov, určenia potrebných zdrojov, vyhodnocovania, zlepšovania, 
udržateľnosti, 

 vytvárať podmienky, ktoré sa nestávajú živnou pôdou neetického správania,  

 eliminovať etické riziká  krokmi ako: vyjasnenie otázok čo firma konkrétne 
očakáva, aké vystupovanie, selekcia a jasná deklarácia hodnôt spoločnosti, 
implementácia do firemnej kultúry,  

 preukázať ako firma postupuje v intenciách pozitívnych zámerov a hodnôt, 
ktoré hlása,  

 netolerovať a nepodporovať neetické prvky ani v ekonomickom záujme,  

 vytvoriť priestor, kde nie je možné neetické správanie zakryť, uniknúť 
dôsledkom, prípadne byť odmenený, kolektívne uznať morálku. 

Existencia etických kódexov je pozitívnym prvkom v stále väčšom počte aj 
vzdelávacích inštitúcii, v porovnaní s minulosťou. Veríme, že tento trend nie je len 
módnou a ekonomicky výhodnou aktivitou organizácií, a že firmy neaplikujú etické 
kódexy len z dôvodov vylepšenia imidžu, ale že myslia aj na skutočne ľudský rozmer 
a zdokonaľovanie profesie v etických dimenziách. Etický kódex, inštitucionalizácia etiky, 
a ich správna aplikácia môžu byť prevenciou pred použitím pseudoargumentov či 
racionalizáciou.  

Etický rozmer činnosti vzdelávateľov dospelých začína porozumením vlastných 
osobných hodnôt. Vyznávané hodnoty a mravné princípy majú vplyv na ich výchovnú 
a vzdelávaciu činnosť, sú základom profesijnej etiky. V procesuálnej dimenzii je 
potrebné venovať sa otázkam kurikula výchovy, vzdelávania a poradenstva dospelých. 
V inštitucionálnej dimenzii je potrebné zamerať pozornosť na skúmanie etických 
hodnôt, noriem a pravidiel činnosti poskytovateľov vzdelávania, kde inštitúcia deklaruje 
čo je pre ňu dôležité a za čím si stojí, aby naplnila svoje poslanie a ciele (Skúpa, 2017, 
s. 88-92. In Rajský, 2017).  

Záver 

Pokiaľ chceme žiť v etickej spoločnosti je potrebné zameriavať sa na zdokonaľovanie 
modelov inštitucionalizácie etiky v praxi a na podporu a rozvoj morálnej inteligencie 
a morálnej kompetencie. Vzdelávatelia dospelých, by mali v rámci svojich 
profesionálnych kompetencií aj v oblasti účinnej aplikácie etických kódexov v praxi 
venovať tejto problematike zvýšenú pozornosť. Nemorálne konanie je zapríčinené 
nedostatkom schopnosti správne používať morálne hodnoty a princípy v každodennom 
živote. Preto je nevyhnutné pripomínať si základné etické hodnoty a podporovať 
človeka v rámci ich uvedomovania si a praktického použitia, pretože len čo si 
uvedomujeme dokážeme zmeniť.  

Morálna kompetencia manažéra vzdelávania, jeho morálka, erudícia a aplikácia, 
a týmto spôsobom ponúkané profesionálne dobro, je predpokladom pre vytváranie 
lepšieho pracovného prostredia a získanie spolupracovníkov na tvorivú spoluprácu pri 
plnení cieľov. Aplikácia etiky do života organizácie, môže pomôcť vyriešiť základné 
etické dilemy, pomôcť odolávať nerozumným požiadavkám nadriadených či 
podriadených, byť morálnym kompasom, smernicou pri prepúšťaní, pomôcť včas 
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odhaliť podvody, pomôcť v komunikácii, podporiť proces identifikácie a harmonizácie 
záujmov a hodnôt,  prispieť k pocitu, že človek pracuje v etickom prostredí. 

Zároveň sa etické princípy stávajú mäkkým nástrojom riadenia a skvalitnenia vzťahov 
navonok za inštitúciu, dovnútra na zamestnancov, ako aj vzťahov s verejnosťou. 
Vytvorením jasných postupov, koncepcií riešenia problémov, sťažností, sporov, 
vytvorením podmienok, ktoré sa nestávajú živnou pôdou neetického správania, 
vytvorením jasných komunikačných kanálov, netolerovaním a nepodporovaním 
neetických prvkov, ako aj ďalšími uvedenými krokmi a formami, môže vedenie, ako aj 
manažér vzdelávania, znižovať etický stres a riziká v organizácii, a tak uplatňovať 
a zušľachťovať svoje morálne kompetencie.  

Na záver by sme chceli dať do pozornosti výstižný názor, s ktorým sa stotožňujeme, od 
prof. A. Hogenovej, ktorá uviedla v rozhovore pre Centrum Euroguidance v roku 2013, 
že morálka je založená vo vzťahu (napätí), medzi legalitou (zákon, kódex) a 
legitímnosťou (svedomie), je to vzťahová záležitosť. Kultivovaná bytosť musí byť vždy 
založená v napätí medzi legalitou a legitímnosťou. To čo je etické, to sa nedá založiť 
len na strachu zo sankcie (trestu). Pokiaľ toto napätie nedostaneme do človeka aj v 
rámci pedagogiky či andragogiky, pokiaľ je postačujúce len to, aby sme dokonale 
poznali normy, poučky, etické kódexy, zákony, s ktorými si pragmaticky vystačíme a 
môžeme všetko, človek sa stráca sám v sebe, uteká od seba, stáva sa človekom bez 
škrupulí, uniká do závislostí, a to je bieda súčasného sveta. 
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SÚČASNÉ TRENDY V KONCEPCIÁCH SOCIÁLNEJ 
PEDAGOGIKY VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH 

CURRENT TRENDS IN THE CONCEPTS OF SOCIAL 
PEDAGOGY IN SELECTED COUNTRIES 

Dana Hanesová 
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Abstract:  

Nowadays there is a growing worldwide interest and need for social pedagogy as a 
necessary pillar of the current educational process and social welfare. Countries 
developed varied approaches to defining its role, its status and application in practice. 
This paper is a narrative-integrative survey study, presenting the concepts of social 
pedagogy in Germany, Russia, Spain, and the United Kingdom. The socio-pedagogical 
concept in each country represents a different angle of contribution to the theory of 
social pedagogy, as well as the potential for use in socio-pedagogical practice in other 
regions. The author analyzes the key categories of social pedagogy in these countries. 
The aim is to integrate and generalize the results of findings on categories of key 
theoretical concepts of social pedagogy and their comparison for the purposes of 
professionalization of social pedagogy. 

Key words: 

social pedagogy, social-pedagogic concepts, Spain, Germany, Russia, Great Britain  

 

Úvod  

Hneď v úvode treba konštatovať, že celosvetovo narastá záujem a potreba sociálnej 
pedagogiky ako nevyhnutného piliera súčasného výchovno-vzdelávacieho procesu, 
silne zasiahnutého dôsledkami pretláčajúceho sa neoliberalizmu a transhumanizmu. 
Vďaka rôznorodému kultúrno-historickému kontextu si rôzne krajiny vytvorili rôzne 
prístupy k definovaniu jej úlohy a jej uplatňovaniu v praxi  (diachrónny prístup). Pokiaľ 
chceme skúmať posun v rozvoji profesie sociálneho pedagóga, je nevyhnutné 
vychádzať nielen zo slovenského chápania sociálnej pedagogiky, ale reflektovať aj 
širší, medzinárodný rozvoj konceptu - aj praxe - sociálnej pedagogiky, a to súčasne vo 
viacerých krajinách (synchrónny prístup). Zároveň s nárastom záujmu o sociálnu 
pedagogiku sa však odkrýva aj nevyjasnenosť spoločenských očakávaní od sociálneho 
pedagóga. Z toho vyplýva, ako upozorňuje Ezechil (2015), nevyhnutnosť reflektovať 
v nich značnú rôznorodosť koncepcií sociálnej pedagogiky, ako aj chápania profesie 
sociálneho pedagóga či študijného programu „sociálny pedagóg“. Medzinárodná 
komunita sociálnych pedagógov popisuje súčasné obdobie ako obdobie hľadania 
identity sociálnej pedagogiky. Začiatkom tohto storočia sa vyhranilo niekoľko koncepcií 
chápania sociálnej pedagogiky: sociálna pedagogika ako a) samostatná vedná 
disciplína, b) interdisciplinárna disciplína, c) súbor praktických metodických postupov. 
Podľa Lorenza (2008), odborníka na komparáciu prístupov k sociálnej pedagogike, sa 
táto etabluje v závislosti od svojich „historických koreňov a trajektórie paradigiem 
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metód“ (s. 625) buď ako samostatná profesia či súčasť ostatných profesií; alebo je 
pokladaná za metódu, paradigmu či štruktúru inštitúcií sociálnej politiky. 

V r. 2016 španielski autori Janer & Úcar na základe skúmania spoločných znakov 
sociálnej pedagogiky v 19 štátoch vo svojej prehľadovej štúdii pomenovali 8 dimenzií 
súčasnej sociálnej pedagogiky: a) historickú (problémy sociálneho štátu, status nových 
profesií, socializáciu sociálne-znevýhodných); b) epistemologickú (tri poznávacie 
roviny: vedná disciplína, sociálno-pedagogické zručnosti v praxi a umenie synergie 
týchto rovín v riešení diskrepancií a reálnych potrieb rôznych skupín spoločnosti); c) 
kontextuálnu (konkrétna oblasť praxe a špecifický socio-ekonomický kontext sociálneho 
pedagóga); d) metodologickú (vedecký výskum); e) profesionálnu (študijný predmet 
alebo program, zameraný na prípravu sociálnych pedagógov alebo inak definovaných 
odborníkov podobného zamerania; f) normatívnu (jasne definované štandardy 
profesionálneho výkonu intervencie v sociálnych krízach a rôznych sociálnych 
kontextoch pre zabezpečenie rozvoja životnej úrovne a sociálneho cítenia); g) eticko-
politickú (otázky sociálnej rovnosti, spravodlivosti, dodržiavanie ľudských práv v určitom 
ideovo-edukačno-politickom kontexte); a napokon h) funkčnú dimenziu (reálny prínos 
sociálnej pedagogiky pre riešenie konkrétnych sociálno-edukačných problémov 
a tvorbu intervenčných algoritmov). 

Rôznorodosť prístupov sa odráža aj v chápaní cieľovej skupiny práce sociálneho 
pedagóga - najčastejšie ide o deti a mládež, iní zahŕňajú aj kategórie dospelých a 
seniorov. Na jednej strane spektra sú zástancovia jeho činnosti zameranej na sociálne 
znevýhodnených jednotlivcov; na druhej tí, ktorí predpokladajú prácu so všetkými 
kategóriami členov danej komunity. Takýto širší pohľad zastáva aj fínsky teoretik 
sociálnej pedagogiky Hämäläinen, ktorý vzhľadom na historický kontext sociálnej 
pedagogiky v jednotlivých krajinách pokladá edukáciu za neodmysliteľný faktor zmeny 
sociálnych okolností života jednotlivcov aj komunít: „Sociálna pedagogika sa vo svojej 
teórii a praxi zameriava na procesy ľudského rozvoja, ktoré vedú k sociálnej integrácii, 
participácii a blahu každého člena spoločnosti“ (2003; 2012, s. 96). 

Rozsiahly výskum problematiky sociálnej pedagogiky z roku 2018, pokrývajúci 266 
univerzít z 50 štátov, potvrdil celosvetový nárast záujmu a potreby sociálnej pedagogiky 
v uplynulej dekáde (Janer & Úcar, 2018). Funguje ako samostatný študijný program 
v 41% z týchto inštitúcií, v ostatných je sociálno-pedagogická problematika súčasťou 
predmetu/ bloku predmetov v rámci iných sociálno-vedných odborov (sociálna práca, 
teória sociálneho štátu, sociálna a vzdelávacia politika). Čo sa týka obsahovej stránky 
kurikul tejto disciplíny v rôznych krajinách, je možné konštatovať zhodu v oblasti 
cieľových skupín, výkonu intervencie a metodologických prístupov. Rozdiely možno 
indikovať v oblasti teoretických a profesijných východísk. Autori výskumu konštatujú, že 
„výučba sociálnej pedagogiky na vysokých školách môže pôsobiť ako most medzi 
teóriou a praxou, ako podpora dialógu medzi univerzitou a profesijným výkonom. Je 
dôležité inštitucionalizovať túto disciplínu na akademickej úrovni, pretože by to mohlo 
viesť k pozitívnejšiemu sociálnemu vnímaniu profesionála sociálnej pedagogiky, a 
zároveň prispieť k vytváraniu multidisciplinárnych skupín“ (s.4). 

Logicky sme tak dospeli k cieľu našej prehľadovej štúdie, ktorým je prispieť 
k sprehľadneniu rôznych súčasných prístupov k sociálnej pedagogike poukázaním na 
ich paradigmatické dôrazy - a v tom spočíva jej originálny prínos. Ide o doposiaľ 
nedostatočne publikovaný akcent v prehľade sociálno-pedagogických koncepcií.  
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Ciele výskumu 

Cieľom výskumu je integrovanie a zovšeobecnenie výsledkov zistení o teoretických 
konceptoch, resp. východiskách sociálno-pedagogických prístupov vo vybraných 
krajinách, ich analýza a komparácia pre potreby rozvoja sociálnej pedagogiky ako vedy. 
Pýtame sa: V akých principiálnych konceptoch sa prelínajú/líšia paradigmy sociálnej 
pedagogiky vo vybraných krajinách? Existujú spoločné trendy v ich smerovaní? 

Výskumný súbor 

Vzhľadom na cieľ výskumu a zároveň reálne možnosti skúmania v čase a priestore 
sme si pre účely tohto príspevku zvolili koncepcie sociálnej pedagogiky v  Nemecku, 
Rusku, Španielsku a Veľkej Británii. Sociálno-pedagogická paradigma v každej z týchto 
krajín predstavuje istý, konkrétny prínos pre teóriu sociálnej pedagogiky v danej krajine, 
a zároveň aj potenciál využitia v sociálno-pedagogickej praxi v ďalších regiónoch. 

Ako bolo už čiastočne naznačené v úvode tohto príspevku, jednotlivé koncepcie 
sociálnej pedagogiky sa navzájom prelínajú, ale zároveň sa aj na rôznych úrovniach a 
v rôznych bodoch odlišujú - okrem historickej genézy najmä v širšom/užšom prístupe  
k teoretickým východiskám, kontextu a uskutočneniu praktického výkonu, 
v kompetenciách a konštituovaní profesie sociálneho pedagóga a príprave naň, 
k vymedzeniu prienikov so sociálnou prácou a inými vednými disciplínami a pod. 
Analýzou týchto koncepcií v spomínaných 4 krajinách počas absolvovania 
medzinárodných kurzov sociálnej pedagogiky (online Erasmus+ MOOC kurzu (Massive 
Open Online Course in Social Pedagogy across Europe), a následnou komparáciou 
s ďalšími zdrojmi získanými rešeršami na konkrétne témy sme mohli upriamiť 
pozornosť na v slovenskom kontexte doposiaľ nedostatočne preskúmanú a málo 
publikovanú problematiku komparácie principiálnych východísk a kľúčových pojmov 
jednotlivých koncepcií.   

Metódy výskumu 

Vzhľadom na vyššie uvedený cieľ výskumu sme zvolili naratívno-integratívnu 
prehľadovú štúdiu. Voľba tohto typu teoretického výskumu vyplynula z faktu, že pre 
dosiahnutie cieľa výskumu musíme logicky vychádzať z už existujúcich, publikovaných 
poznatkov o v súčasnosti existujúcich koncepciách sociálnej pedagogiky. Takto 
zamerané myslenie je typické pre prehľadové štúdie, vrátane naratívnych 
a integratívnych. Naratívne štúdie umožňujú mapovať doposiaľ vynorené témy 
a výsledky výskumov, popisovať nadobudnuté poznatky, sumarizovať ich, 
zovšeobecňovať, príp. naznačiť podstatu a riešenia skúmaných problémov (Mareš, 
2013, s. 430). Tento typ prehľadovej štúdie bol uprednostnený aj z dvoch ďalších 
dôvodov: a) veľké množstvo štúdií, zameraných na sociálnu pedagogiku, viac či menej 
závažného významu, ktoré nie je možné všetky zapracovať do jedného príspevku a je 
nevyhnutné uskutočniť zacielený prehľad, štruktúrovaný podľa vybraných aspektov na 
základe zvolenia reprezentatívnych štúdií; b) v SR sa tejto problematike dosiaľ 
nevenovala dostatočná pozornosť. Integratívne prehľady si na základe integrovania 
poznatkov rôzneho druhu kriticky, neskresľujúco, všímajú aj rozdiely medzi skúmanými 
javmi na stanovených úrovniach.  

Výber štúdií, použitých na zisťovanie dát nevyhnutných pre integratívnu komparáciu, 
podliehal trom kľúčovým kritériám: a) referencie na ne zo strany vysokoškolských 
inštitúcií, zameraných na sociálno-pedagogické predmety/študijný program, 
zdôrazňované počas MOOC kurzu, b) citovanosť v iných publikáciách, c) boli 
podložené výskumami. Konkrétne sme na začiatku tohto procesu realizovali dve fázy 
rešerší. V prvej fáze sme získali rešerš najvýznamnejších, koncepčne kľúčových štúdií 
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sociálnej pedagogiky v tej-ktorej krajine, odporúčanú vrcholnými zástupcami sociálnej 
pedagogiky v danej krajine, a to ako počas MOOC kurzu, tak na webstránke 
kmeňových inštitúcií, hlavne medzinárodnej siete sociálnych pedagógov, iniciovanej 
najmä britským neziskovým združením ThemPra sieťujúceho 8 medzinárodných 
partnerov. V druhej fáze sme tieto strategickým výberom dopĺňali o ďalšie publikácie, 
odkazované v kľúčových štúdiách, paralelne sme uskutočňovali priebežnú rešerš 
k sociálnej pedagogike ako vede v internetovom vyhľadávači. Medzi kľúčové zdroje 
ohľadom Nemecka patrila štúdia Eichsteller & Holthoff (2011), Sandermann  & 
Neumann (2014), Patterson et al (2019); Británie – Boateng (2013), Jones (2012), 
Hatton (2013); Ruska – Mudrik (2000), Gurjanova (2014), Romm (2016); Španielska – 
Úcar (2016). Zároveň sme zakomponovali aj niekoľko prehľadových štúdií (najmä 
Lorenzová, 2017, Kraus, 2019).  

Hlavné zistenia 

Prostredníctvom analýzy a komparácie zmienených zdrojov bolo možné v každej zo 
zvolených krajín (Nemecko, Rusko, Španielsko a Británia) odlíšiť niekoľko kategórií 
kľúčových konceptov súčasnej sociálnej pedagogiky. Tieto odzrkadľujú jej diachrónnu 
trajektóriu v danom regióne a zároveň reálne potreby súčasného edukačného procesu.  

Komparácia diachrónnych trajektórií 

Výsledkom analýzy historického rozvoja sociálnej pedagogiky vo vybraných krajinách 
a ich komparácie sú nasledovné zistenia spoločných/odlišných čŕt tohto rozvoja: 

- Diachrónna komparácia sociálno-pedagogických konceptov v Nemecku, Rusku aj 
Španielsku implicitne odráža vyše storočnú genézu starostlivosti o chudobných 
v danom regióne (tradície charitatívnej práce, najmä pokiaľ bola iniciovaná 
z pozície vládnúcich vrstiev, ako aj postupný vplyv rôznych vied - najmä sociológie, 
filozofie, psychológie, všeobecnej pedagogiky, sociálnej práce).  

- V Británii sa integrácia pedagogiky do riešenia sociálnych problémov objavuje až 
začiatkom 1960-tych rokov, hoci aj tu existuje niekoľko-storočná tradícia charity 
a sociálnej práce a ich symbióza s inými vednými odbormi. Tento jav je dôsledkom 
odlišného anglo-amerického chápania pedagogiky ako vedy a samostatnej histórie 
sociálnej práce. 

- Nemecko a Rusko sú krajinami, kde už v 18., resp. 19. storočí vznikala autentická 
potreba sociálnej pedagogiky, ktorá má svoju vlastnú trajektóriu rozvoja. Na rozdiel 
od nich storočná sociálna pedagogika v Španielsku a pol-storočná v Británii sa 
rozvinula najmä pod vplyvom teoreticky ukotvenej nemeckej sociálnej pedagogiky, 
v Španielsku aj vplyvom prakticky zameraného francúzskeho pedagogického 
myslenia. Zatiaľčo ruská sociálna pedagogika hľadá svoje korene v charitatívnej 
činnosti bohatých, vrátane pomoci telesne postihnutým deťom z pozície panovníka 
(cárovná Mária Fjodorovna), ako aj v tzv. ‘mimovoľnej’ pedagogike, voľne 
rozvíjajúcej osobnosť dieťaťa za podmienky harmónie životných podmienok 
(príroda a spoločnosť) v predstavách Tolstoja; v Nemecku hľadajú kolektivistické 
sociálno-pedagogické riešenia negatívnych dopadov industrializácie a sociálnych 
nerovností filozofi a pedagógovia. Natorpove idealistické predstavy 
o spoločenskom blahu vychádzajú z nevyhnutnosti komunitného vzdelávania 
a výchovy k ľudskosti ako spôsobu zlepšovania spoločenských podmienok. Jedinec 
je odkázaný na spoločnosť, čo odráža spoločenskú povahu výchovy. Nemecký 
pedagóg Bergemann kritizuje štát za nedostatočnú starostlivosť o právnu ochranu 
a výchovu detí a začína presadzovať profylaktickú funkciu sociálnej pedagogiky. 

- Vojny a politické turbulencie 1. polovice 20. storočia sa preniesli aj do čerstvo 
vznikajúcej koncepcie sociálnej pedagogiky v Nemecku a Sovietskom zväze. 



 

 

 

Edukácia. Vedecko-odborný časopis. Ročník 4, číslo 1, 2021 

52 

V oboch výrazne narastá dôraz na sociálnu podmienenosť výchovy ako aj na 
nadradenosť spoločenských cieľov nad individuálnymi potrebami, a teda na 
kolektívnu výchovu, ktorá bola zneužitá smerom k indoktrinácii tak nacistickým, ako 
aj sovietskym režimom. V ZSSR bola sociálna rehabilitácia problematickej mládeže 
zverená oddeleniam sociálnej výchovy, značne sa zdôrazňovala pracovná výchova 
(Makarenko), budovanie mládežníckych kolektívov ako aj voľnočasovej pionierskej 
organizácie. 

- Po 2. svetovej vojne, najmä od 1950-60-tych rokov prepukne vo všetkých týchto 
krajinách nespokojnosť s uplynulým vývojom - či už priamo sociálnej pedagogiky 
(Nemecko) alebo v systéme sociálneho ochrany sirôt (ZSSR). Vplyv nemeckej 
teoreticky zameranej sociálnej pedagogiky v Španielsku si vyžaduje razantnejšie, 
praktické pedagogické riešenie konkrétnych komunitných problémov s dôrazom na 
prácu dobrovoľníkov s marginalizovanými komunitami (ako vo Francúzsku). 
Potreba integrovať pedagogické princípy do riešenia sociálnych problémov najmä 
cez školenia odborníkov v rôznych rezidenčných domovoch sa objavuje aj 
v Škótsku a Walese.  

- Narastajúce sociálne napätia koncom 1980-tych a začiatkom 1990-tych rokov 
(škandálmi sociálnych pracovníkov v rezidenčných zariadeniach v Británii, 
zanedbávanie detí počas hospodárskej krízy v Rusku po rozpade ZSSR) ešte viac 
podnietili nevyhnutnosť transformácie starostlivosti o deti. V oboch krajinách sa do 
popredia dostáva skúmanie životných okolností detí, ich legislatívna ochrana, 
sociálno-psychologická asistencia v socializácii mládeže (po r. 2000: „Every Child 
Matters“, „Green Paper“). V Británii od r. 2007 okrem okrem snahy o transformáciu 
praxe sociálnej práce v oblasti starostlivosti o deti v detských domovoch, 
náhradných rodinách štartuje aj systémová reforma starostlivosti o dospelých ľudí 
s postihnutím, krízové interviencie a starostlivosť o seniorov či delikventov.  

Synchrónna komparácia súčasných koncepcií sociálnej pedagogiky 
(teória-prax) 

Vo všetkých zmienených krajinách sa v súčasnosti zvyšuje dôraz na teoretické 
ukotvenie sociálnej pedagogiky (v Rusku – filozofické chápanie problémov týkajúcich 
sa života človeka v spoločnosti, v Nemecku – a pod jeho vplyvom aj na niektorých 
univerzitách v Španielsku – dôraz na pedagogický diskurz o skutočnosti). V Británii sa 
skúma a ukotvuje teória individuálneho rozvoja znevýhodnených detí a mládeže. 

Vo všetkých štyroch krajinách existujú zástancovia užšieho a širšieho chápania 
sociálnej pedagogiky. V Británii a Rusku sa jej užšie definovaná úloha zameriava na 
deti a mládež (v Británii – na výchovnú starostlivosť v detských domovoch 
a zaobchádzanie s deťmi a mladými nachádzajúcimi sa v ťažkých situáciách; podobne 
v Rusku na pomoc deťom v zložitých socializačných situáciach, najmä na korekciu 
osobnostno-deviantného správania mladistvých v sociálno-nápravných zariadeniach); 
v Španielsku na hľadanie pedagogických riešení sociálne-znevýhodňujúcich podmienok 
výchovy.  

Širšie chápanie sociálnej pedagogiky sa prejavuje vo formulovaných ideáloch, ku 
ktorým by mala sociálna pedagogika smerovať: prekonávanie problémov v rôznom 
veku a v rôznom sociálnom kontexte (Nemecko), podpora sociálnej výchovy v celom 
procese socializácie a úspešné sebaurčenie v komunitnom živote (Rusko), a napokon 
najširšie v Británii (vplyv spoločnosti na jednotlivca, vytváranie sociálnych štruktúr, ktoré 
každému človeku zabezpečia rozvoj) a v Španielsku (úsilie o demokraciu a formovaniu 
kompetencií v občianskej spoločnosti a sprevádzanie ľudí v ich životných procesoch, 
aby vedeli využiť vzdelávacie zdroje za účelom dôstojného života).  
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Medzi týmito dvoma pólami kontinua úlohy sociálnej pedagogiky sa nachádzajú ďalšie 
zaujímavé prieniky: napr. dôraz na reflexívny dialóg medzi profesionálom 
a klientom/človekom (Nemecko: Dewe, Otto) a na reflexívny spôsob starostlivosti o ľudí 
(Británia). Ďalším prienikom je dôraz na uplatnenie sociálno-pedagogických prístupov 
v každodennom živote jednotlivca (v Nemecku – Thierschova pedagogika životných 
situácií či ‘koncepcia bežného dňa’, v Británii – dôraz na životný priestor a využitie 
každodenných príležitostí na vzdelávanie a rozvoj ako detí, tak aj dospelých). Prienik 
možno vidieť aj v teórii sociálnej práce ako služby (Nemecko: Otto, Scharschuch), 
v Británii ako špeciálneho druhu profesionalizmu a zdôrazňovania kvalít profesijnej 
praxe (ktorá musí byť založená na etických vzťahoch, len tak umožňuje výkon činností 
a sebarozvoj jednotlivcov, využívajúcich služby podporujúce napr. neformálne 
vzdelávanie). Aj príklady z praxe sociálno-pedagogicky zameraných pracovníkov 
poukazujú na viaceré prieniky – záber na deti, rodinu, náhradnú rodinu – ich problémy, 
nevyhnutnosť prevencie a intervencie (Nemecko, Británia, Rusko), umelecké aktivity 
(Rusko, Británia), a rôzne špecifická - outdoorové aktivity (Británia), sociálne projekty 
(Rusko), edukačné komunitné projekty pre deti zo sociálno-znevýhodneného prostredia 
veľkomiest (Španielsko). 

Zovšeobecnením analyzovaných súčasných teórií a koncepcií v jednotlivých krajinách 
sme dospeli k nasledujúcemu zhrnutiu hlavného účelu či funkcie súčasnej sociálnej 
pedagogiky pri dosahovaní blaha jednotlivcov a tým aj celospoločenského blaha: 

- Nemecko: snaha rozvíjať kompetencie klientov zvládania nárokov každodenného 
života, pomôc pri tvorbe optimálneho životného štýlu, zohľadňovanie subjektívnej 
dimenzie životných situácií, v praxi: súbor inštitucionálnych opatrení vzhľadom na 
súčasné spoločenské problémy. 

- Rusko: snaha rozvíjať spôsoby socializácie jednotlivcov v konkrétnom sociálnom 
kontexte (najmä detí a mládeže) prostredníctvom výchovy s cieľom zlepšiť život 
detí v konkrétnych vzdelávacích a sociálnych inštitúciach, v ktorých žijú a rozvíjať 
ich emocionálny a sociálny život. 

- Španielsko: riešenie sociálnych problémov španielskej spoločnosti prostredníctvom 
výchovy a vzdelávania komunít – tzv. komunitná výchova; vzdelávanie s cieľom 
integrácie jedincov, skupín, komunít do rôznych spločenstiev demokratickej 
spoločnosti. 

- Británia: sociálna pedagogika má predstavovať filozofický, etický a kritický 
reflexívny prístup k starostlivosti o ľudí, založený na medziľudských vzťahoch,  
dôraz je na byť s ostatnými. 

Z výskumu vyplynuli aj nasledujúce prelínajúce sa kľúčové pojmy a východiskové 
hodnoty a princípy súčasnej sociálnej pedagogiky: 

- Empowerment (posilňovanie iných/ vedenie či pomoc k svojpomoci) - najsilnejšie 
zmieňovaný prelínajúci sa pojem v Nemecku, Španielsku, Británii. 

- Well-being (blaho jednotlivcov a spoločnosti  v Španielsku, Británii, Nemecku). 
- Komunitné prostredie a vzdelávanie (Nemecko a najmä Španielsko, kde je tento 

koncept na 5 princípoch: 1. posilňovanie, 2. sociokultúrna animácia ako sociálno-
vzdelávacia prax a sociálno-kultúrna intervencia rozvoja celých skupín a komunít, 
3. komunitný rozvoj – spolupráca na zlepšovaní životných podmienok, sociálnych 
vzťahov, 4. sociálny kapitál – zdroje a sociálna podpora ľudí v komunite, 5. 
vytváranie sociálnej siete). 

Kľúčové hodnoty nemeckého modelu sociálnej pedagogiky sú zastrešené v tzv. 
koncepte Haltung, čo je vnútorný postoj prijatia, tolerancie, ocenenia, vnútorný étos 
sociálneho pedagóga, vyplývajúci z jeho osobnosti, životného kontextu a kultúry, 
profesijnej náplne a charakteristiky klienta. 
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Podobne aj britská sociálna pedagogika dospela ku komplexnému teoretickému 
modelu tzv. Diamond Model, ktorý k vyššie zmieneným prelínajúcim sa pojmom 
priraďuje ešte dôraz na holistický prístup (model hlava – srdce – ruky); pozitívne 
skúsenosti s inými ľuďmi (náhrada pojmu ‘klient’) v tzv. vzťahovom vesmíre pozitívnych 
medziľudských vzťahov, zdieľanie rovnakého životného priestoru (tzv. Common Thrid – 
priestor pre spoločné učenie sa). 

K najsilnejším prienikom, a teda preukázateľným trendom súčasnej sociálnej 
pedagogiky vo všetkých vybraných krajinách patrí mimoriadny dôraz na tzv. mäkké 
kompetencie sociálnych pedagógov. Všade sa od nich vyžaduje autentickosť, 
uznávanie vnútornej ľudskosti iných, integrita, porozumenie práv dieťaťa a schopnosť 
monitorovať potreby/problémy/odchýlky v správaní sa (v Rusku – detí); v Británii 
a Španielsku sa podčiarkuje citlivosť na otázky sociálnej spravodlivosti, schopnosť 
identifikovať a aktivizovať sa do riešenia sociálnych problémov/nerovností. V Rusku sa 
zdôrazňuje schopnosť vytvárať bezpečné prostredie pre deti, najmä v stave núdze, 
kompetencia sociálno-pedagogicko-psychologickej profylaxie a sociálno-pedagogickej 
rehabilitácie. Británia kladie dôraz aj na tímovosť, zdieľanie spoločnej zodpovednosti, 
kreatívnosť, kritické myslenie a reflexívnosť vlastného výkonu práce, praktičnosť – 
schopnosť aplikovať vedomosti a sebapoznanie do praxe, a to v práci so všetkými 
vekovými kategóriami. Španielsko dôrazne vyzdvihuje schopnosť zdieľať spoločnú 
zodpovednosť za sledovanie cieľov v komunite, vzájomnú dôveru, usmerňovanie 
zdrojov na rozvoj blaha ľudí prostredníctvom vzdelávania.   

Záver 

Celkovo možno konštatovať rastúce očakávania od empatizujúcej a akcieschopnej 
sociálnej pedagogiky pri riešení zložitých spoločenských problémov, ako aj prehĺbenie 
požiadaviek na sociálnych pedagógov smerom ku kvalite vzťahov s každým 
jednotlivcom a rozšírenie iniciatívy rozvoja týchto vzťahov zo školského prostredia do 
prostredia mimoškolského, prírodného, umeleckého, do každodenného života. 
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EDUCATOR AGAINST OBEDIENCE 
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Katedra občanské výchovy a filosofie, Pedagogická fakulta, KU v Praze 

 

Abstract: 

The text shows why obedience cannot be considered a good goal of education or an 
ethical virtue. Instead of obedience, it shows responsibility as something that meets 
both ethical demands and the direction of education. In connection with the so - called 
"das Gestell" phenomenon, the text points to the general pressure on society towards 
obedience. But it is this pressure that is needed to be able to resist, ie not be obedient. 
This disobedience is actually to be prepared by the true education of authentic people. 

Key words: 

obedience, education, philosophy of education, ethics, responsibility, „das Gestell“ 

 

Úvod 

Na první pohled by se mohlo zdát, že poslušnost je ctností získanou výchovou a také 
jedním z předpokladů vzdělávání. A to nejen v souvislosti s výchovou školní, ale i 
s výchovou rodinnou. Tento příspěvek vysvětluje, proč poslušnost není ctnost a proč o 
ni nemá výchova usilovat. Pokusí se také ukázat, že úkolem vychovatelů nejen že není 
vést k poslušnosti, ale dokonce svým způsobem připravovat vychovávané na to, aby se 
dokázali – jistě ne paušálně, ale odůvodněně – nárokům na jejich poslušnost postavit. 
Přitom všem půjde o důsledné porozumění pojmu a fenoménu poslušnosti. 

Proč nemůže být poslušnost ctností výchovy  

Ten, kdo je poslušný, poslouchá pokyny někoho druhého. Dodržuje stanovená pravidla. 
Plní vyhlášená nařízení. Nediskutuje o nich, nezpochybňuje je, ale jedná podle nich. 
Pedagogický slovník (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 209) představuje poslušnost 
jako „podřízení se vyšší, hierarchické autoritě“. Krátká (2011) k tomu dodává, že bývá 
získávána prostřednictvím vnějšího tlaku, bývá vynucená. 

Jestliže na jedné straně duálního vztahu stojí někdo poslušný, jeho protějškem je tedy 
nejspíše někdo nařizující, přikazující, více či méně nutící. 

Výchova k poslušnosti by tak nutně byla výchovou k přijímání vnucovaného a vlastně 
vnucováním samým. Byla by vnějším nátlakem. Pokud se dítě ztotožní s tím, jakou 
pozici mu přiřazuje takto autoritářská výchova, „vyrůstá tak člověk podřídivý, závislý na 
autoritě, podléhající i malému nátlaku kohokoliv, koho vidí v nadřazené pozici“ (Kopřiva, 
Nováčková, Nevolová, & Kopřivová, 2005, s. 21). 

Ale výchova v nejobecnějším slova smyslu jakožto rozvoj a kultivace osobnosti, jakožto 
starost a péče o přivádění člověka k jeho vlastní celosti1, je jednou ze základních 
lidských potřeb. „Výchova v nejširším slova smyslu je celoživotní proces, který 
umožňuje jedinci celkový a postupný rozvoj vlastních schopností jako jedince i jako 
člena společnosti. Na rozdíl od běžné představy je výchova záležitostí, která daleko 
přesahuje pouze formální vzdělání (tj. školu), a to jak záběrem, tak trváním.“ (WOSM, 
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2000, s. 51) Podstatné je, že jde o rozvoj charakteristik a potenciálů, kterou jsou 
vychovávanému vlastní, nikoli vnucené.  

Ke svému opodstatnění přichází výchova na základě nehotovosti (Sokol, 2000), se 
kterou lidé přicházejí do světa, a která přímo volá po spolupráci (srov. Matějček, 2000) 
na utváření originálního příběhu lidského života. Člověk se prostě nerodí tak, že by byl 
schopen se rovnou sám o sebe postarat2. Ale nerodí se ani s nějakou daností, kým se 
má v životě stát3. Rodí se jako otevřený příběh. Tato otevřenost a nehotovost je vlastně 
tím, co si žádá odpověď v podobě výchovy, která pak zahrnuje hledání, k čemu 
otevřenost směřovat a jak vůbec se životem nakládat. S takovým porozuměním 
výchově jakožto hledání a postupnému rozpoznávání životního zaměření a naplnění 
přímo kontrastuje představa vnucené poslušnosti něčemu, co je předem pevně 
stanoveno. Navíc, jak poukazují tzv. Finkovy výchovné antinomie, není vůbec jisté, že 
dospělí vychovatelé dovedou něco takového neomylně stanovit, a že jsou oprávněni 
formovat život druhých tak trochu manipulativně. 

Zajíc (2008, s. 28) pak nabízí obdobné odvození výchovy od daností, které zůstávají 
celoživotně otevřenými potenciály lidské bytosti, od existenciální nejistoty a svobody: 
„Opravdová výchova je kultivací dvou výchozích daností lidského života: existenciální 
nejistoty a základní svobody (potřeba být sám sebou, být tím, kdo podstatně určuje svůj 
život). (…) Přiměřenou odpovědí na existenciální nejistotu je láska – a to ve všech 
svých oprávněných podobách – mateřské, otcovské, bratrské, přátelské, manželské ap. 
(…) A kultivací naší svobody je „život v pravdě“4.“ Opodstatnění výchovy tedy vyvěrá 
z lidské nehotovosti, otevřenosti, nejistoty a z potenciálu svobody a sebeuskutečnění. 
Odpověď na tyto výzvy je nejprve schopen dát jen druhý člověk. Výchova tedy spočívá 
ve vztazích. Člověk se člověkem nestává sám ze sebe, ale jen ze setkávání a skrze 
setkávání s druhými lidmi. K tomu, aby byl člověk člověkem, aby se v něm rozvinulo 
lidství, potřebuje lidský protějšek5. Vztahovost je tak dalším výchozím konstituentem 
výchovy, což více než naznačila výše zmíněná láska jako zásadní odpověď 
na existenciální nejistotu. Lásce přitom odpovídá partnerská a respektující komunikace, 
nikoli nařizování, které souvisí s poslušností.  

Výchova je jistě velkým a náročným úkolem. Mohlo by se zdát, že alespoň v  dětském 
věku, je někdy zapotřebí, aby dospělí vychovatelé děti přiměli k poslušnosti. Že je to 
nebezpečné, ukazuje koncept tzv. respektující výchovy: „Poslušné dítě může být 
zbožným přáním i pýchou řady nepoučených rodičů. Pak může přijít okamžik, kdy se 
dítě třeba „chytne party“. Nešťastní rodiče nezřídka vyslovují klasickou větu: Vždyť on 
to byl takový hodný, poslušný chlapec (poslušná dívka). Vlastně se nic nezměnilo. Jsou 
stále poslušní. Jenže teď poslouchají někoho jiného – už ne rodiče, ale třeba vůdce 
party“ (Kopřiva, Nováčková, Nevolová, & Kopřivová, 2005, s. 21). Protikladem zde 
odmítané poslušnosti není neposlušnost nebo vzdor za každou cenu, nýbrž 
zodpovědnost. „Neposlušnost je jen druhou stranou téhož – závislosti na autoritě. I 
když na první pohled to vypadá velmi „nezávisle“, jde o negativní závislost, snahu být 
v opozici proti někomu, kdo je vnímán jako autorita. Protikladem poslušnosti je 
zodpovědnost. Její podstatou není závislost na tom, co dělá nebo říká autorita, ale 
vnitřně přijaté hodnoty a normy chování, podle nichž se řídíme, i když nás zrovna nikdo 
nevidí“ (tamtéž, s. 21). 

Že přitom nejde jen o přímočaré nucení a vnucování ukazuje Kohn (1995, 1997), když 
připomíná rozdíl ve významu mezi dobrým chováním a dobrým charakterem a 
problematizuje používání nejen trestů, ale také odměn ve výchově (včetně 
nejrůznějších ocenění pro excelentní studenty). Odměňování totiž směřuje 
vychovávané k tomu, aby dělali, co chtějí dospělí. Oceňováni jsou ti, kdo jsou nějak 
konformní, tedy poslušní. Podpora konformity namísto zodpovědné autentické 
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rozhodnosti je jednou stranou mince. Druhou stranou je posun v motivaci, kdy se 
vychovávaní učí usilovat nikoli o věc / činnost samotou, pro její hodnotu, ale pro 
odměnu, kterou za to získají. Vnější motivace ať už v podobě trestů, odměn, nebo 
nátlaku je vlastně vždy manipulací. Tak i pro vychovatele jde tedy o jednání eticky 
značně problematické6. Chápeme-li člověka jako svobodnou bytost, těžko si představit, 
že by v základu jeho rozvoje mělo stát něco takového, jako je manipulace a učení se 
podléhat vnějšímu tlaku, tedy i něco takového, jako je poslušnost. Otevřenost vůči 
vnitřní motivaci, respekt a zodpovědnost tak charakterizují opravdovou výchovu, která 
je mnohem více dialogem než vnucováním.  

Proč nemůže být poslušnost ideálem etiky  

Etické jednání se zjednodušeně odehrává ve třech různých úrovních, vrstvách s různou 
mírou náročnosti (srov. Sokol 2010). První a vlastně nejméně náročnou vrstvu 
představuje tzv. mrav. Týká se základního jednání při mezilidských setkáních, ale i 
základního povědomí o tom, co se tzv. dělá a co se nedělá. Mrav se předává výchovou 
od ranného dětství a je srozumitelný vždy danému kulturnímu okruhu a společenství. 
Jde v něm o to, jak se lidé zdraví, co se říká, jak je vhodné se obléci. Druhou vrstvou je 
tzv. morálka, která popisuje dobré jednání v náročnějších situacích, než jakými je 
běžná rutinní komunikace s druhými. Bývá vyjádřena morálními apely a pravidly, která 
se obracejí osobně na každého jednotlivce a nějakou formou ho vyzývají, aby 
konkrétně jednal v souladu s nějakou hodnotou. Např. aby nekradl nebo nelhal. Na 
rozdíl od právních předpisů nestanovují morální pravidla obecné tresty v případě jejich 
porušení. Jde skutečně o apel, který každého vyzývá k tomu, co je považováno za 
morální, bez ohledu na odměnu či trest. Taková pravidla je možné považovat za něco 
jako modely jednání a pojmenování hodnot o které se má člověk opírat ve svém 
rozhodování. Není ale možné, aby byla předem stanovena morální pravidla pro 
všechny situace, do kterých se člověk kdy dostane. Zároveň je ale možné, že někdo 
bude v situaci, jejíž řešení postaví různá morální pravidla do konfliktu. Tím se 
dostáváme k třetí úrovni etického rozhodování, kterou je vrstva éthosu7. Jde v ní o 
hledání dobrého a nejlepšího jednání (srov. Sokol, 2010). Nestačí tady aplikace rutiny 
z vrstvy mravu, ani převzetí předpřipravené odpovědi z vrstvy morálky. Je potřeba 
kreativního, ale přitom velmi poctivého přístupu jednajícího, totiž vlastní hledání a 
rozhodování. Výsledné jednání pak může dokonce překračovat morální pravidla sdílená 
v konkrétní společnosti, jít i proti nim8. Éthos se totiž opírá o ideál Dobra, který nelze 
definovat s konečnou platností, protože jde o tzv. celek bez marga9, přesto je ale 
možné o něj usilovat a lidským jednáním mířit spíše k jeho naplňování nebo spíše 
k jeho popírání. Protože se hledání dobrého a lepšího jednání ve vrstvě éthosu děje 
jako autentické, bytostné či palčivé, poctivé a upřímné, představuje zcela jinou kvalitu 
než poslušnost, které by odpovídalo spíše převzetí připravených řešení a odpovědí. 
Lze si představit poslušné následování dobrého mravu, nebo i morálních pravidel, nikoli 
poslušný éthos. Ten musí být nutně autorský, originální a nový, i kdyby v praktickém 
provedení směřoval k opakování jednání někoho jiného. Bez této vrstvy by ale lidské 
etické jednání bylo značně zploštělé.  

Pozoruhodnými a odstrašujícími zároveň jsou příklady poslušnosti vůči pravidlům a 
zavedeným pořádkům, které ukázal v experimentálním prostředí Milgram (srov. např. 
Snyder 2017) a v děsivé praxi koncentračních táborů Eichmann, později se hájící tím, 
že poslušně plnil rozkazy a dodržoval zákony. 

Někdy je nutné se vzepřít pravidlům, aby člověk dostál lidskosti. Někdy je nezbytné 
vzepřít se poslušnosti.  
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Kdo vlastně vznáší požadavek poslušnosti  

V záležitostech výchovy k poslušnosti nejde jen o problematické důsledky odměn a 
trestů ve školní praxi (srov. např. Kohn 1995, 1997) nebo o příliš autoritativní 
vystupování rodičů a jiných vychovatelů. To všechno jistě hraje roli, v individuálních 
životech významnou. 

Vedle toho ale rozpoznává fenomenologická filosofie pozoruhodný a zároveň 
nenápadný tlak na poslušnost svého druhu také v pozadí systémů fungování dnešní 
společnosti. Heidegger (2004, s. 19) tento tlak nazval „das Gestell“. Hogenová (2016a, 
s. 180) k tomuto tlaku uvádí: „Společnost západního charakteru je determinovaná 
systémy a strukturami s objektivní a vědeckou platností. (…) Tento fenomén vydává 
povely, kterými si objednává aktivity všeho druhu, postavení lidí ve společnosti a jejich 
platnost; zkrátka jedná se o všeobecnou objednávku.“ S fenoménem das Gestell úzce 
souvisí fenomén „die Machenschaft“ – zařizování, organizování a kontrola (viz. např. 
Hogenová, 2016a, 2016b). V životech lidí je velmi mnoho toho, co se předem už tak 
nějak očekává, aniž by se na to někdo ptal. Jako by podstatou života bylo naplnění 
očekávaných plánů – kariérního růstu, manažerských úspěchů, zaměstnaneckých 
povýšení, pořizování nejnovějších technologií, dělání „trendy“ věcí. Zásadní je 
procedurální platnost, která se dobře kontroluje a vyžaduje. Důležitou se jeví reklama, 
marketing, naplňování očekávání, správné náležitosti. Např. někdo jde studovat 
vysokou školu kvůli tomu, že se to od něj očekává, ne proto, že by ho zajímal obor či 
problém, že by chtěl přijít věcem na kloub. Např. pro publikování v odborných 
časopisech je důležitá správné citační norma (přitom u různých časopisů různá). Např. 
čerpání dotačních prostředků je podmíněno tím, že investor předem slíbí, jaké budou 
výsledky. To je v některých souvislostech jistě v pořádku. Ale pokud se tento tlak a 
kontrola stávají něčím, co prostupuje jak společnost, tak individuální životy, je na místě 
upozornit, že fenomény „das Gestell“ a „die Machenschaft“ jsou v kontradikci proti 
autenticitě, kreativitě, osobitosti, a hloubce. Příliš samozřejmé je pojetí života, ve 
kterém jde o výkon, úspěch, uznání, postavení, ekonomický růst. Až to může zastírat 
bytostné otázky po směřování vlastního života. Jaké je moje poslání? Co je pravé a co 
správné (i když třeba nevýhodné)?  

„das Gestell“ a „die Machenschaft“, obecná očekávání a kontrola regulérních procesů k 
naplnění těchto očekávání dávají odpovědi předem, aniž by si člověk položil otázky, a 
chtějí být uposlechnuty – protože tak se to dělá, a tak se to očekává, protože tak je to 
stanovené a běžné, a schválené, … „das Gestell“ příliš nezajímá individualita a 
autentické nadání ale spíše běžnost, unifikovanost. 

Jenže člověk představuje potenciál k originalitě. K jedinečnému naplnění vlastního 
příběhu, ne ke kopírování. A proto je potřeba, aby rozpoznával podsouvání z „das 
Gestell“ a „die Machenschaft“ a aby se rozhodoval podle toho, co shledává jako dobré, 
pravé a správné, ne podle toho, co očekává systém, společnost, … Nejde o revoluci a 
utopické svržení systémů. Ale o vědomí jejich jistého nátlaku, kterému není nutné 
podléhat, od kterého je možné si držet odstup. To je svého druhu neposlušnost vůči 
nenápadnému nátlaku. Neposlušnost jakožto svoboda. Nikoli bezohlednost, 
nezodpovědnost, nevázanost. Ale hluboká svoboda. Totiž „Svoboda je svobodou 
k tomu, co nás zakládá; (…) Co nás zakládá? Jsou to jen naše možnosti. Problém je 
pouze v tom, aby tyto „naše možnosti“ byly opravdu naše. Většinou jsou to podsunuté 
možnosti z médií, módy, z toho, čemu se dnes říká „být in“. (…) Hledat svobodu v tom, 
co nás zakládá. To představuje nic obtížného, jen potřebu žít z vlastního pramene. 
Zbývá jen dodat, že najít vlastní pramen je podstatou svobody, je tou nejhlubší 
svobodou“ (Hogenová, 2011, s. 132). 
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Místo závěru: Jaká je tedy úloha výchovy a vychovatelů   

Má-li být vychovatel především tím, kdo doprovází druhého na cestě rozvoje a zrání, 
potřebuje rozumět jak tomu druhému, tak sám sobě a také světu a společnosti.  

Rozumět druhému znamená mj. chápat a přijímat druhého jako jedinečnou lidskou 
bytost, která tvoří vlastní životní příběh. Rozumět sobě znamená mj. chápat a přijímat 
vychovatelství jako roli uprostřed dilemat, ve kterých nestačí pouze převzít předem 
připravené návody, a kdy je potřeba hledat vždy nové cesty a nová rozhodnutí. 
Rozumět světu a společnosti znamená mj. chápat výzvy ale také tlaky, kterým 
společnost neváhá vystavit jak vychovatele, tak vychovávaného.  

Pak je možné vychovávat. Napomáhat vychovávaným k otevřenosti, ke zkoumání, 
k hledání, nikoli k automatickému přejímání hotových řešení. K tomu být na cestě a 
nikoli být hned hotov – počítat s vývojem vlastního porozumění, nikoli vše hned uzavřít 
jako definitivní. K tomu být zodpovědný, a opakovaně se rozhodovat pro dobré a lepší 
jednání. Nikoli k tomu být poslušný a více či méně odevzdaně následovat autority10.  

Výchova jistě potřebuje jistý řád. Ten lze ale vystavět nikoli na vynucené poslušnosti, 
nýbrž na kázni. Kázeň není, na rozdíl od poslušnosti, založena vnějším tlakem 
(příkazem), ale vnitřním zájmem11, který upoutává pozornost, vede k soustředěnosti, 
k účasti, k naladění se na řešenou problematiku a sdílenou činnost. Kázeň je také 
projevem dobrovolného respektu ke smysluplným pravidlům12, který může být 
podpořen např. participací na dojednávání takových pravidel. Význam vychovatele je 
zřejmý. Je to on, kdo představuje a přibližuje to, co je hodné zájmu a pozornosti. Je to 
on, kdo provází pochopením pravidel či jejich ustanovováním.  

Vychovatel proto potřebuje starost o vnitřní motivaci vychovávaných, které může 
vycházet vstříc. Pak bude dobře jednat s respektem, jako partner ve velkém dialogu, 
kterým má výchova být.   

Poznámky 
1 „… tou nej-vyšší ambicí výchovy je ovlivňovat celkový habitus lidskosti v celku života a 
světa“ (Palouš, 2008, s. 10). 
2 „A zatímco u lidoopů zůstávají mláďata závislá na dospělých nanejvýš dva roky, u lidí 
trvá závislost podstatně déle“ (Giddens, 1999, s. 34). „U našeho druhu totiž dochází 
k zajímavé situaci: my ve své podstatě rodíme embrya. V evoluci druhu Homo sapiens 
sapiens kdysi došlo k protikladným evolučním tlakům. Díky tomu, že jsme začali chodit 
po dvou, muselo dojít k rozsáhlým přeměnám těla, které bylo původně designováno na 
čtyřnohost. Došlo tak například k dvojímu prohnutí páteře a uzavření pánevního otvoru. 
Bolesti zad a těžké porody jsou daní za tuto dvojnohost. Kromě bipedie ovšem později 
došlo k prudkému rozvoji mozku: byl zde tedy opačný požadavek na rozšíření 
pánevního otvoru. Problém byl zřejmě vyřešen kompromisem: rodíme děti tak pozdě, 
aby ještě měly šanci přežít, ale tak brzy, aby se jejich velká hlava protáhla pánevním 
otvorem. Primát naší velikosti by měl mít dobu těhotenství 22 měsíců. Ani embryo ani 
novorozenec nejsou schopni sami přežít. Dítě před porodem i po porodu je naprosto a 
zcela závislé na pomoci matky, potravu získává z placenty nebo po porodu kojením a 
bez pomoci hyne“ (Vácha, 2008, s. 109 – 110). „Lidská kultura vděčí za svůj vznik 
faktu, že člověk je „instinktivně nehotové zvíře“ (Nietzsche)“ (Keller, 2012, s. 76).  
3 „Lidský život je (a opět je nutno připomenout, že možná nejen lidský) nevyřešený 
mnohoznačný problém, úkol k různým řešením – nikoli pouze binárně být či nebýt“ 
(Palouš, 2008, s. 39). 
4 Zajíc (2008, s. 28) ve svém textu pokračuje vysvětlením za použití citátu V. Havla: „– 
tedy život žitý v „odpovědnosti vůči něčemu vyššímu, než je má rodina, má země, můj 
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podnik, můj prospěch. V odpovědnosti k řádu bytí, do něhož se všechno naše konání 
nesmazatelně zapisuje a kde se teprve a jen spravedlivě zhodnocuje.“ (V. Havel, 
Kongres USA, únor 1990).“ 
5 Srov. příběhy tzv. vlčích dětí, které vyrostly bez kontaktu s lidskou společností a u 
nichž je komplikované hovořit o lidské bytosti. 
6 Ani vychovatelé si nejsou, a vlastně ani nemohou a nemají být zcela jistí tím, kam 
přesně mohou vychovávané směřovat a jak moc v tom mohou zasahovat. Mj. i proto, 
aby se vychovatelé nestali čirými manipulátory a sociálními inženýry. Vystihují to tzv. 
Finkovy antinomie (viz. Strouhal, 2013, Palouš, 2008, Pelcová, & Semrádová, 2014). 
7 Různí autoři etických textů používají pojmy mrav, morálka, éthos různě. Nejedná se o 
obecně sjednocenou terminologii. Zde tato tři různá slova používám k rozlišení různých 
úrovní etického rozhodování a jednání. 
8 Srov. biblické „Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. Nebudeš vypovídat ve sporu 
s ohledem na většinu a převracet právo“ (Bible, Ex. 23,2). (Jistě přitom platí, že 
„biblické verše zde nejsou důkazy, svědčí však o jisté tradici a jisté zkušenosti“ 
(Lévinas, 2009, s. 123). 
9 Srov. např. Hogenová, 2014, Hogenová, 2016c. 
10 Případná touha po autoritách by byla zavádějící a odvádějící od autenticity, od 
osobní zodpovědnosti nejen za svá rozhodnutí, ale i za své porozumění a poznání. 
Palouš (2008, s. 13) popisuje Sókratovský dialog s tím, že „nikdo si v rozhovoru nesmí 
vést tak, že by svůj niterný názor vzdal ve prospěch toho, co říká druhý – dejme tomu 
chytřejší, obratnější a výmluvnější. Hovořící má být věrný svému názoru, nesmí jen 
věřit partnerovi a nesmí dát všanc bezprostřednost vlastního intimního náhledu (Alc. II 
114e). Hlas pravdy promluví k tomu otevřenému zevnitř (…)“ 
11 „Kázeň se získává skrze zájem, nikoli obráceně.“ Na zájmu a vnitřní motivaci v praxi 
výrazně staví např. některé alternativní školské projekty včetně známé téměř stoleté 
školy Summerhill. Respekt vůči žákům se přitom osvědčuje jako skutečná alternativu 
odměn a trestů. Viz. např.: https://www.rodicevitani.cz/skolstvi/zahranicni-
inspirace/americka-ucitelka-odmeny-a-tresty-nefunguji-dulezite-je-dat-detem-pocit-ze-
maji-situaci-ve-svych-rukou/. K problematice kázně ve škole viz také Krátká (2011), 
která s odvoláním na další autory připomíná mj. jak individuální, tak sociální význam 
kázně. Dále viz Svoboda, & Němcová (2015), kteří popisují řadu zajímavých kazuistik 
zasazených do reálných situací výchovy a přinášejí tak v praxi využitelnou inspiraci. 
12 Navíc právě kázeň v podobě respektu k pravidlům zakládá prostor pro konstruktivní 
uplatňování svobody v lidském společenství (srov. Sokol, 2010). „Jednání je dále 
svobodné právě a jen tehdy, když s sebou nese odpovědnost jednajícího: „já za to 
ručím“. Uličník, který počmárá bílou zeď a uteče, nejedná jako svobodný člověk“ 
(Sokol, 1998, s. 77). 

Literatura 

Bible (2002). (Český ekumenický překlad.) Česká biblická společnost. 

Giddens, A. (1999). Sociologie. Praha: Argo. 

Heidegger, M. (2004). Věda, technika a zamyšlení. Praha: Oikoymenh. 

Hogenová, A. (2011). Jsme rozhovorem. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická 
fakulta. 

Hogenová, A. (2014). Ontologie a onticita. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická 
fakulta. 

Hogenová, A. (2016a). K dnešku. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta. 



 

 

 

Edukácia. Vedecko-odborný časopis. Ročník 4, číslo 1, 2021 

62 

Hogenová, A. (2016b). K fenoménu „die Machenschaft“. Praha: Univerzita Karlova – 
Pedagogická fakulta. 

Hogenová, A. (2016c). Bytí a rozumění. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická 
fakulta. 

Keller, J. (2012). Úvod do sociologie. Praha: SLON. 

Kohn, A. (1995). Discipline Is The Problem – Not The Solution. Learning Magazine, 
October-November 1995. (Dostupné na https://www.alfiekohn.org/article/discipline-
problem-solution/) 

Kohn, A. (1997). How Not to Teach Values. A Critical Look at Character Education. The 
Phi Delta Kappan, 78(6), 428-439. (Dostupné např. na 
https://www.alfiekohn.org/article/teach-values/) 

Kopřiva, P., Nováčková, J., Nevolová, D., & Kopřivová, T. (2005). Respektovat a být 
respektován. Kroměříž: Spirála. 

Krátká, J. (2011). Aktuální otázky teorie výchovy: Teoretická východiska, výzkumné 
nálezy a závěry pro praxi. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.  

Lévinas, E. (2009). Etika a nekonečno. Praha: Oikoymenh. 

Matějček, Z. (2000). Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha: Portál. 

Palouš, R. (2008). Heretická škola. O filosofii výchovy ve světověku a Patočkově 
pedagogice čili filipika proti upadlé škole. Praha: Oikoymenh. 

Pelcová, N., & Semrádová, I. (2014). Fenomén výchovy a etika učitelského povolání. 
Praha: Karolinum. 

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2009). Pedagogický slovník. Praha: Portál. 

Snyder, T. (2017). Tyranie. 20 lekcí z 20. století. Praha: Paseka, Prostor. 

Sokol, J. (1998). Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů. Praha: Vyšehrad. 

Sokol, J. (2000). Antropologie výchovy a vzdělávání. Pedagogika L, 121 – 125. 

Sokol, J. (2010). Etika a život. Pokus o praktickou filosofii. Praha: Vyšehrad. 

Strouhal, M. (2013). Teorie výchovy. K vybraným problémům a perspektivám jedné 
pedagogické disciplíny. Praha: Grada. 

Svoboda, J., & Němcová, L. (2015). Krizové situace výchovy a výuky. Praha: Triton. 

Vácha, M. (2008). Místo, na němž stojíš, je posvátná země. Brno: Cesta. 

WOSM. (2000). Základní charakteristika skautingu. In Zajíc, J. (2000). Myšlenkové 
základy skautingu. Praha: Tiskové a distribuční centrum. 

Zajíc, J. a kol (2008). Nikdy nekončící dobrodružství. Praha: Tiskové a distribuční 
centrum Junáka. 

https://www.rodicevitani.cz/skolstvi/zahranicni-inspirace/americka-ucitelka-odmeny-a-
tresty-nefunguji-dulezite-je-dat-detem-pocit-ze-maji-situaci-ve-svych-rukou/ 

 

 

Adresa autora  

Mgr. Filip Hlavinka 

Katedra občanské výchovy a filosofie, Pedagogická fakulta, KU v Praze 

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1  

f.hlavinka@post.cz 

mailto:f.hlavinka@post.cz


 

 

 

Edukácia. Vedecko-odborný časopis. Ročník 4, číslo 1, 2021 

63 

TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA ODBORNÍKOV 
V STAROSTLIVOSTI O DIEŤA S MUTÁCIOU GÉNU 
CREBBP BEZ RUBSTEIN-TAYBI SYNDRÓMU 
V REGENERAČNO-TERAPEUTICKO-VZDELÁVACOM 
CENTRE PRE DETI S VIACNÁSOBNÝM POSTIHNUTÍM 
V BRATISLAVE (PRÍKLAD DOBREJ PRAXE) 

TEAMWORK OF EXPERTS IN CHILD CARE WITH CREBBP 
GENE MUTATION WITHOUT RUBSTEIN-TAYBI 
SYNDROME IN THE REGENERATION-THERAPEUTIC-
EDUCATIONAL CENTER FOR CHILDREN WITH MULTIPLE 
DISABILITY 

Zuzana Ivanová 

Katedra špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta, UK v Bratislave 

 

Abstract: 

The paper focuses on a child diagnosed with a mutation in the CREBBP gene without 
Rubstein-Taybi syndrome, defines its specifics and impact on the child, characterizes 
special pedagogical interventions, methods and forms of work of special pedaogogues, 
special therapists and physiotherapists in regeneration-therapeutic-educational center 
for children with multiple disabilities in Bratislava . Mutation of the CREBBP gene 
without Rubstein-Taybi syndrome is only a very unique diagnosis, only a few individuals 
with a given specific mutation are known in the world to date. Caring for such a child is 
specific and requires team and professional cooperation.  

Key words: 

mutation of the CREBBP gene without Rubstein-Taybi syndrome, special pedagogical 
intervention, center for children with multiple disabilities  

 

Úvod 

Mutácia génu CREBBP bez Rubstein-Taybi syndrómu je len veľmi ojedinelou 
diagnózou. Na svete je dodnes známych len niekoľko jednotlivcov s danou špecifickou 
mutáciou, no s pokrokom v oblasti genetiky, diagnostiky, či depistáže sa objavuje stále 
viac nových prípadov a špecifických mutácií. Táto mutácia v roku 2019 dostala názov 
Menke-Hennekam syndróm podľa jej objaviteľov. Starostlivosť o dieťa s danou 
mutáciou je špecifická a vyžaduje si tímovú a odbornú spoluprácu. Daný príspevok je 
zameraný na deskripciu procesu starostlivosti o takéto dieťa, v regeneračno-
terapeuticko-vzdelávacom centre pre deti s viacnásobným postihnutím v Bratislave, 
ktoré má za cieľ poskytovať komplexné rehabilitačné, sociálne a vzdelávacie služby a 
voľnočasové aktivity hendikepovaným deťom a deťom s viacnásobným postihnutím. 
Centrum Svetielko zároveň poskytuje aj psychologické, pedagogické a sociálne 
poradenstvo v spolupráci s Centrom včasnej intervencie v Bratislave a v spolupráci so 
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Spojenou školou Dolinského v Bratislave. V rámci denného programu centrum 
zabezpečuje špeciálne vzdelávanie formou individuálnej špeciálnopedagogickej 
intervencie, fyzioterapiu a podporné špeciálne terapeutické aktivity. Oblasť špeciálneho 
vzdelávania je zameraná predovšetkým na rozvoj komunikácie, sociálneho učenia, 
intelektu, individuality, emocionality a vytvárania pozitívnych vzťahov k druhým 
osobám. Predkladaný príspevok opisuje niekoľko základných charakteristík dievčatka 
s Menke-Hannekam syndrómom, príklady jej psychomotorického vývinu a špecifiká 
tímovej a odbornej spolupráce v starostlivosti.  

Charakteristika mutácie CREBBP génu bez Rubinstein – Taybi 
Syndrómu 

Mutácia génu CREBBP/EP300 v oblasti exónu 30-31 (exón - časť sekvencie nukleovej 
kyseliny-DNA, RNA) bez charakteristík Rubstein-Taybi syndrómu. Táto mutácia v roku 
2019 dostala názov Menke-Hennekam syndróm. [2,4]  Syndróm bol objavený 
profesorom Hennekam a doktorom Menke. Jednotlivci s týmto syndrómom majú typické 
tvárové črty, mentálne postihnutie a niektoré charakteristické črty ako napríklad široké 
prsty na rukách a nohách (obr. 1). 

Je dobre známe, že  každá živá bunka v ľudskom tele obsahuje DNA. DNA obsahuje 
veľa  rôznych génov a každý gén obsahuje kód pre špecifický proteín. Tento proteín má 
následne v tele určitú funkciu. Proteíny CREBBP a EP300 majú dôležitú úlohu pri 
regulácii aktivity mnohých ďalších génov a proteínov v niekoľkých tkanivách v tele. 
Proteíny CREBBP a EP300 sa navzájom veľmi podobajú, zdieľajú rovnaké domény. 
Každá z domén má svoju vlastnú funkciu (napr. viaže  iný proteín, mení iný proteín 
atď.). Jednotlivci s novým syndrómom majú mutáciu buď v CREBBP, alebo EP300 v 
mieste obklopujúcom domény ZNF2 a ZNF3. Jednotlivci so syndrómom Rubinstein-
Taybi majú mutáciu na inom mieste. Zatiaľ čo mutácie v Rubinstein-Taybiho syndróme 
majú zvyčajne za následok stratu produkcie proteínu, mutácie v novom syndróme majú 
ďalší vplyv na produkovaný proteín; môže ovplyvniť 3-D štruktúru proteínu alebo môže 
dokonca viesť k zmene funkcie. [2,4,5]   

 

Obr. 1: Faciálne stigmatizmy a prstové charakteristiky jednotlivcov s Rubinstein-Taybi 
syndrómom [Hennekam, 2006].   

 

 



 

 

 

Edukácia. Vedecko-odborný časopis. Ročník 4, číslo 1, 2021 

65 

Lekári sa domnievali že mutácia génu EP300, alebo génu CREBBP môže spôsobiť iba 
Rubinstein-Taybiho syndróm. Túto domnienku vyvrátili nové techniky skúmania DNA, 
ktoré preukázali, že mutácia génu CREBBP bola zistená aj u niekoľkých detí, ktoré 
nepreukázali charakteristické znaky Rubinstein-Taybiho syndrómu. Táto skutočnosť 
podnietila doktora Menke o analýzu jedenástich detí (obr. 2) a popísanie Rubstein-
Taybi syndrómu s novou entitou. [4]  O dva roky neskôr bola uskutočnená ďalšia štúdia, 
počas ktorej bolo skúmaných  jedenásť osôb s mutáciou génu CREBBP a dvoch 
jednotlivcov s mutáciou génu EP300 (obr. 3) . [5]  U všetkých pacientov s MKHK1 
okrem jedného zahrnutých v správach sa preukázalo, že mutácie vznikli de novo. 
Jediným pacientom u ktorého nebolo možné určiť spôsob dedenia, bol pacient C16, 
ktorého rodičia boli zosnulí. [2,4,5]   

 

 

Obr. 2: Tvárové charakteristiky jednotlivcov s mutáciou génu CREBBP bez Rubinstein-
Taybi syndrómu. [Menke et al., 2016]. 

 

 

 

Obr. 3: Tvárové charakteristiky jednotlivcov s mutáciou génu EP300 [Menke et al.,        
2018]. 
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Variabilita medzi jednotlivcami s Menke-Hennekam syndrómom 

Menke-Hennekamov syndróm-1 (MKHK1) je vrodená porucha charakterizovaná 
variabilným narušením intelektuálneho vývoja a dysmorfizmov tváre. Často sa tiež 
vyskytujú problémy s kŕmením, autistické správanie, opakujúce sa infekcie horných 
dýchacích ciest, porucha sluchu, krátka postava a mikrocefália. Do roku 2020 bolo 
známych 45 jednotlivcov s novým syndrómom, každý mesiac je známych čoraz viac 
prípadov. Okrem toho, že jednotlivci majú charakteristické črty tváre a iné podobnosti, 
objavujú sa aj rozdielnosti. Charakteristické črty tváre sa menia s vekom a tieto 
charakteristiky sa najlepšie rozpoznajú počas detstva.  Jednotlivci vykazujú vývinové 
oneskorenia, mentálne postihnutie a/alebo problémy s učením rôznej závažnosti. U 
niekoľkých jednotlivcov je prítomný autizmus, alebo správanie pripomínajúce autizmus 
a niekoľko jednotlivcov má zrakové a/alebo sluchové poruchy (percepčný aj prevodový 
typ). Ďalšími príznakmi sú problémy s kŕmením, opakujúce sa infekcie horných 
dýchacích ciest a (menej častá) epilepsia, skolióza a/alebo kyfóza. Stále častejšie sa 
objavujú rázštepy podnebia, vrodená srdcová anomália, renálna anomália, črevná 
malrotácia a nezostúpené semenníky. Zriedkavo sa zistila dysplázia bedrového kĺbu, 
hypermobilita a/alebo kontraktúry kĺbov. Niektorí jednotlivci majú dlhé, štíhle prsty. 
Nálezy v MRI mozgu pozostávali z neprítomného corpus callosum (most medzi dvoma 
hemisférami mozgu), zväčšených komôr, menej pokročilej myelinizácie (zrenie mozgu) 
a mozgovej atrofie. [2,4,5]   

Charakterisitka psychomotorického vývinu klientky s Menke-
Hannekam syndrómom v Regeneračno-terapeuticko-vzdelávacom 
centre pre deti s viacnásobným postihnutím v Bratislave 

V nasledujúcej časti sú popísané základné - najvýraznejšie charakteristiky 
psychomotorického vývinu klientky s Menke-Hannekam syndrómom v Regeneračno-
terapeuticko-vzdelávacom centre pre deti s viacnásobným postihnutím v Bratislave. 
Analýza aktuálneho stavu prebehla na základe štúdia lekárskych správ, správ 
psychologických vyšetrení, komunikácie s matkou, fyzioterapeutmi, vychovávateľkami 
a vychádzajú aj z mojej vlastnej skúsenosti pri práci s dievčatkom s Menke-Hannekam 
syndrómom. Základná diagnostika sa uskutočnila v dvoch rokoch, pred prijatím do 
centra. 

Lucka (obr.4) sa narodila spontánnym pôrodom v 39. týždni gravidity v roku 2016, jej 
váha bola 2470 g a výška 45 cm. Už počas prvého trimestra gravidity skríningové testy 
pozitívne preukázali zmeny. Ihneď po narodení boli viditeľné telesné zmeny a faciálne 
stigmatizmy, ako napríklad  nízko nasadajúce a vyhladené ušnice (obr.4), defekt 
temennej časti neurokránia pokračujúci ku koreňu nosa, fixovaná deformita dolných 
končatín, predĺžené prsty na horných končatinách a diastáza brušných svalov. 
Apgarovej skóre preukázalo znížené reflexy na podnety.  V šiestom mesiaci Lucka 
stále nereagovala na tlesknutie, hlavičku otáčala len doprava, lebečné švy boli doširoka 
otvorené a hlava naďalej mäkká. Bol viditeľný gibus, kyfoskolióza chrbtice, vyhladené 
ušnice a pravé oko v divergentnom postavení. V 10. mesiaci sa otočila na bruško 
a vývin pomaly napredoval. Nenaťahovala rúčky, ale chytala si kolená, reagovala 
smiechom a v polohe na brušku dvíhala hlavičku. Neskôr bola diagnostikovaná zraková 
ostrosť pod normou, no zrak využívala a aj využíva aktívne.  
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Obr. 4: Lucka 

 

V roku 2018 bola Lucka prijatá do Regeneračno-terapeuticko-vzdelávacieho centra pre 
deti s viacnásobným postihnutím v Bratislave. Syndróm v tom čase ešte nebol 
pomenovaný, Lucka nemala vyvinuté očno-krčno-ušné kanáliky, no vnímala zrakom 
a reagovala na podnety, usmievala sa. Fontanela sa pomaly uzatvárala, používala 
načúvací aparát a bola po operácii dolných končatín, používala ortézy, na druhom 
stavci mala diagnostikovaný lipóm, ktorý bol však nezhubný. Celkový vývin Lucky je 
o 6-7 mesiacov oneskorený.   

Lucka bola v dvoch rokoch ležiaca, hypotonická a rúčky za hračkami nenaťahovala. 
Otáčala sa za svetlom a reagovala úsmevom a tlieskala. Otáčala sa na brucho, 
absentovala koordinácia ruky a nohy. Vývin jemnej motoriky bol a je takisto narušený. 
Lucka v dvoch rokoch  predmety uchopovala len po podaní, úchop bol dlaňový, päsť 
však zo zovretia neuvoľňovala. Na podnety reagovala úsmevom, prejavovala radosť, 
vnímala svetlo a reagovala na zvukové podnety napríklad tlieskaním, reagovala na 
tlesknutie aj na prihovorenie sa. Zaujímala sa o obrázkové knihy a zvukové hračky. 
Komunikácia bola len na úrovni neverbálnej - nevokálnej komunikácie, lateralita 
nevyhranená – ambidextria.  

Komplexná rehabilitačná starostlivosť - tímová a odborná 
spolupráca  

Okrem lekárskej starostlivosti bola Lucka prijatá aj do regeneračno-terapeuticko-
vzdelávacieho centra, kde na terapeuticko-rehabilitačných plánoch pracovali viacerí 
odborníci. Po dvoch rokoch spolupráce Luckin vývin napreduje a sú viditeľné pokroky. 
V nasledujúcej časti príspevok deskribuje niektoré spôsoby kooperácie odborníkov, 
príklady metód práce (dobrej praxe) a súčasný stav psychomotorického vývinu Lucky.  

Na rozvoji hrubej a jemnej motoriky participovali a participujú fyzioterapeuti pomocou 
niekoľkých techník. Pred prijatím Lucka absolvovala terapiu Vojtovou metódou a 
samotná rehabilitácia v centre pozostáva z niekoľkých častí: neurostimulácia, Pulley 
systém, Spider systém a cvičenie v TheraSuit obleku. Oblek TheraSuit využívajú v 
kombinácii s Pulley a Spider systémom, ktoré dokopy výrazne pomáhajú pri zvýšení 
svalovej sily, zlepšení celkovej koordinácie, držania tela a rozvíjajú hrubú a jemnú 
motoriku. Počas každej rehabilitácie pristupujú ku klientom individuálne tak, aby bolo 
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cvičenie efektívne, kreatívne a primerane náročné. Neodmysliteľnou súčasťou 
rehabilitácie sú aj rehabilitačné pomôcky a praktiky – napríklad fit lopty, balančné a 
vibračné plošiny, motomed či senzorické pomôcky alebo oxygenoterapia, ktorá 
prispieva k zvýšeniu telesnej kondície a tepelné zábaly, ktoré slúžia k uvoľneniu 
svalstva konkrétnych svalových skupín. [7]  Počas rehabilitácie terapeuti používajú 
množstvo pomôcok a hračiek, ktoré dieťa motivujú do výkonu. 

Rôznymi dennými aktivitami sa  podnecujú a podporujú žiadúce vývinové zmeny 
a pokroky, v procese učenia a rozvíjania sa osobnosti dieťaťa, predovšetkým 
pôsobením na oblasť motoriky, senzoriky a komunikácie. Zmyslové vnímanie, 
podporovanie osobnosti dieťaťa, vnímanie, emocionalitu, kognitívne procesy, 
komunikáciu alebo motoriku zabezpečuje centrum aj prostredníctvom terapie 
snoezelen. Prostredníctvom terapie sa zameriava aj na redukciu stresu a 
stereotypného správania, zvýšenie spontaneity, motivácie či iniciatívy a v neposlednom 
rade slúži aj na podporu procesu výchovy a vzdelávania. Ďalej sa využíva terapia 
Biofeedback, na autoreguláciu frekvencie mozgovej aktivity a Benaudira na sluchovú 
stimuláciu. Lucka veľmi dobre reaguje takisto aj na bazálnu stimuláciu, ktorou sa 
stimuluje telesná a zmyslová stránka dieťaťa. [8]   

Lucka je vzdelávaná podľa štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne 
vzdelávanie pre deti s viacnásobným postihnutím, prostredníctvom metód špeciálnej 
edukácie. Špeciálno-pedagogické intervencie u osôb s viacnásobným postihnutím 
vyžadujú množstvo kvalifikovaných odborných poznatkov interdisciplinárneho 
charakteru a praktických skúseností. Osoby s viacnásobným postihnutím predstavujú 
nie zanedbateľnú časť populácie s tendenciou zvyšovania výskytu, vyznačujúcu sa 
mimoriadnou heterogénnosťou a variabilitou príznakov, prejavov a z nich plynúcich 
špeciálnych výchovných a vzdelávacích potrieb.[6]  Pri uplatňovaní a výbere metód je 
potrebné vychádzať aj z detailnej špeciálnopedagogickej diagnostiky, ktorá by mala byť 
funkcionálna a detailne zachytávať problémy a všetky charakteristiky žiaka a tiež zo 
znalosti jeho rodinného prostredia. [8]   Na základe komplexnej diagnostiky, špeciálna 
pedagogička analyzovala súčasný stav dieťaťa a zvolila vhodné intervenčné prístupy, 
ktorých príklady uvádzam nižšie. 

Pre rozvoj komunikácie, špeciálna pedagogička v spolupráci s rodičmi vytvorila 
obrázkové kartičky  (obr.5), na základe ktorých Lucka dokáže rozpoznať časť dňa, má 
osvojený režim dňa a spája si predstavy s reálnymi situáciami a predmetmi. Okrem 
komunikačných kariet, si Lucka postupne osvojuje jednoduché posunky, zobrazujúce 
javy, predmety a zvieratá, s ktorými je dobre oboznámená. Pri zostavovaní 
komunikačných kariet a osvojovaní si posunkov, prihliadali na úroveň porozumenia, 
komunikačných schopností, jemnej motoriky a schopnosti zrakového vnímania Lucky.  

 

 

Obr. 5: Obrázkové karty 
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Okrem rozvoja komunikácie, metódy špeciálnej edukácie napomáhajú Lucke aj vo 
vývine jemnej motoriky. Pri špeciálnopedagogickej intervencii sa využívajú rozličné 
techniky, ktoré sú zamerané na rozvoj jemnej motoriky, pamäti, predstavivosti, 
kognitívnych procesov a aj iných oblastí.  Ako príklady je možné uviesť napríklad rôzne 
drevené vkladačky, predmety - korálky na navliekanie, riekanky/ukazovačky ktoré majú 
zároveň motivačný charakter a ktoré podnecujú dieťa k spolupráci, jednoduché puzzle 
a podobne. Po dvoch rokoch intenzívnej práce so špeciálnou pedagogičkou, Lucka 
uchopuje predmety pinzetovým úchopom, dokáže držať aj písací nástroj a produkuje 
„čmáranice“, tlak na podložku je však veľmi slabý. Pri kŕmení uchopí lyžičku, do úst si ju 
však sama nevloží. Lucka uchopuje drobné predmety, vkladá jednoduché tvary do 
otvoru – s asistenciou, dokáže zreprodukovať a zapamätať si pohyby.  

Úroveň porozumenia je na pomerne dobrej úrovni, rozumie inštrukcii, dokáže asistovať 
pri obliekaní, vyzliekaní, rozumie pokynom „zdvihni rúčku“ – vyzlečieme tričko 
a podobne, rozumie jednoduchým inštrukciám. Prejavuje pozitívny vzťah k hudbe, 
veľmi rada tancuje a má pozitívny vzťah ku knihám, ukáže na obrázok – „ukáž kde je 
havo“, ukáže ako „robí havo“ – búcha si po nohe – poď ku mne, ukáže ako robí mačka 
– má fúziky, nedokáže však imitovať – napodobňovať zvuky, prejavuje sa len 
neverbálne/nevokálne, alebo plačom. Pozdraví pokývaním ruky, ale len po vyzvaní – 
„Lucka ukáž ahoj“. Vďaka tímovej a odbornej spolupráci sa Lucka samostatne pohybuje 
„po štyroch“, kráča s pomocou – držaním za obe ruky, otáča sa. Hračku nepodá, ale 
ukáže na predmet, ak ju zaujme. Neskáče, no rada tancuje – pohybuje sa zo strany na 
stranu s podporou za obe ruky. Celkový vývin napreduje vďaka tímovej a odbornej 
spolupráci odborníkov a v neposlednom rade aj rodičov, ktorí kooperujú a pracujú s 
Luckou aj v domácom prostredí. Celkový vývin je neustále sledovaný a prispôsobujú sa 
mu všetky metódy a techniky práce aj pri špeciálnopedagogickej intervencii.  

Záver 

Zo špeciálno-pedagogického hľadiska je náročné pracovať s dieťaťom s diagnózou, 
ktorá je pomerne nová a nie sú známe všetky jej špecifiká. Jednotlivec s Manke-
Hannekam syndrómom si vyžaduje extenzívnu nepretržitú podporu vo väčšine 
základných životných aktivít, akými sú mobilita, komunikácia, sebaobsluha, učenie a 
všetky ostatné aktivity potrebné na dosahovanie pozitívnych zmien v rozvíjaní 
osobnosti a maximálne možného stupňa nezávislého života, pričom Drew, Egan (In 
Hardman 1996) takýchto jednotlivcov charakterizujú ako kategóriu jednotlivcov 
s ťažkým - viacnásobným postihnutím. 

Počas práce s Luckou s Manke-Hannekam syndrómom sa neustále sledoval a sleduje 
jej vývin a jej reakcie na podnety. Sú viditeľné zmeny v jej vývine, ktorý je narušený, 
nikdy nedosiahne úroveň normálneho vývinu, no je zrejmé, že vďaka správne 
nastavenej komplexnej rehabilitačnej starostlivosti, Lucka môže napredovať. V 
nasledujúcich rokoch doktor Menke a profesor Hannekam plánujú rozpracovať danú 
problematiku z pohľadu genetiky a neurológie, čo je veľmi dôležité pre potreby 
špeciálnopedagogickej diagnostiky a prognostiky. Výskumy zaoberajúce sa 
problematikou vzdelávania jednotlivcov s Menke-Hannekam, syndrómom zatiaľ nie sú 
známe. Môžeme vychádzať zo skutočnosti, že daný syndróm spôsobuje natoľko 
závažné zmeny v štruktúre celého organizmu, že takýto jednotlivec je zaradený do 
skupiny jednotlivcov s viacnásobným postihnutím. Mednick (2004) pri práci s takýmito 
jednotlivcami považuje za nesmierne dôležité spolupracovať s rodičmi takéhoto dieťaťa 
za účelom stanovenia vhodných intervenčných postupov a metód, čo sa preukázalo aj 
v tomto prípade, keďže vďaka spolupráci najmä s matkou dievčatka sme boli schopní 
vytvoriť základ komunikačného systému pre Lucku, vyhodnotiť jej aktuálny stav 
a vypracovať intervenčné postupy a plány, ktoré sú, ako sa preukázalo, efektívne. 
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Optimálne nastavené špeciálnopedagogické intervencie, správne zvolené 
špeciálnopedagogické metódy, zásady a techniky práce s dieťaťom so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami, sú kľúčové pri vypracovaní individuálnych 
výchovno-vzdelávacích plánov. Okrem práce v regeneračno-terapeuticko-vzdelávacom 
centre sú odborníkmi usmerňovaný aj rodičia, ktorý s Luckou pracujú aj v domácom 
prostredí. Tímová a odborná spolupráca pomáha Lucke zvýšiť jej kvalitu života a 
dosiahnuť čo najvyššiu možnú mieru jej vývinu. Proces vývinu Lucky je len málo 
predvídateľný, Lucka časom napreduje, no vzhľadom na skutočnosť, že vplyv diagnózy 
na život jednotlivca je len málo preskúmaný, ďaleká budúcnosť ostáva pre nás 
záhadou. 
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PROGRAMME „TEACHING IN PRIMARY EDUCATION“ 

Nikoleta Izdenczyová 
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PU v Prešove 

 

Abstract:  

This study aimed to find out the level of interest in studying and the personality 
structure of students in the study programme „Teaching in Primary Education“ at the 
Faculty of Education, University of Presov in Presov. The standardized questionnaire 
The Big Five Inventory 2 (BFI-2) was used to measure the structure of students' 
personalities. To measure the degree of students' interest in their chosen study, the 
Questionnaire of Interest in Studies (DZS) was used. The results show that students 
from the research sample showed an average interest in studying. The highest average 
scores in the BFI-2 questionnaire were found in the dimension of agreeableness, 
followed by open-mindedness, conscientiousness, extraversion, and the lowest scores 
in the dimension of negative emotionality. It was found that the average scores of the 
groups of students with the highest interest in studying and students with the lowest 
interest in studying differed in all personality dimensions. However, a statistically 
significantly higher score was found in students with the highest interest in studying for 
only two dimensions, namely in the extraversion dimension and in the 
conscientiousness dimension. Ethical considerations were followed in this research.  

Key words:  

interest in studying, the personality of a future teacher, The Big Five Personality Model 

 

Úvod  

Kvalita budúcich učiteľov je určovaná aj tým, akí uchádzači sa na štúdium učiteľských 
smerov hlásia. Vysokoškolské štúdium na Slovensku je dnes v porovnaní s minulosťou 
prístupnejšie a lákavejšie pre širší okruh záujemcov. Vidíme, že viaceré vysoké školy, 
najmä pokiaľ ide o humanitné smery, dnes prijímajú veľký počet uchádzačov, pričom sa 
ich prijímanie nie vždy realizuje na základe prijímacích skúšok. Keďže je 
pravdepodobnosť prijatia uchádzača o štúdium učiteľstva relatívne vysoká, vyvstáva 
otázka, do akej miery majú študenti učiteľstva skutočný záujem o toto štúdium či 
budúce učiteľské povolanie. V súvislosti s tým je podľa nás dôležité skúmať aj 
osobnostnú štruktúru študentov učiteľských smerov, teda potenciálnych budúcich 
učiteľov.  
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Teoretické východiská 

Záujem je uvedomené a trvalejšie zameranie človeka na určitú oblasť predmetov a 
javov skutočnosti. Intenzita záujmu sa prejavuje v sile citového prežívania a vzťahu k 
predmetom záujmu, frekvenciou zaoberania sa predmetom záujmu a v množstve 
objektov a činností z daného okruhu, na ktoré sa záujem viaže (Kubáni, 2010). Záujmy 
patria spolu s potrebami, návykmi, ideálmi a hodnotami k základným motívom 
správania. Motív je každá vnútorná pohnútka podnecujúca človeka ku konaniu. 
Konanie človeka spravidla nevyvoláva izolovaný motív, ale celý súbor motívov. Vznik 
motívu, pôsobenie cieľa a rozvoj orientačnej činnosti sú základom každého aktívneho 
konania. Motivovaná činnosť človeka je výslednicou viacerých motivačných vplyvov 
pôsobiacich súčasne (Kubáni, 2011). 

Schnitzerová (1994) vo svojom výskume zistila, že vysoký podiel študentov učiteľstva 
nemá záujem o učiteľské povolanie a že študenti chcú učiť len v prípade, že nenájdu 
„lepšiu“ prácu. Autorka uvádza, že pri výbere štúdia učiteľských smerov môže pôsobiť 
tzv. motív ľahšej cesty k získaniu vysokoškolského titulu.  

Okrem intenzity záujmu o vysokoškolské štúdium zvykne byť vo výskumných štúdiách 
pozornosť venovaná skúmaniu ďalších motívov vedúcich k výberu daného typu štúdia. 
Heinzová (2015) analyzovala výsledky 41 výskumných štúdií realizovaných v 23 
krajinách, pričom skúmala najčastejšie sa vyskytujúce motívy študovať učiteľské smery. 
Rozlíšila tri faktory motivácie: altruistické motívy (napr. dôležitosť učiteľského 
povolania, záujem pomáhať deťom, výučba a výchova detí), intrinsické motívy (napr. 
radosť z vyučovania, záujem o vyučovací predmet) a extrinsické motívy (viac voľného 
času, pracovná istota, sociálny status učiteľa atď.). Jursová Zacharová (2015) sa pýta, 
či v prípade niektorých študentov nemôže voľba štúdia učiteľstva súvisieť s obdobím 
psycho-sociálneho moratória. Počas neho môžu nerozhodnutí adolescenti hľadať 
vlastnú identitu a orientovať sa vo svojich cieľoch a hodnotách, kým nájdu svoje budúce 
pracovné uplatnenie. Uvažujeme, že podobný mix motivačných faktorov bol 
pravdepodobne prítomný aj v minulosti, no dá sa predpokladať, že dnes je pre väčší 
počet študentov voľba štúdia učiteľských smerov sekundárnou alebo náhradnou 
voľbou, resp. nie sú o svojom výbere pevne presvedčení.  

Okrem intenzity záujmu a iných motívov vedúcich študentov študovať učiteľské smery 
sa dnes značná pozornosť venuje aj osobnosti študentov učiteľstva (pozri napr. Wiens 
a Ruday, 2014; Sanderson a Kelley, 2014; Jursová Zacharová, 2015 a mnohí iní). 
Osobnosť učiteľa zohráva vo výchovno-vzdelávacom procese kľúčovú úlohu. Učiteľ 
vplýva štruktúrou a  dynamikou svojej osobnosti na  sociálnu klímu v triede, na 
prežívanie, správanie a školský výkon žiakov. 

V psychológii existuje viacero prístupov k štúdiu osobnosti (napr. psychoanalytický, 
behavioristický, fenomenologický prístup, prístup z perspektívy teórií sociálneho učenia 
atď.). Prevládajúcim modelom osobnosti je v posledných desaťročiach všeobecne 
akceptovaný a výskumne overený model veľkej päťky (Big Five) (Goldberg, 1990), 
ktorý zahŕňa súbor piatich širokých, bipolárnych charakteristických znakov:  

- Neuroticizmus (Neuroticism), resp. negatívna emocionalita – ľudia s vysokým 
skóre v tejto osobnostnej dimenzii sú napätí, zraniteľní, nekľudní, sebaľútostiví, 
úzkostní; nízke skóre charakterizuje ľudí pokojných, uvoľnených, sebaistých; 

- Extraverzia (Extraversion) – ľudia s vysokým skóre v tejto osobnostnej dimenzii 
sú spoločenskí, baviaci sa, priateľskí, spontánni, túžiaci po stimulácii, aktivitách 
a sociálnej interakcii; nízke skóre majú ľudia tichí, uzavretí, orientovaní na 
úlohy; 
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- Otvorenosť voči novej skúsenosti (Openness to experience) – ľudia s vysokým 
skóre v tejto osobnostnej dimenzii sú nápadití, majúci rôzne záujmy, prístupní 
novým myšlienkam a skúsenostiam, originálni; nízke skóre je charakteristické 
pre ľudí konvenčných, neumeleckých, s nízkym okruhom záujmov; 

- Prívetivosť (Agreeableness) – ľudia s vysokým skóre v tejto osobnostnej 
dimenzii sú dobrosrdeční, zdvorilí, súcitní, nezištne starostliví; ľudia s nízkym 
skóre sú podozrievaví, bezcitní, pomstychtiví; 

- Svedomitosť (Conscientiousness) – ľudia s vysokým skóre v tejto osobnostnej 
dimenzii sú dobre organizovaní, spoľahliví, pracovití, ambiciózni, disciplinovaní; 
ľudia s nízkym skóre sú nespoľahliví, bezcieľni, leniví (Hřebíčková, 2011; Soto, 
2018). 

 

Metodológia výskumu 

Ciele 

Cieľom nášho výskumu je zistiť, aká je miera záujmu o štúdium a aká je osobnostná 
štruktúra študentov, ktorí študujú v študijnom programe Učiteľstvo pre primárne 
vzdelávanie na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.  

Na základe hlavného cieľa sme naformulovali nasledujúce čiastkové ciele výskumu:  

1. Zistiť mieru záujmu študentov z výskumnej vzorky o zvolené štúdium.  

2. Zistiť charakteristiku osobnosti študentov z výskumnej vzorky pomocou 
osobnostných premenných vyplývajúcich z modelu Big Five. 

3. Zistiť, či sa líši osobnostná charakteristika študentov zo skupiny študentov s 
najvyšším záujmom o štúdium od osobnostnej štruktúry študentov zo skupiny študentov 
s najnižším záujmom o štúdium.  

Realizovali sme kvantitatívny typ výskumu, v súvislosti s prvými dvoma cieľmi sme si 
zvolili deskriptívny typ výskumného plánu, v prípade tretieho cieľa sme volili 
diferenciačný výskumný plán. 

Vzorka 

Výskumnú vzorku tvorilo 102 študentov 1. a 2. ročníka študijného programu Učiteľstvo 
pre primárne vzdelávanie na Pedagogickej fakulte PU v Prešove. Vek respondentov sa 
pohyboval v rozmedzí 22 do 26 rokov (AM = 23,21; SD = 2,75). Vo vzorke bola 
proporcionálne výrazná prevaha žien (101 študentiek a 1 študent). Táto rodová 
nevyváženosť vzorky odráža súčasnú realitu záujmu o štúdium tohto študijného 
programu z hľadiska rodu. Bližšiu charakteristiku výskumnej vzorky uvádzame v Tab. 1. 
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Tab. 1: Charakteristika výskumnej vzorky z hľadiska ročníka štúdia a rodu 
respondentov 

Respondenti Ženy Muži Spolu 

Študenti 1.ročníka 40 (39,2 %) 0 (0,0 %) 40 (39,2 %) 

Študenti 2.ročníka 61 (59,8 %) 1 (1,0 %) 62 (61,8 %) 

Spolu 101 (99,0 %) 1 (1,0%) 102 (100 %) 

 

Metodiky  

Na zisťovanie miery záujmu respondentov o zvolené štúdium sme použili Dotazník 
záujmu o štúdium (DZS). Ide o preklad nemeckého originálu dotazníka Fragebogen 
zum Studien interesen (FSI) (Schiefele, Krapp, Wild, Winteler 1992, In: Uramová 2004). 
Tento dotazník obsahuje 18 výrokov, ktoré sú respondentom posudzované na 4-
stupňovej škále (hodnoty od 0 po 3). Jednotlivé výroky sa vzťahujú ku zvolenému 
štúdiu, ktoré si respondenti vybrali (napr.: „Som si istý/á, že som si mal/a vybrať radšej 
odbor, ktorý zodpovedá mojim osobným sklonom“; „Zaoberanie sa určitými študijnými 
obsahmi je pre mňa dôležitejšie než rozptýlenie, voľný čas a zábava„ a pod.). Čím 
vyššie skóre v dotazníku respondent dosiahne, tým vyšší je jeho záujem o 
zvolené štúdium. Podľa Schiefeleho a kol. (1992) mal dotazník veľmi dobrú vnútornú 
konzistenciu – autori uvádzajú, že Cronbachova alfa mala hodnotu 0,90. V tejto štúdii 
má Cronbachova alfa hodnotu 0,87, čo poukazuje na adekvátnu vnútornú konzistenciu 
položiek.  

Druhým štandardizovaným merným nástrojom je inventár The Big Five Inventory-2 
(BFI-2). Ide o verziu inventára odvodenú od pôvodného štruktúrovaného inventára – 
The Big Five Inventory. Ako uvádzajú autori inventára Soto a John (2017), hlavným 
cieľom pri vývoji BFI-2 bolo zachovať zameranie, jasnosť a stručnosť pôvodného BFI a 
zároveň minimalizovať sociálne žiaduce odpovede. Inventár BFI-2 sa v súčasnosti 
používa v tisíckach štúdií a preukázal značnú spoľahlivosť, platnosť a užitočnosť. V 
čase vývoja bol inventár BFI-2 podstatne kratší ako väčšina dostupných 
širokopásmových osobnostných inventárov, ktoré zvyčajne zahŕňali stovky položiek. 
BFI-2 pozostáva zo 60 výrokov, ktoré merajú 5 osobnostných dimenzií: extraverziu, 
prívetivosť, svedomitosť, negatívnu emocionalitu a otvorenosť. Každá z týchto dimenzií 
je sýtená 12 položkami. Respondenti majú na škále od 1 (veľmi nesúhlasím) po 5 
(veľmi súhlasím) posúdiť, nakoľko uvedený výrok vystihuje práve ich, pričom číslo 3 
reprezentuje výrok „neutrálne, nemám názor“. Výsledné skóre v rámci každej z 
dimenzií „veľkej päťky“ u každého respondenta predstavuje aritmetický priemer skóre 
v položkách, ktoré danú dimenziu sýtia. Pokiaľ ide o reliabilitu nástroja, autori 
slovenskej adaptácie BFI-2 (Halama, Kohút, Soto, John, 2020) uvádzajú tieto hodnoty 
alfa koeficientu: neuroticizmus 0,83; extraverzia 0,80; otvorenosť 0,67; prívetivosť 0,76; 
svedomitosť 0,88. Cronbachova alfa má v našej štúdii v jednotlivých dimenziách 
nasledovné  hodnoty: neuroticizmus negatívna emocionalita 0,81; extraverzia 0,81; 
otvorenosť 0,70; prívetivosť 0,75; svedomitosť 0,84.      

Zber dát bol realizovaný v mesiacoch október a november 2019. Pri realizácii výskumu 
boli dodržané etické štandardy – dobrovoľné a anonymné vyplnenie dotazníkovej 
batérie, rešpektovanie súkromia, zabezpečenie dôvernosti informácií, emočné 
bezpečie. 
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Štatistické analýzy 

Dáta boli podrobené deskriptívnej a frekvenčnej analýze. Rozdiely medzi skupinami boli 
zisťované prostredníctvom Mann-Whitney U-testu, keďže neboli splnené podmienky 
pre parametrické analýzy. Dáta boli spracované pomocou štatistického softvéru IBM 
SPSS Statistics 25.  

Výsledky  

Prvým čiastkovým cieľom, ktorý sme si stanovili, bolo zistiť mieru záujmu študentov z  
výskumnej vzorky o zvolené štúdium. Pokiaľ ide o výsledok v dotazníku DZS, každý 
respondent mohol dosiahnuť maximálne 54 bodov (čo predstavuje maximálny záujem o 
štúdium) a minimálne 0 bodov (minimálny, resp. žiaden záujem o štúdium). Na základe 
priemerného skóre v rámci celej výskumnej vzorky, ktorého hodnota je 29,97 môžeme 
konštatovať, že študenti majú o zvolené štúdium len priemerný záujem. V tejto 
premennej sú však pomerne veľké interindividuálne rozdiely (max = 50, min = 12, SD = 
8,24). Respondentov môžeme na základe dosiahnutého skóre v DZS rozdeliť do 
niekoľkých kategórií, tak ako to ukazuje Tab. 2.  

  Tab. 2: Kategórie respondentov vytvorené podľa miery záujmu o štúdium 

Miera záujmu o štúdium Počet 
respondentov 

Veľmi nízky záujem 

(celkové skóre 0-10) 

0 (0,00 %) 

Nízky záujem 

(celkové skóre 11-21) 

17 (16,67 %) 

Priemerný záujem 

(celkové skóre 22-32) 

46 (45,10 %) 

Vysoký záujem 

(celkové skóre 33-43) 

37 (36,27 %) 

Veľmi vysoký záujem 

(celkové skóre 44-54) 

2 (1,96 %) 

Spolu 102 (100 %) 

 

Z údajov v Tab. 2 vyplýva, že skóre pod 10 bodov, čo zodpovedá veľmi nízkemu 
záujmu o zvolené štúdium, nezískal ani jeden študent z výskumnej vzorky. Do 
kategórie nízky záujem o štúdium spadá 16,67 % respondentov. Najviac respondentov, 
a to 45,10 % dosiahlo v dotazníku skóre, ktoré hovorí o priemernom záujme o zvolené 
štúdium. Vysoký záujem o štúdium má 36,27 % respondentov a veľmi vysoký záujem 
preukázali dvaja respondenti, čo predstavuje 1,96 % z celej výskumnej vzorky.  

Naším druhým čiastkovým cieľom bolo charakterizovať študentov učiteľstva pre 
primárne vzdelávanie pomocou osobnostných premenných obsiahnutých v modeli Big 
Five (extraverzia; prívetivosť; svedomitosť; negatívna emocionalita; otvorenosť voči 
skúsenosti). Respondenti mohli v každej premennej dosiahnuť skóre od 1 (minimálna 
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miera danej osobnostnej črty) po 5 (maximálna miera danej osobnostnej črty), strednú 
mieru danej osobnostnej črty teda predstavuje hodnota 3. V Tab. 3 sú znázornené 
výsledky týkajúce sa osobnostných dimenzií zisťovaných inventárom BFI-2, platné pre 
celú výskumnú vzorku. 

Tab. 3: Výsledky v inventári BFI-2 týkajúce sa celej výskumnej vzorky  

Osobnostná 
dimenzia 

Minimum Maximum Aritmetický 
priemer 

Štandardná 
odchýlka 

Medián Modus 

Extraverzia 1,08 4,66 3,39 0,69 8,50 3,66 

Prívetivosť 2,91 5,00 4,04 0,49 4,08 3,75 

Svedomitosť 2,12 4,91 3,55 0,62 3,50 2,83 

Negatívna 
emocionalita 

1,58 4,25 2,85 0,64 2,83 2,33 

Otvorenosť 
voči 

skúsenosti 

2,16 4,66 3,59 0,55 3,58 3,50 

 

Z Tab. 3 vyplýva, že študenti z výskumnej vzorky dosiahli spomedzi všetkých 
premenných najvyššie priemerné skóre v osobnostnej dimenzii prívetivosť (AM = 4,04). 
Druhé najvyššie priemerné skóre dosiahli študenti z našej vzorky v dimenzii  otvorenosť 
(AM = 3,59). V dimenzii svedomitosť dosiahli respondenti len o niečo nižšie priemerné 
skóre (AM = 3,55). Nasleduje dimenzia extraverzia (AM = 3,39), v priemere teda 
študenti vnímali seba samých ako miernych extravertov. Najnižšie skóre dosiahli 
študenti v osobnostnej dimenzii negatívna emocionalita (AM = 2,85).  

Tretím cieľom nášho výskumu bolo porovnať skupiny študentov s najvyššou 
a s najnižšou mierou záujmu o štúdium v osobnostných črtách podľa modelu Big Five. 
Zaujímalo nás, či sa títo študenti osobnostne líšia od skupiny študentov, ktorí sami 
deklarujú najnižší záujem o štúdium učiteľstva pre primárne vzdelávanie.  

Pri porovnaní tzv. extrémnych prípadov sme vybrali krajné hodnoty z obidvoch koncov 
distribúcie výsledného skóre v Dotazníku záujmu o štúdium (DZS). Do skupiny s 
najnižším záujmom o štúdium sme vybrali 10 respondentov, ktorí v tomto dotazníku 
získali najnižšie skóre (18 bodov a menej) a do skupiny s najvyšším záujmom o 
štúdium sme vybrali 11 respondentov z výskumnej vzorky, ktorí v DZS dosiahli 
najvyššie skóre (40 bodov a viac) – skóre 40 bodov dosiahli viacerí respondenti, preto 
je výsledný počet v tejto skupine 11. Pri zisťovaní štatistickej významnosti rozdielov 
medzi skupinami študentov s najvyšším a s najnižším záujmom o štúdium v 
jednotlivých osobnostných dimenziách sme použili Mann-Whitney test pre dva 
nezávislé výbery. Výsledky tohto testovania uvádzame v Tab. 4.  
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Tab. 4 Porovnanie výsledkov týkajúcich sa osobnostných dimenzií zisťovaných 
inventárom BFI-2 v skupine študentov s najnižším záujmom a s najvyšším záujmom 

o štúdium 

Dimenzia 

BFI-2 

najnižší záujem o 
štúdium 

najvyšší záujem o 
štúdium 

U* Z* p 

AM SD Medián 
(rank 

mean)* 

AM SD Medián 
(rank 

mean)* 

Extraverzia 3,04 0,76 8,90 3,57 0,73 13,91 28,5 -1,99 0,046 

Prívetivosť 3,91 0,60 8,50 4,31 0,50 13,27 30,0 -1,77 0,077 

Svedomitosť 3,23 0,81 8,50 3,82 0,52 13,27 26,0 -2,05 0,041 

Negatívna 
emocionalita 

3,13 0,66 12,45 2,75 0,54 9,68 40,5 -1,02 0,314 

Otvorenosť 
voči 

skúsenosti 

3,32 0,52 8,60 3,71 0,65 13,18 31,0 -1,69 0,099 

Vysvetlivky: AM – aritmetický priemer; SD – štandardná odchýlka; údaje označené * sú 
výsledkami Mann-Whithney U testu; údaje označené tučným písmom sú štatisticky signifikantné 

 

Na základe údajov zobrazených v Tab. 4 môžeme konštatovať, že štatisticky významný 
rozdiel medzi skupinami sme zaznamenali len v dvoch osobnostných dimenziách. 
Konkrétne, študenti zo skupiny s najvyšším záujmom o štúdium dosiahli štatisticky 
významne vyššie skóre v dimenzii extraverzia (U = 28,50, p < 0,05) a v dimenzii 
svedomitosť (U = 26; p < 0,05) ako študenti zo skupiny s najnižším záujmom o štúdium.  

Čo sa týka ďalších dimenzií, študenti s najvyšším záujmom o štúdium dosiahli vyššie 
priemerné skóre v prívetivosti (AM = 4,31) a v otvorenosti voči skúsenosti (AM = 3,71) 
než študenti s najnižším záujmom o štúdium (prívetivosť: AM = 3,91; otvorenosť: AM = 
3,32). Rozdiely medzi skupinami však nie sú štatisticky významné. Priemerné skóre 
v týchto dimenziách v oboch porovnávaných skupinách sa pohybuje nad hodnotou 3, 
študenti z oboch skupín samých seba teda vnímajú ako pomerne prívetivých a skôr 
otvorených voči skúsenosti.    

Naopak, v dimenzii negatívna emocionalita dosiahla skupina študentov s najvyšším 
záujmom o štúdium nižšie priemerné skóre (AM = 2,75) než študenti s najnižším 
záujmom o štúdium (AM = 3,13). Rozdiel medzi skupinami ani v tomto prípade však 
nedosiahol štatistickú významnosť.  

Diskusia a záver  

Podľa výsledkov tejto štúdie je záujem študentov učiteľstva pre primárne vzdelávanie 
o zvolený študijný program v priemere len mierny, 17% študentov má o štúdium nízky 
záujem (dosiahli celkové skóre 21 a menej bodov z možných 54 bodov v dotazníku 
DZS). Tento výsledok nepovažujeme za ideálny, budúci učiteľ by mal byť pre svoje 
povolanie vysoko motivovaný. 

Na základe výsledkov týkajúcich sa osobnostných charakteristík (podľa modelu Big 
Five) študentov učiteľstva pre primárne vzdelávanie, môžeme konštatovať, že študenti 
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z výskumnej vzorky sa podľa priemerného skóre hodnotia ako prívetiví (AM = 4,04), 
mierne otvorení voči skúsenosti (AM = 3,59), mierne svedomití (AM = 3,55) a mierne 
extravertní (AM = 3,39). V premennej  negatívna emocionalita študenti nereferovali 
zvýšenú emočnú labilitu (AM = 2,85).  

Podľa Shaufeliho a Enzmanna (1998) je prívetivosť jedným z faktorov, ktorý sa od 
učiteľov vyžaduje. Študenti, ktorí sa pripravujú na učiteľskú profesiu, by mali byť 
starostliví a mali by sa vedieť vžiť do emocionálneho prežívania a problémov druhých. 
Podľa zistení Hamiltonovej (2010) dokážu učitelia, ktorí získali v  dimenzii prívetivosť 
najvyššie skóre, lepšie riešiť konflikty s rodičmi, lepšie s nimi komunikovať 
a spolupracovať pri výchove detí. Ľudí s vysokým skóre v osobnostnej dimenzii 
prívetivosť je podľa Sota (2018) možné charakterizovať ako obetavých a nápomocných, 
ktorí sa správajú chápavo a kooperatívne. Majú schopnosť byť súcitní a spolupracovať 
s ostatnými, čo je v povolaní učiteľa veľmi dôležité. 

Pokiaľ ide o dimenziu otvorenosť voči skúsenosti, otvorení učitelia bývajú plní nápadov, 
majú vysokú mieru fantázie a tvorivosti a veľmi radi používajú nezvyčajné metódy. Táto 
vlastnosť vysvetľuje, prečo sú niektorí ľudia otvorení množstvu aktivít a nemajú radi 
rutinu (Shaufeli a Enzmann, 1998). 

Osoby, ktoré vykazujú vysoké skóre v dimenzii svedomitosť, sú charakterizované ako 
cieľavedomé, usilovné, vytrvalé, systematické, s vysokou mierou plánovania 
a organizovania. Vyznačujú sa tým, že majú pevnú vôľu a sú na seba náročné (Blatný 
2010). Shaufeli a Enzmann (1998) okrem toho uvádzajú, že osoby s vysokým skóre 
svedomitosti bývajú úspešné. Svedomitosť sa u učiteľov prejavuje aj tým, že trávia viac 
času so žiakmi nielen počas vyučovania ale aj mimo neho. Hřebíčková (2011) uvádza, 
že aj keď sú tieto vlastnosti pre učiteľa žiaduce, môžu sa zmeniť až na prehnanú 
pedantnosť, čo nemá priaznivý vplyv ani na učiteľa, ale ani na jeho zverencov. 
Priemerné skóre študentov z našej vzorky v tejto osobnostnej premennej však 
nepoukazuje na extrémnu mieru svedomitosti.  

Osobnostná dimenzia extraverzia sa spája so všeobecnou túžbou po medziľudských 
kontaktoch. Ľudia, ktorí dosahujú vysoké skóre v extraverzii, bývajú spoločenskí, 
sebaistí, aktívni, zhovorčiví, veselí a optimistickí, s vodcovským typom správania. Kým 
jeden pól dimenzie (v dotazníku BFI-2 ho predstavuje hodnota 5) vyjadruje vysokú 
mieru spoločenskosti, druhý pól (hodnota 1) naopak charakterizuje veľmi tiché, 
introvertné povahy. Viaceré výskumy dávajú do vzťahu s extraverziou hlavne výkon. 
Laidra a Allik (2007) preukázali, že práve extravertnosť je prediktorom úspešnosti 
a dobrého výkonu, pretože sa spája s vlastnosťami ako je zvedavosť, aktivita 
a zainteresovanosť. Shaufeli a Enzmann (1998) uvádzajú názor, že učiteľ by mal byť 
skôr extravertom, pretože je v role formálneho vodcu školskej triedy a extravertný učiteľ 
rád prevezme vedenie a nemá problém komunikovať nielen so žiakmi ale aj s ich 
rodičmi. Nemyslíme si, že je nutné, aby bol každý učiteľ výraznejším extravertom, ale 
prípadná väčšia miera introverzie by mu výkon jeho povolania pravdepodobne 
komplikovala. Aj skupina študentov, ktorí mali v rámci našej vzorky najnižší záujem 
o štúdium však dosiahla v osobnostnej dimenzii extraverzia priemerné skóre (AM = 
3,04), ktoré predstavuje strednú mieru tejto osobnostnej charakteristiky, nejde teda 
o výraznejších introvertov. 

Vo všeobecnosti sú ľudia s vysokým skóre v dimenzii negatívna emocionalita často v 
zlej nálade, sú menej emočne stabilní a sú neprispôsobiví. Negatívna  emocionalita 
(resp. neuroticizmus) sa prejavuje často v podobe negatívnych emócií ako sú strach, 
hnev, vina, smútok. Takíto ľudia sú impulzívni, horšie zvládajú stres a schopnosť 
prispôsobovania sa meniacim sociálnym podmienkam nie je ich silná stránka. Učiteľské 
povolanie je považované za jedno z najstresujúcejších, učiteľ by preto nemal byť 
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neurotický, mal by sa vedieť vyrovnať s bežnou hladinou stresu a efektívne zvládať 
rôzne sociálne situácie, ku ktorým v školskom prostredí dochádza. Aj keď študenti 
z našej vzorky nereferovali zvýšenú emocionálnu labilitu, v tejto dimenzii by bolo 
optimálne ešte nižšie skóre. 

Na základe porovnania priemerného skóre v osobnostných dimenziách v skupine 
študentov s najnižším záujmom a s najvyšším záujmom o štúdium môžeme 
konštatovať, že optimálnejšie výsledky dosiahli študenti s najvyšším záujmom 
o štúdium. Oproti študentom s najnižším záujmom o štúdium dosiahli štatisticky 
významne vyššie skóre v dimenzii extraverzia (U = 28,50; p < 0,05) a svedomitosť (U = 
26,00; p < 0,05). Podľa Ruisela (2008) sú práve extraverzia a svedomitosť faktory, 
ktoré reprezentujú poznávaciu zložku osobnosti a  zvedavý prístup k  vnútornému i  
vonkajšiemu svetu. Svedomité a zároveň extravertné osoby majú lepšiu schopnosť 
spracovať sociálne informácie, ako osoby, ktoré dosahujú nízke skóre v  týchto 
dimenziách. Sociálne spôsobilí učitelia sa javia ako extraverti, ľudia spoločenskí s  
vysokou potrebou sociálnych kontaktov, otvorení v komunikácii, aktívni, energickí 
a optimistickí, svedomití, spoľahliví, cieľavedomí, ktorí dokážu kontrolovať impulzy 
a majú dobre rozvinuté vôľové vlastnosti. 

Povolanie učiteľa kladie zvýšené nároky na jeho osobnosť, ktorá sa formuje aj v 
procese jeho prípravy na budúce povolanie. Popri pedagogických predmetoch tu veľmi 
dôležitú úlohu zohráva psychologická príprava študentov učiteľstva. Jednou z možností 
ako môžu študenti získať okrem teoretických konceptov psychologickej vedy aj sociálne 
zručnosti a rozvíjať schopnosť sebareflexie, je sociálno-psychologický výcvik. V rámci 
neho sa dôraz kladie na rozvoj zručnosti kooperovať, efektívne komunikovať, odolávať 
stresu, zvládať negatívne emócie, byť empatický, riešiť konflikty a pod.  

Uchádzačom o štúdium učiteľských smerov je vhodné odporučiť, aby dobre zvážili, či 
majú osobnostné predpoklady pre učiteľské povolanie, aby sa vopred dobre oboznámili 
s tým, čo všetko toto povolanie obnáša a čo od nich bude vyžadovať štúdium 
učiteľstva.  
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Abstract:  

The paper deals with the general theory of educational policy, its actors and school 
leaders at the formal and informal level. The analysis focuses on the countries of 
Australia, Finland, Ireland, Spain and the USA, in which the authors try to identify 
school leaders and their responsibilities and competencies corresponding to their 
positions in the school environment. The analysis of the countries shows that school 
leaders in formal positions have a greater influence on school-level education policy 
than school leaders in non-formal positions (teachers). 

Key words:  

competencies, educational policy, responsibilities, school leader, teacher leader 

 

Úvod 

Zvýšený záujem o tému  líderstva v edukácii v globálnom meradle možno pozorovať 
v štúdiách o vedení vo vzdelávaní. V dnešnej dobe majú školskí lídri iné role ako 
v minulosti. Súčasní školskí lídri pôsobia ako lídri nielen vo svojich inštitúciách, ale aj 
mimo nich. Ich úloha čiastočne zahŕňa vedenie aj na verejnosti, v širšej komunite. Na 
to, aby ich vedenie vo svojej inštitúcii a mimo nej bolo účinné, potrebujú disponovať 
solídnym základom vedomostí o vzdelávacej politike a spôsobu, akým sa vyvíja a mení. 
Ich rola je významná pri definovaní, rozvoji a implementácii vzdelávacej politiky. Pre 
školského lídra je výhodou, ak všeobecnú podstatu svojej viacrozmernej úlohy pochopí 
už na začiatku svojho vedenia. Otázka, ktorá sa nám vynára je: koho možno považovať 
za školského lídra a kto zo školských lídrov má najbližšie k formovaniu vzdelávacej 
politiky v rôznych krajinách? Odborná štúdia predstavuje deskripciu líderstva z pohľadu 
zodpovedností a kompetencií v školských systémoch vybraných krajín (Austrália, 
Fínsko, Írsko, Španielsko a USA) v kontexte ich vzdelávacích politík. 

Vzdelávacia politika 

Vo vzdelávaní je konanie jednotlivcov a rôznych inštitúcií ovplyvňované vzdelávacou 
politikou, pod ktorou sa chápe súhrn formálnych či neformálnych pravidiel, noriem, 
praktík, verejných politických dokumentov, ktoré vymedzujú chod vzdelávacích 
inštitúcií. Je často stotožňovaná so „školským manažmentom“, ktorý je orientovaný skôr 
na riadenie vzdelávania na nižšej úrovni (na úrovni školy) (Kalous & Veselý, 2009).  

Pojem „vzdelávacia politika“ (educational policy) je podľa autorov označovaný v sektore 
školstva a celého vzdelávacieho systému ako (1) vedný odbor a (2) praktická činnosť 
(Průcha, Walterová & Mareš, 2008), kde vedný odbor je vnímaný ako vedecké 
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skúmanie a analyzovanie priebehu vzdelávacej politiky, dôvodov prečo prebieha, ako 
prebieha a hľadá odpoveď na otázku, akým spôsobom by sa dala vylepšiť. Praktickú 
činnosť definujú autori ako samotnú tvorbu politiky, ktorej súčasťou je financovanie, 
rozhodovanie ministerstva, či tvorba kurikulárnych dokumentov (Kalous & Veselý, 
2009). Vzdelávacia politika je nevyhnutnou súčasťou riadenia každej spoločnosti 
a preto by mala byť pre modernú spoločnosť prioritou. Po celom svete sa realizujú 
výskumy, ktoré sa snažia prispievať k stále bohatšiemu pochopeniu spôsobu vedenia a 
riadenia vzdelávacích inštitúcií. Mnohé krajiny považujú líderstvo za významnú tému 
vzdelávacích politík (Pont, Nusche & Moorman, 2008). Je však dôležité si uvedomiť, že 
vedúce postavenie vo vzdelávaní neexistuje vo vákuu. Je vykonávané v politickom 
prostredí, ktoré je rozhodujúcim spôsobom ovplyvňované jeho historickým a kultúrnym  
kontextom. Preto je dôležité, aby štúdie zaoberajúce sa líderstvom primerane odrážali 
toto širšie politické prostredie (Stevenson & Bell, 2006). Na to, aby nastali zmeny 
v oblasti vzdelávania a v školskom systéme, je potrebné na rôznych úrovniach 
vzdelávacej politiky identifikovať osoby, ktoré sú nositeľmi tejto očakávanej zmeny 
(Tab. 1). 

 

Tab. 1: Aktéri vzdelávacej politiky podľa Kalousa a Veselého (2009, s. 35-43) 

Ústavní činitelia (politici) 

prezident, premiér, poslanci, primátori, starostovia 

Školská administratíva 

najvyšší štátni úradníci; minister školstva a jeho námestníci; vyšší a strední 
úradníci ministerstva školstva; vedenie školskej inšpekcie; vedúci regionálnych, 
okresných a miestnych školských úradov; riaditelia škôl 

Učitelia (ich organizácie) 

Rodičia (ich asociácie) 

Žiaci / študenti 

Cirkev 

Zamestnávatelia 

Experti 

vedci; predstavitelia profesionálnych asociácií a záujmových združení; školitelia 
učiteľov; redaktori vzdelávacích rubrík významných denníkov ... 

 

Školskí lídri vo vybraných krajinách 

Všetky osoby v školách a univerzitách sú nútené porozumieť kontextu svojej 
vzdelávacej politiky. Osobitnej výzve čelia tí vo vyšších riadiacich pozíciách, pretože 
predstavujú rozhranie medzi organizáciou a prostredím vonkajšej politiky.  

Kým postavenie riaditeľa (principalship) je zakorenené v priemyselnom modeli školstva, 
kde jeden jednotlivec nesie hlavnú zodpovednosť za celú organizáciu, tak líderstvo 
(leadership) je širší pojem, v ktorom oprávnenie viesť sa nevzťahuje len k jednej osobe, 
ale môže byť rozdelené medzi rôznych ľudí v rámci školy i mimo nej. Vedenie školy 
môže zahŕňať ľudí, zastávajúcich rôzne úlohy a funkcie, ako sú riaditelia, 
zástupca/zástupcovia riaditeľa a asistenti, líderské tímy, školské riadiace rady a školskí 
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pracovníci, ktorí sa zúčastňujú na líderských úlohách (Pont, Nusche & Moorman, 
2008). 

Školskí lídri sa stretávajú s ťažkosťami pri rozhodovaní o rovnováhe medzi úlohami 
vyššieho poriadku, ktoré majú zlepšiť výkon zamestnancov, študentov, žiakov  danej 
školy (vedenie); bežnou údržbou aktuálnych operácií (riadenie) a povinnosťami 
nižšieho poriadku (administratíva) (Dimmock, 1999).  

Štúdie OECD o zlepšovaní školského vedenia naznačujú, že školské vedenie (school 
leadership) sa nemusí diať výlučne len na (1) formálnych pozíciách. Môže byť 
rozdelené medzi viacerých jednotlivcov. Riaditelia, zástupcovia a ďalšie riadiace 
pozície, vedúce tímy, školské riadiace rady a ďalší odborný personál na úrovni školy 
môžu, podobne ako vedúci predstavitelia, prispievať k dosahovaniu cieľov vzdelávania. 
Presné rozdelenie týchto vodcovských kompetencií sa môže líšiť v závislosti od 
faktorov, ako sú riadenie a štruktúra riadenia, úrovne autonómie a zodpovednosti, 
veľkosti a typu školy, ako aj úrovne výkonnosti žiakov a študentov. Naopak, neformálne 
pozície sú pozície učiteľa (teacher leadership). (2) Neformálni vedúci učitelia sa z radov 
učiteľov objavujú spontánne. Ich vplyv pramení z prirodzeného rešpektu a autority, 
ktoré si získavajú prostredníctvom svojich odborných znalostí a praxe, spôsobu 
komunikácie, osobnostnými charakteristikami a tak sa stávajú rešpektovanými 
neformálnymi lídrami (Danielson, 2007). 

Zodpovednosti a kompetencie školského lídra 

Vzhľadom na zvyšujúce sa zodpovednosti školských lídrov za zabezpečenie 
a zvyšovanie kvality školy sa školské líderstvo stalo ústredným záujmom tvorcov 
vzdelávacích politík (Huber, 2010). Školskí lídri by si mali byť vedomí vlastnej 
zodpovednosti za vedenie a primerane reagovať na výzvy a potreby ich školských 
komunít a to nielen pri podpore žiakov a učiteľov pri učení a vzdelávaní sa, ale aj pri 
práci v širších kurikulárnych, technologických a pedagogických zmien (Stevenson et al., 
2016). Správne definovanie zodpovedností školského lídra predstavuje pevné základy 
pre túto profesiu, ale aj kľúčový referenčný bod pre tých, ktorí sa rozhodnú pre vstup do 
tejto profesie, ako aj pre tých, ktorí sú zodpovední za ich nábor, výber, následné 
školenie a hodnotenie (Pont, Nusche & Moorman, 2008). Okrem delegovaných 
zodpovedností školský líder disponuje určitými kompetenciami, ktoré sú často vnímané 
aj ako súbor schopností, vedomostí a zručností potrebných na vykonávanie 
konkrétnych činností v školskom prostredí.  

Austrália  

Vo všeobecnosti sa uznáva, že školské vedenie by sa nemalo spoliehať iba na jednu 
osobu, ale malo by byť hlboko zakorenené v profesionálnej vzdelávacej stratégii školy. 
Vedenie škôl môže byť vykonávané formálne, ale aj neformálne (Gronn, 2003), pozičné 
(formálne) vedúce funkcie sú zvyčajne riaditeľ, jeho zástupca (zástupcovia), resp. 
asistent riaditeľa a učiteľskí lídri (teacher leaders), zodpovední za tímy, ročníky alebo 
študijné programy. Väčšina riaditeľov uznáva, že distribúciou vodcovstva nerušia svoju 
zodpovednosť a spoľahlivosť, ale zvyšujú vodcovskú kapacitu celej organizácie. V 
školskom vedení dominuje fakt, že najúčinnejšími riaditeľmi škôl sú tí, ktorí sú schopní 
uľahčiť a efektívne pracovať s ostatnými, ktorí zastávajú významné vedúce úlohy 
(Anderson et al., 2007) a vytvárať takú kultúru školy, ktorá bude učiteľov stimulovať, 
zvyšovať pôsobnosť na študentov (byť si vedomý schopnosti zmeniť učenie študentov). 
Čím viac sa angažujú učitelia do procesu, tým sa zvyšuje aj angažovanosť študentov 
(Ainley et al., 2005, s. 12 in Anderson et al., 2007). V Tab. 2 uvádzame typy lídrov a ich 
zodpovednosti v školách v Austrálii  (Education and Training Reform Act 2006; 
Anderson et al., 2007). 
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Tab. 2: Školskí lídri a ich zodpovednosti v školách v Austrálii 

 

Fínsko 

Fínske vedenie školy je koncipované do kompetencií riaditeľa a zástupcu riaditeľa. 
Zodpovednosť za vedenie na stredných odborných školách preberajú vedúci oddelení 
(heads of department) a vedúci školení (training managers). Školskí lídri sú vo Fínsku 
vysoko vzdelaní a vo svojej práci sa riadia modernými modelmi vedenia. Jednou 

Kto je lídrom  

v škole 
Zodpovednosť za: 

Riaditeľ  

-riadenie zdrojov a ľudských zdrojov 

-zodpovedný za efektívnosť školy 

-budovanie kapacít školy – kľúčová úloha 

-posudzovanie pripravenosti svojej organizácie a jej učiteľov 
prevziať nové profesionálne úlohy. 

-zameriava sa na identifikáciu škôl, ktoré fungujú pod 
„porovnávacími kritériami pre školy a štát“ 

Zástupca 
riaditeľa 

- zastupuje riaditeľa vo funkciách 

Vedúci 
školského 
oddelenia, 
školská rada 

- rozhodovanie o učebných osnovách 

- stanovenie všeobecnej vzdelávacej politiky, cieľov a cieľov 
školy v rámci školského strategického plánu 

- vypracovanie strategického plánu školy 

- monitorovať a hodnotiť výkonnosť školy vo vzťahu k cieľom a 
zámerom strategického plánu školy, vrátane účasti na 
štvorročnom cykle plánovania a hodnotenia 

- uzatváranie zmlúv na účely, ktoré sú v súlade so strategickým 
plánom školy 

- zabezpečenie potrebných čistiacich a sanitárnych služieb 

- všeobecne stimulujúci záujem o školu 

- každoročne podávať správy školskej komunite a ministerstvu 

- schvaľovanie a monitorovanie rozpočtu škôl (vrátane 
prostriedkov vytvorených školami), ktoré musia byť v súlade so 
strategickým plánom školy 

- zabezpečenie toho, aby sa všetky peniaze prichádzajúce do 
rúk rady, vynaložili na správne účely 

- vypracovanie študentského etického kódexu, ktorý môže 
zahŕňať študentský odevný kódex 

- zamestnávať nepedagogických zamestnancov a všetkých 
učiteľov pre prípadnú pomoc alebo uzatvárať zmluvy o 
poskytovaní týchto služieb 

Učiteľ 

-koordinátor ročnej úrovne 

-vedúci predmetovej oblasti 

-vedenie rozvrhu tried 
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z výhod je, že školy v spolupráci s poskytovateľmi vzdelávania sú samé zodpovedné za 
svoje profilovanie, napríklad zameranie školy, organizácia výučby, riešenie školského 
sieťovania. V prípade, že sú pedagógovia a ostatní zamestnanci vysoko erudovaní, je 
možné lokalizovať akčné línie a kvalitu na miestnej úrovni. Ústredná správa sa 
dokázala sústrediť na dlhodobé strategické plánovanie vzdelávacej politiky a 
legislatívny rozvoj (Ministry of Education, Finland, 2007). Školskými lídrami sú aj 
učitelia, ktorí sú zodpovední nielen za starostlivosť o žiakov/študentov, ale aj za iné 
úlohy. Tieto úlohy sa v rôznych školách líšia v závislosti od veľkosti školy, formy a 
kultúry školy. Vedenie sa čoraz viac deleguje, aby sa väčšia pozornosť venovala 
odbornosti rôznych ľudí v škole a ich príležitostiam na začlenenie. Kým Národná rada 
pre vzdelávanie určuje národné základné učebné osnovy a časový harmonogram 
implementácie, obce určujú svoje vlastné špecifikácie a aplikácie, na základe ktorých 
školy potom navrhujú svoje vlastné učebné osnovy. V počiatočnom odbornom 
vzdelávaní a príprave zostávajú v platnosti jednotné kvalifikácie a národné základné 
učebné osnovy, ktoré sa dodržiavajú všade v krajine (Ministry of Education, Finland, 
2007). V Tab. 3 uvádzame typy školských lídrov a ich zodpovednosti v škole.  

 

Tab. 3: Školskí lídri a ich zodpovednosti v škole vo Fínsku 

 

Kto je lídrom 

 v škole 
Zodpovednosť za: 

Riaditeľ 

- fungovanie školy 

-zostavenie ročného plánu na základe učebných osnov 

-výučbu minimálne dve hodiny týždenne, maximálne 22 hodín 
týždenne. 

-rozhodovanie o rozpočte školy 

-odborne vzdelávať učiteľov 

-hodnotiť učiteľa 

Zástupca 
riaditeľa 

-preberá funkcie za neprítomnosti riaditeľa 

Učiteľ 

-týždenné vyučovanie 

-spoločné plánovanie výučby školy (3 hodiny týždenne) 

-zúčastňovať sa na stretnutiach tematických a problémových 
skupín, 

-zúčastňovať sa na spolupráci medzi školami a rodičmi a na 
úlohách súvisiacich s učiteľom. 

-za inštruktážne plánovanie a rozvoj školskej práce. 

* učiteľom sa vypláca samostatne dohodnutá odmena za 
prácu na učebných osnovách alebo táto práca je zahrnutá do 
ich vyučovacích povinností. 

Vedúci 
oddelenia, 

vedúci školení 

-odborne vzdelávať a pripravovať žiakov/študentov 
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Írsko  

Aj napriek tomu, že v školských dokumentoch sa pojem líder neobjavuje, za školského 
lídra je považovaný riaditeľ školy – „principal teacher“. Na rozdiel od slova školský líder, 
pod líderstvom sa rozumejú viacerí aktéri vzdelávania. Je to buď zástupca riaditeľa, 
učitelia, správna rada alebo akékoľvek iné skupiny, ktoré v škole zastávajú riadiace, 
alebo administratívne úlohy. Tab. 4 ponúka tri typy školského lídra s delegovanými 
zodpovednosťami a definovanými kompetenciami (OECD, 2007.) Nielen riaditeľ, ale aj 
učiteľ je kompetentnou osobou, ktorá môže vstupovať svojim dielom do vzdelávacej 
politiky.  

 

Tab. 4: Školskí lídri, ich zodpovednosti a kompetencie 

 

Španielsko 

Kvalita vzdelávania sa často odvíja od kvality vzdelávacieho systému. V Španielsku je 
riaditeľ tou osobou, ktorá je zodpovedná za riadenie vzdelávacej inštitúcie. Je 

Kto je 
lídrom? 

Aké má zodpovednosti Aké sú jeho kompetencie 

Riaditeľ 

-riadiť a viesť ľudí 

-vzdelávať 

-riadiť zdroje 

-riadiť ľudské zdroje 

-administrácia 

-formulovať vnútornú 
politiku 

-vonkajšie vzťahy 

-videnie širšieho kontextu 

-vizionár (pre školu) 

-orientuje sa v strategických otázkach 

-manažérske schopnosti 

-vyváženie potreby kontinuity a stability 
v školskej komunite 

-záujem o zmeny, inovácie, 
transformácie 

-robiť výskum, navrhovať a prezentovať 
politické dokumenty a vyhlásenia, ako 
to umožňujú právne predpisy a politické 
ustanovenia 

Zástupca 
riaditeľa 

-zastupuje riaditeľa v jeho 
neprítomnosti, zastáva 
dôležitú pozíciu v správe 
a rozvoji školy 

-preberá zodpovednosť pod 
vedením riaditeľa za 
vnútornú organizáciu, 
administráciu a disciplínu 
školy 

-pomáha vykonávať 
konkrétne profesionálne 
činnosti 

 

Učiteľ -vyučovať 

-koordinátor programov alebo 
tematických oddelení na postprimárnej 
úrovni alebo tvorba učebných osnov na 
základnej úrovni 
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označovaný aj za školského lídra z formálnej pozície, ale aj kvôli schopnosti reagovať 
na zložitosť a dynamiku sociálnych a osobných požiadaviek tímu, čo vylučuje jeho 
orientáciu len na technické, administratívne činnosti alebo spojené s už definovanými 
učebnými osnovami. Riaditeľ je pozícia definovaná v Základnom zákone o vzdelávaní 
(Ley Orgánica De Educatción - LOE) v článku 131.1 ako súčasť líderského tímu, ktorý 
je zložený z vedúceho, tajomníka a ďalších pozícií, o ktorých rozhodujú členovia 
príslušnej administratívnej štruktúry školstva. Španielska Správa OECD (Spanish 
Ministry of Education, 2007)  rozlišuje u riaditeľa školy (1) pedagogické a (2) 
administratívne vedenie. Pedagogické vedenie sa týka spôsobu riadenia vzdelávacieho 
procesy a výsledkov; administratívne vedenie je spojené s administratívnymi a 
ekonomickými procesmi. 

Španielsko je jednou z krajín usilujúcich o vytvorenie vlastného šestnásťfaktorového 
kompetenčného modelu pre riaditeľa, ktorý napomáha rozvíjať zručnosti a schopnosti 
pre plnenie úloh a výziev stanovených vzdelávacou politikou a inými autoritami 
(Gajardo & Carmenado, 2012). Tento model (Tab. 5) obsahuje 3 líderské kompetencie 
a 16 prierezových tém, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj efektívneho vedenia a kvality 
škôl.  

 

Tab. 5: 16 faktorový španielsky kompetenčný model riaditeľa 

Kompetencia Prierezové témy 

Technické (technologické)  

kompetencie 

Inštitucionálny vzdelávací projekt  

Praktiky v triede 

Tímová práca  

Riadenie zmien 

Riadenie zdrojov (materiálne, ľudské a finančné) 

Komunikácia, informácie a dokumentácia 

Kvalita a neustále zlepšovanie  

Rozvoj talentov 

Kompetencie v oblasti 
správania 

Angažovanosť a motivácia 

Kreativita a inovácia  

Orientácia na výsledky (učenie sa na výkon) 

Klíma pre školské učenie sa  

Riešenie problémov a vyjednávanie  

Kontextové kompetencie 

Sociálna zodpovednosť  

Riadenie inštitucionálnych organizácií 

Ocenenie v sociálnom prostredí 

 

USA 

Učitelia, ktorý sa chcú stať lídrami, musia najprv pochopiť význam líderstva. Učiteľ sa 
lídrom nestane z jedného dňa na druhý. Na to, aby sa z učiteľa stal líder, potrebuje mať 
určité charakteristiky, ktorými sa osvedčí počas vedenia ľudí (kolegov) alebo žiakov. 
V kompetenčnej výbave učiteľov sa očakávajú nielen dobré odborné vedomosti z 
oblasti predmetu, ale aj silné zručnosti v riadení triedy (Phelps, 2008).  
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Jedným z kompetenčných modelov učiteľa, ktorý sa využíva v USA je americký 
trojfaktorový kompetenčný model. Tento trojfaktorový kompetenčný model je tvorený 
pre učiteľa na neformálnej pozícii. Učiteľskí lídri sú pripravení orientovať sa v systéme, 
ktorý je komplexný a vzájomne prepojený. Tento model je tvorený: (1) inštruktážnym 
vedením, (2) vedením politiky a (3) vedením spoločenstva, vrátane zastrešujúcich 
kompetencií, ktoré sú rozpracované v štyroch úrovniach – (a) emerging, (b) developing, 
(c) performing a (d) transforming (Obr. 1). Treba však poznamenať, že tento model je 
jedným z viacerých kompetenčných modelov určených pre lídrov, ktoré boli vytvorené 
práve pre zlepšenie výsledkov žiakov a ich úspechu v školách. 

 
Obr. 1: Americký trojfaktorový kompetenčný model podľa CTQ, NBPTS & NEA (2014, 

s. 7) 

 

 

Záver  

Lídri v škole sa nachádzajú nielen na formálnej, ale aj na neformálnej pozícii. Obe 
pozície sú v školskom manažmente dôležité. Z našej analýzy vybraných krajín vyplýva, 
že školskí lídri na formálnej pozícii majú väčší vplyv na vzdelávaciu politiku 
nachádzajúcu sa na úrovni školy, ako školskí lídri na neformálnej pozícii (učitelia). Sú 
zodpovední za chod a riadenie školy, riadenie ľudských zdrojov. Zameriavajú sa na 
svojich zamestnancov, na ich hodnotenie a vzdelávanie. Ich kompetencie sa 
neorientujú len na riadiace úkony, ale aj na kompetencie vzťahujúce sa k vedeniu ľudí.  

Neformálni lídri sú kompetentní viesť menšie skupiny kolegov, koučovať ich, budovať 
kultúru a komunitu v škole (v triede). Skôr sa zameriavajú na vyučovanie a na priame 
zlepšovanie výsledkov žiakov a študentov, majú hlbší vhľad do školského diania a sú 
vynikajúcimi zdrojmi pre vstup do školských politík. Mnohí sa však domnievajú, že ich 
nápady nie sú pozitívne hodnotené (Kumar & Scuderi, 2000). My sa prikláňame k 
záveru, že vedenie, ako na formálnej, tak aj neformálnej úrovni, predstavuje kľúčový 
faktor pre rozvoj vzdelávacej politiky každej krajiny. 
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PREGRADUÁLNA PRÍPRAVA ŠTUDENTOV ŠTUDIJNÉHO 
PROGRAMU PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA 
PEDAGOGIKA A UČITEĽSTVA PRE PRIMÁRNE 
VZDELÁVANIE NA SPOLUPRÁCU S RODINOU 

UNDERGRADUATE PREPARATION OF STUDENTS IN 

STUDY PROGRAMMES PRESCHOOL AND ELEMENTARY 
PEDAGOGY AND PRIMARY EDUCATION FOR 
COOPERATION WITH FAMILY 
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Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, UKF v Nitre 

Hana Zelená 
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Abstract: 

The relations between schools and families were not considered as necessary topic for 
a long time. But the situation has changed, and parents are considered as partners, 
clients, and active participants of the school life. The paper focuses on teachers´ 
competencies to cooperate with student´s family, emphasizes the importance and 
significance of cooperation between the family and school. The goal of the paper is to 
clarify cooperative competencies of teacher and subsequent content analysis of the text 
documents (subject information sheets) of the study programme Pre-school and 
Elementary Pedagogy and Teaching for Primary Education on Faculty of Education at 
Constantine the Philosopher University in Nitra. The part of the paper is also the results 
of survey focused on readiness of future teachers on cooperation with student´s family 
and following recommendations for pre-gradual preparation of teachers. 

Key words:  

cooperation, family, school, future teacher, pre-gradual preparation 

 

Úvod 

Každý učiteľ disponuje istými kompetenciami, t.j. vlastnosťami, zručnosťami 
a schopnosťami, ktoré nadobudol počas prípravy na učiteľskú profesiu a ktoré rozvíja 
v edukačnej praxi. Chápu sa ako predpoklad na vykonávanie profesie a vďaka nim by 
mal učiteľ zvládať všetky úlohy a situácie, do ktorých sa dostane počas svojej 
pedagogickej praxe. Pedeutologická literatúra uvádza mnoho názorov na to, čo by mal 
učiteľ vedieť, aké by mal mať zručnosti, vlastnosti, hodnotovú orientáciu, postoje 
a pod., aby mohol byť považovaný za kompetentného pri výkone svojej profesie, t.j. 
akými profesijnými kompetenciami by mal disponovať.  

Súčasné snahy o profesionalizáciu učiteľského povolania zdôrazňujú potrebu posunu 
od modelu tzv. minimálnych kompetencií učiteľa, spočívajúcich predovšetkým 
v odovzdávaní a sprostredkovávaní hotových poznatkov a kultúrneho dedičstva 
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smerom k širokej, otvorenej profesionalite. Tá si vyžaduje hlavne rozšírenie 
kompetencií smerom k zodpovednosti učiteľa za celkový rozvoj a kultiváciu osobnosti 
dieťaťa v zmysle jeho individualít, ako i zmenu ponímania rol učiteľa. Učiteľ už nie len 
ten kto vie, pozná, určuje, organizuje, plánuje, riadi, rozhoduje, hodnotí, ale i ten, kto 
pomáha, uľahčuje, prispôsobuje, vytvára podmienky, podnecuje a inšpiruje 
(Mendelová, E., Fenyvesiová, L., 2017, s. 90). V tomto kontexte je súčasťou práce 
učiteľa aj spolupráca s rodičmi žiakov. Kompetencia učiteľa spolupracovať s rodičmi je 
nepochybne jednou z dôležitých v jeho odbornom profile, a preto v predkladanom texte 
budeme venovať osobitnú pozornosť príprave budúcich učiteľov na spoluprácu 
s rodinou žiaka. 

Vzťahy rodiny a školy 

V dôsledku politických, spoločenských i ekonomických zmien po r. 1989 sa na školy 
začala klásť požiadavka, aby sa zmenili na otvorený priestor pre rodičov a stali sa 
komunitami, ktoré aktívne spolupracujú so širšou verejnosťou, vrátane rodiny. Začal sa 
presadzovať názor, aby rodičia neboli len pasívnymi pozorovateľmi aktivít školy, ale 
aby škole pomáhali a spolupracovali s ňou. Ako uvádza J. Majerčíková (2015, s. 31), v 
škole sa z rodičov stali klienti, zákazníci. Znamenalo to rodičom otvoriť brány školy a 
priebežne im predkladať a zverejňovať všetko, čo v nej prebiehalo. Začala sa 
upevňovať a zvýznamňovať pozícia rodiny a rodičov vo vzťahu ku škole. Zároveň sa 
začala viac diskutovať problematika práv rodičov a právomocí rodiny a školy.  

Na problematickosť rozdelenia právomocí a zodpovednosti medzi rodičmi a učiteľmi 
poukazujú S. Štech a I. Viktorová (2001, s. 66), podľa ktorých je v súčasnosti 
problémom to, že sa zvyšujú nároky na rodičov pri oslabení ich spôsobilosti vychovávať 
detí a zároveň narastajú nároky na učiteľov, pokiaľ ide o individuálnu zodpovednosť za 
formatívny vývoj detí pri súčasnom oslabovaní ich profesionality. Oba aktéri potom 
bojujú s nejasným uznaním legitimity svojho pôsobenia na dieťa.  

K. Trnková (2004) rozlišuje dva druhy vzťahu medzi školou a rodinou: partnerstvo 
výchovné a partnerstvo sociálne. V prvom prípade sa jedná o partnerstvo, ktoré je 
založené na starostlivosti a záujme o dieťa, jeho výchovu a vzdelávanie. V druhom 
prípade sa zúčastnení snažia o rozvoj školy ako inštitúcie a tým v konečnom dôsledku 
o poskytovanie kvalitnejších vzdelávacích služieb žiakom. Partnerské vzťahy medzi 
školou (učiteľom) a rodičmi sú mnohostranné a podľa T. Bulla (1989) zahŕňajú 
informovanie, vysvetľovanie, pozorovanie,  participáciu a rozhodovanie. Partnerstvo vo 
vzájomnej súčinnosti školy a rodiny je vzťah, ktorý je symetrický a recipročný.   

Ako uvádzajú S. Štech a I. Viktorová (2001, s. 61), kvalita a efektívnosť tohto vzťahu 
závisí od osobnostných charakteristík učiteľa a rodičov, od ich očakávaní a predstáv 
(napr. o rozdelení vzájomnej zodpovednosti) a od schopnosti komunikovať a nachádzať 
spoločnú reč. Vzájomná súhra týchto kvalitatívne odlišných prostredí je možná len cez 
vzájomnú akceptáciu ich členov, budovanie dôvery a hľadaní vhodných foriem 
spolupráce. Znamená to, že vzájomným rešpektom a podporou môže byť kooperácia 
prijateľná a efektívna pre všetkých zainteresovaných (Majerčíková, J., 2015, s. 42). 
Súhlasíme s autorkou, že rodina musí prijať školu ako sprostredkovateľa a ochrancu 
kultúry, záruku jej kontinuity, na druhej strane škola rodinu ako zdroj porozumenia, 
intimity a ochrancu individuality dieťaťa. So zreteľom na to je žiaduce stanoviť si reálne 
ciele a očakávania od interakcie oboch inštitúcií (Majerčíková, 2011, s. 25).  
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Komunikačná kompetencia učiteľa ako predpoklad spolupráce 

Úspešnosť učiteľa v oblasti spolupráce s rodičmi žiakov je závislá od jeho 
kooperatívnych kompetencií, ktoré predstavujú súbor kompetencií zameraných na 
komunikáciu, poradenstvo, diagnostikovanie a poskytovanie informácií. Kooperatívna 
kompetencia učiteľa zahŕňa špecifické teoretické vedomosti, praktické, resp. metodické 
zručnosti, ale i osobnostné predpoklady. Podľa V. Kurincovej (2001, s. 202-203) by mal 
učiteľ v rámci kooperatívnej kompetencie dokázať: 

- diagnostikovať rodinu a rodičov žiakov, 
- motivovať rodičov a iniciovať vzájomnú spoluprácu, vytvoriť rovnocenné partnerstvo 

pri výchove žiaka, 
- poskytnúť odborné rady a pomoc rodičom, dokázať usmerniť ich rodičovskú 

výchovu, pomôcť hľadať východiská pri riešení konfliktných výchovných situácií, 
usmerňovať domácu prípravu žiaka, 

- dokázať v záujme žiaka spolupracovať s kolegami v učiteľskom kolektíve, ale 
i s inými rodičmi, 

- poznať príslušnú lokalitu a využívať jej zdroje na posilnenie spolupráce. 
 

Pre úspešnú spoluprácu medzi rodinou a školou sa ako dôležitá javí najmä 
komunikatívna kompetencia (učiteľ ako subjekt s patričnou úrovňou verbálnej a 
neverbálnej komunikácie vo vzťahu k deťom, žiakom, rodičom, kolegom) a poradensko-
konzultatívna (učiteľ schopný pomôcť a poradiť rodičom svojich detí). Okrem nich i 
kompetencia intervenčná a diagnostická (učiteľ schopný diagnostikovať problémy 
svojich žiakov a následne sprostredkovať pomoc), ktorá je podľa nášho názoru pri 
spolupráci rodiny a školy rovnako dôležitá.  

Vo vzťahu k rodine žiaka je podľa nášho názoru potrebné vyzdvihnúť komunikatívnu 
kompetenciu (ako súčasť kooperatívnej kompetencie) učiteľa, keďže spolupráca je 
založená na komunikácii ako výmene rôznorodých významov medzi oboma inštitúciami 
a jej predstaviteľmi. Ako uvádza J. Majerčíková (2012), ak je učiteľ pripravený prevziať 
iniciatívu pri rozvíjaní spolupráce a v neposlednom rade disponuje dobrými 
komunikačnými zručnosťami, môže prekonať prekážky brániace dobrej spolupráci.  

Na bariéry v spolupráci poukazuje aj M. Rabušicová (2004), podľa ktorej problémy 
v komunikácii môžu prameniť z toho, že učitelia sa v komunikácii s rodičmi necítia istí, 
keďže nemajú ujasnenú vlastnú pozíciu voči nim. Môžu mať obavu z oslabovania svojej 
profesionálnej pozície, môžu mať predsudky, pochybnosti. Nazdávame sa, že učiteľ by 
mal disponovať kompetenciami pre komunikáciu s rodičmi tak, aby sa účinne zaujímali 
o to, čím môžu školu obohatiť, na radosť svoju vlastnú a pre úžitok svojho dieťaťa. 

Medzi základné komunikatívne zručnosti učiteľa zaraďujeme: 

- zručnosť nadväzovať kontakt s rodičmi svojich žiakov, 
- zručnosť vhodne informovať o výsledkoch svojich zistení jednotlivým rodičom alebo 

celej skupine rodičov, 
- zručnosť riadiť diskusie s rodičmi žiakov, 
- zručnosť odhadnúť interpretáciu svojho správania rodičom žiakov, 
- zručnosť poskytovať požiadavky a inštrukcie k ich splnení tak, aby vytvorili 

podmienky pre ich prijatie rodičmi, 
- zručnosť presvedčiť rodičov o tom, že učiteľovi záleží na priaznivom edukačnom 

vývoji každého žiaka (Střelec, S., 2004). 
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Viacerí autori (Carter, Dyches a Prater, 2012; Felcmanová et al., 2013) zdôrazňujú 
požiadavku, aby každý učiteľ mal možnosť prejsť školením, počas ktorého by rozvíjal 
zručnosti potrebné na efektívnu komunikáciu s rodičmi, resp. spôsoby, ktoré podporujú 
vzájomnú komunikáciu a sú preto využiteľné v edukačnej realite.  

Spolupráca medzi rodinou a školou je chápaná ako dôležitá súčasť učiteľskej profesie a 
ako uvádzajú viacerí autori (Kurincová, V., 2001; Frýdková, E., 2010), iniciatívu k 
spolupráci by mala jednoznačne vyvíjať predovšetkým škola a jej učitelia, ktorí by sa 
mali usilovať o vyvolanie záujmu rodičov aktívne spolupracovať so školou. Z tohto 
dôvodu je žiadúce, aby si študenti – budúci učitelia v rámci pregraduálnej prípravy 
osvojili kompetencie potrebné k účinnej spolupráci s rodinou žiaka, s perspektívou ich 
ďalšieho rozvoja v edukačnej praxi. V jednom z našich predchádzajúcich výskumov 
sme skúmali self-efficasy študentov – budúcich učiteľov pre primárny i sekundárny 
stupeň vzdelávania spolupracovať s rodičmi žiakov. Zistili sme, že skúmaní študenti 
(bez ohľadu na študijný program) nedôverovali svojim schopnostiam spolupracovať 
s rodičmi, hodnotili svoje schopnosti spolupracovať s rodičmi ako nedostatočné a 
nemali presvedčenie o tom, že spoluprácu s rodičmi sú schopní realizovať dobre. 
Z nášho výskumu tiež vyplynulo, že budúci učitelia primárneho stupňa vzdelávania sa 
cítia byť viacej pripravení na spoluprácu s rodičmi, keďže hodnotili svoje schopnosti, 
potencionality spolupracovať s rodičmi vyššie ako študenti učiteľstva pre sekundárny 
stupeň vzdelávania. Mali hlbšie presvedčenie o tom, že na spoluprácu s rodičmi majú 
dobré schopnosti. Dôvodom môže byť skutočnosť, že študenti – budúci učitelia pre 
primárne vzdelávanie majú viac skúseností z priamej vyučovacej praxe, majú 
výraznejšie dotovanú pedagogickú prax (už aj v rámci bakalárskeho stupňa štúdia). 
Navyše, študijný program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie je paralelne zameraný aj 
na prípravu pracovať v mimoškolských výchovných zariadeniach, kde majú študenti 
možnosť osobne sa stretávať s rodičmi žiakov a komunikovať s nimi. Uvedené zistenia 
naznačujú skutočnosť, že ich príprava je priaznivejšia z hľadiska rozvíjania kompetencií 
spolupracovať s rodičmi (bližšie Mendelová, E., Tirpáková, A., Zelená, H., 2019).  

Výskumná vzorka nemala síce také parametre, aby sme mohli závery výskumu 
zovšeobecňovať, dáta sú však istým prediktorom prípravy budúcich učiteľov pre oblasť 
spolupráce s rodičmi. Uvedené zistenia smerujú k úvahám o posilnení prípravy 
budúcich učiteľov pre oblasť spolupráce s rodičmi žiakov a poukazujú na potrebu 
dôkladnejšej prípravy budúcich učiteľov na spoluprácu s rodinou žiaka, rovnako 
v rovine teoretickej i praktickej. 

Obsahová analýza učebných plánov v programoch Predškolská 
a elementárna pedagogika a Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 

Je zrejmé, že činnosť učiteľa sa neviaže len na vyučovanie. Súčasťou jeho práce je aj 
spolupráca s rodičmi. Súhlasíme s Majerčíkovou et al. (2012), že nejde len o akýsi 
doplnok k činnosti učiteľa, ale spolupráca s rodičmi je dôležitou aktivitou, 
prostredníctvom ktorej sa vytvára vzťah rodiča k nemu a ku škole. Z tohto dôvodu je 
príprava na túto náročnú oblasť učiteľskej profesie neoddeliteľnou súčasťou 
pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov.  

Absolvent študijného programu predškolská a elementárna pedagogika (Bc.) a 
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr.) disponuje nielen teoretickými vedomosťami, 
ale i praktickými schopnosťami. Po teoretickej stránke sa zameriava na zvládnutie 
konceptu socializačného a výchovného procesu v širších sociálnovedných 
súvislostiach. Po úspešnom absolvovaní štúdia by mal byť študent kompetentný a 
spôsobilý vytvoriť vzťah s rodinami žiakov, komunikovať s nimi a spolupracovať na 
spoločných cieľoch. 
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V nasledujúcej časti textu predkladáme interpretáciu obsahovej analýzy textových 
dokumentov, získaných rozborom informačných listov, ktoré sú súčasťou študijných 
plánov študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika (PEP) a Učiteľstvo 
pre primárne vzdelávanie (UPV) na Katedre pedagogiky PF UKF v Nitre. 
Prostredníctvom metódy obsahovej analýzy textových dokumentov bolo našim cieľom 
zistiť aké je v študijných plánoch zastúpenie predmetov (v rámci nich aj tém) so 
zameraním na spoluprácu školy s rodinou, a tým vytvoriť komplexnejší pohľad na 
prípravu budúcich učiteľov pre oblasť spolupráce rodiny a školy. Osobitú pozornosť 
sme zamerali najmä na predmety pedagogicko-psychologického a sociálneho 
charakteru, v rámci nich na zastúpenie tém s akcentom na spoluprácu rodiny a MŠ, ako 
aj rodiny a 1. stupňa základnej školy, na komunikáciou medzi rodičmi a učiteľmi 
v základnej škole (aj pred nástupom dieťaťa na povinnú školskú dochádzku).  

Zastúpenie nami skúmaných tém nachádzame v jednotlivých predmetoch, ktoré sú 
súčasťou kompetenčnej prípravy učiteľov (psychodidaktické, komunikačné, 
organizačné a riadiace, diagnostické a intervenčné, poradenské a konzultatívne, 
sebareflektívne). V rozsahu daného príspevku nie je možné bližšie charakterizovať 
všetky predmety, a preto v centre nášho záujmu sú tie, ktorých obsahová náplň súvisí 
so spoluprácou školy /učiteľa s rodinou žiaka. 

Študijný program Predškolská a elementárna pedagogika (PEP) a Učiteľstvo pre 
primárne vzdelávanie (UPV) má interdisciplinárny charakter, ktorý nadobúda 
predovšetkým na základe povinných (PP), povinne voliteľných (PVP) a voliteľných (VP) 
predmetov iných vedných odborov, ako napr. psychológie, sociológie, etiky, estetiky 
a iných vied. 

V nasledujúcej tabuľke (Tab. 1) uvádzame stručný prehľad vybraných predmetov (ich 
charakter i hodinovú týždňovú dotáciu), prostredníctvom ktorých si študenti osvoja 
vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré im uľahčujú spoluprácu s učiteľmi, ďalšími 
odborníkmi a rodičmi školákov. 

 

Tab.1: Zastúpenie a časová dotácia vybraných predmetov na PF UKF v Nitre 
Študijného bakalárskeho programu PEP 

Názov predmetu Charakter predmetu a jeho 
hodinová dotácia za týždeň 

Teoretické základy pedagogiky PP 2P + 2S  

Mimoškolská výchova PP 1P + 1S 

Predškolská pedagogika PP 2S 

Rodinná výchova PP 1P + 1S 

Adaptácia dieťaťa na začiatočné vyučovanie PVP 2S 

Pedagogika 1. ročníka ZŠ PVP 2S 

Výstupová pedagogická prax v MŠ a ŠK PP 40h/ semester 

Legenda: PP-povinný predmet, PVP-povinne voliteľný predmet, P-prednáška, S-seminár, h-hodín 

Vychádzajúc z informačných listov jednotlivých predmetov, ktoré ponúka Katedra 
pedagogiky v Nitre (Tab. 1) konštatujeme, že pregraduálna príprava učiteľov na 
uvedenú oblasť edukačnej reality je čiastočne obsiahnutá aj v predmetoch  
všeobecného charakteru. Predmet Teoretické základy pedagogiky predstavuje 
východiskový základ pre ďalšie štúdium pedagogiky a jej jednotlivých disciplín a z 
hľadiska predmetu nášho záujmu, zvlášť pozitívne hodnotíme zaradenie tohto 
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povinného predmetu. Cieľom tohto predmetu je najmä vytváranie pozitívneho vzťahu 
študentov k pedagogike k formovaniu zodpovedného prístupu k štúdiu a k pestovaniu 
hrdosti na príslušnosť v pedagogickej obci. Špecifickým cieľom predmetu je aj pripraviť 
budúcich učiteľov na spoluprácu s rodinou a školou, a preto je poznanie rodiny a školy 
ako základných výchovných inštitúcií, ich úloh pri formovaní osobnosti a socializácii ich 
členov v rámci tematických celkov prínosné a dôležité. Dokazuje to aj zastúpenie 
jednotlivých tematických celkov predmetu, prostredníctvom ktorých si študenti rozvíjajú 
jednotlivé kompetencie nevyhnutné pre pedagogickú prax v tejto oblasti. Študenti 
získavajú základné teoretické vedomosti o špecifikách rodiny, školy, mimoškolských 
organizáciách a ich vzájomnom pôsobení, ako aj o legislatíve či teoretických 
východiskách.  

V predmete Rodinná výchova a Mimoškolská výchova študenti získajú vedomosti o 
typoch a znakoch týchto prostredí a základnú orientáciu v tom, ako učiteľ s rodinou a 
mimoškolskými zariadeniami komunikuje a spolupracuje. Tieto predmety majú 
nezastupiteľné miesto v rámci prípravy budúcich učiteľov, ale i budúcich rodičov, 
u ktorých je dôležité prepojenie poznatkov získaných v školskom prostredí s rodinou 
a mimoškolskými zariadeniami. Študenti si tak v rámci prípravy na zodpovedné plnenie 
roly rodiča osvoja základné vedomosti o rodine ako primárnom výchovnom a 
socializačnom prostredí dieťaťa a širšom kontexte výchovy v školských a 
mimoškolských zariadeniach. Študenti získajú vedomosti o typoch a znakoch týchto 
prostredí a základnú orientáciu v tom, ako učiteľ s rodinou komunikuje, spolupracuje 
a tiež si vytvárajú vlastné postoje a názory na kooperáciu s rodičovskou komunitou. 
Zaradenie predmetu Rodinná výchova a Mimoškolská výchova do študijného programu 
hodnotíme veľmi pozitívne, pretože na tomto stupni štúdia poskytuje najširší systém 
poznatkov o problematike rodiny a jej kooperujúcich inštitúcií.  

Okrem uvedených predmetov má v analyzovanom študijnom programe vysoké 
opodstatnenie predmet Predškolská pedagogika. Cieľom tejto disciplíny je získať 
vedomosti o základných zákonitostiach zámerného utvárania edukačných podmienok v 
rodine a v materskej škole za účelom zdravého vývinu dieťa predškolského veku. 
Komplexne možno usudzovať, že predmet predškolská pedagogika by nemal 
absentovať v pripravenosti budúcich učiteľov v študijných programoch podobného 
charakteru, a to najmä z dôvodu získavania zručností riešiť pedagogické situácie v 
rodine a v materskej škole. 

V kontexte s prípravou budúcich učiteľov na spoluprácu s rodinou dieťaťa je potrebné 
uviesť aj ďalšie nemenej dôležité predmety, i keď sú zaradené k povinne voliteľným 
predmetom: Adaptácia dieťaťa na začiatočné vyučovanie a Pedagogika 1. ročníka ZŠ. 
Poskytujú študentom poznatky o rôznych aspektoch procesu adaptácie dieťaťa na 
začiatočné vyučovanie. Pomáhajú im zorientovať sa v požiadavkách na tvorbu 
optimálneho prostredia v škole a v rodine za účelom jej úspešného priebehu s dôrazom 
na rodičov a ich stimulujúci efekt na adaptáciu dieťaťa. Napriek tomu, že predmetom 
nášho záujmu sú možnosti spolupráce školy s rodinou žiaka, domnievame sa, že 
poznanie špecifík edukácie žiakov na začiatku školskej dochádzky, ako aj zručností 
vytvárať edukačné podmienky pre každé dieťa v súlade s jeho individuálnymi a 
vekovými osobitosťami, je pre každého budúceho učiteľa dôležité. 

Nezastupiteľné miesto v pregraduálnej príprave učiteľov zohráva aj praktická príprava, 
t.j. Výstupová pedagogická prax v MŠ a ŠK. Počas nej si študenti vytvárajú vlastné 
postoje a názory na kooperáciu s rodičovskou komunitou, zúčastňujú sa rodičovských 
združení a pedagogických rád, učia sa pripravovať aktivity zamerané na skvalitnenie 
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spolupráce medzi rodinou a školskými inštitúciami (napr. programy pre rodičov, rôzne 
besiedky a i.). 

Realizovať úspešnú spoluprácu rodiny a školy je možné len za predpokladu 
komplexného osvojenia si základných vedomostí a praktických zručností správania sa 
v rôznych sociálnych prostrediach. Správnou socializáciou a úspešnou spoluprácou s 
rodičmi dieťaťa i širšou verejnosťou je možné splniť edukačný cieľ. 

V nasledujúcej časti textu uvedieme obsahovú analýzu učebného plánu magisterského 
študijného programu - Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. V profile absolventa 
druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Učiteľstvo pre primárne 
vzdelávanie sa uvádza, že absolventi dokážu efektívne komunikovať so širším 
prostredím profesijnej i laickej komunity. Tabuľka 2 ponúka prehľad tých predmetov, 
ktoré svojím obsahovým zameraním umožňujú profesijnú prípravu budúcich učiteľov na 
spoluprácu s rodičmi. 

 

Tab. 2: Zastúpenie a časová dotácia vybraných predmetov na PF UKF v Nitre 
Študijného magisterského programu UPV 

Názov predmetu Charakter predmetu a jeho 
hodinová dotácia za týždeň 

Pedagogika rodiny  PP 2P 

Psychohygiena výchovného procesu PVP 2S 

Etická výchova PVP 2S 

Súvislá pedagogická prax PP 100h/ semester 

Legenda: PP-povinný predmet, PVP-povinne voliteľný predmet, P-prednáška, S-seminár, h-hodín 

Predmet Pedagogika rodiny svojim obsahom nadväzuje na základné poznatky o 
systéme pedagogickej vedy a základoch výchovy. Jeho zameraním je prehĺbenie 
poznatkov študentov z oblasti výchovy dieťaťa v rodine, ktoré si osvojil v bakalárskom 
štúdiu. Problematiku výchovy v rodine a k rodinnému životu dokáže reflektovať do 
teoretického kontextu a získa vedomosti z oblasti pedagogiky rodiny a vie ich 
transformovať do pedagogickej praxe. Vychádzajúc z informačného listu daného 
predmetu konštatujeme, že zameranie jednotlivých tematických celkov sa viaže aj na 
osvetu rodičov v systéme celoživotného vzdelávania a spoluprácu s rôznymi 
inštitúciami. Študenti si tak osvoja základnú terminológiu v relevantnej oblasti štúdia a 
postupne získajú vedomosti i zručnosti, ktoré im v praxi pomôžu efektívne 
spolupracovať s rodinou, školou a ďalšími inštitúciami. 

Okrem vyššie uvedeného predmetu sú v študijnom programe zahrnuté i predmety 
rozvíjajúce diagnostické a intervenčné kompetencie budúcich učiteľov, ktoré mali svoje 
uplatnenie aj v bakalárskom stupni štúdia.  

Komplexne možno usudzovať, že predmet Psychohygiena výchovného procesu by 
nemal absentovať v príprave budúcich učiteľov v študijných programoch podobného 
charakteru, a to najmä z dôvodu prevencie zvládania náročných životných situácií, 
riešenia konfliktov a preventívnej ochrany duševného zdravia dieťaťa. V súvislosti 
s týmito opatreniami je dôležité osvojenie si teoretických vedomostí a poznatkov 
v danej oblasti, čo je zastúpené v konkrétnych tematických blokoch ako napr.: štýly 
rodinnej výchovy, typy rodín a rodičov, psychohygiena v živote dieťaťa predškolského 
a mladšieho školského veku, vplyv školskej klímy na duševné zdravie dieťaťa a ďalšie. 
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Bloky odborných praxí sú klasifikované ako povinné jednotky študijných programov. 
Diferencie však spočívajú v dĺžke praxe a v jej zameraní. Považujeme za dôležité 
uviesť, že absolvovanie pedagogickej praxe je nevyhnutnou súčasťou každého 
študijného programu. V magisterskom študijnom programe učiteľstva pre primárne 
vzdelávanie je v porovnaní s bakalárskym programom evidentná vyššia časová dotácia, 
čo dáva priestor študentom na stretnutie sa s rodičmi, ako napr. na rodičovskom 
združení, či pedagogickej rade. Študent tak má možnosť pozorovať komunikáciu 
učiteľa s rodičmi žiakov a vytvoriť si názory na jednotlivé typy rodičov a spôsob 
komunikácie rodiča a učiteľa.  

Uvedomujeme si skutočnosť, že predmetom nášho záujmu je predovšetkým 
zodpovedná pregraduálna príprava študentov učiteľských odborov na možnosti 
spolupráce rodiny a školy, ktorú ale nie je možné docieliť bez poznatkov a praktických 
zručností i z iných vied. Z tohto aspektu je nevyhnutné posilniť prípravu učiteľov na 
oblasť spolupráce učiteľov s rodičmi žiakov, už v rámci existujúcich predmetov, alebo 
implementáciou nového predmetu so špecifikáciou na partnerstvo rodiny a školy.  

Kvalita prípravy a dostatočná informovanosť študentov závisí aj od možností a ponuky 
na školách v oblasti formálneho vzdelávania. V priebehu života si potom človek 
vedomosti získané v škole obohacuje a upevňuje v ďalšom vzdelávaní sa v podobe 
neformálneho vzdelávania, rovnako tak neuvedomeným informálnym vzdelávaním a 
vlastnými praktickými skúsenosťami.  

Závery a odporúčania pre prax 

Kvalita kompetencií, ktorými disponuje učiteľ, je ovplyvnená nepochybne pregraduálnou 
prípravou na univerzite. Počas nej sa formujú aj kompetencie, potrebné k spolupráci 
s rodinou žiaka osvojením si teoretických i praktických poznatkov. Zo štúdia literatúry 
i z našich skúseností s edukačnou praxou vyplýva skutočnosť, že v rámci pregraduálnej 
prípravy študentov učiteľstva stále prevláda orientácia najmä na vyučovací proces, t.j. 
na didaktické kompetencie a ostatným kompetenciám, napr. poradenským, 
komunikačným, kooperatívnym sa venuje menšia pozornosť. Na prípravu študentov 
rozvíjať efektívnu spoluprácu s rodičmi svojich žiakov nezostáva veľa priestoru. Z tohto 
dôvodu je žiaduce, aby v rámci pregraduálnej prípravy na profesiu učiteľa bol kladený 
väčší dôraz na osvojenie kompetencií potrebných na spoluprácu s rodinou žiaka. 
V tomto kontexte formulujeme i naše odporúčania smerom k pregraduálnej príprave 
budúcich učiteľov:  

 Dôraz na rozvíjanie komunikačných kompetencií budúcich učiteľov. V dialógu 
s rodičmi má byť profesionálom práve učiteľ, on má mať zručnosti zvládať aj 
situácie, v ktorých sa komunikácia s rodičom javí ako problematická alebo 
konfliktná. 

 Vytvárať relevantné stratégie pre rozvíjanie vzťahu s rodičmi (ich základom sú 
komunikačné zručnosti učiteľa), rovnako schopnosť používať primerané 
komunikačné techniky, pomocou ktorých možno rodičov angažovať nielen do 
záležitostí vlastného dieťaťa, ale i celej školy. 

 Prezentovať študentom inovatívne formy spolupráce rodiny a školy (napr. formy 
kontaktu na zoznámenie sa s novými rodinami, informovanie rodičov o živote 
v škole, účasť rodičov na práci v škole atď.). 

 V príprave budúcich učiteľov odporúčame klásť väčší dôraz na konzultačné 
a poradenské kompetencie. Aby budúci učitelia boli schopní poskytnúť rodičom 
usmernenia a rady pri riešení učebných aj výchovných problémov.  
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 Výraznejšie dotovaná pedagogickú prax, resp. zavedenie takých druhov 
pedagogickej praxe, ktoré vytvárajú väčší priestor na spoznávanie komunikácie 
rodičia a učiteľa (napr. zápis do 1. ročníka ZŠ, pedagogická stáž, účasť na 
rodičovských združeniach a pod.). 

 Viesť študentov – budúcich učiteľov k sebareflexii, k vnútornému dialógu so sebou 
samým pri riešení pedagogických situácií. Sebareflexia spočíva v uvedomovaní si 
svojich skúseností a zážitkov z modelových alebo reálnych pedagogických situácií, 
výsledkom čoho môže byť snaha zdokonaľovať sa a inovovať výchovno-vzdelávací 
proces. V konečnom dôsledku môže ovplyvniť aktivitu učiteľa a efektívnosť 
výsledkov jeho práce, jeho pedagogické myslenie a konanie.  

 Vo vzťahu k rodičom je žiaduce, aby budúci učitelia mali aspoň základný obraz 
o meniacich sa aspektoch súčasného rodičovstva a súčasnej rodiny. Uvedomiť si, 
že učiteľ objektívne nemôže prekonať možnosti niektorých rodín (napr. nedostatok 
času pre spoluprácu so školou, nedostatok finančných alebo materiálnych 
prostriedkov na podporu školy, neochotu niektorých rodičov), ale je žiaduce snažiť 
sa o zmenu negatívnych postojov niektorých rodičov k škole. 

Príspevok predstavuje sondu do problematiky pregraduálnej prípravy s dôrazom na 
teoretickú a praktickú prípravu učiteľa predprimárneho a primárneho vzdelávania na 
spoluprácu s rodinou, avšak ani zďaleka nevyčerpáva celú šírku danej problematiky. 
Zámerom spracovanej témy a s tým súvisiacej obsahovej analýzy školských 
dokumentov bolo vyzdvihnúť dôležitosť a význam spolupráce rodiny a školy a v tomto 
kontexte aj nevyhnutnosť pregraduálnej prípravy, aby budúci učiteľ disponoval 
kooperatívnymi kompetenciami v rámci svojich profesijných kompetencií. Poukázať na 
skutočnosť, že iniciovať rodičov k efektívnej spolupráci so školou si vyžaduje od učiteľa 
isté majstrovstvo, vyplývajúce nielen z jeho osobnostných kvalít, ale aj od jeho 
profesijnej pripravenosti a ochoty participovať na tejto spolupráci. 
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DOMÁCA PRÍPRAVA ŽIAKOV NA VYUČOVANIE  

HOME PREPARATION OF PUPILS FOR TEACHING  

Zuzana Osvaldová  
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Abstract: 

The teaching process very often continues in the home environment by preparing the 
student for the next teaching day, solving, fulfilling specific homework assignments. 
Home preparation for teaching should be a matter of course for students at all levels of 
schools. Nevertheless, in the professional didactic literature we encounter homework 
only within the issue of organizational forms of education. In the article, attention is paid 
to the very clarification of the concept of home preparation, as well as to the tasks of 
parents, who are an integral part of it. 

Key words: 

homework, types of homework, students' independence, homework control 

 

Úvod 

Jednou z mnohých problematík, ktorá je predmetom záujmu nielen samotných učiteľov, 
žiakov  a v neposlednom rade aj rodičov, je problematika domácej prípravy žiakov na 
vyučovanie, domácich úloh. Takmer každá škola má svoj zaužívaný systém zadávania 
domácich úloh. V ojedinelých prípadoch sa stretávame aj so školami, na ktorých sa 
domáce úlohy žiakom nedávajú. Aj napriek tomu, že ide o každodennú činnosť 
všetkých zúčastnených, v odbornej  najmä didaktickej literatúre sa pozornosť domácim 
úlohám najčastejšie venuje len v rámci organizačných foriem. Nielen v tomto náročnom 
období, ale aj počas bežného školského roka mnoho žiakov si nevie predstaviť svoju 
prípravu na vyučovanie bez prítomnosti svojich rodičov, ktorí nielen vysvetľujú, 
kontrolujú, skúšajú svoje deti z učiva, ale zároveň vytvárajú pre svoje deti optimálne 
prostredie a v neposlednom rade sa podieľajú výrazne na rozvoji samostatnosti svojich 
detí.    

Domáca príprava žiakov na vyučovanie – objasnenie pojmu  

Domáca príprava žiakov na vyučovanie je neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho 
procesu. Podľa I. Tureka ( 2008, s. 297) patrí medzi mimoškolské organizačné formy. 
Súvisí s prácou na vyučovacej hodine a nadväzuje na ňu. Podporuje porozumenie 
a osvojenie si prebratého učiva. Vychádzajúc zo psychológie učenia je známe, že 
proces učenia je efektívnejší, ak je rozložený v čase, t.j. pochopené učivo je potrebné 
upevniť  ešte ďalšou myšlienkovou činnosťou, aplikáciou, spojením nového učiva so 
starým, zaradením učiva do štruktúry poznatkov a jeho tvorivým prepracovaním. 
(Turek, 2008, s. 297) Upevňovanie, prehlbovanie učiva priamo na vyučovacej hodine 
sa najčastejšie realizuje frontálnym spôsobom, preto by mala nasledovať individuálna 
práca, ktorá sa najčastejšie realizuje v podmienkach samostatného štúdia mimo 
vyučovania, t.j. doma, resp. na internáte.  
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Domácu prípravu žiakov zaraďujeme k organizačným formám vyučovania z hľadiska 
charakteru prostredia (Kováčiková – Sámelová, 2016).  

Domáca príprava žiakov na vyučovanie predstavuje samostatné vykonávanie úloh 
zadaných učiteľom, ktoré žiak vykonáva v čase mimo vyučovania. Vyučovacia hodina 
a domáca príprava majú tvoriť jeden celok, nakoľko sú súčasťou vyučovacieho 
procesu. Na strane druhej domáca príprava nemá byť kópiou vyučovacej hodiny. 
Neospravedlniteľným nedostatkom práce učiteľa je, ak neefektívne a neracionálne 
využitie vyučovacieho času rieši presúvaním povinností a úloh na domácu prípravu 
žiakov. (Skalková, 2007, s. 240) Mala by byť organizovaná na inej úrovni a v inej forme. 
Okrem prehlbovania, opakovania a upevňovania osvojeného učiva má domáca 
príprava slúžiť aj na formovanie  schopnosti racionálne sa učiť, na formovanie 
samostatnosti v učebno-poznávacej činnosti, na formovanie morálno-vôľových 
vlastností (napr. zodpovednosť za prácu, presnosť vytrvalosť), na formovanie tvorivých 
schopností, na stimulovanie záujmu o učenie, stimulovanie a rozvíjanie 
sebavzdelávania a sebavýchovy. (Turek, 2008, s. 298). Domáce úlohy môžu smerovať 
i k obohacovaniu osobných skúseností žiakov, ktoré budú využité v ďalšom vyučovaní, 
podporia aktívne vnímanie nového učiva. Výsledky domácej práce žiakov sa môžu 
včleňovať do vyučovacej hodiny, skupinovej či individuálnej práce žiakov 
v najrôznejších momentoch. (Skalková, 2007, s. 241) 

Domáca príprava, plnenie domácich úloh vedie žiaka k samostatnosti, ktorú môžeme 
definovať ako učebnú aktivitu, pri ktorej žiaci získavajú vedomosti vlastným úsilím, 
relatívne nezávisle na pomoci iných osôb a to riešením problémových situácií. (Maňák, 
1998) J. Maňák (1998) vymedzuje štyri úrovne samostatnosti:  

1. Samostatnosť napodobňujúca – nejde o skutočnú samostatnosť, skôr ide 
o automatickú činnosť bez výrazného myšlienkového úsilia, samostatného či 
tvorivého myslenia. Príkladom je prepisovanie textu, prekresľovanie nákresu 
a pod.  

2. Samostatnosť reprodukujúca – predstavuje činnosť samostatnú, ale základom 
je napodobňovanie druhej osoby podľa nejakého vzoru. Pričom každá osoba 
vkladá do napodobňovania niečo „svoje“. Príkladom je reprodukcia 
naštudovaného textu.  

3. Samostatnosť produkujúca – predstavuje tvorbu nového produktu, ktorý síce 
nemusí byť originálny, ale vychádza z vnútorných zdrojov žiaka. Žiak musí 
využiť samostatné a tvorivé myslenie, musí tvorivo a samostatne pracovať. 
Príkladom je riešenie nejakej problémovej situácie alebo zhotovenie nejakého 
výrobku.  

4. Samostatnosť pretvárajúca – predstavuje činnosť, v ktorej vzniká niečo nové. 
Môžeme si tu predstaviť objavné, originálne riešenie problémovej úlohy.  

Z hľadiska metód môže byť domáca príprava založená na práci s učebnicou, 
doplnkovou literatúrou, na pozorovaní, experimentovaní, na rôznych praktických, 
výtvarných, konštruktívnych činnostiach, pokusoch o dramatizáciu a pod. Stereotypné, 
nudné domáce úlohy žiaci vnímajú ako nepríjemnú nutnosť a snažia sa ich čo 
najrýchlejšie zbaviť. (Skalková, 2007, s. 241) 

V literatúre sa stretávame s viacerými druhmi domácich úloh. Môžeme ich členiť 
nasledovne: 

1. Podľa obsahu – úlohy z jednotlivých vyučovacích predmetov (napr. 
z matematiky, dejepisu, geografie a pod.). 

2. Podľa vzťahu k hlavným fázam vyučovacieho procesu – (motivačné úlohy, 
úlohy na osvojovanie učiva, na uplatňovanie poznatkov v praxi a i.). 
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3. Podľa funkcie vo výchovnovzdelávacom procese – učebné úlohy, výchovné 
úlohy, úlohy na rozvoj individuálnych záujmov a i. 

4. Podľa vzťahu k indivíduu a skupine – individuálne úlohy, skupinové úlohy, 
úlohy vo dvojiciach, v téme a pod.  (Maňák, 1990, s. 50)  

Pokrok v IKT technológiách  a ich využívanie mení zásadným spôsobom pohľad  na 
domácu prípravu a domáce úlohy žiakov, ich zadávanie ako aj kontrolu a hodnotenie. 
Školy, ale aj samotní učitelia využívajú rôzne platformy, aplikácie, prostredníctvom 
ktorých môžu žiakom zadávať rozmanité úlohy od jednoduchých zadaní až po  napr. 
interaktívne úlohy. Mnohé z nich poskytujú žiakovi bezprostrednú spätnú väzbu.  
Zároveň umožňujú učiteľovi zhromažďovať žiacke práce (portfóliá) na jednom mieste. 
Učiteľ má tak možnosť ku každej práci, úlohe napísať stanovisko, hodnotenie 
a sledovať tak individuálny pokrok každého jedného žiaka.   

Pedagogická, učiteľská verejnosť nie je v odpovediach na otázku zadávania domácich 
úloh žiakom jednotná. Stretávame sa s názormi učiteľov, ktorí tvrdia, že žiak by sa mal 
naučiť učivo v škole a uvedomujú si, že už samotné vyučovanie dostatočne vyťažuje 
žiakov. Na druhej strane sú učitelia, ktorí zaťažujú žiakov neúmerným množstvom 
domácej prípravy. Pri zadávaní domácich úloh na základnej ako aj strednej škole by sa 
mali učitelia riadiť istými časovými limitmi. J. Velikanič (1978, s. 275) uvádza 
nasledovné časové limity pre jednotlivé ročníky:   

Tab. 1: Časové limity domácich úloh 

Ročník Čas venovaný domácej príprave 

1. ročník ZŠ  0,5 hodiny až 1 hodiny 

2.,3., a 4. ročník ZŠ  1,5 až 2 hodiny 

5.a 6. ročník ZŠ 2 až 2,5 hodiny 

7.,8.,a 9. ročník ZŠ  2,5 až 3 hodiny 

Stredná škola Príprava by nemala trvať dlhšie ako 4 hodiny 

 

Každá domáca úloha by mala mať zmysel. Žiaci by mali riešiť také úlohy, ktoré im 
dávajú zmysel a napriek námahe cítia, že im plnenie danej úlohy niečo prináša a dáva.  

Úspešná a efektívna domáca príprava žiaka v značnej miere závisí aj od samotného 
učiteľa, ktorý domácu úlohu zadáva. Odporúča sa preto učiteľom dodržiavať 
nasledovné požiadavky: (Turek, 2008, s. 298 – 299) 

1. Jednoznačne a konkrétne určiť požiadavky na domácu prípravu, aby každému 
žiakovi bolo jasné, čo má doma robiť, prečo to má robiť, ako to má robiť a čo 
má byť výsledkom jeho domácej prípravy. Sem patrí aj určenie požiadaviek na 
presnosť učenia (napr. toto naspamäť, toto vysvetliť vlastnými slovami a i.); 
trvalosť (toto je základné, ktoré musíte vedieť celý školský rok); rozsah učenia.  

2. Úlohy zadávať diferencovane, napr. v troch variantoch: ťažká, priemerná, ľahká 
úloha. Žiak si má vybrať tú úlohu, na ktorú si trúfa.  

3. Pravidelne zadávať aj úlohy zo skôr osvojeného základného učiva.  
4. Rešpektovať taxonómiu vyučovacích cieľov. Domáce úlohy zadávať na 

všetkých úrovniach učenia (napr. de Blockova taxonómia, Bloomova 
taxonómia, Niemierkova taxonómia) 

5. Koordinovať rozsah domácej prípravy žiakov s učiteľmi ostatných predmetov.  
6. Určenie domácej prípravy žiakov na vyučovanie i spôsob jej kontroly majú byť 

súčasťou prípravy učiteľa na vyučovanie.  



 

 

 

Edukácia. Vedecko-odborný časopis. Ročník 4, číslo 1, 2021 

104 

Aby domáce úlohy neboli prostriedkom vytvorenia negatívneho vzťahu detí k škole 
a samoštúdiu, odporúča sa zvážiť nasledovné: uistiť sa, že deti vždy poznajú zmysel 
úlohy; vysvetliť a zodpovedať úlohy, ktoré žiaci riešili doma; nestrhávať body za úlohy, 
ktoré žiak riešil dom; spolupracovať s inými učiteľmi, aby žiaci dostali primerané 
a zmysluplné množstvo úloh; dať možnosť začať riešiť úlohy počas vyučovania, čím 
učiteľ získa spätnú väzbu ako žiak úlohe rozumie; zadávať úlohy podľa individuálnej 
úrovne žiakov; prezentovať žiakov ako dlho by im asi mala úloha trvať; nedávať žiakom 
úlohy každý deň. (Púpavová, Gránska, online) 
V procese domácej prípravy žiakov, plnenia domácich úloh má veľmi významné miesto 
aj kontrola týchto úloh zo strany učiteľa. V praxi sa stretávame s rôznymi učiteľmi, ktorí 
rôzne pristupujú ku kontrole úloh – od tých čo veľmi zodpovedne a poctivo kontrolujú 
každú zadanú úlohu – až po takých, ktorí „zabudnú“, že domácu úlohu zadali. Skúsený 
učiteľ mení formy kontroly domácich úloh, aby sa vyhol istej šablónovitosti. I. Turek 
uvádza nasledovné formy: (2008, s. 299) 

a) frontálne prekontrolovanie všetkým žiakom, alebo len jednej rady žiakov,  
b) podrobnejšie skontrolovanie domácej úlohy náhodne vybraným žiakom,  
c) zozbieranie úloh niekoľkým žiakom alebo celej triede a jej skontrolovanie počas 

voľnej hodiny, 
d) jeden žiak diktuje výsledky úloh a ostatní potvrdzujú ich správnosť,  
e) kontrola domácej úlohy žiakmi navzájom.  

Či sa už učiteľ rozhodne pre ten alebo onen spôsob kontroly domácej úlohy a prípravy 
žiaka na vyučovanie, je dôležité pamätať na to, že hodnotenie práce žiakov je pre nich 
samotných cennou motiváciou a v neposlednom rade aj cennou spätnou väzbou pre 
učiteľa. Ovplyvňuje to motiváciu žiakov, ich schopnosť zvládnuť učivo, pestuje sa v nich 
sebavedomie a sebadôvera vo vlastné schopnosti. Podporuje sa snaha ďalej sa 
vzdelávať a preberať na seba určitú zodpovednosť. 

Domáca úloha je konkrétna presne stanovená práca, ktorú zadáva učiteľ žiakom na 
vyučovaní. Pokiaľ je domáca úloha správne zadaná, prináša úžitok. Je dôležité, aby 
spĺňala isté znaky. Najlepšia domáca úloha je žiadna domáca úloha, ale pokiaľ sa inak 
nedá a je tento druh činnosti nevyhnutný, nech má čo najviac pozitívnych prvkov, medzi 
ktoré patria:  je zábavná, hravá a zaujímavá, netrvá dlho (rádovo len minúty), nie je 
náročná, reflektuje rozdiel schopností a zručností žiakov, stimuluje myslenie, 
nespolieha sa na pedagogickú prácu rodičov, nie je zadávaná pravidelne každú 
vyučovaciu hodinu, je z nej jasné, prečo je jej splnenie užitočné, nemusí byť podpísaná 
rodičom, pokiaľ je zacielená na spoločnú prácu dieťaťa s rodičom, mala by byť takto 
jednoznačne popísaná a navrhnutá. Ideálne je,  ak je domáca úloha navyše 
dobrovoľná, má otvorené riešenie a  rozvíja kreativitu.  

Miesto rodičov v domácej príprave žiakov na vyučovanie  

Problematika domácej prípravy žiakov je aktuálna nielen na začiatku školského roka, 
ale v celom jeho priebehu. Rovnako dôležitá je aj otázka: Aké miesto má samotní rodič 
v domácej príprave žiakov? Ako uvádza psychologička  G. Gregorová, je dôležité aby 
rodičia od začiatku školského roka viedli svoje deti k systematickej príprave na 
vyučovanie. To platí nielen pre mladších, ale aj starších žiakov, ktorých je tiež potrebné 
skontrolovať. Rodičia by si mali v prvom rade uvedomiť, že na domáce úlohy svojich 
detí majú len dohliadať, nie ich robiť miesto nich. Zodpovednosť za úlohu je 
predovšetkým na samotnom žiakovi. Aj napriek tomu je dobré poznať, čo môžu rodičia 
urobiť preto, aby bol žiak v domácej príprave úspešný. Na základe viacerých autorov 
ako aj  portálov venujúcich sa tejto problematike (napr. eduworld.sk, školský portál, 
učíme na diaľku.sk a i.)  koncipujeme nasledovné odporúčania.  
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1. Ideálny čas – učitelia a psychológovia odporúčajú riadiť sa biologickými 
hodinami podľa ktorých je výkonnosť najnižšia medzi 13.  a 14. hodinou. 
Postupne stúpa k druhému vrcholu, ktorý je okolo 16. hodiny. Toto je ideálny 
čas na učenie. Učenie a príprava by sa nemala nechávať na neskoré večerné 
hodiny, kedy sa dieťa už nedokáže dostatočne sústrediť.  

2. Striedanie predmetov – v príprave na vyučovanie je dôležité striedanie ľahších 
a ťažších predmetov; striedanie technických a humanitných predmetov. 
Odporúča sa po 15 minútach dopriať si krátku prestávku. Vychádzajúc 
z výskumných zistení, krátka preventívna prestávka, kedy pozornosť nie je ešte 
vyčerpaná je účinnejšia ako dlhšia prestávka, kedy sa už dieťa nedokáže 
sústrediť.  

3. Vhodný priestor – dieťa by malo mať vytvorený vhodný priestor na domácu 
prípravu bez hluku a rozptyľujúcich predmetov.  Je vhodné učiť sa stále na tom 
isto mieste a na písacom stole mať len tie pomôcky, ktoré sú pre prípravu 
nevyhnutné.  

4. Vhodná odmena – odmena za domácu prípravu sa výrazne mení v závislosti 
na veku žiakov. Pri mladších žiakoch to nemusí byť len nejaká sladkosť, alebo 
dopredu známa vec. Môže to byť tajomstvo, ktoré si na konci prečíta napr. 
v obálke alebo postupné zbieranie dobrých a zlých bodov. Pri starších žiakoch 
to môže byť napr. čas dňa, ktorý môže venovať svojim záujmom, koníčkom, 
záľubám. Dôležité je však vhodné motivovanie  a tiež naučenie žiakov rozdeliť 
si napr. náročné úlohy aj na viacej dní, viac častí. Hlavne starší žiaci sa snažia 
vyhnúť svojim povinnostiam, k čomu používajú mnoho výhovoriek. Medzi 
najčastejšie výhovorky patria:  

 Nemáme žiadnu úlohu.  

 Zo spolužiakov sa nikto neučí.  

 Nikto v triede tomu nerozumie.  

 Úloha je pre mňa ťažká, ja to neurobím.  

 Urobím si úlohu potom.  

 Sám/a to neurobím,  musíš mi s tým pomôcť.  

 Mám urobiť veľký projekt, nejdem to ani robiť, lebo to nestihnem.  

 Zabudol/a som si zadanie v škole.  

 Nebudem si robiť domáce úlohy, aj tak to nemá zmysel.  

 Urobím si úlohu len vtedy, keď budem môcť pozerať televízor.  
5. Povzbudzovanie a pochvala za pokroky – dôležité je vyzbrojiť sa trpezlivosťou 

a dieťa povzbudzovať  a chváliť za každé, aj menšie úspechy, či pokroky. 
V prípade, že mu niečo „nejde“ je potrebné to precvičovať najmä vtedy, keď má 
menej úloh. Dôležité je, aby učivu, ktoré sa učí aj rozumel, nielen sa naučil 
naspamäť.  

Pokiaľ už musí učiteľ domácu úlohu zadať, mala by byť taká, aby posilnila obľúbenosť 
daného predmetu z ktorého úloha je a bude viesť k radosti pri jej spracovávaní. Potom 
budú spokojní aj rodičia žiakov.  

Záver  

Otázky ohľadom domácich úloh, ich množstve, náročnosti, potrebe budú súčasťou 
našich životov pokiaľ budú školy a v nich sa budú žiaci vzdelávať. Zástancovia 
domácich úloh zhodne tvrdia, že zlepšujú výsledky žiakov, umožňujú samostatné 
učenie sa. Zároveň dávajú aj rodičom príležitosť sledovať napredovanie u svojich detí. 
Spomínané množstvo ako aj frekvencia zadávaných domácich úloh sa výrazne mení 
v závislosti od ročníka, ktorý žiaci navštevujú. Vo všeobecnosti by však malo platiť, aby 
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sa zadávali žiakom také domáce úlohy, ktoré súvisia s preberaným a pochopených 
učivom; motivovať žiakov k vypracovaniu domácej úlohy a pravidelne ich kontrolovať 
a v neposlednom rade domácu prípravu zohľadňovať aj pri komplexnom hodnotení 
žiakov.   
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Abstract:  

The paper focuses on the specifics of verbal assessment in the changing educational 
reality from the aspect of the situation caused by the spread of COVID 19. Significant 
changes concern schools and their functioning, in addition to the requirements for 
online education, questions about student assessment came to the fore. In our 
conditions, in accordance with the valid legislation, classification is used mainly as one 
of the forms of evaluation. It is richer in information, because it allows the teacher to 
respond in detail to all aspects of the development of the student's personality, provides 
a comprehensive picture of the student, his work, his progress or stagnation. It captures 
every progress in the student's work, offers comprehensive information about his work, 
activates learning for himself, not for grades. For a teacher, this means hard work, 
because it is far from enough if he only knows the theoretical principles of evaluation. 
He must try to get to know the character traits of the students as well as possible, and 
also respond to the current mood of each pupil. 

Key words: 

evaluation, verbal evaluation, classification, pupil 

 

Úvod  

Mimoriadna situácia spojená so šírením ochorenia  COVID 19 vyvolala a podnietila 
vznik udalostí, ktoré si vyžiadali okamžité riešenia, ale zároveň aj hľadanie nových 
možností a alternatív. Tieto zmeny sa týkajú celej spoločnosti, výrazne však ovplyvnili 
fungovanie škôl na všetkých úrovniach. Okrem potreby online vzdelávania, redukcie 
učiva, sa jednou zo zásadných zmien stáva práve nové hodnotenie, ktoré sa dotýka 
žiakov, ale najmä učiteľov, a to zavádzanie slovného hodnotenia žiakov, okolo ktorého 
sa už dlhšie obdobie vynárajú viaceré otázky a podnety.  

Hodnotenie a klasifikácia  

Hodnotenie vo všeobecnosti je neoddeliteľnou súčasťou života spoločnosti a školy 
a patrí k frekventovane používanému označeniu rozličných situácií. V edukačnej praxi 
úzko súvisí s procesom skúšania  a následne klasifikáciou, ktorú možno považovať za 
výsledný akt hodnotiaceho procesu. Hodnotením sprostredkováva učiteľ žiakom 
informáciu o ich úspešnosti, chybách, porovnáva stav vedomostí, zručností 
s očakávaným, stanovenými kritériami.  
Odborníci (Skalková, 1999, Průcha, 2003, Slavík, 2003, Obst, 2002) venujúci sa 
problematike hodnotenia sa zhodujú, že sa jedná o zaujímanie kladného alebo 
záporného stanoviska k rôznym činnostiam a výkonom žiakov vo vyučovaní, resp. 
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vyjadrenie učiteľa určené žiakovi o jeho úspešnosti, chybách a preferenčných 
postojoch.  

Hodnotenie je špecifický druh interpretácie, ktorý vedie k výberu a triedeniu hodnotovo 
porovnateľných objektov a k ich usporiadaniu na ordinálnej škále podľa miery im 
prisudzovanej hodnoty. Nezvratným výsledkom každej hodnotiacej procedúry je 
zaradenie hodnotených objektov na rebríčku medzi pólmi (naj)lepší – (naj)horší. 
Podstata spočíva v zistení kompetencií – vedomostí, schopností a postojov žiaka 
a formulácia hodnotiacich súdov na základe porovnania skutočného stavu so stavom 
predpokladaným, formulovaným ako cieľ výučby (Slavík, 2003, s. 8).  

Hodnotením učiteľ analyzuje pozitívne a negatívne znaky žiakovho výkonu; avizuje 
žiakovi, ako môže dosiahnuté pozitívne hodnoty ďalej rozvíjať, poukáže na žiakove 
omyly, nedostatky, uvedie možnosti na ich odstránenie, vysloví celkový názor na výkon, 
pritom rešpektuje motivačné, výchovné a ďalšie aspekty, stanoví kvalifikačný stupeň 
a zverejní ho, odpovedá na otázky: ČO? PREČO? a AKO? (László, Osvaldová, 2014, 
s. 135) 

Forma, akou je hodnotenie vyjadrené (klasifikácia, slovné hodnotenie), je vonkajším 
prejavom prebiehajúceho hodnotiaceho procesu. Je to spôsob, akým je vyjadrený 
hodnotiaci posudok. Ani jedna forma hodnotenia sama o sebe nie je tá najlepšia, ale 
všetky formy sú funkčné, no táto ich „funkčnosť“ je závislá od pedagogického zámeru 
a situácie. Učiteľ môže vyjadrovať hodnotenie najrôznejšími spôsobmi – od 
jednoduchého súhlasného pokývania hlavou, jednoduchým slovným vyjadrením, 
udelením známky až po zložité obsahové analýzy výkonu spojené so záverečným 
hodnotením (Kolář, Šikulová, 2009) 

Z uvedeného vyplýva, že pri hodnotení sa jedná o zaujatie stanoviska k výkonu žiaka, 
porovnanie ním dosiahnutej úrovne so stanovenými kritériami, prisúdenie istej bodovej, 
číselnej alebo percentuálnej hodnoty na stanovej škále. V podmienkach súčasnej 
edukačnej praxe sa hodnotenie najčastejšie spája s klasifikáciou – teda pridelením 
klasifikačného stupňa na škále od 1 (výborný) do 5 (nedostatočný). 

Presné aspekty a podmienky sú uvedené v Metodickom pokyne 22/2011 na hodnotenie 
žiakov základnej školy a v Metodickom pokyne 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu 
žiakov stredných škôl. Jedná sa o konfrontáciu učebných výsledkov žiaka, ktoré 
dosiahol vo vyučovacích predmetoch s požiadavkami vymedzenými v učebných 
osnovách, s osvojenými kľúčovými kompetenciami, tiež usilovnosťou, osobnostným 
rastom, s rešpektovaním práv iných osôb, s ochotou spolupracovať a so správaním 
žiaka podľa školského poriadku (Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a 
klasifikáciu žiakov stredných škôl; Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 
základnej školy). 

Autori (Amonašvili, 1987, Kolář a Šikulová, 2009, Hrabal, 1988, Belásová, 1999a, 
Vašašová, 2004, Baráková, 1999 a iní) sa vyjadrujú aj o negatívach klasifikácie. 
Známka odráža stav vedomostí žiaka, ale nepodáva informácie o tzv. sociálnej 
klasifikácii žiaka, o jeho schopnostiach kooperovať, o jeho snahe, tvorivosti 
a vytrvalosti. Nevýhodou známky môže byť aj nízka objektivita, reliabilita a validita, tiež 
jej subjektívnosť, často sa stáva až subjektívnym odhadom. Vypovedá len o tom, do 
akej miery žiak splnil alebo nesplnil stanovené kritériá, nehľadá príčiny jeho neúspechu. 
Žiakov výkon je porovnávaný s výkonom ostatných žiakov, neprihliada sa na progres, 
ktorý žiak dosiahol v porovnaní sám so sebou. Klasifikácia plní väčšinou len funkciu 
kontrolnú a selektívnu. Mnohokrát je nesprávne využívaná na potrestanie žiaka za 
zabudnutie pomôcok, úlohy alebo ako trest za nedostatočnú disciplínu. Vtedy známka 
stráca svoj skutočný význam a zmysel a dostáva sa len do formálnej roviny. 
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Dlhodobo odborníci riešia výhody a nevýhody klasifikácie, zdôrazňujú sa viaceré 
aspekty a snahy, a zhodujú sa, že je potrebné hodnotiť aj slovne, prípadne využívať 
kombináciu slovného hodnotenia a klasifikácie. Mimoriadna situácia spojená so šírením 
ochorenia COVID 19 si vyžiadala dôrazne riešiť danú tému.  

Ministerstvo školstva vydalo Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase 
mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 
2019/2020 zo 6. apríla 2020. Uvádza, že v základných aj stredných školách sa má 
počas mimoriadnej situácie využívať slovné hodnotenie, prípadne v kombinácii so 
známkami.  

V základných školách je zakázané priebežné hodnotenie známkami a má sa realizovať 
formou konštruktívnej spätnej väzby. Tá má mať motivačný charakter, pomenovať 
chyby, ale aj navrhnúť postup, ako ich odstrániť. Znamená to, že takéto hodnotenie má 
mať značne individualizovaný charakter. Na stredných školách je to podobné, pričom je 
možné použiť aj kombinované hodnotenie. Učitelia na stredných školách teda môžu 
používať známky, ako ich poznáme, no môžu využívať aj slovné hodnotenie. 
Záverečné hodnotenie môže byť na základných aj na stredných školách kombinované. 
(Ďuríková, 2020). 

V uvedenom Usmernení sa uvádzajú  nasledovné základné princípy hodnotenia žiakov 
v čase prerušeného vyučovania:  

 zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním 
individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,  

 sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,  
 akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.  
Obsahuje aj nasledovné zásady hodnotenia: 
 V čase mimoriadnej situácie nemôžu byť hodnotenie a klasifikácia znížené len na 

základe neplnenia požiadaviek na domácu prípravu a dištančného vzdelávania 
z objektívnych príčin.   

 Priebežné hodnotenie má mať charakter konštruktívnej spätnej väzby 
poskytovanej žiakom počas učenia sa. Má mať motivačný charakter, pomenovať 
žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní. Priebežné 
hodnotenie má mať značne individualizovaný charakter, zohľadňovať vekové a 
individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú 
disponovanosť.  

Slovné hodnotenie  

Slovné hodnotenie je informačne bohatšie, pretože umožňuje učiteľovi podrobne 
reagovať na všetky stránky rozvoja žiakovej osobnosti, poskytuje ucelený obraz 
o žiakovi, o jeho práci, o jeho napredovaní či stagnácii. Má výrazný motivačný 
charakter a je jedným z činiteľov, ktoré odstraňujú strach žiaka zo školy a má výrazne 
formatívny význam. 

Slovné hodnotenie ponúka širšiu škálu hodnotenia ako klasifikácia na škále od 1 do 5. 
Zachytáva každý pokrok v práci žiaka, ponúka komplexnú informáciu o jeho práci, 
aktivizuje učenie sa pre seba, nie pre známky. Vďaka tomu umožňuje žiakovi prežívať 
pocit úspechu, je častejšie a konkrétnejšie ako známky, mení k lepšiemu komunikáciu 
učiteľ – žiak – rodič, ale najmä hodnotí žiaka podľa jeho skutočných schopností 
a učiteľovi dáva slobodu v objektívnom hodnotení. Učí žiaka zodpovednosti za svoje 
výsledky, teda sebahodnoteniu, ako aj tzv. rovesníckemu hodnoteniu.  Slovné 
hodnotenie je takisto výborným nástrojom pozitívnej motivácie. Pokroky žiaka sú 
hodnotené vzhľadom na jeho výkon, pokrok, ktorý dosiahol v porovnaní sám so sebou 
a odhaľuje príčiny neúspechov, navrhuje riešenia a stratégie na ich odstránenie.  

https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf
https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf
https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf
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Spolu s ním nemožno opomenúť ani dôležitosť emocionálneho hodnotenia, ktoré sa 
podieľa na utváraní vzťahu medzi žiakom a učiteľom (uznanie, pochvala či odmena) 
(Novocký, 2015). 

Slovné hodnotenie môžeme považovať za súčasť moderného vyučovania. Táto forma 
hodnotenia môže byť funkčná vtedy, ak (Kolář, Šikulová, 2009):  

 bude kvalitne plniť všetky základne funkcie, ktoré školské hodnotenie plniť má,  

 bude lepšie informovať všetkých zúčastnených a zainteresovaných,  

 bude výraznejšie motivovať a stimulovať učebné a poznávacie aktivity žiakov,  

 bude učebné a poznávacie aktivity žiakov lepšie regulovať.  

Viacerí autori (Belásová, 1999b, Baráková 1999, Schimunek, 1994, Krupová, 1998, 
Kolář a Šikulová, 2005) sa pokúsili zostaviť súbor zásad, ktoré je potrebné dodržiavať 
pri formulovaní slovného hodnotenia.  

 na začiatku uviesť úspechy žiaka,  

 vždy uviesť cestu k náprave,  

 používať popisné vyjadrovanie (popisný jazyk),  

 má slúžiť ako nástroj spätnej väzby, ktorý napĺňa poznávaciu funkciu hodnotenia.  

 nepoužívať posudzovacie vyjadrovanie (posudzovací jazyk) a hodnotenie súdmi, 

ktoré sa vzťahujú k osobnosti žiaka alebo k jeho vlastnostiam tzv. „škatuľkovanie“  

 používať obsahovo jasné a jednoznačné formulácie,  

 uvedomiť si, že je potrebné hodnotiť činnosť, prácu, výrobok alebo správanie a nie 
osobnosť žiaka.  

K tomu, aby učiteľ napísal efektívnu, motivujúcu a individualizovanú spätnú väzbu 
žiakovi musí (Ďuríková, 2020): 

 Hlbšie poznať žiaka – vnímať v širšom kontexte osobnosť a prostredie (silné 
stránky, slabé stránky, sociálne prostredie, podmienky...) ale aj v kontexte 
predmetu. Vnímať, ako pracuje na hodine, aká je jeho príprava, spôsob uvažovania 
nad problémom, preferovaný učebný štýl a poznať čo najviac súvislostí a detailov. 

 Mapovať progres žiaka – učiteľ by si mal pamätať, ako žiak napísal 
predchádzajúcu písomku, aká bola jeho odpoveď. V čom nastal posun. Ako sa mení 
od hodnotenia k hodnoteniu – v dobrom, prípadne v zlom. 

 Dostatok času – učiteľ musí mať čas napísať slovné hodnotenie. Musí nad ním 
tráviť viac času ako pri klasifikácii, musí sa zamyslieť nad tým, čo píše. 

Slovné hodnotenie stojí na rozličných základoch na prvom a druhom stupni, prípadne 
na strednej škole, avšak slovná spätná väzba je motivujúcejšia a komplexnejšia ako 
číslo. Slovné hodnotenie znamená veľkú zmenu v uvažovaní o žiakovi, a v prístupe 
učiteľa k žiakom. Bude si vyžadovať istý čas, kým sa pre väčšinu učiteľov takéto 
hodnotenie stane prirodzené, podobne ako to je pri známkovaní (Ďuríková, 2020).  

Pozitíva a negatíva slovného hodnotenia 

Slovné hodnotenie podľa viacerých odborníkov i učiteľov prináša mnoho pozitív. 
Nestresuje žiaka, pretože umožňuje klásť dôraz na pozitívne výsledky, môže povzbudiť 
a znižuje riziko diskriminácie výkonnostne slabších žiakov a umožňuje hodnotiť ich 
výkony v najrôznejších situáciách a etapách osvojovania činností, znalostí, môže teda 
včas korigovať činnosti. Umožňuje tiež žiakovi všímať si to, čo si všíma učiteľ pri 
hodnotení. Učiteľove hodnotenie sa stáva vzorom pre sebahodnotiace aktivity žiaka. 
Motivačný význam slovného hodnotenia sa môže prejaviť najviac u prospechovo 
slabších žiakov, pretože sa odbúra strach a stres zo zlých známok a formou slovného 
hodnotenia sa im môže vyjadriť aj pochvala, o ktorú pri klasifikácii prichádzajú. Za 
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predpokladu reálneho záujmu rodičov o dôkladné poznanie školskej práce a školských 
výsledkov svojho dieťaťa, je zrejmé, že slovné hodnotenie má väčšiu informatívnu 
hodnotu ako známka. Na dosiahnutie takéhoto stavu je však potrebné dlhodobé úsilie 
o zmenu vnímania hodnotenia žiakov rodičmi. V súčasnosti je však stále omnoho viac 
rodičov, ktorí sa svojich nepýtajú, čo sa v škole naučili, ale akú známku dostali. 
(Belásová, 1999). 

Ďalším prínosom slovného hodnotenia je aj to, že na rozdiel od klasifikácie (ktorá je 
využívania ak ako prostriedok vonkajšej motivácie, nástroj trestania a odmeňovania), 
môže byť prostriedkom na podnecovanie vnútornej motivácie. Výsledkom vnútornej 
motivácie je pocit uspokojenia a radosti z dobre vykonanej práce, z nadobudnutia 
cenných vedomostí, z vyriešenia úlohy..., na čom je založené práve hodnotenie bez 
známok. Citlivým a výstižným slovným hodnotením môže v žiakovi vzbudiť dôveru vo 
vlastné schopnosti, môže ho povzbudiť a správnymi radami stimulovať k postupnému 
odbúravaniu prekážky a dosahovaniu cieľa. Žiak tak nadobudne pocit, že je pochopený, 
čo ho následne motivuje k napredovaniu. (Bistáková, 2006). 

Slovné hodnotenie má však aj svoje negatíva, ktoré môžu nastať jeho nesprávnym 
používaním alebo  nesprávnym pochopením (Kolář, Šikulová, 2009). Často je len 
prerozprávaním známky, môže nastať príklon k používaniu rovnakých fráz, návykov 
a stereotypov, čím sa stane hodnotením formálnym, až klasifikačným. Pre učiteľa je 
vypracovanie slovného hodnotenia veľmi pracné a náročné na čas. 

Belásová (1999) uvádza, že slovné hodnotenie a teda používanie slov namiesto 
klasifikačných stupňov „dovoľuje kľučkovanie, zakrývanie a skresľovanie skutočného 
stavu“. S výberom lexikálnych prostriedkov do slovného hodnotenia môže byť spätý 
problém nejednoznačnosti, viaczmyselnosti alebo frázovitosti a schematickosti. Ďalší 
problém, ktorý môže nastať je, ak sa učiteľ snaží slabšie prospievajúcemu žiakovi 
napísať také hodnotenie, ktoré by ho príliš neranilo, ale skôr povzbudilo a spôsobí tým 
to, že názory na prospech žiaka sa budú medzi učiteľom a rodičom výrazne líšiť. 
Rovnako je problémom aj chýbajúce kritérium porovnateľnosti – neexistuje žiadny 
spoločný menovateľ a rodičia niekedy nerozumejú príliš odborným formuláciám učiteľa.   

Záver 

Dlhoročné výskumy efektívneho fungovania ľudského mozgu viedli k názoru, že nie je 
možné efektívne pracovať v strese alebo s pocitom strachu a práve známkovanie je 
často pre žiakov stresujúcim faktorom. Slovné hodnotenie by mohlo byť prostriedkom 
na odstránenie napätia. Zmysel má len vtedy, ak učiteľ svojich žiakov dobre pozná, 
zaujíma sa o nich a dokáže formulovať konkrétne, jasné a zrozumiteľné hodnotenie bez 
použitia príliš všeobecných, nič nehovoriacich fráz. Pri písaní alebo ústnom podaní 
komplexnejšieho slovného hodnotenia si učiteľ musí dať záležať na tom, aby neskĺzol 
k nepresným, nedostatočne overeným alebo šablónovitým vyjadreniam a aby sa vyhol 
schematickosti a frázovitosti. V opačnom prípade nielenže slovné hodnotenie nesplní 
svoju funkciu a nie je pre rodičov ani žiakov motivujúce a dostatočne informatívne, ale 
naopak, môže spôsobiť zbytočné nedorozumenia, žiaka môže demotivovať a rodiča 
pobúriť a tak je „nesprávne slovné hodnotenie väčším zlom ako klasifikácia“ (Krupová, 
1998, s. 6). 

Pre učiteľa to značí náročnú prácu, pretože ani zďaleka nestačí ak bude poznať len 
teoretické zásady hodnotenia. Musí sa snažiť čo najlepšie spoznať povahové vlastnosti 
žiakov, a tiež reagovať na momentálnu náladu každého žiaka. Efektívne by bolo 
spočiatku kombinovať klasifikáciu a slovné hodnotenie.  

Súčasná informačná spoločnosť žiada, aby školy prestali klásť dôraz na mechanickú 
pamäť, memorovanie. Potrebné je zo žiakov vychovávať tvorivé, samostatne pracujúce 
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a duševne zrelé osobnosti, pripravené riešiť konkrétne úlohy a problémy, a to využitím 
nielen faktických poznatkov, ale predovšetkým rôznych myšlienkových operácií.  
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Abstract:  

This paper deals with the analysis of the success in the reading comprehension in the 
English language at secondary schools because of the higher demand of this foreign 
language skill nowadays. The research aim is the analysis of the results of the Reading 
Comprehension Test, level B1, depending on the previously achieved parents´ 
education. The research was carried out at 4 secondary schools in the same location 
on 119 respondents. The research shows that the success of students in reading 
comprehension has also been influenced since their childhood due to their mothers´ 
education status and her approach to books and reading stories. 

Key words: 

reading comprehenshion, secondary schools, the English language, level of parents´ 
education 

 

Úvod  

Čítanie na stredných školách nadobúda kvalitatívnejší rozmer. Kognitívne funkcie žiaka 
dozrievajú, zlepšuje sa jeho flexibilita myslenia a schopnosť používať nové spôsoby pri 
riešení problémov. Dochádza k  zmene spôsobu myslenia (schopnosť vytvárať 
hypotézy, operovanie s abstraktnými pojmami, flexibilita, schopnosť kriticky myslieť 
a i.). Zvyšuje sa kvantita a kvalita dlhodobej pamäte, zlepšuje sa stálosť a trvanie 
pozornosti (Stranovská, Ficzere, 2020). Tieto ontogenetické ukazovatele napomáhajú 
žiakovi strednej školy pracovať samostatnejšie, nachádzať nové a hlbšie súvislosti 
a vzťahy v čítanom texte. Túžba po nových myšlienkach, resp. rozširovanie si poznania 
a iné túžby, sú v značnej miere elementárnymi pohnútkami žiaka k čítaniu. V rámci 
čítania naratívnych textov môže žiak reflektovať zážitky, vzťahy a osudy postáv, ako aj 
rôzne miesta a priestory, vytvárať si inferencie, interpretácie a hodnotenie zámeru 
autora. V rámci čítania odborných a iných náučných textov môže uvažovať, analyzovať, 
syntetizovať, dedukovať poznatky z rôznych teórií, prípadne si vytvárať subjektívne 
hypotézy a overovať ich v reálnom živote. K uspokojeniu týchto potrieb žiaka 
nepostačuje, aby si text alebo knihu iba prečítal, ale podstatnou súčasťou čítania je 
porozumenie a skúsenosť z čítania. 

Podľa Farris, Fuhler, Walther (2004) porozumenie textu spočíva v tom, že jednotlivec je 
schopný efektívne pristupovať k významom slov a integrovať ich do kontextu pasáže v 
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texte. Schopnosť vyvodiť záver a prepojiť informácie v texte je rozhodujúce pre 
úspešné čítanie s porozumením. 

Výskum čítania s porozumením v cudzom jazyku sa posúva od overovania 
Goodmanovej hypotézy, od vnímania lexikálno-sémantických a syntaktických 
ukazovateľov v texte a ich porozumenie k prediktorom porozumenia, napr. pozornosť, 
resp. kontrola pozornosti (Liptáková, Klimovič, 2015), kontrola exekutívnej pozornosti 
(McVay, Kane, 2012), inferenčné myslenie (Liptáková, Cibáková, 2013), potreba 
štruktúry, tolerancia nejednoznačnosti (Ficzere, Stranovská, Gadušová, 2019), 
sociologické prediktory ako rodina a škola (Šormová, 2016) a i. 

Zaoberanie sa úspešnosťou čítania s porozumením v anglickom jazyku na stredných 
školách považujeme za potrebné, pretože čítanie s porozumením je nevyhnutnou 
súčasťou vzdelávania, edukačného procesu ako aj trávenia voľného času. Žiaci čítajú 
na internete v cudzom jazyku, hrajú on-line počítačové hry s rovesníkmi z iných krajín, 
čítajú manuály najnovších technických vynálezov, zvažujú svoje terciálne vzdelávanie 
v zahraničí prostredníctvom rôznych programov (Erasmus) alebo štipendií (Fullbright). 
Nielen vzdelávacia inštitúcia podporuje žiaka v cudzojazyčnom čítaní, ale podstatnú 
úlohu zohráva aj domáce prostredie, t. j. otec a matka, ako primárny vzor dieťaťa. 
Zaujíma nás či je rodič a jeho vzdelanie pozitívnym podnetom v úspešnosti čítania 
s porozumením v anglickom jazyku.  

Čítanie s porozumením a vplyv rodiča na jeho úspešnosť 

Okrem vnútorných faktorov (genetické predispozície, motivácia, intelektové schopnosti, 
čitateľské stratégie, postoje a poruchy učenia), ktoré ovplyvňujú úspešnosť čítania 
s porozumením, vonkajšie faktory (rodina, škola, záujmová činnosť, vrstovnícke vplyvy 
a spoločenské faktory) tiež zohrávajú svoju opodstatnenosť v spomínanom procese, 
pretože sa navzájom podmieňujú (Šormová, 2016). Bližšie sa zameriame na prvotný 
vonkajší faktor − rodinu, resp. postavenie a úlohu rodiča, ktorý ako prvý motivuje dieťa 
vstúpiť do vzťahu čitateľ a kniha. 

Rodina predstavuje pre dieťa sociálne bezpečné zázemie, v ktorom sa kultúrne 
a literárne rozvíja prostredníctvom spoločného čítania s rodičmi od svojho raného veku. 
Pre dieťa je dôležité intimizovať literárny text cez recepčný filter rodinného prostredia 
(Gavora, 2008). Na základe výskumu uskutočneného spoločnosťou GAC (Gabal, 
Analysis and Consulting - Jak čtou české děti) ako hlavný faktor pre získanie si dieťaťa 
k tráveniu voľného času čítaním kníh patrí rodina, pretože v porovnaní so školou 
predstavuje dvojnásobnú motiváciu (GAC, 2002). 

Medzi hlavné environmentálne vplyvy ovplyvňujúce rozvoj čítania s porozumením 
u dieťaťa sa zaraďuje aj stupeň vzdelania rodiča (Purcell-Gates, 2000). Podľa Šormová 
(2016) dieťa, ktoré vyrastá v rodine s vyšším sociálnym a ekonomickým statusom, so 
starostlivosťou rodičov s vzdelaním vyššieho stupňa, vyšším príjmom, so stálym 
zamestnaním, v ktorom rodič využíva čítanie s porozumením, má dieťa predpoklad 
dosiahnuť vysokú úspešnosť v tomto procese. 

V akej miere obaja rodičia, otec a matka, a ich vzdelanie sa podieľajú na úspešnosti 
čítania s porozumením sa zaoberajú rôzne medzinárodné výskumy. Weigel, Martin, 
Bennet (2007) vo výskume detí v predškolskom veku zistili, že existujú dva druhy 
matiek: 

 napomáhajúce matky (veria, že majú aktívny podiel na gramotnosti a predškolskej 
príprave, ak dosahujú vyššie vzdelanie, ich deti majú pozitívny vzťah k čítaniu 
a lepšie poznajú písmená); 
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 konvenčné matky (veria, že zodpovednosť za učenie má škola, čítať dieťaťu je pre 
ne náročné, majú vonkajšie prekážky ovplyvňujúce spoločné čítanie s dieťaťom – 
hluk, nízka pozornosť dieťaťa). 

Korat, Klein, Segad-Drori (2006) zistili, že matky s vyšším socioekonomickým statusom 
podporovali deti v diskusii o prečítanom texte a vytvárali súvislosti s mimotextovou 
skutočnosťou. Na druhej strane matky s nižším socioekonomickým statusom 
parafrázovali častejšie prečítaný text. Možno povedať, že matka sa javí ako významný 
činiteľ vo vývoji čitateľskej gramotnosti a formuje vzťah dieťaťa k čítaniu.  

 

Metodológia výskumu 

Výskumný cieľ, otázky a hypotézy 

Cieľom výskumu je analýza úspešnosti čítania s porozumením v anglickom jazyku 
žiakov gymnázia a stredných odborných škôl a analýza úspešnosti v čítaní 
s porozumením vzhľadom na vzdelanie rodičov. Čiastkovým cieľom je zistiť, či 
vzdelanie otca (VO) alebo vzdelanie matky (VM) sa prejavuje v úspešnosti čítania 
s porozumením. 

Nezávislé premenné v našom výskume boli vzdelanie rodičov. Vo výskume sme 
sledovali závislé premenné čítanie s porozumením v anglickom jazyku. Vzdelanie 
rodičov sme operacionalizovali nasledovnými kategóriami typov vzdelania rodičov: 

1. vzdelanie základné,  
2. vzdelanie úplné stredoškolské, 
3. vzdelanie vysokoškolské. 

Premennú vzdelanie rodičov ďalej definujeme ako premennú vzdelania matky 
a vzdelania otca. 

Na základe výskumného cieľa vymedzujeme výskumné otázky, ktoré rozdeľujeme na 
deskriptívne a relačné. Deskriptívne otázky: 

Aká je úspešnosť v čítaní s porozumením v anglickom jazyku u žiakov gymnázia a 
stredných odborných škôl? 

Relačné otázky: 

Súvisí úspešnosť porozumenia textu so vzdelaním rodičov? 

Vzhľadom na relačné otázky výskumu vymedzujeme hypotézy: 

H1: Existuje korelácia vzdelania matky s úspešnosťou v čítaní s porozumením. 

H2: Existuje korelácia vzdelania otca s úspešnosťou v čítaní s porozumením. 

Charakteristika výskumného súboru 

Výskum sa uskutočnil v rámci projektu APVV-17-0071 na vzorke 119 žiakov (69 
chlapcov a 50 dievčat) 3. ročníka Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach (GJK), 
Strednej odbornej školy polytechnickej v Zlatých Moravciach (SOŠ polytechnická) 
a Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Zlatých Moravciach (SOŠOaS), ktorí 
študovali anglický jazyk (AJ) ako prvý cudzí jazyk. Priemerný vek žiakov bol 17,5 roka 
a AJ študovali v priemere 10 rokov. Žiaci GJK sa učia anglický jazyk na úrovni B1 podľa 
Spoločného europského referenčného rámca pre jazykové znalosti (SERR) a  žiaci 
stredných odborných škôl sa učia anglický jazyk na úrovni B1 podľa SERR.  

Výskumné metódy 

Na zistenie úspešnosti čítania s porozumením a vzťahu čítania s porozumením so 
vzdelaním rodičov boli použité výskumné metódy: 
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Test čítania s porozumením v AJ, úroveň B1 (Gadušová et al., 2019), zameraný na 
extenzívne a intenzívne čítanie literárnych a odborných textov; 

Sociologický dotazník (Štrbová et al., 2019), zameraný na vzdelanostne-profesný 
status rodičov, socioekonomické zázemie žiaka, kultúrny potenciál rodiny a školy, 
motiváciu k čítaniu a čitateľské preferencie. V tejto časti výskumu sme sa zamerali na 
vzdelanostne–profesný status rodičov v súvislosti s čítaním s porozumením. 

Výskumné metódy boli zostavené a overené (reliabilita) tímom odborníkov v rámci 
projektu APVV-17-0071. 

Výsledky výskumu 

Dáta z výskumných metód boli štatisticky spracované deskriptívnou štatistikou 
a následne Pearsonovou koreláciou. 

Tab. 1: Deskriptívna štatistika úspešnosti čítania s porozumením v AJ 

 N Min Max Med AM SD % 

GJK 43 6 24 16,50 16,81 4,227 67,31% 

SOŠ polytechnická 53 4 22 12,50 12,08 5,399 45,71% 

SOŠ obchodu a služieb 22 3 12 6,0 6,68 2,438 25,70% 

Legenda: N – počet žiakov, Min – minimálny počet dosiahnutých bodov testu, Max – maximálny 
počet dosiahnutých bodov testu, Med – stredná hodnota, AM – aritmetický priemer, SD – 
štandardná odchýlka, % - percentuálna priemerná úspešnosť 

 

Pri zisťovaní priemernej úspešnosti čítania s porozumením v AJ na úrovni B1 podľa 
SERR pre jazykové znalosti sa ukázala úspešnosť v priemernom pásme (AM=16,81) 
na GJK a podpriemernom pásme (AM=12,08; 6,68) na SOŠ polytechnická a SOŠOaS. 
Percentuálna priemerná úspešnosť v porozumení sa prejavila na GJK 67,31%, na SOŠ 
polytechnická 45,71% a SOŠOaS 25,70%. Maximálnu hodnotu bodov 24 (92,31%) sme 
zistili na GJK a minimálnu 3 (11,54% ) na SOŠOaS. Najvyššia stredná hodnota 
úspešnosti sa zistila na GJK (Med=16,50) a najnižšia stredná hodnota na SOŠOaS 
(Med=6,0). 

 

Graf 1: Rozpätie úspešnosti v čítaní s porozumením   

 

 

 

Mieru rozpätia úspešnosti žiakov v čítaní s porozumením a priemernú úspešnosť 
žiakov ilustruje Graf 1. Najvyššia variabilita výkonu v čítaní s porozumením sa prejavila 
na SOŠ polytechnickej a najnižšia na SOŠOaS, čo znamená, že žiaci SOŠOaS sú vo 
výkone čítania s porozumením približne na rovnakej úrovni a žiaci SOŠ 
polytechnickej na odlišnej. Variabilitu výkonu v čítaní pripisujeme rôznorodosti 
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študijného zamerania žiakov. Toto zistenie vnímame ako podnet pre ďalšie skúmanie 
variability úrovne čítania s porozumením vzhľadom na študijný odbor žiakov. 

Graf 2: Hrubé skóre v absolútnych počtoch 

 

Rozloženie hrubého skóre úspešnosti žiakov v rozmedzí 26 bodov (os x) prezentuje 
Graf 2, ktorý znázorňuje rozdelenie hrubého skóre žiakov v absolútnych počtoch. 

Zvislá os y zobrazuje absolútnu početnosť žiakov, tzn. aký počet žiakov dosiahol 
jednotlivé bodové hodnotenie v teste. Zistili sme, že najviac žiakov na GJK dosiahlo 
počet bodov 17, na SOŠ polytechnickej 12 a SOŠOaS 6. 

Dáta z výskumného nástroja, ktorý je zameraný na zisťovanie úspešnosti porozumenia 
textu vzhľadom na vzdelanie matky (základné vzdelanie, úplné stredoškolské 
vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie), ilustruje Tabuľka 2. 

 

Tab. 2.: Pearsonova korelácia – vzdelanie matky a úspešnosť v čítaní s porozumením 

 GJK SOŠP 

SOŠ 

OaS VM1 VM2 VM3 

GJK Pearson C. 1 ,154 -,253 -,371* -,114 ,053 

Sig. (2-tailed)  ,323 ,255 ,014 ,467 ,813 

SOŠ polytechnická Pearson C. ,154 1 -,368 -,006 -,241 ,285 

Sig. (2-tailed) ,323  ,092 ,966 ,082 ,198 

SOŠOaS Pearson C. -,253 -,368 1 -,005 -,290 -,157 

Sig. (2-tailed) ,255 ,092  ,981 ,191 ,486 
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 GJK SOŠP 
SOŠ 
OaS VO1 VO2 VO3 

GJK Pearson Correlation 1 ,154 -,253 -,108 -,222 -,291 

Sig. (2-tailed)  ,323 ,255 ,492 ,153 ,201 

SOŠ polytech-
nická 

Pearson Correlation ,154 1 -,368 -,045 ,033 ,000 

Sig. (2-tailed) ,323  ,092 ,776 ,812 1,000 

SOŠ obchodu a 
služieb 

Pearson Correlation -,253 -,368 1 ,122 ,029 -,197 

Sig. (2-tailed) ,255 ,092  ,589 ,898 ,391 

Legenda: VO1 – vzdelanie otca základné, VO2 – vzdelanie otca úplné stredoškolské, VO3 – 
vzdelanie otca vysokoškolské 

 

Štatisticky významný vzťah medzi porozumením textu a vzdelaním otca sa nepotvrdil. 
H2 bola zamietnutá. 

Diskusia a záver 

Vo výskume sme sa zamerali na zisťovanie úspešnosti čítania s porozumením na 
stredných školách a korelačnú analýzu vzdelania rodičov, resp. vzdelania matky 
a úspešnosti v čítaní s porozumením. Zistili sme, že úspešnosť žiakov GJK v čítaní 
s porozumením v AJ je v priemernom pásme, avšak žiaci SOŠ polytechnickej 
a SOŠOaS dosahujú podpriemernú úspešnosť v porozumení. Variabilita výkonu 
úspešnosti je najvýraznejšia u žiakov SOŠ polytechnickej, nakoľko vo výskume 
participovali žiaci 3 tried a 6 študijných odborov (technické lýceum, elektrotechnika, 
mechanik elektronik, technika a prevádzka dopravy, mechanik stavebnoinštalačných 
zariadení). Na druhej strane variabilita výkonu úspešnosti je najmenej výrazná u žiakov 
SOŠ obchodu a služieb, ktorý tvorili 1 triedu s 2 študijnými odbormi (obchod 
a podnikanie a kozmetik). Štatisticky významná súvislosť medzi vzdelaním matky 
a úspešnosťou v čítaní s porozumením sa preukázala na GJK a tendenčný vzťah 
premenných na SOŠ polytechnickej. Štatistická významnosť vo vzťahu vzdelanie matky 
a úspešnosť v čítaní s porozumení sa nepreukázala na SOŠOaS, nakoľko väčšina 
matiek dosiahla úplné stredoškolské vzdelanie. Usudzujeme, že domáce prostredie 

Legenda: *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

VM1 – vzdelanie matky základné, VM2 – vzdelanie matky úplné stredoškolské, VM3 – 
vzdelanie matky vysokoškolské 

 

Zistili sme štatisticky významnú súvislosť (0,014) medzi úspešnosťou čítania 
s porozumením v AJ a vzdelaním matky v prípade gymnázia. Čím je vzdelanie 
matky vyššie, tým je vyššia úroveň v čítaní s porozumením. Ďalej zisťujeme relatívny 
vzťah (0,082) medzi úspešnosťou čítania s porozumením a vzdelaním matky na 
SOŠ polytechnickej. Na SOŠOaS sa nepreukázala štatisticky významná korelácia 
medzi vyššie uvedenými premennými. H1 bola potvrdená. 

Tabuľka 3 ilustruje vzťah medzi úspešnosťou čítania s porozumením v AJ 
a vzdelaním otca (základné vzdelanie, úplné stredoškolské vzdelanie, vysokoškolské 
vzdelanie). 

 

Tab. 3: Pearsonova korelácia – vzdelanie otec a úspešnosť v čítaní s porozumením 
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týchto žiakov nebolo dostatočne podnecujúce na prácu s knihou a mohla absentovať 
diskusia o prečítanom texte. 

Zistenia sú v súlade s výskumom Weigel, Martin, Bennet (2007) a Korat, Klein, Segad-
Drori (2006), ktoré poukázali na súvislosť medzi úspešnosťou čítania s porozumením 
a vzdelaním rodiča. Podľa výskumu Weigel, Martin, Bennet (2007) napomáhajúca 
matka s vysokoškolským vzdelaním a podľa výskumu Korat, Klein, Segad-Drori (2006) 
matka s vyšším socioekonomickým statusom, ktorá vedie dieťa k diskusii o prečítanom 
texte, významne podporuje svoje dieťa k úspešnosti v čítaní s porozumením 
v materinskom a cudzom jazyku. Matka je pre dieťa emocionálnym pilierom v životnom 
vzdelávaní, lebo dieťa je viazané na matku a jej kultúrny potenciál. Na druhej strane 
dieťa vníma otca ako ekonomický pilier stability rodiny. 

Osobnostné predpoklady dieťaťa a matky, vrátane úrovne jej vzdelania, sú úzko 
spojené so sociálnou rovinou procesu čítania s porozumením, založeným na 
emocionálnom prežívaní úspechu z porozumenia  dekódovania odkazu autora textu. 

Je opodstatnené pokračovať vo výskume čítania s porozumením v AJ vzhľadom na 
vzdelanie rodičov na iných stredných školách a v iných regiónoch. Ďalšiu cestu 
skúmania úspešnosti v čítaní s porozumení vnímame tiež v zisťovaní vplyvu ďalších 
premenných a overovaním tohto vplyvu v edukácii. 

Domnievame sa, že nielen vo výchove a vzdelávaní dieťaťa všeobecne, ale aj v 
úspešnosti čítania s porozumením, zohráva matka podstatnú úlohu, a preto je dôležité, 
aby vedome viedla dieťa k čítaniu kníh od raného veku.  
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POHLEDEM UČITELŮ ANGLICKÉHO JAZYKA V 
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LANGUAGE TEACHERS ABROAD: A REVIEW STUDY 

Jiří Suchánek  
Ústav pedagogiky a sociálních studií, Pedagogická fakulta, UP v Olomouci 

  

Abstract:  

Formative assessment is a phenomenon that has received increasing attention in 
recent years, mainly thanks to authors such as Black and William who have become 
famous for many publications in the field of formative assessment research. In the 
Czech Republic, formative assessment is used mainly in the further education of 
teachers, in which various education centers participate. According to Laufková, 
however, little attention is paid to formative evaluation in the field of research in The 
Czech Republic. 

This review study provides a comprehensive overview of the issue of implementing 
formative assessment in English language teaching abroad. Its aim is – with the help of 
analysis – to assess what obstacles teachers most often face in implementing formative 
assessment in English language teaching. The results of the analysis are findings that 
point to a variety of possible obstacles to the implementation of formative assessment 
in English language teaching. The results of the review study can be used for the 
author's planned dissertation, they could also be a motivation for further research of 
case studies that deal with formative assessment in the environment of Czech schools. 

Focus is aimed on case studies that were conducted by using teaching observations or 
interviews. The studies are dated from 2010 to the present. The target group of case 
studies consists of teachers who teach English to pupils or students.  

Key words: 

formative assessment, teachers, English language, systematic review 

 

Úvod  

Dosavadní výzkumy na poli formativního hodnocení se z větší části shodují na tom, že 
zavádění formativního hodnocení do výuky, pokud je zavedeno patřičně, vede ke 
zlepšení studijních výkonů (Black & William, 1998, 2010; OECD, 2005). Situace však 
není zcela přímočará. Pro řádné zavedení formativního hodnocení musí být pedagog 
seznámen s náležitostmi formativního hodnocení, tedy jeho cílem, strategiemi, 
metodami a technikami, aby aplikování formativního hodnocení ve výuce bylo pro žáky 
či studenty přínosné. S tímto se však v praxi spíše nesetkáme. Porozumění 
formativnímu hodnocení a jeho následná implementace nejsou pro pedagogy 
jednoduché, jejich snaha se tak často může minout účinkům. (Hopfenbeck, 2018). Ač 
jsou tedy pozitivní přínosy formativního hodnocení dokázány, stále není dostatek 
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výzkumů, které by se zabývaly podporou učitelů, kteří chtějí implementovat formativní 
hodnocení do výuky (Andersson & Palm, 2018). Rovněž se setkáváme s nedostatkem 
studií, které se soustředí na osvětu formativního hodnocení u pedagogů (Schmeider & 
Randel, 2010). 

Situace je nadále komplikovanější, a to i v rámci toho, v jakém předmětu se pedagog 
snaží formativní hodnocení implementovat. Bylo např. dokázáno, že zavádění 
formativního hodnocení v hodinách angličtiny je efektivnější než v hodinách matematiky 
či předmětů, které se zabývají vědou (Kingston & Nash, 2011). Z tohoto důvodu, 
z důvodu nedostatečného výzkumu v České republice (Laufková, 2016) i z důvodu 
autorova odborného zaměření, se v této přehledové studii zabýváme zaváděním 
formativního hodnocení u učitelů v rámci anglického jazyka v zahraničí. 

Cílem tohoto příspěvku je představit a následně analyzovat ty případové studie, které 
se věnují výuce anglického jazyka v rámci formativního hodnocení. Tato analýza vede 
k identifikaci faktorů (možných překážek), se kterými se pedagogové setkávají v rámci 
zavádění formativního hodnocení.   

Metodika 

Výzkumným přístupem této práce je přehledová studie. Autor zvolil tzv. kvalitativní 
systematický přehled, jedná se o „shrnující přehled, který se opírá o rozsáhlejší soubor 
kvalitativních výzkumů na dané téma za zvolené časové období. Autor analyzuje 
jednotlivé kvalitativně zaměřené studie, sleduje, která témata či konstrukty badatelé 
identifikovali, ke kterým teoriím či modelům nakonec dospěli“ (Mareš, 2013, s.431). 
Použitou metodou je obsahová analýza, ve které došlo, na základě společných znaků a 
podobných výzkumných otázek, k identifikaci kategorií věnujících se problematice 
(Mareš, 2013) s cílem: a) předložit soubor kazuistik, které se věnují formativnímu 
hodnocení v rámci výuky anglického jazyka v zahraničí, b) identifikovat překážky, se 
kterými se pedagogové v rámci zavádění formativního hodnocení nejčastěji potýkají.  

Autor se zaměřil na případové studie datované od roku 2010 po současnost, které byly 
vydané v anglickém jazyce. Zdrojem studii byly databáze EBSCO, Web of Science, 
Proquest, ERIC a Elsevier. Nejčastější hledané kombinace klíčových slov obsahovaly 
slova jako formative assessment, case study, implementation of formative assessment, 
English teaching. Slova byla nejčastěji kombinována za použití operátoru AND. Autor 
mj. elektronicky kontaktoval výzkumníky tam, kde nebylo možné dohledat kompletní 
text studie. 

Výpovědní hodnota studii, jejich relevantnost a kvalita byly subjektivně hodnoceny na 
základě autorových odborných zkušeností. Hledané byly studie, které odpovídaly 
autorovým požadavkům následovně: a) výzkumný vzorek tvořily pouze pedagogové 
(nikoliv žáci či studenti), kteří se věnují jakékoliv výuce anglického jazyka v zahraničí 
(EFL - English as a foreign language; ELA - English language arts; EL - English 
literature), b) alespoň část výzkumného vzorku se věnuje výuce anglického jazyka, c) 
každá studie je kvalitativně zaměřená, d) každá studie je případovou studií, e) zvolenou 
metodou studie musí být rozhovory s pedagogy či observace výuky, f) každá studie se 
věnuje problematice formativního hodnocení a jejímu zavádění do výuky. 

Výsledky 

Vzhledem k rozsáhlosti tématu formativního hodnocení se výzkumy často soustředí 
pouze na určitá témata v rámci formativního hodnocení jako jsou různé techniky, 
zpětná vazba, postoje pedagogů atd. Analyzované studie reflektují aktuální zkoumanou 
problematiku formativního hodnocení v rámci výuky anglického jazyka v případě výuky 
angličtiny jako druhého jazyka či výuky angličtiny v domácím prostředí. Podrobnou 
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analýzou obsahu studií byl vyselektován vzorek 11 případových studií, které se jevily 
jako nejvíce relevantní vzhledem ke stanoveným cílům výzkumu (Tab. 1). 

Přehled případových studií pokrývá v podstatě všechny kontinenty světa, v analýze se 
tedy setkáváme s mnoha různými faktory, které doprovází zavádění formativního 
hodnocení do výuky. Nacházíme zde však i podobnosti, které se objevují v několika 
studiích. Jednou z nejvýraznějších překážek při zavádění formativního hodnocení do 
výuky je samotná znalost principů formativního hodnocení. Autoři se v mnoha 
případech shodnou na tom, že učitelé zcela nerozumí principům formativního 
hodnocení (Ann Duffy et al. 2016, Dargusch, 2014, Lan Anh, 2013; Muñoz, et al.,2012; 
Sardareh, et al., 2014; Vattøy, 2020) to však neznamená, že by nevyužívali prvků 
formativního hodnocení, nebo je dokonce nevyužívali efektivně, a to i bez explicitních 
znalostí formativního hodnocení (Wang, 2017). Studie pouze poukazují na to, že 
formativní hodnocení bylo užíváno sporadicky a nerovnoměrně (Ann Duffy et al., 2016; 
Lyon, et al., 2019). Zde je však důležité zmínit, že k úspěšnému zavádění formativního 
hodnocení je třeba znát strategie formativního hodnocení a pracovat s nimi komplexně 
(Wiliam, 2011).  

Řešení těchto překážek se nabízí v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
(Dargusch, 2014; Muñoz, et al., 2012; Sri Widiastuti, et al. 2020; Vattøy, 2020), ale i ve 
změnách postojů a přesvědčení směrem k užitečnosti formativního hodnocení ve 
vzdělávání. Ty totiž mohou mít významný dopad na úspěšnou realizaci formativního 
hodnocení ve výuce (Alovor, 2016; Muñoz, et al.,2012; Sri Widiastuti, et al. 2020; 
Vattøy, 2020).  

Zatímco ve většině studií se setkáváme spíše s pozitivním postojem pedagogů 
k formativnímu hodnocení a snahou zavádět jej do výuky, studie z Kolumbie či 
případové studie provedené v Saudské Arábii, Egyptu a Libyi hovoří o preferenci 
sumativního hodnocení před formativním (El Ebyary, 2013; Muñoz, et al.,2012). 
S formativním hodnocením se zde příliš nepracuje nebo se mu pedagogové straní, a to 
i přes to, že si jsou vědomi pozitivních účinků formativní hodnocení, které vedou ke 
zlepšení studijních výsledků (Muñoz, et al.,2012). Důvodem jsou stereotypy ve 
vzdělávání a rovněž omezená či nedostatečná podpora institucí, které vzdělávání 
poskytují.  

Tab. 1: Přehled vybraných vědeckých článků splňujících kritéria výběru 

Autoři, rok, 
místo 

Název studie Metoda Rozsah 
souboru 

Typ 
výuky 
AJ 

Pham Lan 
Anh, 2013, 
Vietnam 

A case study into English 
classroom assessment 
practices in three primary 
schools in Hanoi: 
Implications for developing a 
contextualized formative 
assessment practice 
framework 

Observace, 

rozhovory, 

emailová 
komunikace 

6 EFL 

Yolanda 
Alovor, 
2016, USA 

Teacher Perspective and the 
Impact of Using Formative 
Assessments on Climate and 
Achievement in Middle 
School English Language 
Arts 

Rozhovory, 

dotazníky 

8 ELA 
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Ida Ayu 
Made Sri 
Widiastuti, et 
al. 2020, 
Indonésie 

Dissonances between 
Teachers’ Beliefs and 
Practices of Formative 
Assessment in EFL Classes 

Rozhovory, 
observace, 
analýza 
učitelských 
materiálů 

3 EFL 

Sedigheh 
Abbasnasab 
Sardareh, et 
al., 2014, 
Malajsie, 

ESL Teachers’ Questioning 
Technique in an Assessment 
for Learning Context: 
Promising or Problematic? 

Observace, 
rozhovory 

3 EFL 

Xiaoying 
Wang, 2017. 
Čína 

A Chinese EFL Teacher’s 
Classroom Assessment 
Practices 

Analýza 
dokumentů, 
observace, 
rozhovory 

1 EFL 

Ann Duffy et 
al. 2016, 
USA 

Formative assessment in the 
classroom – findings from 
three districts 

Rozhovory, 
dotazníky, 
observace 

28 (přesný 
počet 
vyučujících 
anglický 
jazyk je ze 
studie 
nejasný) 

ELA 

Khaled M. El 
ebyary, 
2013, Egypt 

Profiling Formative 
Assessment Culture in EFL 
Teacher Education Programs 
in the Middle East 

Dotazníky, 
rozhovory 

63 EFL 

Kim-Daniel 
Vattøy, 2020 
Norsko 

Teachers’ beliefs about 
feedback practice as related 
to student selfregulation, self-
efficacy, and language skills 
in teaching English as a 
foreign language 

Rozhovory 10 EFL 

Joanne 
Dargusch, 
2014, 
Austrálie 

Teachers as mediators: 

Formative practices with 
assessment 

criteria and standards 

Analýza 
dokumentů, 
rozhovory 

2 EL 

Christine J. 
Lyon, et al., 
2019, USA 

Working toward integrated 
practice: Understanding the 
interaction among formative 
assessment strategies 

Observace 6 (Z toho 3 
učitelé AJ) 

ELA 

Ana Patricia 
Muñoz, et 
al.,2012, 
Kolumbie 

Teachers’ Beliefs About 
Assessment in 
an EFL Context in Colombia 

Dotazník, 
rozhovory 

62 EFL 
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Závěr  

Ze studií je evidentní, že i dnes se učitelé setkávají s mnoha překážkami v rámci 
zavádění formativního hodnocení, a to i přes to, že pozitivní dopady formativního 
hodnocení na studijní výsledky nejsou ničím neznámým. Učitelé nemají dostatek 
znalostí o principech, strategiích a metodách formativního hodnocení, nebo jej využívají 
implicitně. Neojedinělou překážkou v rámci formativního hodnocení můžou být také 
překážky na straně poskytovatele vzdělávání či negativní postoje učitelů k formativnímu 
hodnocení.  

Cílem toto příspěvku bylo zhodnotit s jakými překážkami se učitelé anglického jazyka 
nejčastěji setkávají v rámci zavádění formativního hodnocení do výuky anglického 
jazyka. Autor se soustředil na případové studie ze zahraničí, a to zejména proto, že 
v našem prostředí existuje pouze omezené množství výzkumů, které by se této 
problematice věnovalo. Na místě je také třeba zmínit, že množství případových studií 
věnujících se formativnímu hodnocení v rámci anglického jazyka, které splňují autorovi 
kritéria, není ani v zahraničí příliš hojně zastoupené (alespoň v posledním desetiletí). I 
proto se autor věnoval pedagogům v různých stupních vzdělávání.  

Výsledky přehledové studie by mohly být motivací pro další výzkum kazuistik, které se 
věnují formativnímu hodnocení v prostředí českých škol. V případových studiích je také 
možné se zaměřit i na žáky či studenty jako další cílovou skupinu, která může posoudit 
efektivitu formativního hodnocení v hodinách anglického jazyka. Cesty úspěšné 
implementace formativního hodnocení do výuky anglického jazyka napříč světem 
nejsou ani zdaleka u konce. Tato problematika si zajisté žádá větší počet výzkumů 
věnujících se případovým studiím. 
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PROFESNÍ PŘESVĚDČENÍ V ŽIVOTNÍM PŘÍBĚHU 
ZAČÍNAJÍCÍHO UČITELE 

PROFESSIONAL BELIEFS IN THE LIFE STORY OF A 
BEGINNING TEACHER 

Jaroslava Ševčíková 

Ústav pedagogiky a sociálních studií, Pedagogická fakulta, UP v Olomouci  

  

Abstract:  

The submitted study is carried out in a biographical design against the backdrop of a 
life story. The aim of the study is to verify whether in the life story of the teacher we find 
references to the phenomenon of professional beliefs and in which critical points of 
professional life is formed and manifested. The research is carried out in qualitative 
design and is part of a longitudinal research plan entitled Selected aspects of formation 
of professional beliefs of beginning teachers. Two extreme cases were selected for this 
study, a teacher who remains in the profession with enthusiasm a teacher who left the 
profession after a year. It turns out that the critical points of their professional life story, 
in relation to the generation of professional beliefs, are identical, although not reflected 
in the same quality. 

Key words: 

teacher, beginning teacher, professional beliefs, life story 

 

Úvod  

Téma začínajících učitelů, profesionálů v regulované profesi učitele základní čí střední 
školy, a problematika jejich spokojenosti v profesi, patří k velmi diskutovaným a 
frekventovaným tématům (např. Gavora, 2002; Janík et al. 2017;  Juklová, 2013; 
Korthagen et al., 2012; Vítečková, 2018 atd.), a přesto, že je řešeno z různých pohledů, 
stále není uspokojivě dořešeno ve všech svých dimenzích. V rámci dlouhodobého 
výzkumu s názvem: Vybrané aspekty formování profesního přesvědčení začínajících 
učitelů bylo zjištěno, že jedním z fenoménů, který komfort a spokojenost učitelů 
v profesi ovlivňuje, a je takto prezentován samotnými učiteli, je profesní přesvědčení. 
Jde o multifaktoriální fenomén, který zde implicitně vysvětlujeme jako „víru v profesi a 
zároveň víru učitele v ní obstát“ (Ševčíková & Plischke, 2020). Straková a kolektiv 
(2014) definují profesní přesvědčení jako: „...osobitý soubor určitého typu znalostí, 
prožitků, zkušeností a postojů, která zásadním způsobem ovlivňuje činnost učitele.“ 
Zajímavé je i zjištění Gavory, že: „...učitelé se silným přesvědčením o svých 
kompetencích a schopnostech pracují úspěšně“ (srov. Petty, 1996, s. 68-69) a ti, kteří 
tak silné přesvědčení nemají, nedokáží své kompetence přiměřeně aktivovat, tedy sice 
kompetence mají, ale neumí je využít pro svou profesi, v praxi (Gavora in Janík & Švec 
a kol., 2009, s. 221), snad proto, že jim nevěří, že je nezahrnují do své víry, svého 
profesního přesvědčení. Profesním přesvědčením učitelů ve smyslu beliefs se 
celosvětově v rámci pedagogického výzkumu zabývají mnozí autoři (Bandura, 2016; 
Gregoire, 2003; Milner, 2005; Pajares, 1992; Rimm-Kaufman, 2006), a na jejich zjištění 
chceme navázat či je rozšířit. Začínajícího učitele definujeme dle Chudého a 
Neumeistra (2014, s. 23), jako učitele do tří let praxe. 
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Tato studie popisuje vazbu profesního přesvědčení na životní příběh učitele a jeho 
kritické incidenty a s tím následně spojovanou spokojenost či nespokojenost v profesi. 

Metodologie výzkumu 

Předkládáme zde výsledky výzkumu realizovaného v kvalitativním designu, ve smyslu 
epizodické komentované biografie (Gavora, 2001; Lukas, 2006), který se v rámci 
dlouhodobého šetření soustředil na parciální, původně validační, výstupy, které vzešly 
z narativní analýzy dvou unikátních extrémních případů začínajících učitelů.  Cílem této 
studie je popsat, vysvětlit a interpretovat vztahy a vazby mezi profesním přesvědčením 
a kritickými incidenty životního příběhu (Švaříček & Šeďová, 2014, s. 134), které 
ovlivňují a formují začínajícího učitele. Narace a respektování subjektivních reflexí 
konkrétních začínajících učitelů zde bylo záměrem. 

První životní příběh vypráví Adam, který v době výzkumu aprobovaně vyučoval 
předměty matematika a fyzika, byl třídním učitelem šestého ročníku základní školy 
(ZŠ), neaprobovaně vyučoval tělesnou výchovu a pracovní činnosti, odešel po roce 
praxe z profese. Druhý příběh vypráví Zora, která aprobovaně vyučovala předměty 
český a anglický jazyk, byla třídní učitelkou v devátém ročníku ZŠ, v profesi po prvním 
roce zůstala a vykazuje i deklaruje vysokou spokojenost a sebevědomí v profesi, ve 
které setrvala i v dalších letech. Oba respondenti byli poprvé osloveni v pololetí prvního 
roku své praxe a se zapojením do výzkumu souhlasili. Jména byla v zájmu anonymity a 
zachování soukromí pozměněna. 

Sběr dat probíhal metodou tzv. autonomního psaní (Švaříček & Šeďová, 2014, s. 129), 
kdy respondent spontánně, bez zásahu badatele, sepsal životní příběh své cesty 
k profesi. Data byla doplněna hloubkovými rozhovory s oběma respondenty s 
písemným záznamem pořízeným na místě, autorizovaným respondenty. 

Životní příběhy byly analyzovány s ohledem na kritické incidenty (Švaříček & Šeďová, 
2014, s. 134), které sami respondenti svazovali s utvářením fenoménu profesní 
přesvědčení. Byly vyhledávány, analyzovány, komparovány a interpretovány společné 
znaky jejich jinak zcela odlišných profesních epizod životních příběhů, a to cíleně ve 
vazbě na fenomén profesního přesvědčení a jeho vztah ke spokojenosti v profesi. 

Výsledky výzkumu 

V životním příběhu učitele byly zjištěny tzv. kritické incidenty, které zde vnímáme jako 
jevy, děje, události a podněty, které ovlivňují učitelovu profesní cestu, a to buď 
okamžitě, či postupně, střádáním podnětů. Každý kritický incident má svou strukturu, 
jakési zrání: na počátku se dá vysledovat iniciační fáze, podnět, po něm může, ale 
nemusí následovat průběh incidentu, růst, který trvá různě dlouhou dobu, a na závěr 
přichází kritický zlom. To je okamžik, kdy nastává v myšlení i jednání jedince změna, 
zde změna ve vazbě na profesi učitele, po které často následuje životní profesní 
rozhodnutí. U kritických incidentů nelze hovořit o časovém vymezení (Švaříček, 2011), 
ve smyslu: zlom nastane za rok, za dva... jedná se o vršení podnětů až ke kritické 
hranici. Iniciace, průběh i zlom v rámci kritického incidentu je každým jedincem 
reflektován jedinečně. Některé kritické incidenty se nikdy do bodu zlomu nedostanou a 
zůstávají ve fázi průběžné, jedná se o váhání o změně, nedostatečné přesvědčení, že 
změna je žádoucí. 

V rámci obou životních příběhů, které jsou zcela odlišné, extrémní, na opačných pólech 
kvality vztahu k profesi učitele, byly překvapivě odkryty shodné kritické incidenty. 

První respondent, Adam, se v roli učitele sebeprezentoval jako absolutně nespokojený 
a po roce odešel z profese. Své profesní přesvědčení hodnotil jako velmi nízké, až 
záporné. Deklaroval nevíru ve smysl práce učitele i obecně nevíru v moc a sílu výchovy 
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jako takové. Profese učitele nemá v jeho očích vysoký status, a jak přiznává, je to 
způsobeno také vlivem rodiny i okolní společnosti, které si podle něho učitelů neváží. 
Nikdy se netoužil stát učitelem, byla to nucená volba. V pregraduální případě dle svých 
vlastních slov trpěl, státní zkoušky absolvoval opakovaně a ne zcela dobrovolný nástup 
do profese ho zaskočil vysokými národy na řád a včasnou docházku do práce, na 
přípravy do výuky, včetně, jak uvádí: ...každodenního zápasu s nevychovanými fracky. 
Ve svém životě údajně nenašel mezi učiteli pozitivní vzor, spíš naopak. Kolektiv školy 
ho přijal dobře, ale vedení na něj údajně vyvíjelo tlak na výkon. 

Zora se v roli učitelky sebeprezentuje právě naopak. A to s výraznou intenzitou. Své 
profesní přesvědčení (víru v profesi i víru v sebe v ní obstát) hodnotí jako pozitivní a 
vysoké, ve smyslu: „...věřím v práci učitele, má smysl, otvírat dětem oči, vést je 
k vědění, ...je to krásná profese a já jsem na ni připravená, cítím se v ní dobře.“ Ke 
kritickým incidentům má kladné subjektivní postřehy, od dětství toužila být učitelkou, 
v její rodině i okolí má profese vysoký status. Zora má několik pozitivních vzorů od 
primárního vzdělávání až po vysokou školu. Pregraduální studium ji naplňovalo, dnes 
pokračuje v rámci doktorského studia a při tom stále vyučuje v základní škole. Oceňuje 
také první okamžiky nástupu do zaměstnání, kdy jí byla přidělena uvádějící učitelka, 
která ji úskalím prvního roku praxe provedla. 

Mezi významnými kritickými incidenty byly vysledovány tyto, vždy reflektované 
subjektivně: reflexe statusu profese učitele, aktuální společenská prezentace statusu 
učitele, reflexe učitelských vzorů, subjektivní výchovný optimismus/pesimismus, 
zkušenost s učiteli v rámci vzdělávací soustavy na různých stupních, zkušenost 
s vlastním učením a školou (institucí), volba profese, pregraduální příprava, první 
zkušenost v praxi učitele, podpora vedení a kolegů, subjektivní vnímání smysluplnosti a 
užitečnosti v profesi, řešení profesních situací. 

Ukázalo se, že pokud je učitel dostatečně přesvědčen o potřebě změny a sám ji chce 
realizovat, dojdou kritické incidenty do bodu zlomu (toužila jsem být učitelkou, rozhodla 
jsem se pro profesi a šla jsem studovat). V případě, že analyzujeme jedincovo profesní 
přesvědčení, jde o navršení argumentů pro profesní rozhodnutí o změně, kterou 
jedinec deklaruje výroky jako: chci se stát učitelkou, dosud jsem nevěděla jistě, zda 
chci být učitelkou, teď to vím... nastoupím k pregraduální přípravě, dosud jsem váhala... 
budu dobrou učitelkou... udělám vše pro to, abych byla dobrá učitelka...  

Profesní přesvědčení v podobě, jak je zde interpretováno, považujeme za víru v profesi 
a zároveň víru učitele, že v ní obstojí, že je na ni dosavadní profesní přípravou i celým 
svým životem dostatečně připraven, což reprezentují výroky respondentů ve smyslu: 
...věřím, ve smysluplnost učitelské práce, ....jsem přesvědčena, že mohu být dobrá 
učitelka, věřím, že jsem připravena, s překážkami si poradím... Tématem se zabýváme 
z pohledu reflexe učitele, nerozebíráme psychologické aspekty fenoménu.  

Z dosavadních zjištění můžeme konstatovat, že samotný fenomén profesního 
přesvědčení má dvě dimenze, a to složku stabilní a složku epizodní (Ševčíková & 
Plischke, 2020). Složka stabilní, stálá, až integrovaná do osobnosti, se vyvíjí často už 
od dětství. Je generována reflexí statusu profese, profesními vzory a z toho vyplývající 
touhou a přáním být učitelem (obdiv k profesi), a profiluje se většinou už před nástupem 
do praxe.  Složka epizodní, dynamická, se pak generuje zejména v jednotlivých 
profesních situacích v praxi tím, jak jsou zvládány a jak je jejich zvládání reflektováno a 
hodnoceno samotným učitelem. Tato složka je proměnlivá a jeví se, že významně 
ovlivnitelná kvalitou složky stabilní (Prostě věřím, že moje práce má smysl a drobné 
přešlapy a neúspěchy mě nezastaví...). Pokud učitel deklaruje silnou stabilní složku 
profesního přesvědčení, tedy věří, že profesní situace bude zvládat ke spokojenosti své 
i okolí, pak se i epizodní složka jeho profesního přesvědčení jeví jako posílená, což 
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v praxi znamená, že se učitel nevzdává a vždy hledá řešení profesních situací, 
nepodléhá beznaději. 

Diskuse 

Životní příběhy začínajících učitelů odkryly vazbu profesního přesvědčení na jednotlivé 
kritické incidenty životního příběhu učitele i jejich vzájemné vztahy. Pokud se kladný 
vztah respondenta k profesi formuje již od dětství, je posilován životními událostmi a 
změnami (kritickými incidenty) a následně dojde k završení zvolené profesní profilace 
úspěšným nástupem do praxe ve vysněné profesi, stabilní složka profesního 
přesvědčení je silná a podrží učitele i při drobných epizodách selhání a neúspěchů. 
Povzbuzuje ho k hledání řešení a v důvěře, že profesní situace zvládne ke spokojenosti 
své i spokojenosti okolí, že dostojí požadavkům společnosti na výkon profese učitele. 
To dokládáme životním příběhem Zory, která vykazuje vysokou spokojenost v profesi, 
ve které se cítí až komfortně.  

Pokud se ale profesní přesvědčení učitele dostatečně nezformovalo před nástupem do 
profese, pokud on sám neměl a nemá víru v pozitivní status profese, učitelem být 
nechtěl, neztotožnil se s profesí ani následně, nezvládá situace, nepřiznává si selhání a 
nehledá řešení, jeho profesní přesvědčení je nízké či negativně orientované, 
nedosahuje v profesi komfortu ani pocitu bezpečí. Což dokládáme případem 
začínajícího učitele Adama, který po roce z profese odešel. Zde je otázkou, zda by bylo 
možné tyto atributy měnit, například intenzivním přístupem v rámci pregraduální 
přípravy. Téma by si jistě zasloužilo hlubší zamyšlení. V rámci následného výzkumu tak 
máme v úmyslu učinit. 

Oba extrémní životní (profesní) příběhy příhodně demonstrují a podtrhují výsledky 
longitudinálního výzkumu (Ševčíková & Plischke, 2020) a korespondují s profesní 
epizodickou biografií (životním příběhem) respondentů. Limitem by mohl být malý počet 
respondentů a také to, že se jednalo o výrazně extrémní případy spokojenosti a na 
druhé straně nespokojenosti v profesi, nicméně algoritmus formování profesního 
přesvědčení (kritické incidenty) se u obou případů ukázal jednoznačně. 

Závěr  

Do této biografické studie byly zařazeny dva extrémní případy, učitelka, která 
s nadšením a zápalem setrvává v profesi a učitel, který odešel z profese po roce praxe. 
Ukazuje se, že kritické incidenty jejich profesního životního příběhu, ve vztahu ke 
generování profesního přesvědčení, jsou shodné, i když reflektované v různé kvalitě, 
jednou extrémně pozitivně, podruhé extrémně negativně. Učitel reflektující kritické 
incidenty svého životního příběhu tak, že jimi posiluje své profesní přesvědčení, víru 
v profesi i víru v sebe v ní obstát, má vysoký předpoklad spokojenosti v profesi a 
naopak. 
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