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          Táto štúdia ukazuje koncept a literatúru znalostného 

manažmentu, koncepčný model úspešného systému riadenia 

znalostí, ktorý sa v súčasnej dobe aplikuje vo výskume 

a v rozvoji firmy je prezentovaný a diskutovaný.  V práci je 

popísaný systém riadenia znalostí, jeho význam, vplyv na 

organizáciu,  nástroje a metódy systému manažérstva zna-

lostí, kľúčové indikátory výkonnosti. Praktická časť obsahuje 

výsledky z dotazníka a ich analýzu. Hlavným prínosom tejto 

práce je prezentovať a hodnotiť úrovne manažérstva znalostí 

v organizáciách na Slovensku. Je dôležité si uvedomiť, že 

riadenie znalostí nie je o riadenie znalostí kvôli znalosť 

samej. Celkovým cieľom je vytvárať hodnoty a zdokonaliť 

znalostné aktíva firmy na splnenie cieľov firmy. 
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   „Tou najväčšou výzvou stojacou pred manažérmi v rozvinutých krajinách je zvýšenie pro-

duktivity ľudí pracujúcich so znalosťami a zaisťujúcich služby.“ 

Peter Ferdinand Drucker 

 
 

Úvod 
 
 

          Scientia potentia est, lat. vo vedomosti je sila. To samo o sebe nie je revolučný 

pohľad, už dávno Adam Smith v práci Bohatstvo národov (1776), teória deľby práce bola v 

podstate ekonomická a organizačná teória poznania. V súčasnej ekonomickej dobe je pre-

žitie firmy veľmi dôležité.  Firmy musia disponovať aspoň jedným z troch  aktív: znalosti, 

lacná pracovná sila, prírodné zdroje.  Znalosti  sú zdrojom pre konkurencieschopnú  výho-

du v dlhodobom horizonte.  Je to kľúčový zdroj a kľúčové oblasti investícií v dnešnom pod-

nikaní firmy.  Avšak, firmy a organizácie majú doslova „masívne ťažkosti“ zhodnotenia ich 

investícií do vedomostí (Bornemann a Alwert, 2007) problémy strategicky a efektívne použí-

vať tento zdroj, t.j. ako určiť, zhrnúť, vizualizovať  súčasný stav poznania;  ako zabezpečiť 

prístup k rozptýleným a zle štruktúrovaným informáciám o súčasnom stave poznania; ako 

definovať, pochopiť, vizualizovať dopad poznatkov o výkone firmy;  ako posudzovať a hodno-

tiť stratégie a aktivity pre cielené zasahovanie do firmy prostredníctvom znalostí. Dispono-

vanie a riadenie znalostí odkrýva rôznu úroveň zrelosti firmy (Khatiban et al., 2010). Okrem 

toho znalosť nie je statický zdroj, ale dynamický (Kianto, 2008), podlieha ekonomickým 

a spoločenským zmenám, rastúcej a do všetkých oblastí zasahujúcej globalizácie. Otázka 

ako najlepšie využiť poznatky, zostáva nedostatočne zodpovedaná.   

           Manažment znalostí je oblasť, do ktorej spoločnosti sa často zdráhajú investovať, 

pretože to môže byť drahé riadne plniť, a je nesmierne ťažké určiť konkrétnu návratnosť 

investícií. Nič z toho neprebieha automaticky, to si vyžaduje čas a obetavosť.   

          Literatúra nedávno zaznamenala boom v počte publikácií zaoberajúcich sa otázkami  

organizačných znalostí a nehmotnými rozmermi organizácie (Von Krogh et al., 2001). 

 

 

Teoretické pohľady na manažérstvo znalostí 

 

           Manažment znalostí (MZ) ako disciplína bola ústredným bodom diskusie v uplynu-

lých desaťročiach.  V posledných rokoch sa význam MZ, široko uznávaný v priemyselne 

vyspelých ekonomikách, presunul z prírodných zdrojov až k duševného majetku.  Od roku 

1995 došlo k explózii  literatúry k vyvíjajúcemu sa konceptu MZ. Ako dodáva DeSouza 

(2011), MZ sa stal módnym pojmom. Teng a Song (2011) uvádzajú, že význam MZ už nie je 

viazaný na vedomosti firmy high-tech priemyslu, ale vstupuje do všetkých odvetví hospo-

https://managementmania.com/sk/peter-ferdinand-drucker
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dárstva.  Zack (2003) ďalej uvádza, že dokonca aj firmy v tradičných odvetviach, 

s materiálom ako je cement, môžu značne ťažiť z MZ. Podstata MZ je prospešná pre všetky 

odvetvia, či už vzdelávanie, bankovníctvo, telekomunikácie, produkciu / výrobu, a dokonca 

aj vo verejnom sektore. Manažment znalostí vyvolal značný záujem v podnikateľských 

a manažérskych kruhoch, vďaka svojej schopnosti poskytovať organizáciám strategické 

výsledky vzťahujúce sa k ziskovosti, konkurencieschopnosti a rozširovaniu kapacít (Chua, 

2009; Jeon Kim a Koh 2011). Riadenie znalostí je podporované ako dôležitý a nevyhnutný 

faktor pre organizačné prežitie a udržanie konkurencieschopnosti. Stručne povedané, pro-

gramy riadenia znalostí môžu poskytnúť pôsobivé prínosy pre jednotlivcov a organizácie, ak 

sú účelné, pevné, a orientované na činnosti. [7] 

 

 

 

Charakteristika manažérstva znalostí 

 

 

Schultze a Stabell (2004) uvádza, že vymedzenie MZ je náročné, pretože kompletné definície 

znalostí zostávajú nejasné. Definícia vedomostí priťahuje veľké množstvo dohadov (Daven-

port a Prusak, 1997). Kým informácie sú často považované za interpretované dátové popisy, 

znalosť je považovaná za akčne orientovanú informáciu, ktorá umožňuje prechod z informá-

cie do návodu. Mnoho organizácií sa topí v informačnom preťažení a túžia po poznaní (Kan-

ter, 1999). Jednoducho znalosti boli definované ako pozorovania a skúsenosti  získané v 

priebehu času (Borg et al., 1993) na zlepšenie pomeru kvality a úspešnosti opatrení (Alavi a 

Leidner, 1999, 2001). MZ sa stáva prioritou výskumu akademickej obce (Salmador a Bueno, 

2007) a firiem pre prideľovanie väčšieho podielu  výdavkov na jej realizáciu (Call, 2005). 

Jedná sa o zlúčenie pojmov prevzatých z umelej inteligencie, softvérového inžinierstva, ob-

chodného re-inžinieringu, procesov, riadenia ľudských zdrojov, organizačného správania, 

organizačného učenia a obchodných referenčných modelov (, Bontis, 2001, Nonaka 1994). 

Manažment znalostí je definovaný ako identifikácia, optimalizácia a aktívne riadenie intelek-

tuálneho majetku s cieľom vytvárať hodnoty, zvýšiť produktivitu a získať a udržať si konku-

renčnú výhodu (Webb, 1998). Tiež sa definuje ako proces identifikácie/ vytvárania, asimilá-

cie a uplatňovania organizačných znalostí s cieľom využiť nové príležitosti a zvýšiť výkon-

nosť organizácie (Yang, 2011).  Znalosti sú skryté aktívum, Manažment znalostí je spôsob 

ako využiť a premeniť znalosti ako aktívum pre organizačné použitie a zdokonalenie. Gold et 

al.  (2001) identifikoval riadenie znalostí ako proces, ktorý sa skladá zo štyroch rozmerov 

činnosti znalostného manažmentu: získavanie vedomostí, konverzia vedomostí, využitie 

znalostí a ochrana znalostí.  Znalostný manažment bol popisovaný ako hlavná hnacia sila 

organizačného výkonu (Bouaa,  Venkitachalam, 2013) a jeden z najdôležitejších zdrojov pre 

prežitie a prosperitu organizácie (Kamhawi, 2012). 



4 

 

Manažérstvo1 znalostí2 (riadenie znalostí, MZ)  je integrovaný prístup pre identifikovanie, 

zachytávanie, vyhodnocovanie, získavanie a zdieľanie všetkých informácii v organizácii. Tie-

to informácie3 môžu byť obsiahnuté v databázach, dokumentoch, politikách, procedúrach, 

skúsenostiach a expertíze samotných zamestnancov. Sú vyselektované na základe údajov.4 

 

                                                           
1 Manažérstvo: koordinované činnosti k vedeniu a riadeniu organizácie. Manažérstvo môže 

zahŕňať stanovenie politík, cieľov a procesov k dosiahnutiu cieľa. Práca ľudí v organizáciách 

sa odohráva prostredníctvom ich činností, ktoré je potrebné rozvrhovať do organizačnej 

štruktúry, a priraďovať konkrétnym pracovníkom na konkrétnych pracovných miestach. [5]   

 

2 Znalosť: Znalosť je významový útvar tvorený systémom poznatkov; vzájomne previazaná 

(meniteľná, doplniteľná) štruktúra súvisiacich poznatkov, ktorú možno použiť v interakcii 

so svetom. Znalosť niečoho znamená vlastniť jemu zodpovedajúcu reprezentáciu v podobe 

dostatočne verného a presného kognitívneho modelu vrátane spôsobilosti vykonávať s tým 

rôzne kognitívne operácie. Na základe a v rozsahu týchto operácií dokáže človek (aj počítač) 
predvídať a predpovedať to, čo sa musí, alebo môže v reálnom svete odohrať. Znalosť je fi-

nálna komplexná informácia s naznačením jej praktického využitia. Nositeľmi znalostí sú 

experti. Znalosť je informácia transformovaná do roviny praktického uplatnenia a použitia. 

Tacitná znalosť je: 

• ukrytá v podvedomí ľudí, 

• nie je možné ju formalizovať, 
• je ovplyvnená ideami, nápadmi, rutinou, hodnotami, emóciami, 

• je v silnom zväzku a v prepojení s konkrétnymi činnosťami a pracovnými postupmi, 

• je súborom skúseností, intuície, schopností a iných predstáv (napr. osobných), 

• má vysoko osobný charakter. [3] 

Explicitná znalosť je znalosť, ktorú môžeme vyjadriť nejakým formalizovaným spôsobom. Po 
explicitnom vyjadrení môžeme vlastne povedať, že to je informácia. [4] 

 

3 Informácia: Informácia zahrňuje v sebe správu spolu s jej významom pre príjemcu. Je to 

správa, ktorá vyjadruje istý stav, slúži nejakému cieľu alebo vyvoláva nejakú akciu. Správa 

sa stáva informáciou buď v dôsledku ľudskej interpretácie alebo tým, že ju spracujú algo-
ritmy, alebo že je uložená v súboroch. Podľa Shannonovej teórie informácií je informácia 

mierou stredného informačného obsahu, prenositeľného daným kódovaním.  

Základné charakteristiky informácie: 

 možno ju merať - jej množstvo (kvantitu), napr. na pošte sa platí za telegram podľa 
počtu slov (počet slov je vyjadrením množstva informácie) 

 má svojho adresáta - pre ktorého môže, ale nemusí mať význam. Z tohto hľadiska 
teda môžeme informácie rozdeliť na užitočné a neužitočné [2]  

 

4 Údaj: Údaj je každá správa (alebo jej časť) bez ohľadu na to, či má pre nás nejaký infor-

mačný obsah alebo nie – inými slovami – či nám daná správa povie niečo nové, alebo nie. 

Údaje sú správy, ktoré vyjadrujú určité fakty o procesoch, alebo prvkoch reálneho sveta. 
Údajmi môžu byť písmená, čísla, slová, znaky, prípadne ich kombinácie. Všetky údaje nesú 

určitý informačný obsah – informáciu. Ak nám daný údaj nepovie nič nového, hovoríme, že 

jeho informačný obsah je nulový. 

Podľa stanoveného cieľa môžeme údaje zoskupovať rôznymi spôsobmi: 

 na vstupné údaje a výstupné údaje, 

 na numerické údaje a alfanumerické údaje, 

 na aktívne údaje a pasívne údaje. [1] 
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Tab. 1 Výhody manažmentu znalostí  (Mládková, 2004) 

 

uvedomenie si, čo sú to znalosti a ako ich je možné riadiť, 

schopnosť využiť jednu z dvoch základných stratégií riadenia znalostí, 

vytypovať kľúčových znalostných pracovníkov vo firme, 

identifikovať miesta vo firme, kde sa nachádzajú dôležité znalosti, 

spriechodniť komunikačné a znalostné kanály, 

poskytnutie nástrojov pre riadenie a kontrolu znalostí a intelektuálneho kapitálu vo 

firme. 

      

 

 

          Odborníci sa často venujú len jednej oblasti MZ a pomaly sa separujú dve paradigmy, 

ktoré načrtol K. Sveiby ako akési stopy (tracks) – stopa informačných technológií a stopa 

sociálna. 

          Technologické poňatie MZ, nazývané ako „tvrdé“ alebo euro-americké: dôraz je klade-

ný na využitie informačných a znalostných technológií a na prácu s explicitnými znalosťa-

mi, ktoré majú podľa odborníkov z tejto oblasti objektívny charakter a možno ich prenášať. 

Primárnym cieľom v tomto zmysle je potom znalosti vytvárať, kodifikovať, uchovávať a pre-

nášať. Dalo by sa povedať, že znalosť sa v tomto kontexte často dostáva na úroveň informá-

cie. Typickým príkladom je vytváranie nástrojov na dolovanie dát, dolovanie textov, strojové 

učenie, spracovanie prirodzeného jazyka a pod.  

          Sociálne poňatie MZ, nazývané ako „mäkké“ alebo japonské: dôraz sa presúva na 

tacitné znalosti, ktoré majú subjektívnu povahu, preto aj ich zachytávanie, spracovávanie a 

rozširovanie je problematické a pozornosť smeruje na samotných ľudí ako znalostných pra-

covníkov. Organizácia samotná nemôže vytvárať tacitné znalosti, môže ale vytvárať prostre-

die, ktoré bude ich tvorbu podporovať. Preto v tomto prípade nemôžeme hovoriť o riadení 

znalostí, ale o riadení znalostných pracovníkov a o vytváraní vhodného prostredia (Trune-

ček, 2004). [8] 
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Obr. 1 Riadenie znalostí a vzťah rozsahu a typu znalostí, vzhľadom ku stupňu ma-

nažovania znalostí v organizácii* 

 

 

 

 

 (*Základný stupeň bežných organizácií je pokrytie "KNOW WHAT" a "KNOW HOW", manažment zna-

lostí dokáže pokryť aj "KNOW WHY" oblasť znalostí, teda odpovedať na otázky, prečo je daná znalosť 

dôležitá, nielen ako má byť použitá. Najvyšší stupeň použitia znalostí v organizácii je "CARE WHY" 

(starať sa o nadšenie ľudí), odpovedá na otázku prečo použiť a ako použiť danú znalosť tak, aby pod-

porila nadšenie ľudí, ich zanietenosť.) 
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Manažment znalostí (MZ) nie je:  

 MZ nie je znalostné inžinierstvo (ZI) - cieľom ZI je znalosti implementovať do umelé-

ho systému, na začiatku procesu je človek, ktorý sa potom odbúrava. Na rozdiel od 

toho, v MZ je človek v celom procese. 

 MZ nie je technické riešenie (napr. Intranet), pre MZ nie je potrebné použiť výpočto-

vú techniku, tá môže byť použitá, ale dôraz je na znalostiach. 

 MZ nie je jednorázové riešenie, je nutná dlhodobá investícia, dôraz je na ľuďoch, 

ktorý sa musia efektívne dorozumieť. 

         Tvorba znalostí je v prvom rade ľudský proces; technológia môže uľahčiť tvorbu zna-

lostí, ale nemôže nahradiť ľudí.   

 

 

Systém manažérstva znalostí 

 

 

          Hlavnou myšlienkou MZ je spojiť „znalostné body“, čiže tých čo znalosti poskytujú 

a tých čo znalosti hľadajú. Okrem toho môže obsahovať tvorenie nových znalostí, alebo sa 

zaoberať len zdieľaním, uchovávaním a zlepšovaním už existujúcich znalostí. 

MZ nie je riadenie znalostí len pre to aby sme vedeli, kde sú znalosti. Tieto znalosti musia 

byť využiteľné a dostupné pre ostatných. 

Veľmi dôležité je vytvoriť prostredie pre fungovanie tohto systému: 

1) MZ Stratégia: Pokúsiť sa bez prípravy zaviesť niečo je strata času, financií 

a nadšenia všetkých strán. Stratégia MZ musí byť v súlade so stratégiou organizácie. 

Cieľom nie je riadiť úplne všetky znalosti a vedomosti, ktoré existujú. Cieľom je ria-

diť len to, čo je relevantné pre organizáciu a pomáha produkovať vyšší zisk a kvalit-

nejšie produkty. 

2) Organizačná kultúra: Aj najlepší plán skončí predtým než začal bez vytvorenia pro-

stredia pre jeho uskutočnenie. Organizačná kultúra ovplyvňuje spôsob akým za-

mestnanci komunikujú, ako sa vytvárajú znalosti a odpor ku zmenám. 

3) Procesy v organizácii: Dobrý plán a dobré prostredie neznamenajú automaticky ús-

pech. MZ nie je možné aplikovať na systém bez informácii. Procesy musia bežať 

a produkovať informácie. 

4) Riadenie a vodcovstvo: Bez správneho riadenia sa nedá dostať do cieľa. 

5) Správne implementované technológie a nástroje. 

6) Politika organizácie. [9] 
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Obr. 2 Prostredie systému manažérstva znalostí 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Roly a pozície v MZ  

 

 

         Keď je v organizácii správne prostredie pre zavedenie MZ, je užitočné vytvoriť tým za-

mestnancov, ktorý bude zodpovedný za správne využívanie systému. Nie všetky roly/pozície 

musia byť vytvorené pre fungovanie tímu, alebo celá oblasť MZ je zaintegrovaná do všeo-

becnejších oddelení. Každá pozícia hrá určité roly v celom systéme, ktoré budú podrobnejšie 

rozpísané. [9] 

         CKO a CLO. Najdôležitejšie pre vytvorenie tímu je vytvorenie pozície Chief Knowledge 

Officer (CKO) alebo Chief Learning Officer (CLO).5 V slovenčine je oboje znalostný manažér, 

ale ich právomoci/roly/povinnosti sú odlišné. Obidve pozície patria do C-Suite systému, 

ďalšie pozície ktoré tam patria sú CEO (Chief Executive Officer - výkonný riaditeľ), CFO 

(Chief Financial Officer - finančný riaditeľ) a ďalšie. 

je líder organizácie, ktorý má na starosti maximalizáciu hodnoty za pomoci vedomostí. 

Okrem toho riadi intelektuálny kapitál a celý systém MZ. Na druhej strane, musí mať široké 
                                                           
5 CKO C-Suite: Skupina riaditeľov, ktorý majú v názve svojej pozície Chief. Napríklad Chief 

Executive Officer (CEO), Chief Financial Officer (CFO), Chief Technology Officer (CTO). 

V súčasnosti sa tieto pozície neprekladajú do slovenčiny, ale existujú ekvivalentné pozície. 
CEO je výkonný riaditeľ, CFO je ekonomický/finančný riaditeľ, CTO je technický riaditeľ. 

Pomenovanie C-Suite sa objavilo po prvý krát v časopise The Economist v roku 2012. [6] 
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spektrum zručností. Absolútnym základom je znalosť projektového riadenia, vodcovstvo, 

práca v tíme a byť agentom zmeny. Ďalšie zručnosti zahŕňajú hlavne zvládanie vzťahov na 

oddelení alebo v tíme, interpersonálne zručnosti a schopnosť vidieť veci v širších súvislos-

tiach. 

          Roly pre CKO. CKO ako ikona zdieľania vedomostí: CKO je ikonou alebo symbolom, za 

ktorým chodia ostatní zamestnanci pre radu. Existujú štyri dôvody prečo by mal CKO zas-

távať túto rolu: Podporujú stabilitu počas problematických období, zabezpečujú rýchlejšiu 

dodávku výrobkov alebo služieb, vytvárajú vysokú efektivity v zdieľaní informácii 

a podporujú špecializáciu, vďaka čomu je špecializácia možná. 

     Okrem toho dáva odpoveď na to ako sme si vedomí čo chceme: 

          CKO ako ikona dôvery: Dôvera je nutnou podmienkou pre inovatívnu organizáciu. 

CKO by mal byť dôveryhodná osoba, čo sa môže prejaviť hlavne počas brainstormingov. Ak 

si nie je člen tímu istý, či môže dôverovať svojmu nadriadenému, pravdepodobne zatají ná-

pad, ktorý by vyriešil problém a radšej povedal generický nápad bez nádeje na úspech. 

Okrem toho musí prísť na to, kto len hromadí znalosti a neposúva ich ďalej. Toto správanie 

je silno nežiadúce a je potrebné vykonať nápravné opatrenia. 

           CKO ako absolútny tréner: Oddelenie ľudských zdrojov a CKO musia spolupracovať 

hlavne v oblasti tréningov a učenia zamestnancov. Priebežne by mala prebehnúť kontrola 

využívaných metód a testov a snažiť sa zlepšiť ich efektivitu.  

          CKO ako znalec IT: Informačné technológie sú zlatá baňa pre znalosti. Denne sa vy-

mieňajú emaily, dokumenty, tabuľky, dotazy, požiadavky, sťažnosti, a ďalšie, prostredníc-

tvom počítačov, mobilov alebo iných zariadení. Náplňou práce CKO ale nie je prechádzať 

všetky tieto interakcie a hľadať niečo užitočné. Databázy sú v tejto oblasti oveľa viac nápo-

mocné. Doba papierových brožúrok, certifikátov a dokumentov sa pomaly končí. Všetko sa 

digitalizuje a preto je oveľa jednoduchšie a efektívnejšie využiť niektorý z nástrojov na ria-

denie dokumentácie v databázach za pomoci metadát alebo atribútov. Vďaka tomu je možné 

nájsť dokument v databáze podľa jeho obsahu. 

          CKO ako účtovník: CKO síce nemá na starosti finančné oddelenie alebo plánovanie 

rozpočtu, ale nemal by mu byť cudzí ani svet financií. Účtovníci vytvárajú nové metódy ako 

spočítať nehmotné pasíva a aktíva, ale znalosti sú akoby úplne mimo rámca. CKO by mal 

byť schopný vyčísliť aspoň približnú hodnotu pre znalosti v organizácii. V súčasnosti nie je 

možné vyčísliť, koľko má ktorá znalosť hodnotu, pretože metódy na ich výpočet sú primitív-

ne. Pre interné účely je to ale veľmi dôležitý ukazovateľ. [10] 

         CLO. CLO je v preklade do slovenčiny riaditeľ vzdelávania. Môže to byť expert na 

vzdelávanie, na organizačné alebo osobnostné tréningy, s titulom vo vzdelávaní. Jeho hlav-

nou úlohou je riadiť tréningy, kurzy a zlepšovať metódy používané vo vzdelávaní. V rámci 

systému C-Suite podlieha CEO, spolupracuje s technickým riaditeľom (CTO), pretože vzde-

lávanie zahŕňa technologický posun, a vzájomne si pomáha s CKO pri zisťovaní, ktoré zna-

losti by sa mali zamestnanci naučiť. Na rozdiel od CKO nemá presne špecifické roly, aj keď 
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existujú určité stereotypy, ktoré by mohol mať [11]. 

 

Knowledge Manager. 

          O stupeň nižšie pod CKO je manažér znalostí. Táto pozícia nemusí byť stabilná, je to 

všeobecný pojem pre výkonného pracovníka, ktorý spolupracuje s CKO na riadení aktivít 

MZ. Príkladom projektov, na ktorých by mohol pracovať je napríklad strategizácia MZ 

a riadenia zmien. 

 

MZ Šampióni. 

          Šampióni existujú vo viacerých nástrojoch riadenia kvality (napríklad Balanced 

Scorecard) a ich náplň práce je identická aj v MZ. Podporovať aktivity, ktoré napomáhajú 

zvyšovať nadšenie a iniciatívu. Napríklad navrhnutím nového/lepšieho intranetu, vytvorenie 

systému kategorizácie. 

 

Knowledge Navigator. 

          Navigátor je prostredník medzi zdrojom znalostí a zamestnancom, ktorý túto znalosť 

potrebuje. Nie je to pozícia, ale len rola, ktorú má člen tímu. 

Okrem týchto rolí existujú ďalšie, napríklad archivár, editor, analytik, systémový inžinier, 

ale ich roly nie sú využívané vo veľkom množstve organizácii a sú zlúčené so všeobecnými 

pozíciami v organizácii. [15] 

 

Prekážky manažérstva znalostí 

 

           Manažérstvo znalostí bol kedysi módny pojem, ktorý stratil časť svojej popularity 

kvôli rôznym prekážkam. Tieto prekážky sa delia na dve skupiny: príčiny a následky. 

Hlavné príčiny sú: 

 Nedostatok výkonnostných indikátorov a merateľných výhod 

 Nedostatočná podpora vrcholovým manažmentom 

 Nedostatočné plánovanie, dizajn, koordinácia a vyhodnotenie 

 Nedostatočné schopnosti znalostných pracovníkov a manažérov 

 Problémy s organizačnou kultúrou 

 Nesprávne vytvorená organizačná štruktúra 

Hlavné následky sú: 

 Nedostatok podpory zamestnancov 

 Nedostatok vhodnosti, kvality a využiteľnosti 

 Príliš veľký dôraz na formálne učenie sa a systematizáciu 

 Nevhodná implementácia technológií 

 Nevhodné plánovanie rozpočtu 

 Nedostatok zodpovednosti a vlastníctva 
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 Strata znalostí z dôvodov odchodu do dôchodku alebo prepustenia personálu 

 Medzi týmito príčinami a následkami môže existovať veľmi komplikovaný vzťah. 

Jedna príčina môže zapríčiniť viac následkov, alebo následok zapríčiní ďalší násle-

dok ako domino. 
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2 Nástroje a metódy MZ 

 

 

          Nástroje a metódy MZ sa dajú rozdeliť do dvoch skupín, tie ktoré primárne využívajú 

informačné technológie (IT) a tie ktoré nevyužívajú IT. K nástrojom, ktoré nevyužívajú IT 

možno zaradiť: 

 

Brainstorming. 

          Brainstorming je jednoduchý nástroj, v ktorom sa skupina ľudí snaží prísť s novými 

a/alebo nezvyčajnými riešeniami problému. Brainstorming má dve fázy. V prvej nie sú za-

vrhnuté žiadne nápady, bez ohľadu na ich realizovateľnosť. V druhej fáze sa účastníci vy-

jadria v „pozitívnom“ zmysle ku každému návrhu. Najprv vyjadria čo si o tom myslia 

a potom vymenujú všetky chyby, ktoré nápad má. 

          Brainstorming je užitočný všade, kde je nutné veľké množstvo nápadov. Na druhej 

strane, je nevhodný ak vieme, že problém má jedno riešenie, ktoré je nutné analyzovať.  

Brainstorming sa dá použiť v akejkoľvek situácii v ktorej si 2+ ľudia vedia nájsť miesto, kde 

môžu pracovať. 

 

Učenie sa a zaznamenávanie nápadov. 

          Väčšina organizácií by chcela byť kreatívnejšia, produkovať viac nápadov, učiť sa 

rýchlejšie a všetky nové vedomosti premietnuť do znalostí pre zdieľanie a využívanie. Vo 

väčšine organizácii jednotlivci a tímy robia presne to, ale organizácia nie je schopná spraco-

vávať tieto novinky správne. 

          V súčasnosti sa stáva samozrejmosťou nespoliehať sa len na svoju pamäť, ale zapiso-

vať niekam interakcie, termíny a požiadavky. Zapisovať si ale nápady nie je až také bežné 

na individuálnej úrovni. Zápisníky, počítač, blogy, to všetko môže slúžiť ako miesto kam sa 

dá zapísať všetko dôležité, alebo v tom okamihu síce menej dôležité, ale v budúcnosti možno 

dôležité. 

          Zaznamenávanie nápadov je jednoduchšie prostredníctvom elektronickej formy, pre-

tože je menšia šanca pomýliť sa. Podľa prieskumov sa 10% zamestnancov páči zaznamená-

vať si nápady a postrehy. Čiže 90% zamestnancov sa musí naučiť pracovať týmto spôso-

bom. 

 

Peer Assist. 

          Organizácia British Petroleum má tento nástroj ako súčasť „učenia sa pred kona-

ním“, čiže získať vedomosti od spolupracovníkov pred začatím projektu. Počas týchto stret-

nutí sa rozoberá projekt a problémy/obavy spojené s jeho fázami. 

          Dôvod prečo tento nástroj existuje, je zjednodušenie a urýchlenie riešenia nových 

komplexných problémov. Členovia projektového tímu nemusia vždy vidieť správne riešenie, 

alebo akékoľvek riešenie.  
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Správa o učení sa 

          Po projekte sa vykonáva spätná väzba od všetkých zainteresovaných strán 

o spokojnosti s projektom, „Čo nové sme sa naučili“ správ, aké problém sa vyskytli a ako 

sme ich riešili. Tieto spätné väzby sú neoceniteľné a zároveň nedostatočné. Správy o učení 

sa sú spätné väzby po každej udalosti. Môže ísť o malú udalosť, alebo časť väčšej udalosti, 

ako napríklad stretnutie pre projektové plánovanie. 

          Tieto malé spätné väzby by sa mali vykonávať okamžite. Najlepšie je vyhradiť si určitý 

čas v rámci stretnutia tímu a podeliť sa o svoje myšlienky. Ktokoľvek z tímu môže byť mo-

derátor, ale je lepšie ak to nie projektový manažér, ktorý vedie formálne stretnutie. Úlohou 

moderátora je vytvoriť prostredie v ktorom sa členovia tímu môžu podeliť o svoje postrehy 

a zamedziť presadzovaniu svojho postoja alebo kritike. 

Toto stretnutie má dať odpoveď na 4 otázky: 

 Čo sa malo stať? 

 Čo sa skutočne stalo? 

 Prečo sa to stalo? 

 Čo sme sa naučili? 

          Moderátor má za úlohu zistiť postoj členov tímu k tomu čo sa stalo/čo sa malo stať 

a nie len povedať čo sa stalo a ako to bolo/nebolo odstránené. 

 

Rozprávanie príbehov. 

          Rozprávanie je veľmi stará technika. Je vložená do našej kultúry; Bola to prvotná 

forma rodinnej zábavy pred vynálezom televízie (čo je iný prostriedok pre rozprávanie), je 

majstrovsky zvládnutá kompetentnými politikmi a novinármi a zostáva ako jeden z naj-

účinnejších spôsobov, ako sa dostať ku niekomu a pohnúť ich tam kam chcete. 

Príbehy môžu byť použité na formovanie vízie, odovzdávať poznanie a múdrosti, a utvárať 

identitu a organizačnú kultúru. Rozprávanie je považované za jeden z najúčinnejších a 

vplyvných techník, a bolo dokumentované vo veľkej miere v mnohých oblastiach. Sole & 

Wilson určili úlohu rozprávania takto: 

 Zdieľať normy a hodnoty: Príbehy pôsobia ako médium pre odovzdávanie hodnôt a 

vytváranie vízie. 

 Rozvíjať dôveru a oddanosť: Osobné príbehy môžu komunikovať vlastné schopnosti 

a odhodlanie, rovnako ako prejaviť otvorenosť zdieľaním niečoho osobného. Organi-

začné príbehy ovplyvňujú vnímanie dôveryhodnosti organizácie(či už pozitívne alebo 

negatívne). 

 Podeľte sa o tacitné znalosti: Umožňuje užívateľom vyjadriť tacitné znalosti a komu-

nikovať s pocitom, ktorý im pomáha sprostredkovať viac ako si myslia, že vedia 

 Uľahčovať odnaučovanie. 

 Generovať citové puto. 
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Collaborative Physical Workspace. 

          Pracovisko je najdôležitejšia časť tvorby znalostí. Keď zdieľame vedomosti, robíme to 

zvyčajne tvárou v tvár; diskutujeme, vedieme dialóg alebo sa len niečo pýtame. Pracovisko je 

miesto, kde sa tieto výmeny dejú a je v najlepšom záujme postarať sa o to, aby sa ľudia 

mohli stretávať. 

           „Máme stoly pre všetkých, miestnosti pre porady a priestory pre obchodné jednania. 

Čo ešte potrebujeme?“ Toto a podobné tvrdenia sú správne, ale nie sú dostačujúce. Neexis-

tuje jednoznačný návod ako vytvoriť pracovisko, ktoré podporuje MZ. Záleží na druhu vyko-

návanej práce a kultúre organizácie. Dobré pracovné prostredie neznamená luxusné kance-

lárie, ale pochopenie ako ľudia spolupracujú alebo zdieľajú vedomosti, a vytvoriť prostredie, 

ktoré to podporuje. 

          Medzi príklady by sa dali zaradiť priestory pre tímovú spoluprácu, priestory pre tes-

tovanie. 

          Samozrejme, samotní zamestnanci budú využívať tieto priestory, preto je dobré pora-

diť sa s nimi ako pracujú a ako by im mohla zmena, alebo vytvorenie, fyzického pracovného 

prostredia umožniť lepšie spolupracovať s ostatnými. 

 

Existujú teda ďalšie metódy, ktoré využívajú IT, ku ktorým patria: 

 

Virtuálne pracovisko pre spoluprácu. 

          Je to prostredie, ktoré je vytvorené pre tímy, ktoré sú dočasné a geograficky rozdele-

né. Z pohľadu užívateľa, toto prostredie ponúka stály virtuálny priestor v ktorom aplikácie, 

dokumenty a ľudia majú priamy prístup ku miestnostiam, poschodiam a budovám. 

Z technického pohľadu  je to model pre integrovanie rozličných schopností spolupracovať. 

Miestnosti a poschodia sú metafora pre priestor pre spoluprácu. Každá miestnosť ponúka 

kontext pre spoluprácu. Miestnosti môžu byť pomenované a popísané. Poschodia sú grafic-

ky rozdelené pre lepšiu orientáciu. Užívatelia sa môžu pohybovať vo virtuálnej budove po-

mocou mapy alebo textovo. [15] 

 

Knowledge Bases (KB). 

          Pre začiatok je dobré odhaliť kľúčové oblasti, ktoré ak by sa riadili správne, zlepšil by 

sa výkon organizácie ako celku. 

          KB ale nie je tradičná databáza, pretože databáza je centrálne riadená databázovým 

manažérom alebo administrátorom. Okrem toho, do tradičnej databázy je veľmi kompliko-

vané zadať svoj názor na tému. Pre vyriešenie tohto problému boli vytvorené databázy typu 

„wiki“. 

          Wiki je štruktúrou veľmi jednoduchá databáza. Každá stránka má v skutočnosti 2 

stránky. Jedna je určená pre zobrazenie obsahu, druhá je pre diskusie. Najznámejším prí-

kladom wiki je Wikipedia. Wiki je veľmi užitočná ak sú znalosti neštruktúrované. Tento ná-

stroj je často využívaný hlavne malými a strednými organizáciami. 
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Na rozdiel od Wikipedie, ktorá je voľne editovateľná kýmkoľvek na svete, je možné využívať 

databázy wiki aj interne. 

 

Blogy. 

          Blog je veľmi jednoduchá stránka zameraná na jednu tému alebo úzku skupinu tém. 

Na rozdiel od bežnej internetovej stránky sa ku blogu môže vyjadriť ktokoľvek, pokiaľ to 

autor umožňuje. A na rozdiel od databázy wikia, blog nemôže editovať nikto okrem autora. 

Hlavnou výhodou blogu je možnosť zdieľať informácie s publikom o určitých témach.  

Využívanie blogu sa môže zdať ako príliš jednoduchý a nie veľmi užitočný nástroj pre orga-

nizáciu. Blog stráca význam ak sa používa len interne. Okrem toho, nevýhodou blogu je 

nemožnosť aktualizovať staré príspevky, v čom wikia vyniká. 

Silnou stránkou blogu je schopnosť zaujať ľudí a poskytnúť im nové informácie. Časom sa 

z blogu môže stať veľmi užitočná zbierka informácii v ktorej sa dá vyhľadávať. Tak ako väč-

šina nástrojov, blog sa stáva významnejší s časom. Preto je nutné pridávať nové príspevky v 

krátkych časových intervaloch (maximálne týždne). 

 

VoIP 

          VoIP znamená Voice over internet protocol, alebo hlas cez internetový protokol. 

Prečo používať VoIP: Ponúka spôsob komunikácie s ľuďmi kdekoľvek na svete, pokiaľ majú 

internet. Ak sa k tomu pridá aj video hovor, predstavuje to silný nástroj pre učenie sa. Zdie-

ľanie obrazovky ponúka možnosť prezentovať informácie v zrozumiteľnej forme a s vysokou 

mierou interaktivity. 

VoIP má ale 4 problémy: 

 Legálnosť: V niektorých krajinách je zakázané používať VoIP, pretože vláda chráni 

telefónnych poskytovateľov. 

 Kvalita hovoru: V súčasnosti je to čím ďalej tým menší problém vďaka pokroku 

v prenose zvuku, ale stále je potrebné mať výkonné zariadenie na oboch stranách 

pre dobrú kvalitu. 

 Kvalita videa: Na rozdiel od zvuku, video je oveľa väčší problém, pretože je potrebný 

väčšie množstvo dát. Ak je kvalita videa veľmi dôležitá, na trhu sú riešenia, ktoré za-

ručia kvalitu obrazu. 

 Firewall: Firewall je program, ktorý zamedzuje prístupu na niektoré služby, alebo 

službám zvonku. Je teda možné, že VoIP je v zakázaných službách a preto je nepou-

žiteľný. 

          Tieto nástroje sú skôr všeobecného charakteru a ich prínos je otázny v závislosti na 

druhu vedomostí alebo informácii, ktoré chce organizácia získať. Nasledujúce nástroje sú 

vytvorené priamo pre potreby MZ a ich prínos je oveľa väčší. To neznamená, že sú lepšie na 

zbieranie informácii. Rozdiel je v tom, že predchádzajúce nástroje sú skôr vhodné na na-

štartovanie systému MZ a časom sa stávajú menej užitočné. 
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Medzi ďalšie významné nástroje manažmentu znalostí sa zaraďujú taktiež: 

 

Knowledge Scorecard. 

          Inak nazývaný aj Vedomostný plán kompetencii, Knowledge Scorecard je personálny 

kompetenčný plán, ktorý zamestnancom umožňuje zlepšovať svoje kritické zručnosti, aby 

sa stali lepšími znalostnými zamestnancami. 

Knowledge Scorecard má 3 základné úrovne (4 v organizáciách, ktoré sú zamerané na zna-

losti): 

 Pochopenie a uvedomenie si určitej zručnosti. 

 Vedieť uplatniť danú zručnosť, ale nie konzistentne. 

 Preukázať schopnosť využívať danú zručnosť bez problémov. 

 Byť schopný naučiť ostatných túto vedomosť. 

V niektorých organizáciách sa vytvorili ďalšie úrovne: 

 Byť lídrom v danej oblasti. 

 Byť úplne najlepší v danej oblasti na trhu. 

  

Mapovanie znalostí. 

          Mapovanie znalostí je proces, pri ktorom môžu organizáciám identifikovať a kategori-

zovať znalostné aktíva v rámci svojej organizácie, napríklad ľudia, procesy, obsah a techno-

lógie. To umožňuje organizácii využiť existujúce odborné znalosti v organizácii, rovnako ako 

identifikovať prekážky a obmedzenia k naplneniu strategických cieľov a zámerov.  

          To znamená, že mapa znalostí sa líši v závislosti na znalostnej stratégii organizácie. 

Ak sa zameriava na kodifikáciu a znovuvyužitie explicitných znalostí, mapa bude plnená 

explicitnými znalosťami, ako najdôležitejšie dokumenty, obsah na intranete a transakčných 

dát so zákazníkmi, atď. Na druhej stranu, ak sa firma zameriava na zvýšenie schopností 

jednotlivcov, mapa sa skladá z tacitných znalosti, ako je napríklad know-how a sociálne 

siete, atď. Mapovanie znalostí zahŕňa všetky procesy a nástroje pre vykreslenie perspektív, 

zdrojov tokov a obmedzení znalostí v rámci organizácie. Konečná mapa môže mať niekoľko 

foriem, od obrázkovej reprezentácie po spojené témy alebo koncepčnej mapy, zoznam zásob, 

matice aktív pre kľúčové procesy. [13] 

 

Mentoring. 

          Mentoring je metóda vzdelávania na pracovisku. Ide o pomerne neformálne spôsob 

vzdelávania. Vzdelávajú pracovník si zvolí svojho vedúceho vzdelávanie - mentora - a volí si 

tiež intenzitu a formu vzdelávania. Mentor funguje ako pomocník a sprievodca po celú dobu 

vzdelávania, motivuje študenta pracovníka a poskytuje mu aj spätnú väzbu. 

           Mentorovanie je veľmi dobré pre naštartovanie nového zamestnanca. Mentor mu 

pomôže rýchlejšie prekonať problémy a vyvarovať sa chybám. 

           Kedy použiť mentoring: Používa sa najčastejšie pre prípravu nižších alebo stredných 
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manažérov na kariérny postup. Veľmi podobné je coaching, ale ide o odlišný systém [16]:  

 

Tab. 1 Rozdiely medzi Coachingom a Mentoringom 

 Coaching Mentoring 

Orientácia Orientácia na úlohy Orientácia na vzťahy 

Dĺžka vzťahu Krátkodobý Dlhodobý 

Zameranie Zameranie na výkon Zameranie na vývoj 

Prípravná fáza Nie je potrebná Je nutná 

Priamy nadriadený Kritický partner Nepriamo zahrnutý 
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Hodnotenie úrovne manažérstva znalostí 

         Aktivity pre rozvoj 1. stratégiu zlepšenie činnosti, 2. MZ stratégie, 3, stratégia hodno-

tenia MZ a plán implementácie. 

Model vyspelosti MZ umožňuje organizácií zistiť na akej úrovni za nachádza v rámci úsilia 

vynaloženého na systém manažérstva znalostí. Okrem toho ponúka aj návrhy čo by organi-

zácia mala urobiť aby sa dostala na vyššiu úroveň. Na hodnotenie úrovne MZ existujú via-

ceré modely a nástroje. 

 Model vyspelosti MZ Amerického centra pre produktivitu a kvalitu (APQC -American 

Productivity and Quality Center. 

 Siemens model vyspelosti MZ. 

 Samohodnotiaci model MZ – Learning to Fly. 

 Hodnotenie MZ – David Skyrme Associates. 

 5iKM3 model vyseplosti organizácie TATA Consultancy Services. 

 Väčšina modelov kopíruje model CMMI, ktorý má 5 úrovní vyspelosti – počiatočnú, 

opakovanú, definovanú, riadenú a optimalizovanú. 

 

 

Obr. 3 Fázy vyspelosti MZ 

 

 

 

 

 

1) Počiatočná úroveň: Procesy nie sú kontrolované, „úspešné“ aktivity zamerané na ve-

domosti sú náhodné, bez akejkoľvek stratégie a plánovania. 

2) Úroveň opakovania: Organizácia pochopila význam MZ aktivít pre úspech. Procesy 

v organizácii sú čiastočne popísané ako MZ činnosti a vďaka „pionierom MZ“, existu-

jú pilotné projekty pre MZ. 
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3) Úroveň definovania: V organizácii existujú stabilné aktivity, ktoré efektívne podporu-

jú MZ v individuálnych častiach organizácie. Tieto aktivity sú integrované do pravi-

delných procesov a existujú zodpovedajúce technické systémy. 

4) Úroveň riadenia: Vytvorili sa indikátory zamerané pre efektivitu robustných MZ akti-

vít a pravidelne sa meria ich splnenie. Aktivity sú dlhodobo zabezpečené prostred-

níctvom rolí v organizácii (popísaných v kapitole 4.1) a socio-technických systémov 

MZ. 

5) Úroveň optimalizácie: Meracie nástroje sú skombinované s inými nástrojmi pre stra-

tegickú kontrolu. Neexistuje žiadny problém, ktorý by sa nedal vyriešiť 

s existujúcimi nástrojmi MZ. 

Nižšie sú charakterizované vybrané modely na hodnotenie úrovne MZ. 

 

 

3.1 Nástroje na vyhodnocovanie úrovne manažérstva znalostí APO 

 

 

            APO (Asian Productivity Organization – Ázijská organizácia pre produktivitu) je or-

ganizácia zameraná na zlepšovanie produktivity organizácií. Pre uľahčenie skúmania úrov-

ne MZ vytvorili nástroj na vyhodnocovanie úrovne manažérstva znalostí. Ide o dotazník, 

ktorý je vytvorený ako pomoc pre organizácie vykonať prvotný a rýchly prieskum ich prípra-

vy pre MZ. Tento prieskum sa vykonáva na začiatku programu MZ. Pred samotným začiat-

kom je nutné, aby organizácia poznala svoje silné stránky a príležitosti na zlepšenie. 

          Začiatkom pre tento nástroj je pochopenie vízie, misie, cieľov a stratégie. Toto pomôže 

organizácii identifikovať a analyzovať hlavné kompetencie a schopnosti, ktoré má a chce si 

zlepšiť. Pre úspešnú implementáciu MZ je vhodné preskúmať ako veľmi sú štyri akceleráto-

ry (ľudia, procesy, technológia a vodcovstvo) zastúpené v organizácii. Ďalej sa skúma päť 

základných znalostných procesov (identifikácia, tvorba, udržiavanie, zdieľanie a aplikovanie) 

a to ako sú využívané v praxi. Organizácie môžu využívať MZ bez toho aby o tom vôbec ve-

deli. Výsledky MZ úsilia merajú efektivitu znalostných procesov podporených kritickými 

faktormi úspechu (akcelerátory, vízia a misia). Nástrojom je hodnotených 7 oblastí: 

1) Vodcovstvo: Táto kategória vyhodnocuje schopnosť vrcholového manažmentu reago-

vať na zmeny v znalostnej ekonomike. Vodcovstvo je hodnotené na základe imple-

mentovaných MZ politík a stratégii. 

2) Proces: Procesná kategória vyhodnocuje ako sa znalosti využívajú v riadení, imple-

mentácií a zlepšovaní kľúčových procesov. Okrem toho sa zisťuje do akej miery or-

ganizácia neustále zlepšuje a hodnotí procesy pre zlepšenie výkonu. 

3) Ľudia: V kategórii ľudí je hodnotená kultúra organizácie, ako je tvorená 

a udržiavaná, podpora zdieľania znalostí, spolupráca a tvorenie znalostných za-

mestnancov. 
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4) Technológia: Technologická kategória je zameraná na schopnosť organizácie vytvárať 

a dodávať znalostné riešenia, ako napríklad nástroje pre spoluprácu, systémy pre 

riadenie obsahu, a aká je ich dostupnosť a spoľahlivosť 

5) Znalostné procesy: V tejto časti je hodnotená schopnosť organizácie identifikovať, 

tvoriť, zdieľať, udržiavať a aplikovať znalosti. Sleduje sa aj zdieľanie najlepších prak-

tík a redukcia duplikácie práce. 

6) Vzdelávania a inovácie: Táto kategória hodnotí schopnosť organizácie podporiť 

a posilniť vzdelávanie a inováciu prostredníctvom systematických znalostných pro-

cesov, úsilie vrcholového manažmentu poskytovať stimuly pre zdieľanie znalostí. 

7) Výsledky MZ: V tejto kategórií je meraná schopnosť organizácie zvyšovať svoju hod-

notu pre zákazníkov prostredníctvom nových a lepších výrobkov. 

 

 

Model vyspelosti manažérstva znalostí 

 

 

          Model vyspelosti pomáha organizácii posúdiť jej relatívny pokrok v implementácii MZ 

na podrobnejšej úrovni. Dá sa popísať ako štruktúrovaný prehľad prvkov pre popísanie rôz-

nych úrovní vyspelosti MZ v organizácii. 

 

Tab. 2 Model vyspelosti 

 Stratégia Ľudia Proces Technológie 

Úroveň 5 - 

Centrálne 

Stratégia je 

neustále aktua-

lizovaná aby 

odrážala učenie 

sa 

Kultúra 

v organizácii 

podporuje voľný 

tok znalostiam 

Existujú komu-

nity pre tvorbu 

praktík a sú 

formálne prepo-

jené 

IT štruktúra 

integruje MZ 

interne aj ex-

terne 

Úroveň 4 - 

Riadenie 

MZ stratégia je 

definovaná 

s podporou 

manažmentu 

a existujú dos-

tatočné zdroje 

Existuje široké 

spektrum kom-

petencii pre 

podporu MZ 

KM procesy, 

praktiky 

a merania sú 

formalizované 

a integrované 

Intranetové 

portály, 

Groupware 

(napr, Lotus 

Notes) umož-

ňujú rýchlejšiu 

tvorbu znalostí 

Úroveň 3 - 

Podpora 

MZ stratégia je 

definovaná ako 

súčasť straté-

gie, ale nie sú 

vytvorené pozí-

cie zodpovedné 

Existujú odme-

ny pre podporu 

tvorby, zdieľania 

a znovu použí-

vania vedomos-

tí. Učenie sa je 

KM procesy sú 

integrované do 

obchodných 

procesov 

a znalosti sú 

zabudované do 

Data Wareho-

use 

a Document 

Management 

technológie sú 

využívané 
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(napr. CKO) súčasťou kultú-

ry 

obchodných 

procesov 

(napr, moduly 

SAP) 

Úroveň 2 – 

Uvedomenie 

si 

Existuje pocho-

penie významu 

MZpre organi-

záciu, ale nie je 

zakomponované 

do stratégie 

Zamestnanci 

majú pochope-

nie pre KM, ale 

neexistuje pod-

pora manaž-

mentom 

Procesy exitujú, 

ale sú veľmi li-

mitované (Tacit-

né a explicitné 

znalosti sú do-

stupné ale ťažko 

získateľné) 

Základná pod-

pora KM exis-

tuje (napríklad 

e-mail) 

Úroveň 1 – 

Chaos 

Stratégia orga-

nizácie je zame-

raná interne 

a vedomosti 

nemajú vplyv 

Zamestnanci sú 

odolný voči 

zmenám a často 

hromadia ve-

domosti 

Neexistuje žiad-

ny MZ proces 

Neexistuje 

žiadna techno-

lógia 

 

 

Model KMAT (Knowledge management assessment tool) 

 

          KMAT nástroj na hodnotenie úrovne manažérstva znalostí je založený na modeli, kto-

rý obsahuje štyri predpoklady – (vodcovstvo, kultúra, technológia, meranie), ktoré môžu byť 

použité na rozvoj znalostí v organizácii prostredníctvom procesov manažérstva znalostí. 

 

Obr. 4 Schéma KMAT modelu 

 

 

 

Tento model vytvára dynamický systém integrovaním všetkých aktivíty a predpokladov ma-

nažérstva znalostí. Každá z piatich oblastí manažérstva znalostí ( proces, vodcovstvo, kultú-
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ra, technológia, meranie )predstavuje súbor manažérskych praktík MZ. 

KMAT hodnotí všetkých týchto päť oblastí manažérstva znalostí. V rámci každej oblasti sú 

hodnotené kritériá. Na hodnotenie sa používa dotazník.  

 

 

4. Kľúčové ukazovatele výkonnosti manažérstva znalostí 

 

Merať úroveň manažérstva znalostí sa dá aj prostredníctvom kľúčových ukazovateľov. Exis-

tujú štyri oblasti kľúčových ukazovateľov, ktoré sa dajú využiť pre kontrolu plnenia zna-

lostných cieľov. 

1) Indikátory pre znalostný základ. 

2) Finančné indikátory. 

3) Indikátory pre prenos znalostí. 

4) Indikátory zamerané na vplyv na obchodné výsledky. 

 

Indikátory pre znalostný základ 

 

          Tieto indikátory popisujú základ znalostí organizácie kvalitatívne aj kvantitatívne. 

Základ tvoria individuálne a kolektívne aktíva, ktoré organizácia môže použiť pre výkon čin-

ností a informácie, ktoré sú uskladnené v databázach. 

Tieto indikátory sú rozdelené do troch kategórií: 

 Kvalita systému 

          Nie je možné merať množstvo znalostí v hlavách zamestnancov, je to možné iba pro-

stredníctvom výstupov. Preto sú tieto indikátory zamerané na kvalitu databáz a prístup ku 

nim prostredníctvom znalostných kanálov. Kvalitatívne sa dá kvalita systému zmerať užíva-

teľmi. Príkladmi sú: Kvalita štruktúry databázy, kvalita vyhľadávania. [18] 

 Kvalita znalostí 

          Táto kategória obsahuje indikátory, ktoré hodnotia kvalitu informácií a znalostí sys-

tému manažérstva znalostí. Kvalita je meraná užívateľmi prostredníctvom spätnej väzby. 

Vytvorením dobrého systému spätných väzieb, ktorý je prepojený s vyhľadávaním doku-

mentov ponúka rýchlu spätnú väzbu pre špecifickú funkciu. Príkladmi indikátorov sú: Kva-

lifikácia expertov, kvalita obsahu. [18] 

 Služby zamerané na znalosti 

          Tieto služby zahŕňajú distribúciu informácií a kontext pre tvorbu nových znalostí. 

Príkladmi sú: Kvalita distribúcie znalostí, podpora v komunitách a spolupráca [18] 

 

Finančné indikátory. 

          Tieto indikátory merajú cenu, ktorú musí organizácia vynaložiť, aby systém manažér-

stva znalostí fungoval a bol prístupný. Poskytnutie počítača každému ešte nie je vytvorenie 
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systému. Je nutné vytvoriť infraštruktúru, ktorá bude poskytovať zdieľanie a distribúciu 

znalostí. 

 

Indikátory pre využívanie systému. 

         Tieto indikátory sa dajú rozdeliť do dvoch skupín: Využitie systému a spokojnosť uží-

vateľov. 

Využitie systému. 

          V súčasnosti je to najviac skúmaná oblasť, ktorá obsahuje najviac faktorov. Väčšina 

IT nástrojov ponúka viaceré spôsoby sledovania využitia systému, čo môže viesť ku príliš 

veľkému množstvu dát pre spracovanie. Pred začatím sledovania využitia je nutné vybrať si 

len zopár indikátorov a monitorovať systém mesačne. Frekvencia využívania systému nie je 

dobrý ukazovateľ, pretože vysoká frekvencia môže znamenať, že systém je neefektívne vyu-

žívaný alebo nie je dobre štruktúrovaný, nízka že  systém neobsahuje dostatočné množstvo 

informácií. Lepším ukazovateľom je zistiť ako sa systém využíva používateľmi. [18] 

Spokojnosť užívateľa. 

           Okrem merania využitia systému, spokojnosť koncového užívateľa veľmi ovplyvňuje 

systém manažérstva znalostí. Spokojný užívateľ bude využívať systém oveľa častejšie ako 

nespokojný. V prvej skupine bol ukazovateľ zameraný na kvalitu znalostí. Tento ukazovateľ 

je veľmi silno naviazaný na celú túto skupinu. Ak sa zlepší kvalita informácií/znalostí 

v databáze, automaticky sa zlepší spokojnosť užívateľa. Okrem toho by sa pravidelne mal 

vykonávať prieskum pre zabezpečenie, aby užívatelia využívali systém. [18] 

Indikátory zamerané na vplyv na obchodné výsledky. 

          Základom merania vplyvu na obchodné výsledky je vypočítanie ušetrených zdrojov 

vďaka novým častiam systému. Dokumentovanie nákladov spojených s využitím zdrojov 

v prostredí pred a po zavedení novej metódy, nástroja, technológie rieši tento problém. 

Zmeny v predchádzajúcich oblastiach menia túto oblasť najvýraznejšie. Ak systém obsahuje 

kvalitnejšie informácie a užívateľ je motivovaný a spokojný, strávi na vykonanie svojej práce 

menej času a hlavne efektívnejšie, čím sa zníži množstvo prestojov alebo hromadenie práce. 

Táto kategória obsahuje najviac indikátorov, pretože obsahuje veľké množstvo oblastí, ktoré 

sa dajú sledovať. 

          V tabuľke sú znázornené indikátory, ktoré ovplyvňujú vplyv na výsledky (táto tabuľka 

využíva triedenie z Balanced Scorecard) [18]. 
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Tab. 3 Indikátory zamerané na vplyv na obchodné výsledky 

Perspektíva Indikátory 

Finančná Návratnosť investície, NPV, rentabilita 

aktív 

Zákaznícka Počet reklamácií, lepší zákaznícky servis 

(zákazník bude spokojnejší ak sa skôr 

dostane ku informácií, ktorú hľadá) 

Interné procesy Efektivita interných procesov 

Kvalita interných procesov 

Učenie sa a rast KVA (Knowledge Value-Added, pridaná 

znalostná hodnota) na proces orientované 

metodológia, ktorá vyjadruje čas strávený 

učením  
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5 Metodologická časť 

 

 

          Rôzne empirické štúdie sa zameriavajú len na konkrétnu charakteristiku riade-

nia znalostí, nie na celý systém riadenia znalostí, ako je odhad výkonnosti podniku s 

ohľadom na jeho úspech (Lee a kol. 2005) a posúdenie úrovne implicintných znalostí v 

rámci spoločnosti a jej vplyv na výkonnosť podniku (Harlow, 2008).  Autori McKeen et 

al. (2006) dospeli k záveru, že postupy manažmentu znalostí sú v priamom vzťahu k 

výkonnosti organizácie, ktorá zase priamo súvisí s finančnou výkonnosťou.   Feng a kol. 

(2004) skúmali, že systémy riadenia znalostí zlepšujú výkonnosť podniku, tým výrazne 

klesajú administratívne náklady a zlepšuje sa produktivita v druhom roku po zavedení 

systému riadenia poznatkov.   Existuje niekoľko výskumných štúdií, ktoré sa snažia 

identifikovať vzťah medzi zdieľaním znalostí, dátovými konzistenciami, vzdelávaním 

zamestnancov a výkonnosťou podniku. Zdieľanie znalostí je proces medzi jednotlivcami, 

ktoré nemôžu byť vidieť ani pozorovaných (Ryu a kol. 2003).  Van den Hooff a kol. 

(2003) definujú zdieľanie znalostí ako proces, kde si jednotlivci vymieňajú poznatky a 

spoločne vytvárajú nové poznatky.   

 

Cieľ a metodika.  

 

          Hlavným cieľom výskumu bolo hodnotenie úrovne manažérstva znalostí v organizá-

ciách na Slovensku. Na získavanie údajov pre hodnotenie úrovne manažérstva znalosti v 

organizáciách bol použitý dotazník, ktorý bol zostavený na základe modelu KMAT, pričom 

do dotazníka boli navyše doplnené dve otázky na zisťovanie miery využívania vybraných 

nástrojov MZ v organizáciách, na zisťovanie zdrojov zabezpečovania znalostí.  Dotazník ob-

sahuje 33 otázok, z čoho 4 otázky sú segmentačné, otázky v dotazníku boli uzatvorené. Na 

hodnotenie sa použila 5 stupňová Likertová škála, kde respondenti mali možnosť  zaškrtnúť 

mieru súhlasu s tvrdeniami týkajúcimi sa výkonnosti v jednotlivých oblastiach. Dotazník 

bol distribuovaný v anglickom jazyku v elektronickej podobe. Dotazník bol rozoslaný do 60 

organizácií pôsobiacich v oblasti IT a Automotive z dôvodu, že sa najviac podieľajú na tvorbe 

HDP na Slovensku. Vyplnených bolo 21 dotazníkov, čo predstavuje 36% návratnosť. 

 

 

5.2 Vyhodnotenie výsledkov 

 

          Sledovali sme  pomer zastúpenia organizácií v rámci dvoch odvetví  - IT a automotive. 

Z grafu je zrejmé, že takmer rovnako boli zastúpené IT aj Automotive organizácie. Grafy 

znázorňujú zastúpenie organizácií z hľadiska ich veľkosti. MZ je možné uplatniť v organizá-

cii ľubovoľnej veľkosti, oslovené boli malé (do 50 zamestnancov), stredné (do 250 zamest-

nancov) a veľké organizácie. Prevažná väčšina ale boli veľké organizácie, čo sa odráža aj vo 
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výsledku, kde 16 organizácii patrilo ku veľkým, 3 medzi stredné a 2 medzi malé organizácie. 

 

 

Obr. 5 Počet vyplnení v rámci odvetví 

 

 

 

Obr. 6 Veľkosť organizácie 

 

Obr. 7 zobrazuje zastúpenie podľa krajín, kde je centrála organizácie. 

 

Obr. 7 Krajina centrály organizácie 
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Po segmentačných otázkach boli organizácie dotazované ohľadom toho, aké nástroje  mana-

žérstva znalostí používajú. Na základe literárneho prieskumu bolo vybraných 13 nástrojov 

manažérstva znalostí. Obr. 8 znázorňuje mieru využívania jednotlivých nástrojov v organi-

záciách. Z obrázku je zrejmé, že najviac využívanou metódou je Brainstorming a intranet. V 

malej miere sa používajú blogy a rozprávanie príbehov. 

 

Obr. 8 Využívanie nástrojov manažérstva znalostí 

 

   

 

 

Vyhodnotenie oblasti - Proces manažérstva znalostí 

 

          V tejto časti boli vyhodnocované kritériá týkajúce sa oblasti procesu manažérstva 

znalostí.  Zisťovala sa miera súhlasu s nasledujúcimi tvrdeniami: 

1) Medzery v znalostiach sú systematicky identifikované a dobre definované procesy sú 

používané na ich odstránenie. 

2) Sofistikovaný a etický mechanizmus na získavanie znalostí je používaný 

v organizácii. 

3) Všetci členovia organizácie sú zahrnutí a podporovaní v hľadaní nových nápadov. 

4) Tacitné znalosti sú vážené a prenášané v rámci celej organizácie. 
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Obr. 9 Početnosť odpovedí pre kritérium 1 

 

 

Obr. 10 Početnosť odpovedí pre kritérium 2 

 

 

Obr. 11 Početnosť odpovedí pre kritérium 3 
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Obr. 12 Početnosť odpovedí pre kritérium 4 

 

 

Obr. 13 Vyhodnotenie kritérií pre proces manažérstva znalostí 

 

          Z grafu je zrejmé, že organizácie pôsobiace v oblasti Automotive dosahujú nižšie skó-

re hodnotenia ako organizácie pôsobiace v IT. V prípade oboch typov organizácii je v rámci 

tejto oblasti hodnotenia najlepšie hodnotené kritérium týkajúce sa zapojenia a podpory v 

hľadaní nových nápadov (kritérium č. 3) a najnižšie hodnotené je kritérium týkajúce sa 

transferu tacitných znalostí v rámci organizácie. 

 

Vyhodnotenie oblasti - vodcovstvo v manažérstve znalostí 

 

            V tejto časti boli vyhodnocované kritériá týkajúce sa oblasti vodcovstva.  Zisťovala 

sa miera súhlasu s nasledujúcimi tvrdeniami: 

1) Riadenie znalostí je kľúčové pre stratégiu organizácie. 

2) Organizácia rozumie ziskovému potenciálu ich znalostných aktív a vytvára stratégie 

pre ich hodnotenie. 

3) Organizácia využíva učenie pre podporu existujúcich základných kompetencií 

a tvorbu nových. 
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4) Zamestnanci sú zamestnávaní, vyhodnocovaní a kompenzovaní v závislosti od ich 

prínosu ku tvorbe organizačných znalostí. 

 

Obr. 14 Početnosť odpovedí pre kritérium 1 

 

 

Obr. 15 Početnosť odpovedí pre kritérium 2 

 

 

Obr. 16 Početnosť odpovedí pre kritérium 3 

 



31 

 

 

Obr. 17 Početnosť odpovedí pre kritérium 4 

 

 

Obr. 18 Vyhodnotenie kritérií pre vodcovstvo 

 

          Z grafu je zrejmé, že organizácie pôsobiace v oblasti Automotive dosahujú nižšie skó-

re hodnotenia ako organizácie pôsobiace v IT. V prípade IT organizácii je v rámci tejto oblas-

ti hodnotenia najlepšie hodnotené kritérium týkajúce sa tvoreniu stratégií pre zhodnotenie 

znalostných aktív (kritérium 2). Pre organizácie v oblasti Automotive sú to kritériá týkajúce 

sa dôležitosti riadenia znalostí a odmeňovanie zamestnancov za tvorenie nových znalostí 

(kritériá 1 a 4). Najslabšie hodnotené sú pre IT organizácie kritérium 4 a pre Automotive 

kritérium 2. 

 

Vyhodnotenie oblasti - Kultúra manažérstva znalostí 

 

          V tejto časti boli vyhodnocované kritériá týkajúce sa oblasti kultúry.  Zisťovala sa 

miera súhlasu s nasledujúcimi tvrdeniami: 

1) Organizácia podporuje a napomáha zdieľaniu znalostí. 

2) V organizácii existuje prostredie otvorenosti a dôvery. 

3) Tvorba zákazníckej hodnoty je uznávaná ako hlavný cieľ MZ. 
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4) Flexibilita a túžba inovovať poháňajú proces učenia sa. 

5) Zamestnanci preberajú zodpovednosť za svoje učenie. 

 

Obr. 19 Početnosť odpovedí pre kritérium 1 

 

 

Obr. 20 Početnosť odpovedí pre kritérium 2 

 

 

Obr. 21 Početnosť odpovedí pre kritérium 3 
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Obr. 22 Početnosť odpovedí pre kritérium 4 

 

Obr. 23 Početnosť odpovedí pre kritérium 5 

 

 

Obr. 24 Vyhodnotenie kritérií pre kultúru  

 

            Z grafu je zrejmé, že organizácie pôsobiace v oblasti Automotive dosahujú nižšie 

skóre hodnotenia ako organizácie pôsobiace v IT. V prípade oboch typov organizácii je 
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v rámci tejto oblasti hodnotenia najlepšie hodnotené kritérium týkajúce sa preberania zod-

povednosti za učenie sa zamestnancami (kritérium 5). Najslabšie hodnotené pre oba typy sú 

kritéria týkajúce sa prostredia otvorenosti a dôvery (kritérium 2), pre IT organizácie ešte 

tvorenie zákazníckej hodnoty (Kritérium 3) a pre Automotive organizácie sú to ešte zdieľanie 

znalostí a túžba inovovať (kritérium 1 a 4). 

 

Vyhodnotenie oblasti - Technológie v manažérstve znalostí  

 

           V tejto časti boli vyhodnocované kritériá týkajúce sa oblasti využívania technológií.  

Zisťovala sa miera súhlasu s nasledujúcimi tvrdeniami: 

1) Technológia vzdialených členov organizácie navzájom. 

2) Technológia vytvára organizačnú pamäť (čiže, dobré pracovné praktiky, naučené lek-

cie, tréningové manuály, ...), ktorá je prístupná celej organizácii. 

3) Technológia pomáha organizácii lepšie komunikovať so zákazníkmi. 

4) Technológia podporuje spoluprácu projektových tímov, ktoré sú fyzicky oddelené. 

 

 

Obr. 25 Početnosť odpovedí pre kritérium 1 

 

 

Obr. 26 Početnosť odpovedí pre kritérium 2 
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Obr. 27 Početnosť odpovedí pre kritérium 3 

 

 

Obr. 28 Početnosť odpovedí pre kritérium 4 

 

Obr. 29 Vyhodnotenie kritérií pre oblasť technológií manažmentu zručností 

 

          Z grafu je zrejmé, že organizácie pôsobiace v oblasti Automotive dosahujú nižšie skó-

re hodnotenia ako organizácie pôsobiace v IT. V prípade oboch typov organizácii je v rámci 

tejto oblasti hodnotenia najlepšie hodnotené kritérium týkajúce sa spájaniu organizácie so 
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zákazníkmi prostredníctvom technológie (kritérium 3). Najmenej hodnotené pre obidva typy 

organizácií je kritérium týkajúce sa spájaniu vzdialených pracovníkov medzi sebou (krité-

rium 1). 

 

Vyhodnotenie oblasti - Meranie v manažérstve znalostí 

 

          V tejto časti boli vyhodnocované kritériá týkajúce sa oblasti merania efektivity mana-

žérstva znalostí.  Zisťovala sa miera súhlasu s nasledujúcimi tvrdeniami: 

1) Organizácia využíva spôsoby ako prepojiť znalosti a finančné výsledky. 

2) Organizácia vytvorila špecifickú skupinu indikátorov pre riadenie znalostí. 

3) Zoznam indikátorov organizácie zahŕňa rovnako jemné a tvrdé a aj finančné 

a nefinančné indikátory. 

4) Organizácia alokuje zdroje k aktivitám, ktoré zväčšujú databázu znalostí. 

 

Obr. 30 Početnosť odpovedí pre kritérium 1 

 

 

Obr. 31 Početnosť odpovedí pre kritérium 2 
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Obr. 32 Početnosť odpovedí pre kritérium 3 

 

 

Obr. 33 Početnosť odpovedí pre kritérium 4 

 

Obr. 34 Vyhodnotenie kritérií pre meranie v manažmente znalostí 

 

          Z grafu je zrejmé, že organizácie pôsobiace v oblasti Automotive dosahujú nižšie skó-

re hodnotenia ako organizácie pôsobiace v IT okrem kritéria 3, čo je zahŕňanie širokého 

spektra indikátorov. V prípade IT organizácií je najlepšie hodnotená lepšia alokácia zdrojov 



38 

 

(kritérium 4), pre Automotive je to kritérium 3.  Najhoršie hodnotené kritérium v IT organi-

záciách je kritérium týkajúce sa tvorby indikátorov (kritérium 2 a 3), pre Automotive je to 

lepšia alokácia zdrojov. 

 

Vyhodnotenie oblasti - Vzdelávanie a mentoring v manažérstve znalostí 

 

          V tejto časti boli vyhodnocované kritériá týkajúce sa oblasti vzdelávania a mentoringu 

v manažérstve znalostí.  Zisťovala sa miera súhlasu s nasledujúcimi tvrdeniami: 

1) Organizácia ponúka formálne aj neformálne tréningy viazané ku MZ. 

2) Organizácia využíva formálne praktiky mentoringu. 

3) Skúsenejší zamestnanci sú podporovaní v prenose znalostí na nových alebo menej 

skúsených zamestnancov. 

4) Zamestnanci sú podporovaní pokračovať vo vzdelávaní prostredníctvom preplácania 

výdavkov spojených so vzdelávaním za úspešne absolvované kurzy. 

5) Organizácia poskytuje zamestnancom off-site kurzy pre udržanie si úrovne znalostí. 

 

Obr. 35 Početnosť odpovedí pre kritérium 1 

 

 

Obr. 36 Početnosť odpovedí pre kritérium 2 
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Obr. 37 Početnosť odpovedí pre kritérium 3 

 

 

Obr. 38 Početnosť odpovedí pre kritérium 4 

 

Obr. 39 Početnosť odpovedí pre kritérium 5 
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Obr. 40 Vyhodnotenie kritérií pre vzdelávanie a mentoring 

 

          Z grafu je zrejmé, že organizácie pôsobiace v oblasti Automotive dosahujú nižšie skó-

re hodnotenia ako organizácie pôsobiace v IT. V prípade IT organizácií je najlepšie hodnote-

ná úroveň prenosu znalostí (kritérium 3), pre Automotive je to ponúkanie formálnych aj 

neformálnych tréningov (kritérium 1).  Najhoršie hodnotené kritérium v oboch typoch orga-

nizácií je využívanie formálnych foriem mentoringu (kritérium 2). 

 

 

Diskusia výsledkov 

 

     Na základe výsledkov hodnotenia jednotlivých kritérií MZ bol vytvorený stĺpcový graf, 

MZ. Z grafu je jasné, že IT organizácie dosahujú v jednotlivých hodnotených oblastiach MZ 

lepšie výsledky. V prípade IT organizácií najlepšie výsledky sú dosahované v oblastiach kul-

túra organizácie a technológie podporujúce MZ. Najslabšie hodnotenými oblasťami sú pro-

ces MZ a merania v MZ. U Automotive organizáciách sú najlepšie výsledky dosahované v 

oblasti vodcovstva a najnižšia úroveň výkonnosti je dosahovaná v oblasti vzdelávania a pro-

cesov MZ. 
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Obr. 41 Miera využívania manažérstva znalostí 

 

          Okrem stĺpcového grafu bol pre lepšiu prehľadnosť vytvorený radarový graf, ktorý 

znázorňuje mieru využitia jednotlivých oblastí MZ v praxi. Výsledky pre Automotive sa po-

hybujú od 2,98 – 3,40 a pre IT od 3,73 do 4,22. 

 

 

Obr. 42 Úroveň využitia manažérstva znalostí 

 

     Ak sa porovnajú výsledky dotazníka s modelom vyspelosti manažérstva znalostí 

v kapitole 5.2 (ktorý bol zvolený pre jeho prehľadnosť a dobre zadefinované úrovne), vidíme 

že IT organizácie sú približne na úrovni 4 a Automotive organizácie na úrovni 3. Úrovne 4 

a 5 sú úrovne kam sa chcú organizácie dostať, preto by sa dalo povedať, že ak sa IT organi-

zácie budú držať na rovnakej úrovni, nie je nutné nič zmeniť. 

     Na druhej strane, Automotive organizácie sú na úrovni na ktorej sú organizácie, ktoré 
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majú zavedení systém MZ, ale je viac menej na začiatku. Na oboch grafoch je vidno, že zlep-

šenie by sa malo vykonať vo všetkých oblastiach, najviac v oblasti vzdelávania. 

 

 

Záver  

 

           Zdieľanie znalostí je proces, medzi jednotlivcami, ktoré nemôžu byť videné ani pozo-

rované  (Ryu, Hee a Han, 2003), je proces, v ktorom jednotlivci postupne spoločne vytvárajú 

nové  vedomostí (Van den Hooff, Elving a Dumoulin, 2003).  Mnoho výskumníkov pri-

púšťa, že existuje mnoho konceptov, ktoré podporujú vzťah medzi zdieľaním znalostí, 

dátovými konzistencie, vzdelávaním zamestnancov a výkonnosťou podniku. Empirické 

dôkazy prezentované naznačujú, že zdieľanie osvedčených postupov, budovanie 

konzistentného procesu a riadenie kľúčových kompetencií sú najdôležitejšími postupmi 

riadenia znalostí, pre malé / stredné a veľké firmy, ktoré môžu uľahčiť úspech 

znalostného manažmentu majúci významný vplyv na trvalý výkon.   Problematika hodno-

tenia úrovne manažérstva znalostí bola zdokladovaná výsledkom, a to, že IT organizácie sa 

nachádzajú o celú úroveň vyššie ako automotive organizácie.  

          Jedno je ale isté, využitie znalostí v organizáciách nie je samoúčelné, na záver podá-

vame  dôvody, prečo je nevyhnutné venovať pozornosť manažovaniu znalostí:  

 Organizácie sa stávajú "citlivými" na znalosti, stavajú sa do roviny s kapitálom, čas-

to dokonca nadobúdajú väčší význam. Je to spôsobené tým, že trh je stále komplex-

nejší a znalosti sa stávajú jediným nástrojom, ktorý umožňuje zvýhodniť ju voči 

konkurencii, preto je dôležité spravovať a manažovať tieto znalosti. 

 Zabúdanie - trh sa neustále mení, je nutné zmeniť vlastnosti produktu, zmeniť spô-

sob pôsobenia na trhu, firma musí mať schopnosť zabudnúť to, čo je v tejto chvíli 

nevhodné a sústrediť sa na to, čo si vyžaduje trh. 

 Znalosti umožňujú organizácii byť "na čele zmien", znalosti tak umožnia prežiť a vy-

užiť vonkajšiu zmenu (ekonomická zmena, politická zmena). Trh sa preto zmení a 

znalosti umožnia využiť novovzniknuté "okno príležitosti". 

 Iba ten kto má znalosti prežije, to čo je dnes nadštandardné, nemusí takým byť ne-

skôr (napríklad e-mail). 

 Trh je komplexný, vyžaduje skĺbenie viacerých segmentov trhu, narastajúcu zložitosť 

je možné zvládnuť pomocou znalostí. 

 Znalosti umožňujú lepšie sa rozhodnúť. 

 Zdieľanie znalostí - pre organizáciu je dobré, aby sa v nej znalosti distribuovali me-

dzi ľuďmi. 

 Znalosti sú mobilné - znalosti organizácie sú umiestnené (okrem iného aj) v ľuďoch, 

znalosti sa teda môžu dostať preč zo dňa na deň odchodom ľudí so znalosťami. 
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 Trh sa globalizuje, preto rastie konkurencia, existuje teda potreba nájsť výhodu po-

mocou znalostí. 

           To všetko nasvedčuje tomu, že znalosti sa stávajú hybnou silou organizácií, má teda 

zmysel hovoriť o manažmente znalostí. 

Na záver uvádzame, aké sú tri základné prvky potrebné pre riadenie toku znalostí, a aká je 

úloha znalostného manažéra: 

1. Tech - nástroje. Tie sú zrejme najviditeľnejším aspektom ZM. Ide o technické nástroje a 

digitálne platformy, aby sa ľudia mohli spojiť sa navzájom, zdokumentovať procesy a in-

formácie. Wiki, blogy, databázy, portály projektového riadenia, a húf nástrojov pre spo-

luprácu otvárajú nové možnosti informácií a poznatkov, ktoré boli predtým nedostupné 

prezamestnancov. 

2. Procesy.  Akonáhle MZ procesy sú v mieste, manažéri sú zodpovední za zabezpečenie 

toho, že znalosti zodpovedajú potrebám pracovníkov. Procesy by nemali byť nehybné, 

obmedzovať kreativitu pracovníkov, ale mali by sa vyvíjať  využívať. 

3. Ľudia. Na konci MZ je všetko o tom, či ľudia majú prístup k správnym informáciám a 

poznatkom. Ľudia sú zdrojom a cieľom poznania, takže aktívna komunita je kľúčom 

k úspechu tzv. „znalostnej“ firmy. Pocit dôvery medzi účastníkmi je základným predpo-

kladom pre akékoľvek zdieľanie znalostí. 
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Úvod 

 

Moderné technológie intenzívne prenikajú do nášho bežného života. Počítače, komu-

nikačné zariadenia, internet, notebooky či tablety sa stali bežnou výbavou domácností a 

dnešné deti vyrastajú obklopené ich prítomnosťou. Prirodzená vlastnosť detí hlavne v ranom 

          Digitálne technológie sa stali prirodzenou súčasťou života. 

Deti v predškolskom veku sa s nimi stretávajú nielen v domácom 

prostredí, ale všade okolo seba. V materskej škole sa dieťa stretáva 

s novým prostredím, vstupuje do kontaktu s rovesníkmi, kamarátmi, 

učiteľkou, učí sa pravidlám života v skupine ľudí, v triede materskej 

školy a novým návykom. V prostredí materskej školy sa dieťa ocitá 

samo bez pomoci svojich rodičov, musí zvládať vzniknuté situácie. 

Hlavným cieľom práce je spracovať a popísať akým spôsobom vyu-

žívajú materské školy digitálne technológie pre rozvoj detí. Zo sys-

tematického hľadiska je práca rozdelená do troch častí. V prvej časti 

našej práce je popísaná materská školu, jej úloha, ktorú plní pri 

rozvoji dieťaťa predškolského veku a záver prvej časti je venovaný 

problematike vzdelávacích programov v materskej škole. Druhá časť 

práce je zameraná na osobnosť pedagóga v materskej škole, jeho 

úlohy a  digitálnu gramotnosť pedagóga materskej školy. Posledná 

časť práce sa venuje využitiu digitálnych technológií v materskej 

škole, výhody a nevýhody digitálnych technológií, v závere je cha-

rakterizovaná interaktívna tabuľa, počítač a bee-bot.  
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veku je učiť sa napodobňovaniu rodičov, dospelých a starších súrodencov. Nie je to inak ani 

s novými technológiami, deti chcú chytať do ruky mobil, majú záujem o počítače a o všetky 

ostatné digitálne „hračky“. Digitálne technológie ponúkajú bohatý potenciál pre učenie sa, 

ale je dôležité, aby boli správne integrované do bežného života a do poznávacieho procesu. 

Taktiež je podstatná otázka, čo sa má a môže využívať už v predškolskom veku. Súčasní 

rodičia často nie sú dostatočne kompetentní v tejto oblasti, aby správne pripravili svoje deti 

na život v digitálnom svete. Preto zostáva táto úloha predovšetkým na pedagógoch mater-

ských a základných škôl1.  

Žijeme v dobe nesmierneho rozvoja digitálnych technológií. Jedným z najrýchlejšie 

sa rozvíjajúcich fenoménov sú v dnešnej dobe počítače. Digitálne technológie zmenili život 

nielen dospelých, ale ovplyvňujú vývoj aj tých najmladších detí. Deti od útleho detstva 

používajú digitálne technológie, ktoré sú pre ne prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou 

ich ďalšieho vývoja, poznávania, komunikácie, či vyjadrovania sa2. Zámerom práce je 

problematika využitia digitálnych technológii, ktoré sa používajú v materských školách. 

Základným podkladom pre spracovanie práce bude domáca a zahraničná odborná litera-

túra, zborníky a články na internetových stránkach zaoberajúce sa predmetnou proble-

matikou. Hlavným cieľom je  spracovať a popísať akým spôsobom využívajú materské 

školy digitálne technológie pre rozvoj detí. Zo systematického hľadiska je práca venovaná 

charakteristike materskej školy, akú úlohu plní pri rozvoji dieťaťa predškolského veku a  

vzdelávacím programom v materskej škole. Mapujeme osobnosť pedagóga v materskej 

škole, nakoľko zastávame názor, že pedagóg patrí ku kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvňu-

je osobnosť dieťaťa v prostredí materskej školy, budeme popisovať jeho úlohy a tiež digi-

tálnu gramotnosť pedagóga materskej školy. Záver venujeme využitiu digitálnych techno-

lógií v materskej škole. Priblížime si výhody a nevýhody digitálnych technológií. Z rôznych 

druhov digitálnych technológií, ktoré sa používajú v materskej škole budeme charakteri-

zovať interaktívnu tabuľu, počítač a bee-bot.  

 

Charakteristika materskej školy 

 

          Medzi vonkajšie faktory, ktoré vplývajú na rozvoj gramotnosti u detí predškolského 

veku patrí rodina a škola. V materskej škole sa dieťa stretáva s novým prostredím, vstupu-

je do kontaktu s rovesníkmi, kamarátmi, učiteľkou, učí sa pravidlám života v skupine ľudí, 

v triede materskej školy a novým návykom. V prostredí materskej školy sa dieťa ocitá samo 

bez pomoci svojich rodičov, musí zvládať vzniknuté situácie. Zastávame názor, že prostre-

                                                           
1 ŠKODÁČKOVÁ, A. 2013. Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagógov materských škôl. Dizertačná práca. Brati-

slava: Univerzita Komenského 2013. 
2 KROMMEROVÁ, A. 2012. Rozvíjanie digitálnej gramotnosti pedagógov materských škôl – objavovanie 

novej cesty pre konštruktivistické učenie a učenie sa. In: Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava. 

2010. s. 390-396. ISBN 978-80-89186-68-6. 
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die materskej školy vo významnej miere prispieva k rozvoju gramotnosti dieťaťa, myslíme si 

že významnú úlohu v tomto prípade zohráva pedagóg a tiež digitálne technológie, ktoré 

prenikajú v posledných rokoch do všetkých oblastí bežného života. V nasledujúcej časti 

našej práce sa budeme venovať úlohám materskej školy, problematike materská škola ako 

výchovnovzdelávací proces a v závere si popíšeme vzdelávacie programy v materských ško-

lách. Rozvíjanie informačných kompetencií detí v predprimárnom vzdelávaní sa dá docieliť 

iba vtedy, ak materská škola spĺňa určité predpoklady. V prvom rade ide o primerané 

priestorové podmienky, náležité materiálno-technické a technologické vybavenie, teda har-

dvér a softvér určený špeciálne pre materské školy a rovnako dôležité sú i personálne 

podmienky3. Materská škola je miestom, kde sa uplatňuje prístup v súlade s univerzálnym 

modelom pre všetky deti (tvorivo-humanistická výchova), je modelom na rozvíjanie non-

kognitívnej stránky osobnosti dieťaťa. V strede tvorivo-humanistickej výchovy stojí osob-

nosť dieťaťa, jeho myslenie, prežívanie, hodnotenie, cítenie, tvorenie, jeho správanie ako 

komplex vyjadrenia jednoty osobnosti4. Materská škola akceptuje skutočnosť, že do nej 

prichádzajú deti s rozdielnou rozvojovou úrovňou a rôznymi hygienickými, stravovacími, 

pohybovými, mravnými a emocionálnymi návykmi. Usporiadanie a striedanie činností v 

dennom poriadku preto zohľadňuje vývinové potreby, zdravú životosprávu, psychohygienu, 

individuálne zvláštnosti, biorytmus a individuálne tempo detí5. V materskej škole sa dieťa-

ťu poskytuje vzdelávanie koncipované, riadené a kontrolované štátom. Predškolská eduká-

cia dieťaťa v materskej škole je zameraná na rozvoj osobnosti dieťaťa v hodnotách pozna-

nia, kultúry a vzdelania štátu. Má viaceré špecifiká, ktoré ju odlišujú od iných vzdelávacích 

inštitúcií:  

 je v službách dieťaťu a jeho rodine aj v službách štátnych vzdelávacích priorít, 

harmonizuje ciele rozvoja osobnosti dieťaťa v súlade všeobecných, inštitucio-

nálnych aj individuálnych potrieb dieťaťa, 

 je pre všetky deti, ide o verejnú vzdelávaciu inštitúciu, navštevujú ju deti 

predškolského veku bez rozdielu sociálneho a kultúrneho pôvodu, rasy, po-

hlavia, alebo vierovyznania, 

 vychováva deti v duchu humanistických a demokratických hodnôt uvádza deti 

do života, vzdelávania a vzťahov s inými ľuďmi6. 

Predškolské dieťa by malo byť vybavené určitými predpokladmi pre úspešný vstup do 

                                                           
3 BALÁŽOVÁ, E. 2012. Podmienky rozvíjania informačných kompetencií detí predškolského veku v materských 

školách. In: Zborník vedeckovýskumných prác č. 13, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012. s. 17-28. 

ISBN 978-80-557-0352-7. 
4 MIŇOVÁ, M. 2011. O súčasnej materskej škole. In Predprimárne vzdelávanie v metamorfózach času, zborník 

z odborno-pedagogickej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Rokus, 2011b. s. 96-101. ISBN 978-80-

555-0385-1.  
5 Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách. Ministerstvo školstva SR. Štátny pedagogický 

ústav Bratislava. 1999. ISBN 80- 967721-1-2. 
6 LIPNICKÁ, M. 2009. Pedagogika materskej školy (Predprimárna pedagogika). Banská Bystrica : Univerzita 

Mateja Bela, 2009. ISBN 978-80-8083-848-5.  
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základnej školy, a preto sa v materskej škole sociálne schopnosti podporujú a rozvíjajú. 

Sociálne schopnosti majú významný vplyv na  učenie a rozvíjanie gramotnosti detí. Za naj-

vyšší stupeň sociálnej vyspelosti u detí predškolského veku možno označiť samostatnosť, 

komunikatívnosť, primerané reagovanie na nové situácie, sebaovládanie, porozumenie 

emóciám a správaniu druhých, sebahodnotenie, ktoré sú jedným z meradiel školskej zre-

losti7. Nové technológie nezanedbateľne vplývajú na život detí. Prax upozorňuje na možné 

riziká, ktoré prinášajú digitálne technológie u detí v predškolskom veku.  Mnohé z týchto 

obáv pramenia hlavne z nesprávneho presvedčenia, že digitálne technológie 

v predprimárnom vzdelávaní robia z detí pasívnych prijímateľov alebo osamelých hráčov 

počítačových hier, vylúčených zo sociálnych interakcií, čo znázorňuje obrázok č. 2. Situá-

cie z materských škôl však ukazujú na skutočnosť, že počítače a iné moderné technológie, 

ktoré sa používajú pri rozvoji gramotnosti dieťaťa slúžia iba ako doplnok popri mnohých 

ďalších aktivitách8. Rozvoj materskej školy má celoplošne spoločné znaky, ktoré sú určo-

vané hlavne legislatívou i kurikulom a zároveň pre každú materskú školu osobité znaky, 

určované jej jedinečnými podmienkami v štyroch základných dimenziách a to: 

 personálnej – prejavuje sa variantnosťou prístupov k rozvoju osobnosti dieťa-

ťa a k sebarozvoju učiteľa, inými spôsobmi interakcie a komunikácie, 

 vedeckej – prejavuje sa rozličnými možnosťami a záujmom učiteľov a mana-

žérov materskej školy o študijné a vzdelávacie zdroje, a tiež rôznou úrovňou 

ich vedeckého a didakticko-metodického poznania, čoho dôsledkom je roz-

dielna kvalita predprimárnej edukácie v materských školách, 

  didaktickej – premieta sa do spôsobov programovania a projektovania 

edukácie detí aj do inovácií v realizácii výučby v materskej škole, čoho dô-

sledkom je rozdielna efektivita edukačných procesov na rozvoj kompetencií 

detí v materských školách, 

 materiálnej – prejavuje sa rozdielmi v hmatateľných prostriedkoch, ktorými 

materské školy disponujú, aby uskutočňovali dosahovanie edukačných cie-

ľov9. 

 

                                                           
7 FRANKOVÁ, E., ŠEPEĽÁKOVÁ, L. 2014. Implementácia interaktívnej tabule do predprimárnej edukácie. 

Metodicko-pedagogické centrum,  ISBN 978-80-8052-777-8. 

8 KALAŠ, I., 2011. Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní. Bratislava: 

Ústav informácii a prognóz školstva, 2011. ISBN 978-80-7098-495-6. 
9 LIPNICKÁ, M. 2009. Pedagogika materskej školy (Predprimárna pedagogika). Banská Bystrica : Univerzita 

Mateja Bela, 2009. ISBN 978-80-8083-848-5.  
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Obr.1 Oblasti obáv o bezpečnosť a zdravie detí. Zdroj: vlastné spracovanie podľa Ka-

laš (2011, s.26). 

 

Výchovnovzdelávací proces v predprimárnom vzdelávaní 

 

          Deti sa príchodom do materskej školy dostávajú do nového sociálneho prostredia s 

rozmanitými sociálnymi vzťahmi a menia svoj spôsob života. Mení sa aj denný poriadok detí 

a ich doterajší život sa obohacuje o nové zmyslovo-pohybové, poznávacie a citové podnety 

ako aj sociálne kontakty s rovesníkmi a dospelými osobami. Deti nadobúdajú nové príleži-

tosti na sebazdokonaľovanie v rôznych, doteraz neznámych oblastiach. Materská škola sa 

preto usiluje usporiadať denné činnosti tak, aby sa stal život detí v nej radostný, zaujímavý 

a príťažlivý. V organizačnom a obsahovom usporiadaní denného poriadku sa zohľadňujú 

vnútorné a vonkajšie podmienky materskej školy10. 

          Vo výchovnovzdelávacom procese sa uplatňuje princíp aktivity dieťaťa, v ktorej domi-

nuje hra ako dominantný prostriedok rozvoja osobnosti dieťaťa predškolského veku. Deti 

majú dostatok príležitostí na individuálne, skupinové a frontálne hry a výchovnovzdelávacie 

činnosti, ktoré sa realizujú v rôznych organizačných formách. Napríklad v hrách a činnos-

                                                           
10 Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách. Ministerstvo školstva SR. Štátny pedagogický 

ústav Bratislava. 1999. ISBN 80- 967721-1-2.  
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tiach podľa vlastného výberu, rannom cvičení, zamestnaní a didaktických aktivitách, ktoré 

sú ekvivalentom organizačnej formy zamestnania, pobyte vonku a záujmových činnostiach. 

Tieto organizačné formy sa realizujú samostatne, alebo môžu tvoriť homogénny organizačný 

celok ako sled plynule nadväzujúcich činností so spoločným tematickým zameraním. Vyvá-

žene sa v nich striedajú pohybové, intelektové, pracovné a estetické činnosti, v ktorých sa 

osvojujú návyky, vedomosti, zručnosti, schopnosti a rovnocenne rozvíjajú všetky stránky 

osobnosti dieťaťa11. Tieto činnosti plnia súbežne výchovnovzdelávaciu, motivačnú, relaxač-

nú a rekreačnú funkciu. Plány výchovnovzdelávacej činnosti majú v materskej škole rámco-

vý charakter. Potreba každodennej bližšej konkretizácie výchovnovzdelávacích cieľov a ob-

sahu v realizácii konkrétnej úlohy z daného tematického celku vyplýva v prvom rade 

z charakteru učenia a z vývinových špecifík dieťaťa predškolského veku. Význam plánova-

nia v materskej škole spočíva v zámernom a cieľavedomom utváraní poznatkového systému 

dieťaťa a v zosúladení rozvíjania všetkých stránok osobnosti dieťaťa. Práve týmto zámerným 

výchovnovzdelávacím pôsobením na dieťa sa výchova v materskej škole odlišuje od rodinnej 

výchovy. Kvalitné písomné spracovanie plánov má význam z hľadiska dôslednej prípravy 

učiteľky na výchovnovzdelávací proces12. 

Výchovnovzdelávací proces v materskej škole pozostáva z relatívne ustálených orga-

nizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životos-

právu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy, ako aj ich túžba 

po poznaní a činnosti. Sú to nasledovné organizačné formy: 

 tvorivé hry, v ktorých sa uplatňuje tvorivá aktivita dieťaťa, 

 ranné cvičenie, ktoré môže byť realizované ako napr. motivované cvičenie 

s riekankami, ako zdravotné a relaxačné cviky, cvičenie s náčiním, podľa 

hudby a iné., 

 didaktické aktivity, pri ktorých sa plynule striedajú rôzne hry 

a výchovnovzdelávacie činnosti detí, 

 pobyt detí vonku so zameraním na rôzne pohybové a športové hry, alebo poz-

návacie, estetické alebo pracovné činnosti, dĺžka a celková náročnosť trasy sa 

prispôsobuje veku detí, pobyt vonku je vhodné vynechať pri nepriaznivom 

počasí,  

 záujmové činnosti, v ktorých sa okrem spontánnych hier spresňujú 

a upevňujú získané poznatky dieťaťa prostredníctvom rôznych tvorivých čin-

ností, výrazne sa uplatňuje individuálny prístup učiteľky k dieťaťu13. 

 

                                                           
11 Hrehová, D. Podnecovanie osobnostného potenciálu v mladej dospelosti. 2015. In: GRANT Journal. Vol. 4, 

no. 2 (2015), p. 31-34. ISSN 1805-0638 
12 Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách. Ministerstvo školstva SR. Štátny pedagogický 

ústav Bratislava. 1999. ISBN 80- 967721-1-2. 
13 Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách. Ministerstvo školstva SR. Štátny pedagogický 

ústav Bratislava. 1999. ISBN 80- 967721-1-2. 
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Vzdelávacie programy v materských školách 

 

          Základným kurikulárnym dokumentom pre materské školy je Štátny vzdelávací pro-

gram pre predprimárne vzdelávanie ISCED 0, ktorý zadefinoval, že materské školy okrem 

iných kľúčových kompetencií, rozvíjajú aj informačné kompetencie detí. Správnym použí-

vaním digitálnych technológií sa popri informačných kompetenciách rozvíjajú aj ďalšie 

kompetencie, predovšetkým základy kritického myslenia, základy tvorivého myslenia, 

učebné kompetencie a tiež aj komunikatívne a sociálne kompetencie detí. Štátny vzdelávací 

program vytvoril veľmi dobrý rámec na to, aby sa v materských školách prostredníctvom 

školských vzdelávacích programov ponúkali deťom rozširujúce vzdelávacie ponuky, ktorých 

súčasťou je rozvíjanie informačnej alebo digitálnej gramotnosti14. 

Na prítomnosť digitálnych technológií v našej spoločnosti reflektujú mnohé vzdelá-

vacie programy  materských škôl v rôznych kútoch sveta. Aj na Slovensku sa v ostatných 

rokoch postupne vytráca nedôvera voči používaniu digitálnych technológii v predškolskom 

veku a tie si postupne nachádzajú svoje miesto aj v prostredí slovenských  materských 

škôl. Do roku 2008 sa práca v materských školách orientovala na plnenie cieľov Programu 

výchovy a vzdelávania  z roku 1999, ktorý neprikladá digitálnym technológiám takmer 

žiadnu pozornosť. Nový kurikulárny dokument - Štátny vzdelávací program ISCED 0 –  

predprimárne vzdelávanie v rámci oboznamovania detí so  základmi práce s digitálnymi 

technológiami definuje tieto cieľové požiadavky: 

 zvládnuť na základe nápodoby a slovných inštrukcií dospelého na elemen-

tárnej úrovni prácu s počítačom, 

 pracovať s detskými edukačnými programami, 

 riešiť interaktívne úlohy v detských edukačných programoch15. 

Medzi hlavné ciele predprimárneho vzdelávania podľa ISCED 0 patrí: 

 napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi, 

 uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie (na materskú i zá-

kladnú školu), 

 podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou, 

  rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v 

psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti, 

  prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa, 

 uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a 

inými inštitúciami (pri zachovaní etického princípu spolupráce) rešpektova-

ním potrieb dieťaťa, 

                                                           
14 HAJDÚKOVÁ, V. a kol. 2008. Príručka na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy 

Bratislava : Metodické centrum, 2008. ISBN 978-80-8052-324-4.  
15 Digitálne technológie v materskej škole. 2012. MPC Prešov. [online]. cit. [7.4.2015]. Dostupné na: 

http://www.mat.iedu.sk/DTLN.MPC001.Internet/MPC001/ClanokDetail/15. 

http://www.mat.iedu.sk/DTLN.MPC001.Internet/MPC001/ClanokDetail/15
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 získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve a upriamo-

vať ich pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa svojho dieťaťa a v prípa-

de potreby ich nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo s inými odbor-

níkmi napr. pediater, logopéd, psychológ, špeciálny pedagóg a iní16. 

V roku 2009 sa začal na Slovensku realizovať vzdelávací program zameraný na pou-

žitie digitálnych technológií v pedagogickej činnosti materskej školy, a to ako súčasť národ-

ného projektu ESF Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť 

reformy vzdelávania17. 

Veľkým prínosom a medzníkom pri  napĺňaní týchto požiadaviek bolo naštartovanie 

národného projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť 

reformy vzdelávania, vďaka ktorému všetky materské školy na Slovensku získali v priebehu 

roku 2010  moderné digitálne technológie, v dôsledku čoho sa vytvorili  podmienky pre re-

álnu integráciu DT do prostredia škôl. Treba však poznamenať, že kvalitné digitálne vyba-

venie ešte neznamená kvalitné učenie sa s digitálnymi technológiami. Kľúčovú rolu zohráva 

osobnosť učiteľa- jeho tvorivosť, iniciatíva a záujem zlepšovať sa. Digitálna gramotnosť a 

otvorenosť novým prístupom je základnou podmienkou efektívnej integrácie18. 

Ďalšou z možností je národný projekt Vzdelávanie pedagogických zamestnancov ma-

terských škôl ako súčasť reformy vzdelávania, ktorého cieľom je rozvíjať efektívny systém 

celoživotného vzdelávania, ktorý je zameraný na rozvíjanie kľúčových kompetencií pedago-

gických zamestnancov materských škôl v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami 

vedomostnej spoločnosti. V zmysle projektu by učiteľky v materských školách mali ovládať:  

 práca s textom, 

 práca s internetom,  

 práca s digitálnym fotoaparátom,   

 práca s multimédiami a tvorba prezentácií, používať základné nástroje pre 

tvorbu a spracovanie multimediálnych súborov, pri tvorbe prezentácií správ-

ne využívať a vytvárať prezentačný program, účelne vytvárať prezentácie, pra-

covať s obrazom a zvukom,   

 práca s digitálnymi hračkami a softvérovým prostredím, (napr. Cirkus šaša 

Tomáša, Alenka a veci okolo nás, Alík a iné)19. 

                                                           
16 FRANKOVÁ, E., ŠEPEĽÁKOVÁ, L. 2014. Implementácia interaktívnej tabule do predprimárnej edukácie. 

Metodicko-pedagogické centrum. ISBN 978-80-8052-777-8.  

17 KALAŠ, I. et al., 2009. Digitálne technológie v materskej škole (úroveň Začiatočník) [Interný dokument 

projektu  Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania]. Brati-

slava: Metodicko-pedagogický ústav.  

18 Digitálne technológie v materskej škole. 2012. MPC Prešov. [online]. cit. [7.4.2015]. Dostupné na: 

http://www.mat.iedu.sk/DTLN.MPC001.Internet/MPC001/ClanokDetail/15.  
19 BALÁŽOVÁ, E. 2012. Podmienky rozvíjania informačných kompetencií detí predškolského veku v mater-

ských školách. In: Zborník vedeckovýskumných prác č. 13, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012. s. 

http://www.mat.iedu.sk/DTLN.MPC001.Internet/MPC001/ClanokDetail/15
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Základným kurikulárnym dokumentom pre materské školy je Štátny vzdelávací 

program pre predprimárne vzdelávanie ISCED 0, ktorý zadefinoval, že materské školy 

okrem iných kľúčových kompetencií, rozvíjajú aj informačné kompetencie detí. Správnym 

používaním digitálnych technológií sa popri informačných kompetenciách rozvíjajú aj 

ďalšie kompetencie, predovšetkým základy kritického myslenia, základy tvorivého mysle-

nia, učebné kompetencie a tiež aj komunikatívne a sociálne kompetencie detí. Štátny vzde-

lávací program vytvoril veľmi dobrý rámec na to, aby sa v materských školách prostredníc-

tvom školských vzdelávacích programov ponúkali deťom rozširujúce vzdelávacie ponuky, 

ktorých súčasťou je rozvíjanie informačnej alebo digitálnej gramotnosti20. 

 

Pedagóg v predprimárnom vzdelávaní 

 

Digitálne technológie sa stali prirodzenou súčasťou nášho života. Deti v predškol-

skom veku sa s nimi stretávajú nielen v domácom prostredí, ale všade okolo seba. Skúsení 

predprimárni pedagógovia využívajú DT ako podporný, doplňujúci a efektívny prostriedok 

na kvalitnejšie napĺňanie svojich rozvojových a vzdelávacích cieľov. Teda nie ako vzdelávací 

cieľ, nie ako ďalšiu z moderných hračiek v materskej škole, ale ako dôležitý prostriedok.  

Aby mohli predprimárni pedagógovia využiť edukačný potenciál týchto technológií a vhod-

ne ich integrovať do svojej každodennej práce s deťmi, musia najprv rozvinúť svoju digitál-

nu gramotnosť. Skutočnosť je však taká, že aj skúsení predprimárni pedagógovia majú 

často len obmedzené alebo žiadne skúsenosti s digitálnymi technológiami21. 

Deti predškolského veku, ktoré vyrastajú v digitálnej dobe, majú skúsenosti, ktoré 

nemožno v materskej škole ignorovať. Je potrebné ich zúročiť, pôsobiť preventívne a edu-

kačne v rámci efektívneho využívania digitálnych technológií. Pre pedagóga v materskej 

škole je dôležité využiť poznatky a skúsenosti, ktoré deti s týmito technológiami majú, 

účelne a efektívne na ne nadviazať, stavať na týchto skrytých možnostiach a rozširovať ich 

poznanie systematicky, primerane ich veku a schopnostiam. Samotný základný kurikulár-

ny dokument pre materské školy Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzde-

lávanie nabáda učiteľov k používaniu digitálnych technológií, na základe čoho by deti v 

materských školách mali riešiť interaktívne úlohy, zvládnuť prostredníctvom napodobňova-

nia a slovných inštrukcií učiteľky prácu s týmito prostriedkami na elementárnej úrovni22. 

Niektoré štúdie upozorňujú na rôzne riziká, ktoré vznikajú pri integrovaní digitálnych tech-

                                                                                                                                                                                     

17-28. ISBN 978-80-557-0352-7. 
20 HAJDÚKOVÁ, V. a kol. 2008. Príručka na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy 

Bratislava : Metodické centrum, 2008. ISBN 978-80-8052-324-4.  
21 ŠKODÁČKOVÁ, A. 2013. Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagógov materských škôl. Dizertačná práca. 

Bratislava: Univerzita Komenského 2013. 
22 FRANKOVÁ, E., ŠEPEĽÁKOVÁ, L. 2014. Implementácia interaktívnej tabule do predprimárnej edukácie. 

Metodicko-pedagogické centrum. ISBN 978-80-8052-777-8.  



57 

 

nológií do edukačného procesu v materskej škole. Viaceré z týchto obáv však pramenia z 

prevažne nesprávneho presvedčenia, že DT robia z detí pasívnych prijímateľov vylúčených 

zo sociálnych interakcií pri učení sa a pri hre. Ak sa DT používajú primerane a integrujú sa 

do bežných učebných situácií popri mnohých ďalších aktivitách, využíva sa ich potenciál 

na komplexný rozvoj osobnosti detí predškolského veku. Efektívne riešenie, ako eliminovať 

riziká pri implementácii DT do edukácie, je dobre informovaný pedagóg, ktorý vie zodpo-

vedne a kriticky posúdiť primeranosť jednotlivých DT a dokáže naprojektovať a korigovať 

cieľavedomé a zmysluplné činnosti s DT23. Pri uplatňovaní digitálnych technológií v pred-

primárnom vzdelávaní dôležitý aj postoj učiteliek, ktorý do určitej miery súvisí s ich kvalifi-

kovanosťou. Jednoduchosť, hravosť a tvorivosť pri využívaní digitálnych technológií je zá-

kladná predstava kvalitného predprimárneho vzdelávania. Správne vybraný a systematicky 

používaný edukačný softvér pomáha napĺňať poslanie materskej školy. No pri hodnotení 

jednotlivých podmienok rozvíjania informačných kompetencií detí v predškolskom veku je 

zložité určiť presnú mieru ich významnosti. Dá sa povedať, že sú všetky rovnocenné a iba 

ich komplexné zabezpečenie umožní dôsledne uplatniť potenciál digitálnych technológií v 

predprimárnej edukácii24. 

Potenciál, ktorý poskytujú digitálne technológie pre detské učenie sa, je skutočne ši-

roký a otvorený. Dokážu ho však naplno využiť len učitelia, ktorí sú na to náležite priprave-

ní. Pre bezpečné využívanie digitálnych technológií v materskej škole autor odporúča:  

- kvalitným ergonomickým prostredím zabezpečiť tvorivé edukačné a hrové prostredie,  

- zabezpečiť primerané množstvo hračiek a učebných pomôcok,  

- rešpektovať hrové obdobie dieťaťa predškolského veku,  

- dodržiavať práva dieťaťa – právo na hru, na oddych,  

- uľahčiť dieťaťu dostupnosť k pomôckam a hračkám s digitálnymi technológiami,  

- umožniť deťom vlastné pracovné tempo a poznávanie vlastných možností s digitál-

nymi technológiami,  

- aplikovať zmysluplné aktivity s využívaním digitálnych technológií25. 

Aj pri najoptimálnejšom vybavení materských škôl je určujúcou podmienkou rozví-

jania informačných kompetencií predškolákov v predprimárnom vzdelávaní učiteľ s rozvinu-

tými odbornými a psychodidaktickými i mediálnymi kompetenciami. Len takýto učiteľ totiž 

dokáže správne vybrať a uplatňovať edukačné programy, používať internet, vyhľadávať a 

spracovať informácie a má schopnosť efektívne využívať služby a možnosti, ktoré digitálne 

technológie ponúkajú. Len digitálne gramotný učiteľ je totiž schopný systematicky a bez-

                                                           
23 FRANKOVÁ, E., ŠEPEĽÁKOVÁ, L. 2014. Implementácia interaktívnej tabule do predprimárnej edukácie. 

Metodicko-pedagogické centrum. ISBN 978-80-8052-777-8. 
24 BALÁŽOVÁ, E. 2012. Podmienky rozvíjania informačných kompetencií detí predškolského veku v 

materských školách. In: Zborník vedeckovýskumných prác č. 13, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 

2012. s. 17-28. ISBN 978-80-557-0352-7. 
25 KALAŠ, I. 2010. Digitálna gramotnosť a Pinocchiov zlatý kľúčik. In Moderné vzdelávanie v materskej 

škole. [CD ROM] Prievidza: 2010. ISBN 978-80-969298-5-6.  
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pečne integrovať digitálne technológie do edukácie tak, aby boli prínosom pre rozvíjajúce sa 

informačné a aj ďalšie kompetencie predškolákov26. 

 

Digitálna gramotnosť pedagóga   

 

 

          Aby dokázal pedagóg vhodne využívať digitálne technológie, musí byť digitálne gra-

motný. Pred niekoľkými rokmi bola úroveň digitálnej gramotnosti pedagógov materských 

škôl na Slovensku značne neuspokojivá. Väčšina pedagógov bola v strednom (alebo až dô-

chodkovom) veku a ich znalosti práce s digitálnymi technológiami boli zvyčajne minimálne. 

Iniciovaním národného projektu zameraného na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamest-

nancov materských škôl v roku 2009 sa situácia na Slovensku významne zmenila. Vďaka 

vzdelávaniu pedagogických zamestnancov materských škôl dostali pedagógovia možnosť 

rozvinúť svoju digitálnu gramotnosť. Prostredníctvom projektu boli všetky materské školy 

vybavené základnými digitálnymi technológiami, čo znamenalo veľkú zmenu v skúmanej 

oblasti27. 

V dnešnej dobe sú digitálne technológie, počítače, komunikačné zariadenia a in-

ternet úplne prirodzenou súčasťou života. Práca s digitálnymi technológiami sa objavuje 

už aj v živote predškolákov, preto vzrastá potreba vhodne integrovať digitálne technológie 

aj do predškolskej prípravy detí. Aby sa deti naučili vhodne využívať tieto technológie je 

dôležité rozvinúť aj komplexnú digitálnu gramotnosť pedagógov materských škôl28. Digi-

tálna gramotnosť predstavuje súbor znalostí, zručností a porozumenia potrebného pre 

primárne, bezpečné a produktívne používanie digitálnych technológii na učenie 

a poznávanie v zamestnaní v každodennom živote. Digitálna gramotnosť predstavuje sú-

bor schopností: 

 zmysluplne využívať rôzne digitálne nástroje pre svoje potreby, pre svoje poznávanie, 

pre vyjadrenie seba a svoj komplexný osobný rozvoj,  

 efektívne riešiť úlohy a problémy v digitálnom prostredí,  

 kvalifikovane si zvoliť a vedieť použiť vhodnú digitálnu technológiu na nájdenie in-

formácií, ich spracovanie, použitie, šírenie alebo vytvorenie,  

                                                           
26 BALÁŽOVÁ, E. 2012. Podmienky rozvíjania informačných kompetencií detí predškolského veku v mater-

ských školách. In: Zborník vedeckovýskumných prác č. 13, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012. s. 

17-28. ISBN 978-80-557-0352-7. 
27 ŠKODÁČKOVÁ, A. 2013. Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagógov materských škôl. Dizertačná práca. 

Bratislava: Univerzita Komenského 2013. 
28 KROMMEROVÁ, A. 2012. Rozvíjanie digitálnej gramotnosti pedagógov materských škôl – objavovanie 

novej cesty pre konštruktivistické učenie a učenie sa. In: Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava. 

2010. s. 390-396. ISBN 978-80-89186-68-6. 
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 kriticky vyhodnocovať a analyzovať znalosti získané z digitálnych zdrojov, rozumieť 

spoločenským dôsledkom, ktoré vznikajú v digitálnom svete29. 

Digitálna gramotnosť pedagóga okrem vlastnej digitálnej gramotnosti obsahuje aj 

ďalšie dva okruhy:  

 schopnosť, potrebu a didaktické majstrovstvo vo využívaní digitálnych technológií na 

dosahovanie edukačných cieľov vo výučbe svojich predmetov,  

 znalosti, zručnosti a porozumenie toho, ako u svojich žiakov rozvíjať a posudzovať 

ich rodiacu sa digitálnu gramotnosť30. 

Základným predpokladom pre zodpovedajúci rozvoj kompetencií detí je adekvátna 

úroveň kompetencií ich učiteľov. Rozvíjanie digitálnych kompetencií preto vyžaduje okrem 

vybavenia MŠ digitálnymi technológiami aj čosi dôležitejšie, a to zodpovedajúcu úroveň 

digitálnej gramotnosti pedagógov. Existuje viacero možností, ako rozvíjať svoju vlastnú 

digitálnu gramotnosť:  

 Učiteľky materských škôl sa profesijne rozvíjajú vzájomným vzdelávaním sa v 

rámci MŠ. Je to stratégia profesijného rastu učiteľov, pri ktorej sa medzi se-

bou radia, diskutujú a vymieňajú si odborné skúsenosti, navštevujú sa na 

hodinách v triede, podporujú sa navzájom a pomáhajú si pri zvyšovaní kva-

litného vzdelávania detí a žiakov,  

 Vzájomným vzdelávaním sa – v rámci svojho mesta či okresu – sa pani riadi-

teľky často medzi sebou radia, 

 V neposlednom rade pani učiteľky aj vedúci zamestnanci môžu rozvíjať svoju 

digitálnu gramotnosť aj na odborných konferenciách a vzdelávaniach31. 

Pedagógovia majú viacero možností ako získať počítačovú alebo digitálnu gramot-

nosť, ktorej rozvoj sa sústreďuje okolo European Computer Driving Licence (ECDL) - úspeš-

ní absolventi ECDL testovania získajú doklad o dosiahnutí medzinárodne uznávanej kvali-

fikácie pre prácu s počítačom. Tento certifikát je v rámci štátov Európskej únie používaný 

ako štanda rd základnej počítačovej vzdelanosti32. 

 

Využitie digitálnych technológií v materskej škole 

 

          V súčasnej dobe je veľmi ťažké nájsť človeka, ktorý by nepoznal počítač, nevlastnil 

                                                           
29ŠKODÁČKOVÁ, A. 2013. Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagógov materských škôl. Dizertačná práca. Bra-

tislava: Univerzita Komenského 2013. 
30 ŠKODÁČKOVÁ, A. ref 28 
31 Tamtiež.  
32 KAPOUNOVÁ, J., KAPOUN, P., POLÁKOVÁ, E. 2006. Komunikační, informační a marketingové kompe-

tence. Ostrava : Ostravská univerzita, 2006. ISBN 80-7368-246-X. 
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mobilný telefón a nikdy sa nestretol s internetom. Nové technológie vstupujú do nášho sve-

ta a menia ho, prinášajú veľa pozitív a otvárajú nové možnosti, no súčasne prinášajú aj 

mnohé negatíva, riziká a ohrozenia, na ktoré je potrebné reflektovať. Svet digitálnych tech-

nológií (DT) nám umožňuje efektívny prístup k najnovším informáciám z celého sveta, na-

koľko sa môžeme učiť a spoznávať nové veci interaktívnym a atraktívnym spôsobom, disku-

tovať o témach a problémoch s ľuďmi vzdialenými tisícky kilometrov, rozvíjať si rozmanité 

poznávacie procesy, písomnú komunikáciu, riešenie problému či kreatívne myslenie33. Od-

poveďou na otázku, prečo používať digitálne technológie (DT) v edukačnom procese, je sa-

motná reforma obsahu a kurikulárna transformácia školstva. Zmena doterajšej filozofie 

nášho školstva bola podmienená meniacimi sa požiadavkami trhu práce, globalizáciou spo-

ločnosti a novými kompetenciami, ktoré sú od absolventov požadované34. Medzi ne patrí aj 

digitálna gramotnosť s cieľom, aby jedinec vedel používať DT pri vyučovaní, učení sa, pri 

riešení problémov a pri samostatnej aj skupinovej práci35. 

V tejto súvislosti zastávame názor, že je veľmi dôležité nájsť optimálny pomer medzi 

časom, ktoré strávia deti využívaním digitálnych technológii a ostatnými aktivitami. Prínos 

digitálnych technológii je určite významný, na druhej strane si však treba uvedomiť aj sku-

točnosti, aké negatíva so sebou prinášajú, čo môže v neposlednom rade viesť až ku závislos-

ti. V tomto smere u detí predškolského veku hrá významnú úlohu rodina a tiež materská 

škola. 

Medzi výhody využívania DT možno zaradiť: 

 možnosť dorozumieť sa so vzdialenými známymi, príbuznými, priateľmi, 

 prístup k informáciám – ich získavanie, spracovanie, využitie pre svoje potreby 

a účely, 

 možnosť spracovať fotografie, videá, zvukové nahrávky, práca v rôznych programoch, 

 možnosť opakovane sa k nejakému problému vrátiť a riešiť ho z rôznych pohľadov, 

  vzdelávanie prostredníctvom e-learningu, ekonomizácia času, generačne vymenená 

pozícia – mladší učia starších a pod36. 

                                                           

33 HREHOVÁ, D. 2016. Didaktika v teórii a praxi. 1. Vyd.  Košice : TUKE - 2016, 101 s.  

ISBN 978-80-553-3022-8.  

 

34 HREHOVÁ, D. 2015. Využívanie IKT v procese výučby. 2015. In: K vybraným aspektom technolo-

gického vzdelávania na začiatku tretieho tisícročia.  Prešov: FVT TU, 2015, s. 96-100. ISBN 978-80-

553-2194-3. 

 
35 FRANKOVÁ, E., ŠEPEĽÁKOVÁ, L. 2014. Implementácia interaktívnej tabule do predprimárnej edukácie. 

Metodicko-pedagogické centrum. ISBN 978-80-8052-777-8.  

36 FRANKOVÁ, E., ŠEPEĽÁKOVÁ, L. 2014. Implementácia interaktívnej tabule do predprimárnej edukácie. 

Metodicko-pedagogické centrum. ISBN 978-80-8052-777-8. 
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Využívanie DT so sebou prináša okrem výhod aj určité riziká a to: 

 nevedomosť dospelých, znalosť detí, 

 množstvo času stráveného s DT – narastá obezita, poškodzuje sa držanie tela, 

 zlá životospráva – súvisí s nedostatkom pohybu, 

   neosobná komunikácia – vytráca sa potreba ľudského kontaktu, 

  zlé vyjadrovacie schopnosti detí – vyjadrujú sa stručne, preferujú jednoslovné odpo-

vede, 

  v písomných prejavoch prestávajú používať interpunkciu a diakritiku, zhoršenie pí-

somnej komunikácie, 

 komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí na internete, odhaľovanie súkromia, 

možnosť zmeny identity – údaje kontaktovanej osoby môžu byť vymyslené37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 FRANKOVÁ, E., ŠEPEĽÁKOVÁ, L. ref 33 
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Tab. 1 Individuálna forma práce s DT. Vlastné spracovanie podľa Franková, 

Šepeľáková, 2014. 

 

Individuálna forma práce s DT 

Výhody Nevýhody 

 individuálna práca učiteľa 

s jedným  

žiakom predstavuje významný pr-

vok k poznávaciemu procesu die-

ťaťa, 

 zážitok dieťaťa s DT je intenzívnej-

ší, 

 učiteľ detailnejšie spozná dieťa 

a jeho osobnosť, 

Takáto skúsenosť môže pomôcť: 

 prispôsobiť DT a ich nastavenie 

tak, aby lepšie vyhovovali indivi-

duálnym potrebám 

dieťaťa, 

 definovať a rozpracovať stupne ob-

ťažnosti aktivít, ktoré dieťa rieši, 

 integrovať prácu s DT do širšie 

kontextu, dieťa má možnosť lepšie 

uchopiť abstrakcie, ktoré DT 

používajú. 

 

 individuálna práca  s DT je proble-

matická, nakoľko učiteľ potrebuje 

pracovať s celou triedou, 

 individuálne aktivity vyžadujú zapo-

jenie ďalšieho pedagóga alebo viace-

rých pedagógov, asistentov či odbor-

níkov. Preto sú takéto scenáre len 

ťažko realizovateľne a objavujú sa 

len výnimočné a v špeciálnych situá-

ciách, 

 okrem toho častá samostatná práca 

môže potlačiť vývin dôležitých kom-

petencií dieťaťa, ako sú naučiť sa 

podeliť sa o svoju (technologickú) 

hračku s iným dieťaťom, tolerovať 

potreby iných či dohodnúť sa na rie-

šení spoločných problémov.  

 počet  programovateľných hračiek 

alebo počítačov je tiež limitujúcim 

faktorom pri zadávaní individuálnej 

práce deťom. 
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Tab. 2 Skupinová forma práce s DT. Vlastné spracovanie podľa Franková, Šepeľáko-

vá, 2014. 

 

Skupinová forma práce s DT 

Výhody Nevýhody 

 práca v malom tíme  dáva deťom 

príležitosť získať skúsenosti s ko-

laboráciou a budovaním vzťahov 

v tíme, 

 osobnosť každého dieťaťa a jeho 

sebavyjadrenie dostavajú veľký 

priestor,  

 pri práci s jednou  konkrétnou 

technológiou môže učiteľ takýto 

tím viesť pomerne ľahko, deti sa 

pri tejto  technológii striedajú, 

jedno ju používa po istý čas a os-

tatné sa naň pozerajú, pritom sa 

učia, pomáhajú ostatným alebo 

sa rozprávajú o riešení, 

  takýto scenár dáva  priestor na 

aktivity orientované na dieťa a ak-

tivity iniciované deťmi, 

  učiteľ zabezpečuje, aby sa každé 

dieťa dostalo na rad a aby malo 

každé rovnakú možnosť pracovať 

s danou technológiou, 

  učiteľ zároveň pozorne sleduje, 

ako sa deti zlepšujú v práci s DT,  

najzaujímavejšie  scenáre zapoja 

do širokého projektu celú triedu 

tak, že malé tímy sa striedajú na 

rôznych stanovištiach, pričom 

vždy jeden (alebo viaceré) z nich 

využívajú DT. 

 aktivity pre  predškolákov by nemali 

trvať viac ako 20 či 30 minút, 

 deti v malom tíme však za taký krát-

ky čas možno ešte ani nezačali  spo-

lupracovať – v takom prípade musí 

učiteľ aktivitu aj niekoľkokrát zopa-

kovať, alebo musí vytvoriť iné tímy, v 

ktorých budú deti spolu lepšie spo-

lupracovať a komunikovať, 

 v porovnaní s  individuálnou prácou 

sa deti musia naučiť viac než len 

ovládať prístroj či softvérové prostre-

die – mali by komunikovať a spolup-

racovať s ostatnými, 

  toto vyžaduje viac času a lepšiu pri-

pravenosť učiteľa na organizovanie 

tímov, ak sa objavia nejaké problé-

my. 
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Ditechnológie v materskej škole 

 

Základné kritérium v odbornej literatúre o integrácií digitálnych technológií do pred-

primárneho vzdelávania predstavuje pojem vývinová primeranosť, ktorá poskytuje odborní-

kom určitú normu, pomocou ktorej by mali vedieť posúdiť vhodnosť a aplikovateľnosť digi-

tálnych technológií ich formy a postupov38. 

Podľa doposiaľ známych výskumov o používaní DT vo vzdelávaní sa je možné dom-

nievať, že digitálne technológie majú mimoriadny potenciál na podporu rozvoja detí už v 

predškolskom veku. Otázkou, ako produktívne a primerane integrovať tieto technológie do 

predškolskej výchovy, sa výskumníci zaoberajú skutočne len niekoľko rokov. Podnecujú 

ich k tomu napr. aj  zaujímavé postupy viacerých inovatívnych materských škôl, ktoré vy-

užívajú DT ako prostriedok na rozvoj detí v rôznych vývinových oblastiach39. 

Súčasný svet ponúka širokú škálu digitálnych technológií, ktorá slúži pre rozvoj detí 

či už v domácom prostredí, alebo prostredí materských škôl. Ide hlavne o televíziu, počítače, 

notebooky, tablety, DVD prehrávače a iné. Digitálne technológie so sebou okrem rad výhod 

prinášajú aj mnohé nevýhody. Veľmi dôležité je preto skoordinovať ich tak, aby na deti 

vplývali pozitívne a nestali sa pre deti najdôležitejšou činnosťou v rámci celého dňa. Prime-

rané využívanie týchto technológií môže mať významný vplyv pre rozvoj gramotnosti detí 

predškolského veku. 

Pri integrácii digitálnych technológií do predprimárneho vzdelávania autorka zdôraz-

ňuje nasledovné aspekty: 

 materiálny - aké technológie používať,  

 organizačný - čo treba zabezpečiť pre úspešnú prácu s nimi,  

 bezpečnostný - aké riziká môže mať použitie DT a ako ho zohľadniť vo vlast-

nej práci či priestore triedy,  

 didaktický - akým spôsobom pracovať s deťmi s podporou DT tak, aby sa vy-

tvorili podmienky pre komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa40. 

 

Siraj-Blatchford a Whiterbread  uvádzajú, že digitálny prostriedok určený pre deti 

v predškolskom veku by mal: 

 byť vzdelávací, 

 povzbudzovať spoluprácu,  

 podporovať integráciu,  

                                                           
38 KALAŠ, I., 2011. Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní. Bratislava: 

Ústav informácii a prognóz školstva, 2011. ISBN 978-80-7098-495-6. 
39 ŠKODÁČKOVÁ, A. 2013. Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagógov materských škôl. Dizertačná práca. 

Bratislava: Univerzita Komenského 2013. 
40 PEKÁROVÁ, J. 2009. Digitálne technológie v materskej škole: vybrané otázky. Rigorózna práca. Bratislava : 

FMFI UK, 2009. 
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 podporovať hru,  

 prenechať iniciatívu deťom,  

 prispievať k rozvoju povedomia o zdraví a bezpečnosti, 

 podporovať spoluprácu s rodičmi41. 

 

V nasledujúcej časti budeme charakterizovať digitálne technológie, ktoré sa používa-

jú v materských školách. Z rôznych druhov digitálnych technológií, ktoré sa používajú 

v materskej škole sme sa rozhodli charakterizovať interaktívnu tabuľu, počítač a bee-bot.  

Interaktívne tabule sa začali používať v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, 

avšak pre vzdelávacie inštitúcie boli cenovo nedostupné42. 

Interaktívna tabuľa je jedným z moderných prostriedkov, ktorý môže priniesť do ma-

terskej školy niečo nové, zaujímavé, originálne, niečo čo podnecuje aktivitu detí. Inštalácia 

interaktívnej tabule do triedy je len prvým krokom. Aby sa nestala len ďalšou časťou triedy, 

je dôležitá práca pedagóga43. 

Transformácia vzdelávania pomocou digitálnych technológií môže prebiehať viace-

rými spôsobmi, napr. využívaním interaktívnych technológií, konkrétne interaktívnej tabu-

le. Pri jej využívaní by mal pedagóg disponovať zručnosťami ovládať nielen jej softvérovú 

oblasť, ale mať aj schopnosti využívať ju v súčinnosti s viacerými didaktickými prostried-

kami súčasne, tak materiálnymi, ako aj nemateriálnymi. V materských školách dochádza k 

zvyšovaniu počtu interaktívnych tabúľ a priamoúmerne narastá aj počet pedagógov, ktorí s 

touto didaktickou technológiu pracujú. Problém pedagogickej praxe však nepredstavujú len 

ťažkosti so zvládnutím ovládania interaktívneho softvéru, ale aj didaktické využitie interak-

tívnej tabule v konkrétnych výchovnovzdelávacích činnostiach v materskej škole. Mnoho 

pedagógov sa k tejto inovácii stavia odmietavo a svoj postoj zdôvodňujú obavami z možných 

rizík pre deti, nízkou mierou motivácie, nedostatočným materiálnym vybavením či nepri-

pravenosťou na prácu s týmito novými technológiami44. 

Práve interaktívna tabuľa je prostriedok, ktorý ponúka množstvo stimulov, vizuali-

záciu, imagináciu, novosť, je v materskej škole silným motivačným aspektom, ktorý je po-

trebné efektívne a kvalitne využiť. Prostredníctvom interaktívnej tabule vie učiteľ ponúknuť 

deťom aktivity hrového charakteru, v ktorých sa rozvíjajú všetky stránky osobnosti dieťaťa, 

počnúc kognitívnym rozvojom, tvorivým potenciálom, môže stimulovať interakciu a komu-

nikáciu detí, podporovať socializáciu, personalizáciu, axiologizáciu, rozvíjať matematické a 

                                                           
41 KALAŠ, I., 2011. Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní. Bratislava: 

Ústav informácii a prognóz školstva, 2011. ISBN 978-80-7098-495-6. 
42 DOSTÁL, J. 2009. Multimediálni, hypertextové a hypermediálni učební pomůcky – trend soudobého vzde-

lávání. In: Časopis pro technickou a informační výchovu. 2009, roč. 1, č. 3, s. 18-23. ISSN 1803-537X.  
43 KOCHOVÁ,H., VRABĽOVÁ, ROHAĽOVÁ, L. 2014. Interaktívna tabuľa v materskej škole. Metodicko-

pedagogické centrum, Bratislava. ISBN 978-80-8052-999-4. 
44 FRANKOVÁ, E., ŠEPEĽÁKOVÁ, L. 2014. Implementácia interaktívnej tabule do predprimárnej edukácie. 

Metodicko-pedagogické centrum, 145s. ISBN 978-80-8052-777-8.  
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prírodovedné predstavy, kritické myslenie, bazálnu gramotnosť či umeleckú stránku. Inova-

tívny pedagóg materskej školy môže zmysluplne využiť prednosti, ktoré interaktívna tabuľa 

ponúka, ako napr. ekonomizácia času, rozvoj digitálnych kompetencií, diagnostické mož-

nosti, či ako formu prevencie a korekcie špecifických porúch učenia45. 

Medzi výhody využívania interaktívnej tabule pre pedagóga patrí: 

 možnosť pripraviť si program, ktorý je potom možné viackrát použiť, 

 prispôsobenie sa aktuálnej situácii v triede, 

 zapojenie detí priamo do programu výučby, 

 zapojenie a vtiahnutie všetkých detí priamo do deja v triede, 

 získanie si rešpektu u detí prostredníctvom efektívneho a efektného využitia 

digitálnych technológií46. 

     Medzi výhody využívania interaktívnej tabule pre deti patrí: 

 motivácia byť súčasťou diania v triede a pri tabuli, 

 nové impulzy pre rôzne druhy  zmyslového vnímania, 

 odstránenie neefektívneho odpisovania, robenia si poznámok v zošite, 

 väčšia možnosť sebarealizácie, tvorivosti, 

 lepšia možnosť spolupráce s ostatnými, 

 lepšia možnosť podieľania sa na dianí v triede, zapájanie sa do činností47. 

 

Obr.2 Zloženie interaktívnej tabule. Zdroj: Hasajová. 2014.  

 

 

Interaktívne tabule sú veľmi vhodnou pomôcku pre rozvíjanie gramotnosti detí pred-

školského veku v prostredí materskej školy. Okrem výhod, ktoré so sebou prináša ich pou-

                                                           
45 FRANKOVÁ, E., ŠEPEĽÁKOVÁ, L. 2014. Implementácia interaktívnej tabule do predprimárnej edukácie. 

Metodicko-pedagogické centrum, 145s. ISBN 978-80-8052-777-8.  

46 KOCHOVÁ,H., VRABĽOVÁ, ROHAĽOVÁ, L. 2014. Interaktívna tabuľa v materskej škole. Metodicko-

pedagogické centrum, Bratislava. ISBN 978-80-8052-999-4. 

 
47 KOCHOVÁ,H., VRABĽOVÁ, ROHAĽOVÁ, L. 2014. Interaktívna tabuľa v materskej škole. Metodicko-

pedagogické centrum, Bratislava. ISBN 978-80-8052-999-4. 
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žívanie treba upozorniť aj na ich nevýhody. 

Určité problémy pri používaní interaktívnych tabúľ začínajú už pri ich kúpe, čo často 

závisí od manažmentu materskej školy. Len málo materských škôl si robí analýzu ponúk 

interaktívnych tabúľ, zvyčajne si nechajú poradiť len od obchodníka, ktorý ponúka jeden 

konkrétny typ. Z výskumu, ktorý spracoval Peter Brečka v roku 2013, ktorého sa zúčastnilo 

60 pedagógov z 15 vybraných materských škôl na Slovensku boli zistené nasledovné nedos-

tatky pri využívaní interaktívnych tabúľ: 

 chýbajúce predchádzajúce zaškolenie, 

 celková nedostatočná zorientovanosť v digitálnych technológiách, 

 chýbajúce poznatky a zručnosti so základným softvérovým vybavením počíta-

ča, 

  problémy s inštaláciou hardvérových súčastí, 

 chýbajúca aktualizácia hardvérových a softvérových súčastí, 

 nepostačujúce vybavenie – staré počítače, 

 nedostatok financií na zakúpenie hotových výučbových materiálov, 

 nemožnosť pracovať s interaktívnou tabuľou, aj keď sa v MŠ nachádza, 

 školenia v rámci kontinuálneho vzdelávania prebiehajú na iných typoch in-

teraktívnych tabúľ ako MŠ skutočne vlastnia a používajú48. 

 

Nasledovné typy interaktívnych tabúľ: 

 elektromagnetické i-tabule   

 i–tabule s rezistentnou membránou 

 laserové i-tabule   

 kapacitné i-tabule 

 ultrazvukové a infračervené i-tabule 

 optické a infračervené i-tabule 

Elektromagnetické i-tabule sa nazývajú tiež indukčné. Sú najbežnejším typom s 

tvrdým povrchom. Vnímajú pohyb pera po svojom povrchu na základe elektromagnetického 

signálu, ktorý vysiela špeciálne pero – stylus. Tento typ i-tabule môže byť ovládaný iba 

elektronickým perom. Pri novších typoch je možnosť duálneho ovládania. Ide o i-tabule 

typu Activ Board (výrobca Promethean), Interwrite Dual Board (výrobca Einstruction).  

 

                                                           
48 BREČKA, P. 2013. Problémy implementácie a používania systémov interaktívnych tabúľ v predprimárnom 

vzdelávaní. In: Aktuálne otázky prírodovedno-technických predmetov a prierezových tém v primárnej edukácii. 

Online konferencia 23.-25.10.2013. Dostupné na: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kancir1 
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Plocha I-tabule s rezistentnou membránou je zložená z dvoch vrstiev membrán, medzi 

ktorými je vzduchová vrstva. Pri snímaní dotyku ľubovoľným predmetom, teda i prstom, 

dochádza k stlačeniu oboch vrstiev a následne sa vypočíta súradnica miesta dotyku. 

Výhoda tohto typu tabule spočíva v tom, že automaticky prepína z režimu dotyku do režimu 

písania a naopak, a tým uľahčuje jej ovládanie i použitie. Ide o typ Smart Board (výrobca 

Smart Technologies). 

Laserové i-tabule majú v hornej a ľavej časti pozdĺžne pásy, ktorých úlohou je opticky 

snímať pozíciu elektronického pera – stylusu na jej povrchu. Tieto tabule majú tvrdý povrch 

a to oceľový alebo keramický, ktorý má najdlhšiu životnosť a najľahšie sa čistí. Nie sú citlivé 

na dotyk. Typ Gloview 3D Touch Interactive Whiteboard – optická a laserová technológia 

(výrobca Easytech). 

Kapacitné i-tabule fungujú takmer na rovnakom princípe ako elektromagnetické, ale tento 

typ snímača pohybu je založený na sieti vodičov, ktoré sú umiestnené za tabuľou. Sú 

ovládateľné aj prstom užívateľa, preto tu nie je potrebný žiadny stylus ani pero. Táto 

technológia patrí medzi najodolnejšie. Typ Panaboard Elite T880 (výrobca Panasonic). 

Ultrazvukové a infračervené i-tabule pri tlaku na povrch tabule vysiela stylus ultrazvuk a 

zároveň aj infračervený lúč. Po prijatí signálu ultrazvukovým mikrofónom a senzorom pre 

infračervený lúč sa zameriava a vypočítava poloha stylusu; EBeam (výrobca Luidia), 

CleverBoard (výrobca Clever Products), Mimio (výrobca Mimio). 

Optické a infračervené i-tabule v ráme sú umiestnené buď optické kamery, alebo 

infračervené vysielače a prijímače, ktoré pri dotyku povrchu prstom alebo perom objekt 

zamerajú. SW potom vypočíta polohu objektu. Typ Triumph Board Multi Touch (výrobca 

Triumph Board)49. 

 

Počítač v materskej škole ako univerzálny didaktický prostriedok má svoje pevné miesto 

v edukačnom procese. Keďže v edukačnom procese ide o nájdenie a aplikovanie takých 

didaktických metód a pomôcok, ktoré umožnia efektívnejšie osvojenie si učiva, môžeme 

práve počítač zaradiť medzi takéto prostriedky50. Využívanie počítača v materských školách 

možno chápať ako jednu z nových metód, ktorá môže spestriť predškolské vzdelávanie. Pre 

vzdelávanie sú podstatné počítačové hry, programy a ich obsah. Vhodne aplikovaný počítač 

so správne zvoleným a používaným programovým vybavením môže prispieť k zefektívneniu 

edukačného procesu. Počítač v edukačnom procese možno chápať ako: 

 pracovný nástroj učiteľa a učiaceho dieťaťa, 

 predmet edukačného procesu, 

                                                           
49 FRANKOVÁ, E., ŠEPEĽÁKOVÁ, L. 2014. Implementácia interaktívnej tabule do predprimárnej edukácie. 

Metodicko-pedagogické centrum, 145s. ISBN 978-80-8052-777-8. 
50 Poznávajme a objavujem svet s počítačom a interaktívnou tabuľou. 2009. Rozvíjajúci vzdelávací program. 

Materská škola, Ul. V. Clementisa č. 251/12, Prievidza.  
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 prostriedok na podporu a riadenie edukačného procesu osvojovania poznat-

kov, 

 prostriedok automatizovaného informačného a riadiaceho procesu51. 

 

Bee-Bot patrí medzi digitálne technológie používané v materskej škole, ktorú možno 

charakterizovať ako: 

 kamarátsku včielku pre deti predškolského veku, 

 jednoduchý prostriedok pre hravé učenie sa rôznych oblastí, spoznávanie 

písmen, čísla, orientáciu v priestore, 

 programovateľnú hračku – nástroj na rozvíjanie schopnosti plánovania, tvor-

by postupu pre riešenie jednoduchých problémov52. 

 

Obr. 3  Bee-Bot. Zdroj: http://www.interaktivne.eu/sk/roboticke-hracky.  

 

 Bee-Bot sa pohybuje dopredu a dozadu, otáča sa vpravo a vľavo, zastavuje a po pre-

jdení celej dráhy zahúka. Bee-Bot možno naprogramovať, uložiť do neho postupnosť krokov, 

ktorými sa môže presunúť na iné miesto v štvorcovej sieti. Jeden krok meria 15 cm. Najdlh-

šia trasa pozostáva zo 40 krokov alebo otočení. 

 

Záver 

 

Rozvíjanie informačných kompetencií detí v predškolskom veku je podmienené viace-

rými faktormi, avšak ako rozhodujúci sa ukazuje postoj vedenia materskej školy k novej 

realite, od čoho v rozhodujúcej miere závisí jednak materiálno-technické a technologické 

vybavenie materskej školy ako aj podpora pri nadobúdaní, resp. rozvíjaní digitálnych kom-

                                                           
51Počítač ako didaktický prostriedok v materskej škole. 17.8.2010. [online]. [cit.15.4.2015]. Dostupné na: 

http://www.skolskyportal.sk/clanky/pocitac-ako-didakticky-prostriedok-v-materskej-skole. 
52 Zoznámme sa s Bee-Botom. In: Digitálne hračky, Pracujem s deťmi. [online]. [cit.14.4.2015]. Dostupné na: 

http://edi.fmph.uniba.sk/~pekarova/digi_hracky_12.pdf. 

 

http://www.interaktivne.eu/sk/roboticke-hracky
http://www.skolskyportal.sk/clanky/pocitac-ako-didakticky-prostriedok-v-materskej-skole
http://edi.fmph.uniba.sk/~pekarova/digi_hracky_12.pdf
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petencií učiteľov v rámci kontinuálneho vzdelávania53. Implementácia interaktívnej tabule 

do edukačného procesu v materskej škole by mala začať získaním informácií o nej z do-

stupných zdrojov, učiteľky by sa mali podrobne oboznámiť s obsahom, charakteristikou, 

metodikou jej použitia v materskej škole. Následne je možné pristúpiť k tvorbe interaktív-

nych učebných pomôcok – úloh, ktoré budú deti stimulovať a motivovať k činnosti, pro-

stredníctvom ktorých učiteľka bude rozvíjať osobnosť detí komplexne, cieľavedome a zámer-

ne v oblasti kognitívnej, socio-emocionálnej a psychomotorickej. Je potrebné stanoviť si 

veku primeraný cieľ, zamerať sa na cielený rozvoj kompetencií, analyzovať pojmy, vzťahy a 

súvislosti, ktoré sa v úlohe vyskytujú, využiť prierezové témy, vzdelávacie podoblasti, a v 

neposlednom rade výchovnú hodnotu úlohy54. V  práci sme sa snažili priblížiť problematiku 

digitálnych technológií v materskej škole. Na základe preštudovanej literatúry, zaoberajúcej 

sa predmetnou problematikou zastávame názor, že digitálne technológie výraznou mierou 

ovplyvňujú rozvíjanie gramotnosti u detí predškolského veku. S príchodom digitálnych 

technológií na trh je badateľná i snaha materských škôl o zakomponovanie týchto pro-

striedkov do vyučovacieho procesu. Ako sme spomínali v práci v tomto smere je veľmi vý-

znamným faktorom samotný pedagóg a jeho znalosti s digitálnymi technológiami. Zastáva-

me názor, že deti v tomto období sú veľmi vnímavé a rýchlo sa učia, preto využitie DT 

v materskej škole hodnotíme ako veľmi prospešné. Znalosti, ktoré sa deti naučia už 

v materskej škole môžu následne zúročiť v základnej škole. Myslíme si, že cieľ, ktorý sme si 

stanovili v  práci sa nám podarilo naplniť. Zastávame názor, že predmetná práca môže po-

slúžiť ako materiál, ktorý prináša stručný prehľad problematiky, ktorá súvisí s témou využi-

tia digitálnych technológií v prostredí materskej školy. Práca tiež môže slúžiť ako zdroj in-

formácii pre ďalšie doplnenie a orientáciu v danej problematike. 
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Úvod 
 

 

V súčasnej dobe  sa problematika týkajúca sa sociálnych kompetencií detí stáva 

čoraz aktuálnejšou. Moderná doba prináša na jednej strane výhody v podobe nových ko-

munikačných prostriedkov (internet, mobilná komunikácia), na strane druhej ich časté po-

užívanie neumožňuje v žiaducej miere rozvíjať sociálne zručnosti detí. Pribúda detí, ktoré sa 

nevedia vhodne prispôsobiť kolektívu, primerane komunikovať s okolím, rešpektovať sociál-

ne pravidlá a autority. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu je potrebné rozvíjať nielen 

kognitívne schopnosti detí a mládeže, ale aj ich sociálne schopnosti a zručnosti. Úspech 

v pracovnom a osobnom živote každého človeka je totiž vo vysokej miere podmienený so-

ciálnymi kompetenciami.   

Táto problematika je tiež témou nasledujúceho príspevku, ktorý sa venuje straté-

giám riešenia sociálnych situácii a zvládania emócií u rómskych a nerómskych detí. 

 

 

Sociálne kompetencie a emocionálna inteligencia 

 

 Pod pojmom sociálne kompetencie chápeme schopnosť porozumieť sociálnym situá-

ciám a následne v nich reagovať sociálne žiaducim (vhodným) spôsobom. Sociálne kompe-

tencie umožňujú jedincovi dobre vychádzať s ľuďmi, ale zároveň sa presadiť bez porušenia 

osobných práv druhých. To však vyžaduje snahu chápať druhých, vhodným spôsobom 

s nimi komunikovať a kooperovať. V súvislosti so sociálnymi kompetenciami sa hovorí aj 

o sociálnej inteligencii. Podľa L. L. Thurnstona (Nákonečný, 1998, Goleman, 1997) 

je sociálna inteligencia  vymedzená ako spôsobilosť účelne riešiť rôzne sociálne problémy, 

pričom sociálnu inteligenciu považuje za špecifický jav, relatívne nezávislý na všeobecnej 

inteligencii, ktorý pozostáva z dvoch zložiek: 

1.    percepčnej – schopnosť porozumieť iným ľuďom, spôsobilosť poznať druhého 

človeka a zvoliť vhodný spôsob správania voči nemu, rešpektujúci poznané 

zvláštnosti, 

2.   akčnej, behaviorálnej – schopnosť jednať múdro v medziľudských vzťahoch, vlastný 

spôsob sociálneho správania, ktorým sa napĺňa určitý zámer jedinca. 

 Pri vymedzovaní sociálnej inteligencie je využívaná zložka percepčná, kognitívno-

analytická a behaviorálna (Nákonečný, 1998, Bjorkqvist, Osterman, Kaukiainen, 2000). 

V  niektorých definíciách je teda akcentovaný kognitívny komponent sociálnej inteligencie 

alebo schopnosť jedinca porozumieť iným ľuďom, v iných definíciách je dôraz kladený na 

behaviorálnu podstatu, t. j. byť schopným úspešne rozvíjať interakciu s inými ľuďmi. Ďalší 

autori sa stále viac spoliehajú na psychometrickú podstatu a definujú sociálnu inteligenciu 

v  zmysle výkonu zisteného v testoch merajúcich sociálne spôsobilosti (Silvera, 

Martinussenová, Dahl, 2001). 
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 Prehľad kritérií využívaných v literatúre k definovaniu a meraniu sociálnej 

inteligencie urobený M. Fordom a M Tisakom potvrdzuje terminologickú a významovú 

súvislosť sociálnej inteligencie, sociálnej kompetencie a sociálnych spôsobilostí  (in 

Kaukiainen, at al., 1999). Autori uvádzajú, že 1. sociálna inteligencia bola identifikovaná 

meraním sociálnych spôsobilostí. 2. užšie vymedzenie sociálnej inteligencie je možné nájsť u 

autorov akcentujúcich dôležitosť dekódovania sociálnych informácií. Sociálna inteligencia je 

potom definovaná takými spôsobilosťami, ako je čítanie neverbálnych stôp, spôsobilosťou 

usudzovania na základe správania sa iných ľudí. K hlavným komponentom sociálnej 

inteligencie patrí primerané rolové správanie sa, sociálna percepcia, schopnosť určitého 

vhľadu do interpersonálnych vzťahov a procesov, reflexia prežívania a správania sa iných 

ľudí v interpersonálnych situáciách. 3. Sociálna inteligencia je tiež vymedzovaná ako 

behaviorálna flexibilita, schopnosť zmeny správania v závislosti od okolností situácie. V 

termínoch behaviorálnych výsledkov môže byť sociálna inteligencia definovaná, ako 

schopnosť umožniť ostatným slobodne sa správať. 

Sociálna inteligencia je bezpochyby mnohotvarým konštruktom.  G. Orme a R. Bar-On 

(2002) uvádzajú, že sociálna inteligencia má veľmi úzky vzťah k emocionálnej inteligencii, 

pretože popisujú dva aspekty toho istého konštruktu a že väčšina existujúcich definícií 

sociálnej a emocionálnej inteligencie obsahuje jednu alebo viac nasledujúcich 

schopností:  porozumieť a konštruktívne prejavovať emócie, porozumieť prežívaniu iných 

ľudí a vytvárať kooperatívne interpersonálne vzťahy,  efektívne manažovať a regulovať 

emóciu, realisticky zvládať nové situácie a riešiť problémy osobnej alebo interpersonálnej 

podstaty, byť optimistický, pozitívne ladený a vnútorne motivovaný formulovať si 

a dosahovať ciele.   

V ľudskom spoločenstve je ovládanie sociálnych kompetencií veľmi výhodné, a to nielen 

pre sociálne postavenie jednotlivca v spoločnosti, ale i pre jeho fyzické a mentálne zdravie. 

Vyššia úroveň sociálnych kompetencií pôsobí napríklad ako preventívny činiteľ pred 

samotou, či pred zneužívaním návykových látok (Lisá a kol., 2010). 

 

 

Sociálne zručnosti rómskych detí 

 

U rómskych detí sa predpokladá, že aj napriek slabým výkonom v škole, ako aj 

v inteligenčných testoch, sú spravidla v rozpore s vyspelým sociálnym správaním (Farkašo-

vá, Kretová, 2005). Výsledky výskumov naznačujú, že známa sociálna zdatnosť znevýhod-

nených rómskych detí sa môže opierať o dobrú sociálnu kogníciu, nakoľko úlohy z testovej 

batérie na zisťovanie úrovne teórie mysle riešili tieto deti na veku primeranej úrovni (Špotá-

ková in Farkašová, Kretová, 2005). Z pohľadu Vágnerovej (1999) je dôležitou sociálnou 

normou totiž súdržnosť a solidarita. Veľmi silné je i rodinné puto a zdieľanie skúseností 

jednotlivca s ostatnými členmi skupiny. V ťažkých situáciách sa radšej spoliehajú na ostat-
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ných než na seba samých a očakávajú pomoc od druhých (Vágnerová, 1999). Podobný ná-

zor má aj Kundrátová (in Farkašová, Kretová, 2005), podľa ktorej sa Rómovia silní cítia iba 

vo svojej uzavretej rómskej skupine a vtedy prijímajú svoje vlastné skupinové rozhodnutia. 

Ak majú vyjadrovať svoj názor pri riešení vzniknutých konfliktov, neprezentujú vlastný ná-

zor, ale názor skupinový.   

 

Ciele a výskumné otázky 

 

Cieľom výskumu bolo skúmať sociálne zručnosti a sociálne kompetencie rómskych detí, 

ktoré sme porovnávali so skupinou nerómskych detí. Kládli sme si nasledovné otázky: 

1. Existujú rozdiely medzi rómskymi a nerómskymi deťmi v rozpoznávaní emócií 

druhých ľudí a porozumení sociálnym situáciám? 

2. Líšia sa stratégie zvládania vlastných emócií u rómskych a nerómskych detí? 

3. Aké stratégie riešenia sociálnych situácií preferujú rómske a nerómske deti? 

 

Výskumná vzorka 

 

Výskumnú vzorku tvorilo 103 detí zo západoslovenského kraja; 52 rómskych a 51 

nerómskych detí (tabuľka 1). 

 

Tabuľka 1: Charakteristika výskumnej vzorky 

 
Priemerný 

vek 

Pohlavie Ročník Spolu  

% Chlapci Dievčat

á 

3. 4. 

Etnici

ta 

Rómske deti 10,22 
26 

50 % 

26 

50% 

23 

44,2% 

29 

55,8% 

52   

50,5 % 

Nerómske deti 9,81 
27 

52,9% 

24 

47,1% 

28 

54,9% 

23 

45,1% 

51  

49,5 % 

Všetky deti 10,02 
53 

51,5% 

50 

48,5% 

51 

49,5% 

52 

50,5% 

103  

100% 

 

 

Metódy výskumu a ich vyhodnotenie 

 

 Pre účely nášho výskumu sme zvolili nasledovné metódy: 

1. Projektívne metódy: Nedokončené vety – napr. „O ľuďoch si myslím, že...“ „Keď sa 

hnevám, tak...“, Kresba stromu,  Kreslené situácie (Obr. 1, Obr. 2) - metóda je 

založená na princípe Rosenzweigovho obrázkovo-frustračného testu; dieťaťu sa 

predložia štyri kreslené situácie, v ktorých má napísať odpoveď jedného z aktérov. 

Projektívne metódy sme vyhodnocovali kvalitatívne; odpovede v kreslených 

situáciách sme hodnotili aj kvantitatívne - bodmi 0-2: agresívna alebo 
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sebaponižujúca odpoveď = 0 b., neutrálna odpoveď = 1 b., prosociálna alebo 

asertívna odpoveď = 2 b. 

 

 

Obr. 1                                                                  Obr. 2  

   

 

2.  IDS (Intelligence and Development Scales, autori Grob, Meyer, Hagmann von Arx) 

Subtest Sociálno-Emocionálne kompetencie - subtest sa skladá zo štyroch častí:   

 Rozpoznávanie emócií – dieťa má identifikovať emočný stav chlapca alebo dievčaťa 

na fotografii (Obr. 3, Obr. 4). 

 

                                Obr. 3                                         Obr. 4 

                                        

 

 Regulovanie emócií – dieťa má povedať, čo môže urobiť, aby už nemalo zlosť, strach, 

smútok. 

 Porozumenie soc. situáciám – dieťa má popísať určitú situáciu na obrázku, resp. 

odpovedať na určité otázky ohľadne situácie na obrázku (Obr. 5). 

 

                                Obr. 5     
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 Sociálno-kompetentné konanie – dieťaťu sa predloží šesť situácii a pýtame sa ho, čo 

by v týchto situáciách robilo (napr. videlo plačúceho chlapca). 

Časti subtestu sa vyhodnocuje kvalitatívne (napr. podľa odpovede dieťaťa sa určuje 

stratégia regulácie emócií) a kvantitatívne (napr. stratégie regulácie emócií sa hodnotia 

bodmi 0-2 podľa miery adaptívnosti). 

 

 

Výsledky výskumu 

 

Pri vyhodnocovaní kvantitatívnych dát sme najprv zisťovali, do akej miery spolu korelu-

jú výsledky jednotlivých subtestov (v tabuľke 2 uvádzame hodnoty Spearmanovho korelač-

ného koeficientu). 

 

 

Tabuľka 2: Korelačné vzťahy medzi výsledkami v jednotlivých subtestoch u všetkých 

detí 

 Kreslené si-

tuácie 

Rozpoznáva-

nie emócií 

Regulácia 

emócií 

Porozumenie 

soc.situáciám 

Sociálno-

kompetentné 

konanie 

Kreslené si-

tuácie 
 ,109 ,113 ,033 ,283** 

Rozpoznáva-
nie emócií 

,109  ,136 ,311** ,329** 

Regulácia 

emócií 
,113 ,136  ,092 ,300** 

Porozumenie 

soc.situáciám 
,033 ,311** ,092  ,384** 

Sociálno-

kompetentné 

konanie 

,283** ,329** ,300** ,384**  

** p< ,01 

* p< ,05 

 

Z výsledkov možno povedať, že miera sociálne kompetentného konania (t.j. odpovede 

detí na otázku „Čo by si robil/a, keby ...?“) vo všeobecnosti súvisí so schopnosťou rozpoznať 

emocionálny stav u druhého človeka, so spôsobom regulácie vlastných emócií, 

s porozumením sociálnej situácie a jej riešením. Zistili sme však rozdiely medzi skupinou 

rómskych a nerómskych detí (tabuľka 3).  
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Tabuľka 3: Korelačné vzťahy medzi výsledkami v subtestoch u rómskych a neróm-

skych detí 

 Sociálno- kompetentné konanie 

Rozpoznávanie emócií - rómske deti                Spearman. 

kor. koef.  

                                        nerómske deti              
Spearman. kor. koef.  

,386        p= ,005     

,194         p= ,171 

Kreslené situácie          - rómske deti                  

Spearman. kor. koef.  

                                        nerómske deti              
Spearman. kor. koef.  

                  -,030        p= ,836     

  ,405         p= ,004 

 

 

Kým u rómskych detí súvisela schopnosť rozpoznať emócie dieťaťa na fotografii s mie-

rou sociálne kompetentného konania (Spearmanov korelačný koeficient = ,386 pri štatistic-

kej signifikancii p = ,005), u nerómskych detí bol tento vzťah medzi oboma schopnosťami 

menej tesný a štatisticky nesignifikantný (Spearmanov korelačný koeficient =  ,194 pri šta-

tistickej signifikancii p = ,171). Ďalší prekvapivý rozdiel medzi skupinami bol v tom, že za-

tiaľčo v skupine nerómskych detí výsledky z riešenia kreslených situácií korelovali s rieše-

ním hypotetických situácií v IDS (sociálno kompetentné konanie; Spearmanov korelačný 

koeficient =  ,405 pri štatistickej signifikancii p = ,004), u rómskych detí nebol žiaden vzťah 

medzi riešením kreslených situácií a riešením hypotetických situácií v IDS (Spearmanov 

korelačný koeficient = -,030 pri štatistickej signifikancii p = ,836). To znamená, že niektoré 

rómske deti v kreslených situáciách prezentovali síce agresívne odpovede, ale 

v hypotetických situáciách v IDS prezentovali sociálne kompetentné riešenia. Z toho usu-

dzujeme, že u rómskych detí je ich sociálne správanie v rôznych situáciách menej konzis-

tentné, resp. rómske deti nevyužívajú svoje sociálne zručnosti v každej situácii.  

 

 

Porovnanie výsledkov detí v subtestoch podľa etnicity a pohlavia 

 

Skupinu rómskych detí sme porovnávali s nerómskymi vzhľadom na výsledky 

v jednotlivých subtestoch, pričom sme použili neparametrický Mann-Whitneyho U test 

(tabuľka 4). 
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Tabuľka 4: Porovnanie rómskych a nerómskych detí v jednotlivých subtestoch  

 Kreslené 

situácie** 

Rozpozná-

vanie emó-

cií** 

Regulácia 

emócií 

Porozume-

nie soc. 

situáciám** 

Sociálno-

kompetent-

né konanie* 

Mean Rank   rómske 
deti 

                     neróm-

ske deti 

41,97 
60,58 

42,69 
60,31 

47,03 
55,97 

42,65 
60,35 

45,76 
57,24 

Z -3,233 -3,078 -1,565 -3,068 -1,983 

Štatistická signifikan-

cia (dvojstranná) 

,001 ,002 ,118 ,002 ,047 

**  rozdiely sú signifikantné pri p< ,01 

*    rozdiely sú signifikantné pri p< ,05 

 

 

V porovnaní s rómskymi deťmi nerómske deti v priemere lepšie rozpoznávajú emócie 

u druhých ľudí. Niektoré rómske deti dokonca rozlišovali emócie len na „dobré“  a „zlé“. 

Nerómske deti tiež lepšie chápu sociálne aspekty situácii (sociálne porozumenie) a sociálne 

kompetentnejšie riešia rôzne situácie. Rozdiely medzi skupinami v riešení sociálnych 

situácií môžu byť spôsobené aj tým, že nerómske deti si možno viac uvedomovali účel 

testovania a častejšie nám dávali sociálne žiaduce odpovede. Rozdiel medzi skupinami 

podľa etnicity (bez ohľadu na vek a pohlavie) nebol v spôsoboch regulácie emócií.  

Zistili sme však, že aj vo vnútri skupiny rómskych a nerómskych detí sa výsledky 

líšia; významné rozdiely boli aj medzi chlapcami a dievčatami v rámci skupiny rómskych 

detí. Štatisticky signifikantný rozdiel sme zistili v reguláciách emócií medzi rómskymi diev-

čatami a rómskymi chlapcami (tabuľka 5- výsledky Mann – Whitneyho U testu).  

 

 

Tabuľka 5: Porovnanie rómskych chlapcov a dievčat 

                           Kreslené situácie* Regulácia emócií* 

Mean  Rank      rómski 

chlapci          
                         rómske 

dievčatá                                                               

21,40 

31,60 

21,50 

30,33 

                                       Z -2,46 -2,17 

       Štatistická signifikan-

cia      

               (dvojstranná) 

0,01 0,03 

**  rozdiely sú signifikantné pri p< ,01 

*    rozdiely sú signifikantné pri p< ,05 

 

 

Rómske dievčatá v priemere udávali adaptívnejšie stratégie regulácií emócií ako 

rómski chlapci. Zároveň v kreslených situáciách rómske dievčatá udávali menej agresívnych 

odpovedí ako rómski chlapci. Skupina nerómskych detí bola homogénnejšia čo sa týka od-
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povedí, medzi nerómskymi chlapcami a dievčatami sme nezistili štatisticky signifikantné 

rozdiely. 

 

Predpokladali sme, že môžu byť rozdiely v sociálnych zručnostiach a kompetenciách 

medzi chlapcami a dievčatami. Najprv sme zistili, že medzi dievčatami a chlapcami bez 

ohľadu na etnickú príslušnosť nie sú štatisticky signifikantné rozdiely vo výsledkoch jed-

notlivých subtestov. Keď sme však zobrali do úvahy etnickú príslušnosť, zistili sme rozdiely 

medzi rómskymi a nerómskymi dievčatami a  rómskymi a nerómskymi chlapcami (tabuľka 

6). 

 

 

Tabuľka 6: Porovnanie rómskych a nerómskych chlapcov, rómskych a nerómskych 

dievčat ((Mann – Whitneyho U test; uvádzame len štatisticky signifikantné rozdiely) 

pohlavie Kreslené 

situácie** 

Rozpozná-

vanie emó-
cií** 

Regulácia 

emócií* 

Porozu-

menie soc. 
situá-

ciám** 

Sociálno-

kompetentné 
konanie* 

rómski chlapci         Mean  

Rank 

nerómski chlapci 

                                        

Z 
                                        

p 

20,29 

31,94 

-2,826 

,005 

 21,72 

30,93 

-2,263 

,024 

  

rómske dievčatá       Mean  

Rank 

nerómske dievčatá 

                                       Z 
                                       p 

 18,62 

32,96 

-3,556 

,000 

 19,83 

31,65 

-2,913 

,004 

21,48 

29,85 

-2,065 

,039 

**  rozdiely sú signifikantné pri p< ,01 

*    rozdiely sú signifikantné pri p< ,05 

 

 Nerómski chlapci sociálne kompetentnejšie riešili kreslené situácie a častejšie volili 

sociálne adaptívne spôsoby regulácie emócii ako rómski chlapci. V porovnaní s rómskymi 

dievčatami nerómske dievčatá lepšie rozpoznávali emočné stavy detí na fotografii, lepšie 

rozumeli sociálnym aspektom situácií a sociálne kompetentnejšie riešili hypotetické situá-

cie.  

 

 

Stratégie zvládania emócií u rómskych a nerómskych detí 

 

 Skúmali sme aj spôsoby, akými sa deti vyrovnávajú s negatívnym emočným stavom 

ako je hnev, strach a smútok. Pýtali sme sa ich, čo robia, keď sú nahneva-

né/vystrašené/smutné, aby už nemali zlosť/strach/neboli smutné. Ich odpovede sme hod-

notili podľa spôsobu vyhodnotenia v IDS: kvantitatívne a kvalitatívne. Odpovede boli hodno-
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tené kvantitatívne podľa toho, či to bola stratégia regulácie emócií adaptívna (2 body), ma-

ladaptívna (0 bodov) alebo iná stratégia emočnej regulácie (1 bod), kedy dieťa neubližuje 

sebe alebo iným, ale zároveň nerobí aktívne nič pre to, aby svoj negatívny emočný stav 

zmenilo na pozitívny (napr. len dá najavo emóciu, alebo sa obracia na niekoho iného, aby 

jeho emóciu reguloval alebo ju potláča). Odpovede sme posudzovali aj kvalitatívne; zatrie-

dili sme ich do 17 kategórií: 

 7 adaptívnych, napr. Správanie zamerané na problém („Zmieriť sa s dieťaťom, ktoré ma 

rozhnevalo.“) 

 7 maladaptívnych, napr. Agresívne správanie („Vynadám dieťaťu, ktoré ma nahnevalo.“) 

 3 ostatné, napr. Sociálna opora („Pôjdem za mamou a poviem jej, čo ma rozčúlilo“). 

 

Medzi rómskymi a nerómskymi deťmi bez ohľadu na pohlavie sme nezistili žiadne 

štatisticky signifikantné rozdiely v spôsobe regulácie emócií. Všimli sme si však rozdiely 

v regulácii emócie hnevu medzi chlapcami a dievčatami, ktoré sa ukázali aj štatisticky 

signifikantné (Cramer´s V= ,456  p= ,048). Keď sme vzorku rozdelili navyše aj podľa 

etnicity, rozdiely boli ešte signifikantnejšie (Cramer´s V= ,418  p= ,030) (tabuľka 7 a 8).  

 

 

Tabuľka 7: Rozdiely medzi chlapcami a dievčatami v regulácii hnevu 

 U chlapcov 

N = 52 

U dievčat 

N=50 

Tri najčastejšie 

stratégie zvláda-

nia hnevu 

1. Rozptýlenie (42 %) 

2. Agresívne správanie 

(19%) 
3. Izolácia (12 %) 

1. Rozptýlenie (40%) 

2. Spr. zamerané na problém 

(16%) 
3. Sociálna opora (10%) 

Vzťah medzi pohlavím a odpoveďou : Cramer´s V= ,456      p= ,048 

 

 

 

 

Tabuľka 8: Rozdiely medzi rómskymi a nerómskymi chlapcami a dievčatami 

v regulácii hnevu 

 U rómskych 

chlapcov 

N = 25 

U nerómskych 

chlapcov 

N= 27 

U rómskych 

dievčat 

N=26 

  

U nerómskych 

dievčat 

N=24 

Najčastejšie 

stratégie 
zvládania hnevu 

1. Rozptýlen

ie (35%) 
2. Agresívne 

správanie 

(27%) 

3. Neviem 

(12%) 

1. Rozptýlen

ie (48%) 
2. Izolácia 

(15%) 

3. Agresívne 

správanie 

(11%), 
Relaxácia 

(11%) 

 

1. Rozptýlenie 

(54%) 
2. Neviem 

(12%) 

3. Izolácia 

(8%), 

Relaxácia 
(8%) 

        

 

1. Správanie 

zamerané 
na 

problém 

(29%) 

2. Rozptýlen

ie (25%) 
3. Sociálna 

opora 

(17%) 

Vzťah medzi pohlavím, etnicitou a odpoveďou : Cramer´s V= ,418      p= ,030 
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Najčastejšia stratégia zvládania hnevu u chlapcov bolo rozptýlenie (napr. aby ma to 

prešlo, pôjdem sa hrať s kamarátmi, zahrám si hry na počítači, pozriem si niečo v televízii – 

42% odpovedí) a druhá najčastejšia stratégia bolo agresívne správanie voči pôvodcovi hnevu 

(pobijem sa s bratom, vynadám spolužiakovi - 19% odpovedí). Agresívne stratégie regulácii 

hnevu sme zaznamenali len v skupine chlapcov, takúto odpoveď sme nezaznamenali 

v skupine dievčat. U dievčat bolo najčastejšou stratégiou zvládania hnevu rozptýlenie (40%), 

druhou najčastejšou bolo správanie zamerané na problém (napr. pôjdem sa zmieriť 

s kamarátom, s ktorým som sa pohádala, opravím si zlú známku - 16%), túto stratégiu voli-

li najmä nerómske dievčatá (z nich až 29%). Rómski chlapci dávali viac agresívnych odpo-

vedí ako ostatné deti nielen pri regulácií hnevu ale aj v kreslených situáciách. Interpretuje-

me toto zistenie tak, že rómski chlapci reagujú impulzívnejšie, menej si uvedomujú spolo-

čenské dôsledky svojho správania. Toto zistenie korešponduje so zisteniami Vágnerovej 

(1999), ktorá uvádza, že Rómovia vynikajú svojou živosťou, ľahšou vzrušivosťou, impulzivi-

tou a výbušnosťou, ako charakteristickým obrazom ich emotivity. Autorka ďalej uvádza, že 

veľmi intenzívne prežívajú emócie, čo je badateľné v mimike, gestikulácii, ako aj v celkovom 

správaní. 

 

 

Projektívne metódy 

 

V našom výskume sme použili aj projektívne metódy Test stromu a Nedokončené vety, 

ktoré nám slúžili skôr ako doplnkový zdroj informácií o dieťati. Ich výhoda spočíva v tom, 

že nenavodzuje dojem skúškovej situácie a dáva nám aj také informácie o dieťati, ktoré 

dieťa nevie / nechce verbálne vyjadriť.  

1. Rómsky chlapec, 9.r., navonok komunikatívny, extrovertný, veselý. 

Kresba stromu (Obr. 6)  - sploštená, deformovaná koruna, ktorá môže upozorňovať na 

pocity menejcennosti, z nej navyše vyrastá suchý konár. Vo vnútri kmeňa je diera, ktorá 

môže naznačovať traumy z detstva či nepríjemné spomienky na detstvo. Strom má aj 

korene nakreslené jemnými ťahmi, čo môže signalizovať neistotu s vlastnou minulosťou, 

nevyrovnaný vzťah k rodičom či potrebu zázemia. Je umiestnený na ostrovčeku, čo môže 

poukazovať na osamelosť. 
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Obr. 6                                                                                  Obr. 7 

 
 

 

 

Nedokončené vety (Obr. 7):  

        Deti v triede si o mne myslia, že ... som tupí.                  

      Prajem si, aby ... som bol u mamy. 

      Keď sa hnevám, tak ... sa chcem zabyť. 

      Keď je mi smutno... tak si udieram hlavu! 

      Myslím si, že deti... sú hnusné okrem Šaňa, piťu, Sama.                                                                                     

Subtesty IDS: Rozpoznávanie emócií - 9 z 10 bodov: dobre rozpoznáva emočné stavy u 

druhých.  

      Porozumenie soc. situáciám - 7 z 10b.: priemerný výsledok 

                Soc. kompetentné konanie - 6 z 12 b.: podpriemerný výsledok: chlapec dával 

často agresívne odpovede, viac krát opisoval, ako niekoho dobije. 

V triede sa javí ako živý, roztopašný, často na seba upozorňuje. Pri dopytovaní zisťujeme, 

že dieťa je z detského domova, ale matka ho občas navštevuje. Keď matka nepríde v nedeľu 

na návštevu, chlapec je smutný a sklamaný. Dieťa nie je emocionálne saturované, čo 

vyúsťuje do prejavov agresivity (získava tak pozornosť).  

 

2. Rómsky chlapec 11 r., pri rozhovore ochotný, tichší.  

Kresba stromu (Obr. 8)   - chlapec síce začal kresliť lístky stromu, ale nakoniec ho 

začmáral. Strom sa nakláňa, je ohnutý, nemá jasnú štruktúru – čo môže poukazovať na 

impulzívnosť, ráznosť a tvrdohlavosť. Listy môžu zasa signalizovať potrebu uznania. Strom 

celkovo pôsobí disharmonicky, čo môže naznačovať zvýšenú reaktivitu dieťaťa a výrazný 

sklon stromu zasa potláčanie citov, trucovitosť či problémy s adaptabilitou. 
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                  Obr. 8       

 

 

Nedokončené vety: Som šťastný keď ...bijem Dominika. 

      Deti v triede si o mne myslia, že... som silák. 

      Keď sa hnevám, tak ...som zlý.  

Subtesty IDS: Rozpoznávanie emócií - 9 z 10 bodov: dobre rozpoznáva emočné stavy u 

druhých.  

      Porozumenie soc. situáciám - 8 z 10b.: dobrý výsledok, dieťa rozumie soiálnym 

aspektom situácií. 

                Soc. kompetentné konanie - 10 z 12 b.: dieťa vie sociálne kompetentne riešiť 

situácie. 

V subtestoch sa chlapec ako sociálne zručný, rozpoznáva emócie u druhých, chápe soc. 

situáciám, vie, ako by sa mali riešiť situácie. Napriek tomu sa v triede prejavuje ako bitkár,  

je výrazný, vodcovský typ, voči učiteľom je drzý. V triede opakovane bije (šikanuje) jedného 

nerómskeho chlapca (Dominika - obr. 9). Na vyučovaní vyrušuje, často odbieha, vykrikuje, 

nesústredí sa (raz už opakoval ročník). Hoci chlapec si uvedomuje sociálne žiaduce 

správanie, v skutočnosti jedná impulzívne. V prípade tohto dieťaťa môže ísť aj 

o nediagnostikovanú poruchu ADHD. 

 

3. Nerómsky chlapec (Dominik) 11 r., veľmi komunikatívny, extrovertný, v triede je bitý, 

šikanovaný. Je jedináčik, má poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia), vystriedal už viacero 

škôl, opúšťa aj túto školu kvôli šikane. 

Kresba stromu (Obr. 9) - prázdny, len obrys, lístky po obvode. Na základe kresby možno 

usudzovať, že dieťa pociťuje nedostatok niečoho, časté môžu byť pocity zlyhania či 

menejcennosti. Strom má prázdne vnútro, chýba akákoľvek vnútorná štruktúra (napr. 

konáre), farba. U dieťaťa sme v rozpoznávaní emócií zistili vážne deficity, dieťa nevedelo 

rozlíšiť emócie u seba ani u druhých (chýbajúca vnútorná štruktúra emócií). 
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                             Obr. 9     

 

 

Nedokončené vety: Deti v triede si o mne myslia, že... som zlý, že ich provokujem. 

     Prajem si, aby ... ma nebili. 

     Myslím si, že deti ... sú zlé a niektoré dobré. 

     Bojím sa ... bitky. 

Subtesty IDS: Rozpoznávanie emócií - 4 z 10 bodov: výrazne podpriemerný výsledok - 

chlapec nerozoznáva emočné stavy u druhých, napr. na fotografii vystrašeného dievčaťa 

uvádza, že prežíva radosť, má problém rozlíšiť hnev a smútok.  

      Porozumenie soc. situáciám - 8 z 10b.: dobrý výsledok, chápe soc. aspekty 

situácií 

                Soc. kompetentné konanie - 8 z 12 b.: priemerný výsledok. 

Chlapec sa v triede javí ako keby provokoval; často na fyzicky silnejších chlapcov pokrikuje, 

chvasce sa pred nimi, aj k cudzím oveľa starším chlapcom v škole sa správa familiárne a 

žoviálne, nevníma adekvátne hrozbu bitky (napr. "nevidí", že druhý chlapec je nahnevaný). 

Znížená schopnosť rozoznávať emócie druhých a neúmyselné provokovanie (chlapec len 

chce získať pozornosť, príp. nadviazať kontakt) ho do väčšej miery viktimizuje ako obeť 

šikany.  

 

4. Nerómske dievča 8 rokov 

Kresba stromu (Obr. 10) - smutná vŕba. Dlhé listy zakrývajú veľkú časť kmeňa. Smerom 

dole padajúce vetvy môžu poukazovať na neistotu, zníženú obranyschopnosť seba samej. 

Koreňový systém nám zasa odhaľuje možnú silnú potrebu zázemia a nevyrovnaný vzťah 

k rodičom. 
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                               Obr. 10       

 

 

 Nedokončené vety: Keď sa hnevám, tak ... sa schovám do svojej izby a zavriem dvere. 

 Som smutná keď ... niekto plače. 

 Keď je mi smutno ... tak plačem. 

Konfliktné situácie rieši tak, že sa obracia na dospelé autority alebo uteká zo situácie. 

Rodičia sú rozvedení, má nevlastných súrodencov, s ktorými si niekedy nerozumie. V triede 

je nenápadná, dobre sa učí.  

  

5. Nerómsky chlapec 10 rokov  

Kresba stromu (Obr. 11) – Obrázok pôsobí veľmi harmonicky a zjavná je v ňom asociácia 

s rodinou; chlapec nenakreslil len jeden strom, ale celú „rodinu“ stromov, dva veľké 

"rodičovské" stromy a dva malé "detské" stromy. V rozhovore zisťujeme, že chlapec má 

rozvedených rodičov, ale okrem mamy býva aj s nevlastným otcom. Matka čaká dieťa. 

Narodenie dieťaťa viac spojí členov domácnosti a vytvoria tak novú rodinu. To 

korešponduje aj s vyjadrením dieťaťa v nedokončených vetách:  Dievča by malo ... mať 

bábätko. 
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                            Obr. 11      

 

  

Záver 

 

V našom výskume sme zistili, že: 

 U rómskych detí je ich sociálne správanie v rôznych situáciách menej konzistentné.  

 U rómskych detí sme zistili vzťah medzi schopnosťou rozpoznať emócie dieťaťa na 

fotografii s mierou sociálne kompetentného konania. 

 Nerómske deti lepšie rozpoznávajú emócie u druhých ľudí ako rómske, lepšie chápu 

sociálne aspekty situácii (sociálne porozumenie) a sociálne kompetentnejšie riešia rôzne 

situácie. 

 Rómske dievčatá udávali adaptívnejšie stratégie regulácií emócií ako rómski chlapci. 

 Nerómski chlapci sociálne kompetentnejšie riešili kreslené situácie a častejšie volili 

sociálne adaptívne spôsoby regulácie emócii ako rómski chlapci.  

 Nerómske dievčatá v porovnaní s rómskymi dievčatami lepšie rozpoznávali emočné 

stavy detí na fotografii, lepšie rozumeli sociálnym aspektom situácií a sociálne 

kompetentnejšie riešili hypotetické situácie.  

 V spôsoboch zvládania hnevu sa líšili chlapci a dievčatá, len v skupine chlapcov sme 

zaznamenali agresívne spôsoby zvládania hnevu. Rómski chlapci dávali viac agresívnych 

odpovedí ako ostatné deti nielen pri regulácií hnevu ale aj v kreslených situáciách, čo 

interpretujeme tak, že rómski chlapci reagujú impulzívnejšie a menej si uvedomujú 

spoločenské dôsledky svojho správania.  

 

Pri interpretácii týchto zistení treba brať do úvahy zložitosť problematiky sociálneho 

správania a fakt, že v našom výskume išlo o umelé podmienky a hypotetické situácie, t.j. 

nevieme, ako by sa dieťa zachovalo v reálnych situáciách. Na správanie dieťaťa v konkrétnej 

situácií totiž vplýva množstvo faktorov, ktoré v umelo navodených podmienkach nemožno 
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simulovať. Zároveň sa ťažko vyhneme sociálne žiaducim odpovediam detí. Naše výskumné 

zistenia nás vedú k úvahe nad tým, ako je potrebná na základných školách výchova 

k zlepšeniu sociálnych zručností. 

 

 

Literatúra 

 

FARKAŠOVÁ, E., KRETOVÁ, E.: Rómske deti z pohľadu psychológie v prácach VÚDPaP. 

VÚDPaP: 2005. 

 

LISÁ, E., KOVÁČIKOVÁ, D., FILÍPKOVÁ, B., GREGUSSOVÁ, M., FARKAŠOVÁ, E.: Hry k 

rozvoji sociálních kompetencí žáků 1. stupně ZŠ. Praha: Portál, 2010. 

 

BJORKQVIST, K., OSTERMAN, K., KAUKIAINEN, A.: Social Intelligence – Empathy = 

Aggression? Aggresion and Violent Behavior, 5, 2000, 2, 191 – 200. 

 

NÁKONEČNÝ, M.: Encyklopedie psychologie. Praha: Academia 1998. 

 

GOLEMAN, D.: Emoční inteligence. Praha:  Columbus 1997. 

 

SILVERA, D. H., MARTINUSSEN, M., DAHL, T. .: The Thomso Social Intelligence Scale, 

a self-report measure of Social Intelligence. Scandinavian Journal of Psychology, 2001, 42, 

313-319. 

 

KAUKIAINEN, A. et al.: The Relationshps Between Social Intelligence, Empathy, and Three 

Types of Aggression. Aggressive Behavior, 1999, 25, 81-89. 

 

ORME, G., BAR-ON, R: The contribution of emotional intelligence to individual and 

organisational effectiveness. Competency & Emotional Intelligence, 9, 2002, 4, 23-28. 

 

VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha, Portál 1999 

 

http://www.martinus.sk/?uItem=90604
http://www.martinus.sk/?uItem=90604


90 

 

 
ISSN: 1337 5555                                                                                                                                                    Copyright © UPJŠ v Košiciach, FF, KP 
www.sapa.upjs.ff.sk 
2016, 10.1, ss. 90-157 

 
 
 
 

Spravodlivosť distribúcií v analýzach 

 

Eva Bolfíková 
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kracie – filozofické, politologické a sociologické aspekty 
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Abstrakt: 

 

 

 

 

 

 

 

          Príspevok je venovaný problematike hodnotenia spravodlivosti 

distribúcií v komplexnom rámci, definovanom kľúčovým témami teórie 

a výskumu sociálnej spravodlivosti: princípy spravodlivosti, modely hod-

notenia spravodlivosti a určené sféry distribúcií. Princípy spravodlivosti 

sú skúmané pre špecifiká distribuovaných zdrojov na 3 úrovniach: 1. 

oblasti zdrojov (ekonomické, politické, sociálne, všeľudské), 2. stupne 

distribúcií (MAKRO, MEZO, MIKRO) a 3. benefit distribúcií (ZISK 

a STRATA). Modely hodnotenia spravodlivosti sú definované v súlade so 

štandardne prijatými atribútmi: model skupinových hodnôt, model indi-

viduálnych záujmov, integratívny model. Sféry distribúcií boli vybrané 

s ohľadom na kľúčové zameranie výskumného projektu: práva a slobody 

občanov (rozhodovanie, príležitosti, vyjadrenie, mobilita), práca 

a zamestnanie – odmeňovanie (finančné odmeny, výhody, príležitosti). 

Faktory hodnotenia spravodlivosti sú definované v dvoch úrovniach, keď 

jedna z týchto úrovní zároveň figuruje aj v súbore ukazovateľov, čo pou-

kazuje na významné multidimenzionálne aspekty a interaktívnosť študo-

vaného priestoru: 1. ideológie  a 2. princípy a pravidlá spravodlivých 

distribúcií. Výskumná hypotéza je formulovaná v predpoklade o tom, že 

charakter hodnotenia spravodlivosti distribúcií je diferencovaný 

s ohľadom na: 1. pravidlo distribúcie a 2. mieru významnosti ideológií 

pre spravodlivú spoločnosť: Získané výsledky analýzy sú popísané 

a interpretované. 
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          Sociálna spravodlivosť ako predmet výskumu patrí rozhodne k tým, ktoré sú veľmi ob-

ľúbené okrem iného aj preto, že sa môžu dotýkať doslova všetkých oblastí spoločenského 

života a sú uchopiteľné nástrojmi mnohých vedných disciplín – filozofie, politológie, socioló-

gie, psychológie, edukológie, ekonómie, kulturológie, organizačnej vedy, etiky, environmen-

talistiky, práva, verejnej správy, a ďalších. 

           

1. Úvod do výskumu spravodlivosti distribúcií 

          Súčasťou každej teórie spoločnosti je aj koncepcia dobra, slobody a spravodlivosti 

v zmysle udržiavania sociálneho poriadku, resp. riešenia konfliktov. Vysvetľovanie otázok, 

spojených s podstatou a mechanizmami spravodlivosti, vrátane súboru kľúčových princípov, 

predkladá sociologické myslenie predovšetkým v línii svojich troch základných paradigiem 

(funkcionalistické, konfliktualistické a interakcionastické). R. Boudon (1992) však uvažuje 

o menej schematickom a účelnejšom diferencovaní prístupov k riešeniu problému spravod-

livosti: 1. univerzalistické, 2. kultúrne a 3. interakcionistické, keď ani význam troch kľúčových 

paradigiem sociologického myslenia neopomína.  

          Skupina teórií, ktoré tvoria univerzalistickú koncepciu spája svoje východiská 

s princípom, ktorý združuje požiadavky na spravodlivosť s procedurálnymi normami, alebo 

pravidlami, ktoré vedú k distribúcii dobier. Tento prístup tvrdí, že keď stojíme pred určitými 

procedurálnymi modalitami, alebo určitými typmi distribúcie, všetky indivíduá bez ohľadu na 

osobné, alebo sociálne okolnosti, či situáciu, smerujú k rovnakým morálnym záverom – daná 

situácia je spravodlivá, alebo nespravodlivá. Univerzalistická koncepcia tvrdí, že posudzova-

nie spravodlivosti je súčasťou prirodzenosti v ľudskej povahe. Boudon sem zaraďuje napr. 

Paretovu, a Rawlsovu koncepciu spravodlivosti. 

          Relativistické koncepcie spravodlivosti poukazujú na to, že posudzovanie spravodlivosti 

je úplne závislé na sociálnej situácii. Tieto koncepcie nachádzajú široké zázemie aj v dielach 

politických filozofov (najmä komunitaristov), ale aj sociológia priniesla do tejto sféry vý-

znamné poznanie. Pomerne široký priestor bol venovaný zdôvodňovaniu tvrdenia, že hod-

notiace úsudky (nie len) o spravodlivosti nemôžu byť pochopené nezávisle na osobitných 

sociálnych kontextoch.  



92 

 

          Vo svojej najradikálnejšej forme, relativistická sociológia tvrdí, že takéto úsudky sú 

determinované a nie jednoducho podmienené, sociálnym kontextom. Tak pravda, krása ako 

aj dobro sú produktom sociálnych determinácií. Tieto teórie sú všeobecne inšpirované Mar-

xovým a Durkheimovým prístupom. Od Durkheima pochádza myšlienka o  determinácii 

hodnôt v spoločnosti špecifickým sociálnym kontextom. Poukazujú na ňu najmä tí autori, 

ktorí si želajú odvodiť relativistickú filozofiu hodnôt z kultúrnej diverzity spoločností. Časť 

z nich, inšpirovaná Marxom uvažuje smerom k chápaniu hodnôt komunity ako súčasti reality 

tých členov spoločnosti, ktorí presadzujú záujmy dominantnej triedy v spoločnosti. 

          Kultúrny relativizmus vedie k naturalistickej vízií ostatných ľudí, pričom ide o široko 

akceptovanú víziu, ktorá zdôrazňuje unikátnosť sociálnych kontextov a hodnotových systé-

mov, vrátane predstavy o hodnotení spravodlivosti. Tieto nie sú spojené so žiadnym univer-

zálnym systémom štandartov, naopak, vytvárajú vlastné, osobité, zvyčajne ťažko porovna-

teľné (či neporovnateľné) modely hodnotenia spravodlivosti. 

          V súčasnosti veľmi atraktívny je interakcionistický prístup, ktorý sa prezentuje svojou 

snahou presiahnuť opozície medzi univerzalistami a relativistami. Ponúka koncepciu, podľa 

ktorej je možné pochopiť príčiny, ktoré vedú sociálnych aktérov k manifestácii svojich požia-

daviek na spravodlivosť. Znamená to, že posudzovanie spravodlivosti možno predikovať ale-

bo dedukovať zo štruktúry sociálnych interakcií, v ktorých sú aktéri lokalizovaní. Je však po-

trebné: 1. pracovať s konkrétnym systémom sociálnych interakcií (inak musíme uvažovať 

o nedefinovanej koncepcii spoločnosti) a 2. nie je možné dedukovať totálne úsudky 

o spravodlivosti tvorené systémom interakcií. (Boudon 1992, p.118) 

          Funkcionalistické línie štúdia spravodlivosti priniesli do tejto oblasti priestor pre syste-

matické chápanie a ospravedlnenie nerovnosti v spoločnosti – a to svojou teóriou stratifiká-

cie (Wrong 1959, Barber 1965). Autori tejto línie všeobecne kombinujú myšlienky Aristotela, 

Smitha a kontraktualistov, pripúšťajú univerzalistickú dimenziu a rešpektujú ideu sociálnej 

variability. Kritizovaní boli najmä vo vzťahu k snahe vytvárať predstavu o tom, že každú ne-

rovnosť v spoločnosti je možné vysvetliť a ospravedlniť. Až Dahrendorf, v zmysle konfliktua-

listickej paradigmy, (1969) vo svojej eseji o pôvode nerovností dovoľuje upraviť pôvodnú 

funkcionalistickú predstavu a napomáha pochopiť, prečo sú nerovnosti v spoločnosti často 

akceptované ako legitímne. Poukazuje, okrem iného, aj na to, že pokiaľ ľudia súhlasia so 

spoločenským systémom, súhlasia aj s prípadnými nerovnosťami, ktoré sú v rámci neho vy-

tvárané, keď poukazuje aj na možné zdroje konfliktov (Dahrendorf 1991). 
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2. Spravodlivosť distribúcií – empirická analýza hodnotenia spravodlivosti  

    distribúcie zdrojov 

 

2.1. Teoretický rámec analýzy 

 

          Rozsiahly a veľmi členitý priestor výskumu spravodlivosti distribúcií je pre výskumné 

aktivity veľkou výzvou, keď voľba okruhu výskumných zámerov korešponduje vždy 

s aktuálnou situáciou v prezentovanom systéme poznania. V snahe usporiadať výberový 

priestor v logickej štruktúre vzájomne súvisiacich oblastí boli teoretické východiská podkla-

dom pre prípravu výskumné plánu. 

 

2.1.1. Princípy a pravidlá distribúcie 

 

          Empirické teórie distributívnej spravodlivosti sú zvyčajne v niektorých atribútoch odliš-

né od tzv. normatívnych teórií (ktoré nachádzajú svoj základ v dielach politických 

a sociálnych filozofov), majú však aj mnoho spoločných znakov. Empirické teórie vysvetľujú 

diferencie v morálnej prijateľnosti rôznych distributívnych rozhodnutí, kým normatívne teó-

rie zdôvodňujú, alebo kritizujú tieto rozhodnutia (s ohľadom na svoje kľúčové pozície – viď 

princípy distribúcií (Soltan, 1982). Samotné empirické štúdie však možno sledovať v zmysle 

rozlíšenia dôrazu na význam individuálneho hodnotenia spravodlivosti, resp. na význam 

normatívnych koncepcií, ktoré zdôrazňujú vplyv vnímania sociálnych noriem na posudzova-

nie, či hodnotenie spravodlivosti. 

          Väčšina empirických štúdií pracuje s tromi základnými princípmi (nie pravidlami) – rov-

nosť (egalitarionizmus), proporcionalita (zásluhovosť) – equity a potreba, keď významnou je 

rozlíšenie fázy (vstupnej, resp. výstupnej) a sféry distribúcie (zdroje). 

          Hodnotenie miery spravodlivosti je v mnohých prípadoch štúdií charakterizované ako 

silne individuálna záležitosť, rovnako ako predstava o tom, čo je spravodlivosť (férovosť). 

Ďalšie štúdie o hodnotení spravodlivosti uvažujú o významnej determinácii – nie individuál-

nymi úvahami, ale – normatívnymi cieľmi spoločnosti (Deutsch 1975). Podľa toho spôsob, 

akým prebieha hodnotenie spravodlivosti distribúcií  je viazaný na rôzne ekonomické, so-

ciálne a politické ciele. Deutsch tu predkladá svoju dobre známu a často citovanú formuláciu 
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o tom, že alokácie, založené na princípoch proporcionality, rovnosti a potreby budú 

v spoločnosti vnímané ako spravodlivé ak sú v spoločnosti zrejmé ciele, spojené 

s produktivitou, sociálnou harmóniou alebo humanitarizmom. Významná je pozícia, ktorá 

vychádza z orientácie na individuálne, resp. spoločenské hodnoty a z ich  determinujúcej 

dispozície pre charakter celého spoločenstva (Deutsch 1975, Rawls 1993, Rescher 1966, Ro-

os 1973). Táto pozícia predikuje vplyv vnímania sociálnych noriem na úvahy o charaktere 

a miere spravodlivosti. 

          Normatívna konceptualizácia spravodlivosti vystupuje v kontraste voči štúdiám, ktoré 

zdôrazňujú skôr individuálne, než sociálnymi normami determinované hodnotenie spravod-

livosti (distribúcií). Vychádza z platformy, predloženej politickými filozofmi a psychológmi, 

ktorí tradične predkladajú dve koncepcie férovnosti, viazané na dve kľúčové hodnoty a s 

nimi spojené princípy distribúcie – proporcionalitu (napr. Walster, Walster 1975), alebo ega-

litarionizmus (napr. Sampson 1975). 

          Empirické štúdium princípu proporcionality je orientované na popis spravodlivej distri-

búcie v súlade s predpokladom, že férová situácia nastane v prípade rešpektovania vstup-

ných podmienok (input) distribúcie a im adekvátnych výstupov (output). Teoretici proporci-

onality – equity (Adams 1963, Heider 1958) tvrdia, že tento význam proporcionality je 

členmi spoločnosti internalizovaný a že jeho využívanie je silnou predispozíciou spravodli-

vých distribúcií. 

          Do sociologickej perspektívy vstupuje distributívna spravodlivosť prácou G. Homansa 

(1958,1961) s rešpektom k termínu, ktorý použil Aristoteles vo svojej Etike Nikomachovej. 

Homansova analýza distributívnej spravodlivosti bola vypracovaná v kontexte jeho teórie 

sociálnej výmeny a odvodená z princípu frustrácie-agresivity v behaviorálnej psychológii 

(Homans 1982). Empirický výskum distributívnej spravodlivosti nastupuje vo chvíli prezentá-

cie Adamsovej teórie equity (1965). Adamsova analýza je budovaná na Homansovej 

a Blauovej (1964a, 1964b) formulácii teórie sociálnej výmeny ako aj na Festingerovom so-

ciálnom porovnávaní a teórii kognitívnej disonancie (1954, 1957). Ďalší významný priestor 

bol výskumu distributívnej spravodlivosti venovaný v práci Nové smery vo výskume spravod-

livosti (Walster, Berscheid 1973). 

          V psychologickom výskume dominuje equity koncepcia v 60-ych a začiatkom 70-ych 

rokov v zmysle snahy riešiť otázku o tom, akú alokáciu zdrojov ľudia vnímajú ako férovú, 

alebo spravodlivú (Adams 1965, Homans 1974, Leventhal, Anderson 1970, Walster, Bersche-
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id, Walster 1973, Walster, Walster 1975). Základnou jednotkou equity je vstup (input), alebo 

„príspevok“, ktorí indivíduá prinášajú do vzťahu (ktorý môže byť pozitívny - zisk, alebo nega-

tívny - strata) a výstup (output), ktorý indivíduá získajú v tomto vzťahu (obdobne môže byť 

pozitívny, alebo negatívny.  Základná formula equity, napriek istým diferenciám v chápaní, 

má u autorov všeobecnú podporu a je daná vzťahom vstupov a výstupov v tej podobe, že 

„výstupy sú rastúcou funkciou vstupov“ (Harris 1976, s.197), teda, tí, ktorých príspevok je 

najväčší, by mali získať najviac. 

          Koncom 70-ych a v 80-ych rokoch sa vo výskumných prácach objavuje nespokojnosť 

s koncepciou equity ako hlavným princípom distributívnej spravodlivosti, keď najnovšie prá-

ce predkladajú tento princíp už nie ako hlavný ale ako jeden z možných, popri rovnosti 

a potrebe (Cohen 1986, Folger 1984, Greenberg and Cohen 1982, Hochschild 1981, Lerner, 

Lerner 1981, Mikula 1980). Ďalší vývin skúmania v orientácii na princípy distributívnej spra-

vodlivosti smeruje k diskusiám o tom, či princípy equity, equality a need je potrebné kon-

štruovať ako diferencované pravidlá, alebo ich možno spojiť v rámci jedného princípu. Nie-

ktorí autori (Walster, Walster 1975, Walster, Berscheid, Walster 1978) tvrdia, že rovnosť 

a potreba môžu byť ako princípy inkorporované do princípu equity, keď potreba v zmysle 

hodnoty vstupu a rovnosť v zmysle humánnosti sa stávajú relevantným vstupom. Kritici 

označujú tento prístup za nepresný a tvrdia, že chápanie princípov distributívnej spravodli-

vosti viac zatemňuje, než objasňuje  (Schwinger 1980, Utne, Kidd 1980). Podľa nich, v súlade 

s multiprincípovým prístupom, sú equity, rovnosť a potreba diferencovanými pravidlami 

spravodlivosti, ktoré operujú v diferencovaných situáciách. Výsledkom sú úvahy o podstate 

týchto pravidiel. Equity (ako pravidlo zásluhovosti) operuje najmä v situáciách „súťaže“, kde 

sú indivíduá v silnom napätí, kde existuje len minimálna interpersonálna príťažlivosť medzi 

indivíduami a hlavný cieľ skupiny je viazaný na produktivitu. Rovnosť (ako pravidlo rovna-

kých výstupov) operuje v situáciách, kde existuje skupinová solidarita a kooperatívna atmo-

sféra a kde hlavný cieľ skupiny je orientovaný na harmóniu v skupine. Potreba ako pravidlo 

operuje v situáciách, ktoré sú charakterizované vysokou vzájomnou príťažlivosťou indivíduí, 

kde existuje intimita a vzájomná závislosť a kde cieľom skupiny je blaho indivíduí (Deutsch 

1975, Lerner 1977, Sampson 1975, Schwinger 1980, Schwartz 1975). 

          Výskumníci v empirických štúdiách využívajú princíp egalitarionizmu ako determinujúci 

činiteľ tak pre procedurálnu (spravodlivosť procesov distribúcií) ako aj pre distributívnu 

(spravodlivosť výsledkov distribúcie) spravodlivosť spôsobom, ktorý hovorí o spravodlivosti 
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distribúcií, prinášajúcich výstupy na základe využitia princípu rovnosti, alebo v prípade pro-

cedúr, v ktorých ľudia majú rovný prístup k procesom rozhodovania o výstupoch distribúcií. 

          J.S. Coleman (1989) pracuje s tromi koncepciami rovnosti: 1. rovnosť pred právom, 2. 

rovnosť výsledkov (Hayek 1960, p.85, 1976, p.62-64) a 3. rovnosť príležitostí (Rawls 1993). 

Rovnosť pred právom implikuje skutočnosť, že zákony v štáte nerozlišujú medzi rôznymi jed-

notlivcami, že rozdiely medzi nimi sú irelevantné vo vzťahu k ich aktivitám a pozíciám, záro-

veň štát sa nesnaží eliminovať nerovnosti, ktoré vznikajú. Rovnosť príležitostí znamená, že 

štát zabezpečuje istotu, že nerovnosti v jednej generácii sa neprenesú do ďalších generácií, 

že príležitosti, ktoré majú deti, nie sú ovplyvňované nerovnosťami medzi rodičmi. Rovnosť 

výsledkov predkladá kontinuálnu, alebo periodickú intervenciu a redistribúciu štátom zabez-

pečovanej istoty, že nerovnosti, ktoré vznikajú pri každodenných aktivitách nie sú kumulo-

vané, ale naopak eliminované. 

          Rovnako princíp proporcionality ako princíp egalitarionizmu predikujú hodnotenie mie-

ry spravodlivosti nie v závislosti od individuálnych hodnôt, ale v súlade s významom spolo-

čenských cieľov, keď práve proporcionalita a rovnosť sú základnými hodnotami, ktoré dife-

rencujú hodnotenie miery spravodlivosti v spoločnosti (Rasinski 1987). Túto úvahu možno 

v empirickom priestore ďalej modifikovať vo vzťahu ku konkrétnym testovaným hypotézam. 

Východiskovou platformou je predpoklad, že: 1. možno rozlišovať medzi všeobecnými spolo-

čenskými cieľmi a internalizovanou reprezentáciou týchto cieľov na úrovni individuálnych 

hodnôt (Inglehart 1977) – rôzne spoločenské ciele, determinujúce hodnotenie spravodlivosti 

budú vnútorne reprezentované personálnymi hodnotami, keď potom možno rozlíšiť dva 

druhy hodnôt: a) proporcionalita reprezentuje spoločenské úvahy o spravodlivosti ako equi-

ty a zároveň ekonomický individualizmus, b) egalitarionizmus reprezentuje spoločenské 

úvahy o sociálnej rovnosti a potrebe. 2. ľudia, ktorí sú diferencovaní na základe súhlasu 

a podpory buď vo vzťahu k proporcionalite, alebo vo vzťahu k egalitarionizmu, budú mať 

rozdielny pohľad na spravodlivosť rôznych socio-politických cieľov. 

          Výsledky empirickej štúdie (Rasinski 1987) poukazujú na to, že úvahy o sociálnej spra-

vodlivosti v spoločnosti variujú ako funkcia individuálnej hodnotovej orientácie. Tieto vý-

sledky podporujú úvahy morálnych filozofov, ktoré smerujú k chápaniu indivíduí ako sudcov 

vo vzťahu k politickým cieľom (Tyler 1984). Podľa toho hodnotenie spravodlivosti je význam-

ne determinované individuálnymi hodnotami subjektu hodnotenia. 
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          Inklinácia indivíduí k normám egalitarionizmu, resp. proporcionality však nemusí byť 

stabilná a nemenná, možno ju podporiť, alebo naopak utlmiť. Jeden z experimentov 

(Mitchel, Tetlock,mellers, Ordonez 1993) ukázal, že orientáciu na normy rovnosti možno 

posilniť napr. zdôrazňovaním procedurálnej neférovosti – diskriminácie na trhu práce, kore-

lácie socioekonomických statusov a rasy, etnicity, pohlavia, náboženstva, atď. Inklinácie 

k normám proporcionality možno posilniť napr. zdôrazňovaním reštrikcií osobnej ekonomic-

kej slobody, ktorá vyžaduje redistribúciu a trhovú reguláciu, zdôrazňovanie stupňa slobody  

a kontroly osobných pozícií, atď.  

 

 

2.1.2. Hodnotenie spravodlivosti distribúcií 

 

          Relatívne samostatnú skupinu empirických štúdií predstavuje skúmanie distributívnej 

problematiky vo väzbe na empiricky identifikované modely hodnotenia spravodlivosti distri-

búcií s ohľadom na procedurálne aspekty, prezentované ako model hodnoty skupiny (group 

value model) a model individuálneho záujmu (self-interest model). 

          Model individuálneho záujmu, označovaný aj ako inštrumentálny, alebo kontrolný mo-

del (Thibaut, Walker 1975) vychádza z toho, že ľudia hľadajú možnosť kontroly nad procesmi 

rozhodovania, pretože tieto sa týkajú ich vlastných záujmov. Tento model hovorí o význame 

procedúr distribúcie pre hodnotenie férovosti distribúcie spôsobom, ktorý zdôrazňuje vieru 

ľudí v to, že výstupy, ktoré sú výsledkom neférových procedúr, sú neférové, ale len 

v prípade, že sú (výstupy) bezvýznamné vzhľadom na individuálne záujmy jednotlivca. Ak sú 

výstupy distribúcie pre jednotlivca prospešné, sú chápané ako férové bez ohľadu na charak-

ter použitých procedúr. Greenberg (1986) zistil, že procedúry boli ihneď akceptované, ak 

výstupy boli pozitívne, resp. viedli k želaným výsledkom. 

          Model hodnoty skupiny, (Lind, Tyler 1988) poukazuje na pozitívne hodnotenie proce-

dúr, ktoré podporujú skupinovú solidaritu. Tyler (1989) vysvetľuje, že tento model, resp. 

relačný model (Tyler, Lind 1992) argumentuje smerom k širšej koncepcii významu procedu-

rálnej spravodlivosti, ktorá hovorí, že miera (chápanej) férovosti výsledku rastie s rastom 

miery férovosti použitých procedúr. Vlastné záujmy indivídua sú v tomto modele značne 

potlačené. Rozmer modelu hodnoty skupiny alebo tzv. relačného modelu špecifikuje tri 

problémy, týkajúce sa skupinového členstva a vzťahu autority a ostatných členov skupiny: 
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dôvera, neutralita a postavenie, keď model predpokladá dlhodobý vzťah medzi skupinou 

a autoritou a rieši aj ďalšie relevantné súvislosti. Posledné štúdie sú orientované najmä na 

sledovanie možností tohto modelu pri vysvetľovaní distributívnej a procedurálnej spravodli-

vosti (Robbins, Summers, Miller, Hendrix 2000) 

          Empirické testovanie chápania a hodnotenia uvedených princípov distribúcie je 

v mnohých štúdiách spojené práve s týmito modelmi a poukazuje na to, že princípy distribú-

cie sú rôznym spôsobom vnímané práve s ohľadom na kontext týchto modelov.  

     Podľa niektorých štúdií (napr. Diekman, Samuels, Ross, Bazerman 1997) existuje zjavné 

napätie resp. dilema medzi individuálnym záujmom a normou rovnosti pri alokácii zdrojov. 

Táto dilema nachádza svoje korene v snahe maximalizovať význam osobných záujmov 

v situácii distribúcie a naznačuje úvahy o postavení dvoch základných princípov – rovnosti 

a proporcionality vzhľadom na charakter individuálnych, resp. skupinových (spoločenských) 

záujmov.  

          Ďalšie analýzy (Lange 1999) poukazujú na to, že motivácie, s ktorými ľudia vstupujú do 

sociálnych interakcií sú oveľa širšie, než predstavuje kontrolný model individuálnych záuj-

mov a že ich nemožno jednoducho zúžiť len na význam osobných výstupov. Táto úvaha je 

odvodzovaná z tendencie indivíduí podporovať výstupy v malých, veľkých skupinách, či ko-

lektívoch, uvádzanej v literatúre o experimentálnych hrách, kooperácii a súťaži (Kelley, Sta-

helski 1970, McClintock, Liebrand 1988) ale aj v literatúre, venovanej spravodlivosti, féro-

vosti, equity (Deutsch 1975, Lind Tyler 1988).  

          Van Lange (1999) predkladá tzv. integratívny model sociálno-hodnotovej orientácie, 

vychádzajúc zo samostatných modelov výstupov „pre seba“ a „pre ostatných“ v podobe ty-

pológie v troch kategóriách: 1. kooperácia (maximalizácia výstupov „pre seba“ aj „pre ostat-

ných“), 2. individualizmus (maximalizácia výstupov „pre seba“ s minimálnym ohľadom na 

„pre ostatných“), 3. súťaž (maximalizácia relatívnej výhody nad „pre ostatných“). Táto typo-

lógia sa podieľala na formulovaní teoretických základov pre mnohé empirické štúdie (Kelley, 

Stahelski 1970, Kuhlman, Marshelo 1975, McClintock, Liebrand 1988, Sattler, Kerr 1991, Van 

Lange, Kuhlman 1994). Van Lange poukazuje na to, že tradičná koncepcia sociálno-

hodnotovej orientácie je pre snahu objasniť primárne ciele indivíduí v rôznych orientáciách 

príliš limitovaná. Použijúc túto koncepciu  - a s ohľadom na teóriu vzájomnej závislosti (Kel-

ley, Thibaut 1978) a prehodnotenie posledných výskumov, venovaných kooperácii a súťaži - 

teda pristúpil k odvodeniu integratívneho modelu sociálno-hodnotovej orientácie, predpo-
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kladajúc, že rozdiely medzi prosociálnou orientáciou (ktorá zahŕňa kooperatívnu orientáciu), 

individualistickou orientáciou a súťaživou orientáciou má byť chápaná v termínoch diferencií 

pokiaľ ide o výstupy „pre ostatných“ a pokiaľ ide o rovnosť vo výstupoch (Van Lange 1999, 

s.337). Podľa výsledkov rozsiahlej štúdie prosociálne orientovaní jednotlivci vskutku upred-

nostňovali distribúcie, orientované na výstupy „pre ostatných“ a na rovnosť vo výstupoch – 

v kontraste s typmi individualistov a súťaživých, čím sa potvrdili predpoklady, spojené 

s podstatou predkladaného integratívneho modelu, zároveň obohateného o ďalšie význam-

né kontexty (napr. prosociálne orientovaní jedinci hodnotili svojich partnerov najmä 

v termínoch morálky, kým individualisti a súťaživí – v termínoch inteligencie). 

          Každý z uvedených modelov má svoje špecifiká a opodstatnenie v rozličných kontex-

toch distribúcií. Výskumy (Conlon 1993) však poukazujú na to, že pre vysvetlenie kontextu 

hodnotenia spravodlivosti distribúcií je efektívnejšie uvažovať o kombinácii modelu indivi-

duálnych záujmov a modelu skupinových hodnôt (Barry, Shapiro 2000, Geddes, Merriman 

Ros III, Dunlap-Hinkler 2003) 

 

 

2.1.3. Spravodlivosť v právach a slobode občanov 

 

     Mnohé empirické štúdie sa venovali testovaniu troch základných princípov spravodlivosti: 

equity, rovnosť a potreba – ako pluralistický prístup (Schwinger 1980, Kabanoff 1991, 

Wagstaff 1994, Frederickson 1990), či testovanie teoretických koncepcii spravodlivosti, pre-

dovšetkým Rawlsovej teórie a princípov (Frohlich, Oppenheimer, Eavey 1987, Lissowski, 

Tyszka 1991, Bond, Park 1991, Gaertner 1994, Kangas 2000, Roemer 2001, Gotoh, Yoshikara 

2003, Michelbach, Scott, Matland, Bornstein 2003) 

    Vo sfére občianskych práv okrem kľúčových princípov spravodlivosti však možno 

v zozname princípov a pravidiel nájsť aj množstvo ďalších, ktoré boli identifikované zväčša 

v podmienkach empirických štúdií. Tornblom (1992) sa pokúsil o klasifikáciu princípov spra-

vodlivosti a predložil nielen uvažované princípy, ale aj tzv. subpravidlá, obohatené o úvahy 

dôsledkových charakteristík použitia rôznych princípov a pravidiel. 

     Anderson (1969) napríklad rozlíšil medzi dvomi hlavnými kategóriami princípov, založe-

ných na: 1. exkluzívnom a 2. inkluzívnom kritériu hodnotenia. Podľa toho princípy v druhej 

kategórii sú tie, ktoré vyžadujú diferencované hodnotenia recipientov vo vzťahu 
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k determinácii ich výstupov. Princíp príspevku (zásluhy) je vhodným príkladom na situáciu, 

kedy recipient musí byť hodnotený, napríklad, v termínoch svojich vstupov a ich významu 

pre skupinové ciele. Inkluzívne kritérium obsahuje alokačné princípy, ktoré  zdôrazňujú reci-

pientove charakteristiky, zdieľané všetkými ostatnými členmi daného sociálneho systé-

mu, na základe ktorých má právo získať rovný podiel z dostupných zdrojov. 

     Brickman a kol (1981) navrhuje tiež dvojsmerný spôsob klasifikácie princípov (podobne 

ako Anderson) v súlade s ich mikro a makro orientáciou. Mikrokritériá spravodlivosti ľudia 

používajú pri posudzovaní spravodlivosti odmien indivíduí, alebo subskupín (napríklad po-

treny a príspevok), sú odlišné od tých, ktoré sú používané na hodnotenie férovosti distribú-

cie odmien v sociálnom systéme ako celku. Makrokritériá sú špecifikované napríklad tam, 

kde by mala byť garantovaná minimálna mzda, alebo limitovanie nerovnosti, atď. 

     Eckhoff (1974) vo svojej práci rozlišuje dva typy princípov spravodlivosti: 1. tie, ktoré uva-

žujú o reciprocite - retributívne princípy a 2. tie, ktoré sú spojené s alokáciou - distributívne 

princípy. Retributívne princípy spravodlivosti sú orientované na reciprocitu a balancujú vo 

vzťahu dvoch indivíduí, alebo dvoch skupín, agregátov ľudí. V prípade distributívnej spravod-

livosti tu neexistuje limit pre počet recipientov, ktorí môžu byť zahrnutí do distribúcie. Obi-

dva tieto typy spravodlivosti sú založené na princípe rovnosti, ktorú chápe ako základ spra-

vodlivej distribúcie. 

     Eckhoff nie je jediný, kto zdôrazňuje význam princípu rovnosti (ktorú ďalej člení: objektív-

na rovnosť, rovnosť príležitostí ...). Messick a Sentis (1983, p.68) tvrdia, že tento fakt môže 

byť príležitostne prehliadnutý, napríklad výskumníkmi, ktorí rozlišujú: rovnosť výstupu od 

rovnosti výstupu vzhľadom na vstup (equity). Okrem toho autori uvažujú o: rovnosti prebyt-

ku, rovnosti výsledku na minimálnom stupni, rovnosti psychického (duševného) zisku 

z výmeny, procedurálnej rovnosti, alebo rovnosti v aplikácii pravidiel a procedúr a rovnosti 

príležitostí. 

     Vo vzťahu k princípu proporcionality možno spomenúť rozlíšenie charakteru príspevku: 

snaha, výkon, úspech, schopnosť, atď. Podobne princíp potreby možno rozšíriť o charakter 

potreby: biologickej, základnej a funkcionálnej.  

     Pre možnosti testovania významu a charakteru extrahovaných princípov je veľmi dôležitá 

fáza operacionalizácie, od ktorej závisí spôsob, akým recipient princíp, resp. jeho použitie 

v konkrétnom kontexte, pochopí. To je fáza, keď nastupuje význam tzv. subpravidiel (Tor-

nblom 1992). Je totiž veľmi pravdepodobné, že pravidlo, ktorého použitie je v danej situácii 
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chápané ako mechanizmus pozitívneho hodnotenia spravodlivosti, môže byť v inej situácii 

chápané ako mechanizmus nespravodlivosti (Lamm, Kayser, Schanz 1983, Schmitt, Montada 

1982).    

     Veľmi sledovaná a mnohokrát citovaná je práca Deutscha (1985), kde sumarizuje výsledky 

šiestich experimentov, venovaných účinnosti štyroch distributívnych princípov: 1. víťaz berie 

všetko, 2. proporcionalita (príspevok, equity), 3. rovnosť a 4. potreba. Významné sú jeho zis-

tenia nie len vo vzťahu k samotným princípom, ale tiež s ohľadom na: 1. výkonnosť (plnenie 

úlohy), 2. postoj k úlohám, 3. postoje k distributívnemu systému, 4. postoje k členom skupiny. 

Významné, okrem konkrétnych zistení je predovšetkým jej systematické, teoretickým rám-

com veľmi precízne určené zázemie, takže sumárne, výskumom získané poznatky môžu slú-

žiť ako „organizačná štruktúra“ , v rámci ktorej môžu byť inkorporované aj výsledky ďalších 

štúdií, pokiaľ sú pre sledovaný kontext relevantné. 

     Pokiaľ ide o efekty sledovaných princípov v Deutschovej práci, možno spomenúť niekoľko 

zaujímavých zistení, ktoré sa stali kľúčovými poznatkami v štúdiu kontextov distribučných 

princípov. Experimenty poukázali na to, že výkon a plnenie úloh nie sú diferencované vply-

vom niektorého z distributívnych princípov, ale len pokiaľ sa pri plnení úloh nevyžaduje spo-

lupráca. V prípade žiadanej spolupráce, najsilnejší pozitívny účinok má uplatnenie princípu 

rovnosti, najnižší stupeň produktivity bol zistený pri aplikácii pravidla: víťaz berie všetko.  

Postoj k úlohám a sledovanie významu predložených princípov distribúcie priniesol poznanie 

o tom, že k najvyššej motivácii pracovať a podávať výkony a k rastu skupinového výkonu 

viedol princíp rovnosti, zároveň sprevádzaný najnižšou motiváciou excelovať nad ostatnými 

členmi skupiny. Podobne pri sledovaní postoja k distributívnemu systému aj k ostatným čle-

nom skupiny boli zistené vysoké preferencie princípu rovnosti, najmä tam, kde skupina bola 

charakterizovaná blízkymi väzbami a silnou potrebou kooperatívnych postupov. Napokon, aj 

množstvo ďalších štúdií prinieslo podobné výsledky, ktoré poukazovali na to, že pri aplikácii 

princípu rovnosti (rovnosti výstupov) dochádza k posilneniu skupinovej solidarity 

a prehlbovaniu interpersonálnej harmónie (Steiner 1972).  

     Pohľad na výsledky inej skupiny štúdií dáva možnosť nezotrvávať len na pozícii silnej pre-

ferencie princípu rovnosti, keďže poskytuje poznatky o tom, že maximálna efektívnosť pri-

ncípu rovnosti nie je univerzálna, ale je viazaná na veľmi konkrétne podmienky – teda tam, 

kde sú potrebné tie atribúty, ktoré v sociálnom správaní jedinca a skupín sprevádzajú apliká-

ciu princípu rovnosti. Existujú však situácie, úlohy, skupiny, distributívne systémy, kde sa ako 
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výrazne efektívnejšie ukazuje použitie princípu príspevku (zásluhy), než rovnosti (Weinstein, 

Holzbach 1973) – súťaže, individuálnych motivácií a výkonov, atď. 

     Kayser vo svojej štúdii (1983) sledoval efekt piatich princípov: potreby, rovnosti, príspev-

ku, súťaže a poškodenia. Štúdia je zaujímavá aj testovaním interakcií použitých pravidiel 

a charakteru zdroja. Výsledky poukazujú na to, že napr. princíp potreby je spájaný zvyčajne 

s kooperatívnou, intímnou atmosférou v skupine (obdobne ako v predchádzajúcich vý-

skumoch), ale efekt interakcie princípu a zdroja ukázal vyššie preferencie – aj v takejto at-

mosfére - princípu rovnosti, než princípu potreby v prípade, že distribuovaným zdrojom boli 

peniaze. Zistil tiež významné interpohlavné diferencie, keď – podľa výsledkov - najmä ženy 

inklinujú k princípom rovnosti a potreby (atmosfére kooperácie a intimity). K obdobným, 

porovnateľným výsledkom dospeli aj ďalšie štúdie (Bolfíková 2000). 

     Rozdielne zistenia v prezentovaných štúdiách vo vzťahu k sledovaným princípom možno 

zdôvodniť významom ďalších, riadených, či náhodných premenných, keď významnou je 

i miera vhodnosti použitia toho – ktorého princípu (Mikula 1980b) a nemožno opomenúť ani 

diferencie, spôsobené kultúrnym a historickým kontextom. Scott, Matland, Michelbach 

a Bornstein (2001) vo svojej experimentálnej štúdii, venovanej normám distributívnej spra-

vodlivosti, sledovali ako indivíduá využívajú štyri rozličné princípy alokácie, odvodené 

z normatívneho a empirického výskumu – rovnosť, zásluha, potreba a výkonnosť, 

v podmienkach nestrannosti a ktoré nezávislé faktory ovplyvňujú ich využitie. Zistenia sme-

rovali k tomu, že indivíduá využívajú všetky uvedené princípy simultánne, ale miera ich vý-

znamnosti je determinovaná rôznymi faktormi, keď, podľa očakávania, veľmi silné diferencie 

boli zistené v interpohlavných komparáciách. 

 

 

2.1.4. Hodnotenie spravodlivosti distribúcií v oblasti práce a zamestnanosti 

 

          Sféra spravodlivosti predstavuje ten priestor štúdia (filozofov, psychológov, sociológov, 

ekonómov, atď.), ktorý je veľmi atraktívny tak v rovine teoretickej ako aj empirickej. Výskum 

rôznych atribútov spravodlivosti sa dotýka množstva oblastí sociálneho života – práca 

a organizačné prostredie (Brockner 1990, 1994, , Kabanoff, 1991, Gilliand 1994, Brockner, 

Wiesenfeld, Martin 1995, DeCononck, Stilwell 1996, Skarlicki, Folger 1997, Giacobbe-Miller, 

Miller, Weijun 1997, Tata 2000, Robbins, Summers, Miller 2000, Rutstrom, Williams 2000, 
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Younts, Mueller 2001, Cohen-Charash, Spector 2001, Richard, Tylor, Barnett, Nesbit 2002, 

Paterson, Green, Cary 2002, Sinclair 2003, Ambrose, Cropanzano 2003, Umphress, Labianca, 

Brass, Kass, Scholten 2003, Bernath, Feild, Giles, Cole 2004, Flint, Hernandez-Marrero 2004), 

rodina (Grote, Clark 2001, Bolfíková), organizácie (Greenberg 1990, Bolfíková 2000), súdnic-

tvo (LaTour 1978, Thibaut, Walker 1975), politická a občianska sféra (Daniel III, 1979, Tyler, 

Caine 1981,Rasinski, Tyler, 1986, Tyler 1984, Tyler, Folger 1980, Tyler, Rasinski, McGraw 

1985, Rasinski, 1987, Frederickson 1990, Kangas 2000, Arts, Gelissen 2001, Kaplow, Shawell 

2003, Gotoh, Yoshihara 2003), kultúrne kontexty (Bond, Kwok, Swartz 1992, Bond, Park 

1991, Lind, Tyler, Huo, 1997), interpersonálne vzťahy (Barrett-Howard, Tyler 1986, Beugre, 

Baron 2001), nespravodlivosť (Baker 1974, Donnewerth, Tornblom 1975, Lovaš 1995, Tor-

nblom 1977)... a poskytuje prehľad veľmi intenzívnych analýz mechanizmov chápania, fun-

govania a hodnotenia spravodlivosti v kontexte vplyvu relevantných faktorov (mikro a makro 

– Brickman a kol 1981, Jasso 1983). Vypracovanie prehľadového materiálu by vyžadovalo 

pomerne rozsiahly priestor a tak možno postupovať len selektívne, v snahe vybrať najvý-

znamnejšie skúmané problémy a kontexty v orientácii na distributívnu spravodlivosť 

a princípy distribúcie ako základ hodnotenia spravodlivosti distribúcií. 

     Súčasné teórie distributívnej spravodlivosti implicitne alebo explicitne špecifikujú refe-

renčné štandardy, ktoré jednotlivci používajú pri hodnotení férovosti sociálnych odmien.  

     Takto je spôsob hodnotenia spravodlivosti v ďalšej línii empirických štúdií, venovaných 

organizačnému prostrediu, sfére práce a zamestnanosti,  testovaný predovšetkým 

s ohľadom na význam porovnávania – a to v dvoch pozíciách.  

     Jedna pozícia vychádza z podstaty equity teórie (Adams 1965, Walster, Walster, Bersche-

id, 1978) a teórie sociálnej výmeny (Homans 1974). Tvrdí, že ľudia posudzujú výstupy distri-

búcií ako férové ak pomer ich vlastných vstupov a výstupov je porovnateľný (rovnaký) 

s pomerom vstupov a výstupov ostatných ľudí, kde základnou bázou je fenomén sociálneho 

porovnávania (Alwin 1987).  

     Významné miesto tu má Bergerova (1972) „teória hodnoty statusu“, ktorá poukazuje na 

to, že hodnotenie férovosti alokovaných odmien je založené na procese, popisovanom 

v termínoch referenčných štandartov. Referenčný rámec obsahuje existujúce informácie, 

zohľadňujúce charakteristiky a odmeny nie špecifických, ale tzv. generalizovaných osôb – 

ako objektu porovnávania. Podľa toho v priebehu sociálnej výmeny vyvíjajú jednotlivci nor-

matívne očakávania vo vzťahu k miere odmeňovania typicky vzťahované k všeobecným trie-
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dam indivíduí – odtiaľ „hodnota statusu“. V prípade, že jednotlivci získajú také charakteristi-

ky v alokácií relevantných odmien, ktoré sú podobné ich referenčnej všeobecnej triede indi-

víduí očakávajú, že miera ich odmeňovania bude tiež podobná. Takéto referenčné porovná-

vanie môže byť založené na podmienkach relatívne malých skupín (spolupracovníci), ale aj 

na veľkých skupinách ľudí (rovnakého pohlavia, identickej profesie, atď.), keď významný je 

predovšetkým rámec referencie. Model hodnoty statusu bol následne ďalej rozpracovaný 

(Jasso 1978, 1980), najmä smerom k rozšíreniu „jednoduchého“ porovnávania o priestor 

existenčných (a iných) kritérií, determinujúcich očakávania vo vzťahu k alokácii odmien  ako 

základu pre porovnávanie s aktuálnou distribúciou. 

     Hodnotenie spravodlivosti v zmysle sociálneho porovnávania slúži ako základ pre vytvá-

ranie množstva typológií spravodlivosti a nespravodlivosti, keďže poskytuje rámec, v ktorom 

môžu byť identifikované rôzne diferencované typy spravodlivosti (Tornblom 1992, p.182) 

     Druhá významná koncepcia spravodlivosti nachádza svoje východisko v teórii relatívnej 

deprivácie (Crosby 1976, Stouffer, Suchman, DeVinney, Star, Williams 1949) a argumentuje 

smerom k hodnoteniu spravodlivosti distribúcií v zmysle porovnávania reálneho 

a očakávaného (podielu zo zdroja), keď ako nespravodlivé sú posudzované tie distribúcie, 

ktorých výsledok je menej priaznivý (nepriaznivý), než očakávaný výstup.  

     Napriek tomu, že obidve tieto teórie – equity teória a teória relatívnej deprivácie - sa 

v mnohom líšia, sú to teórie distributívnej spravodlivosti, keďže sa sústreďujú na férovosť 

výstupov, ktoré ľudia získavajú. Je však potrebné pripomenúť, že aj pri riešení problematiky 

distributívnej spravodlivosti má otázka procedúr a postupov, ktoré vedú k rozhodnutiam 

a distribúcii, kľúčové miesto, čo napokon dokazujú vyššie uvedené empirické štúdie. 

     Okrem spomenutých dvoch „spôsobov“ porovnávania možno nájsť v empirickej literatúre 

aj tretí – porovnávanie aktuálneho stavu (výsledku distribúcie) s vnútornými štandardami, 

odvodenými z vlastnej predchádzajúcej skúsenosti (Festinger 1954, Thibaut, Kelley 1959). 

V súvislosti s touto perspektívou možno sledovať množstvo snažení smerom k identifikácii 

základných mechanizmov, na báze ktorých ľudia posudzujú férovosť svojich odmien 

a ocenení (Blau 1964, Homans 1974, Weick, 1966). Množstvo práce na tomto probléme bolo 

skôr teoretickej a existovalo málo empirických poznatkov o tom, ktorý zo spôsobov porov-

návania použije jedinec vo chvíli hodnotenia svojich odmien.  

     Štúdia Austina, McGinna a Susmilcha (1980) predstavila výskum, ktorý bol venovaný 

priamo miere použitia porovnávania (sociálne porovnávanie vs. vnútorné štandarty) pri 
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hodnotení svojho finančného ocenenia. Austin a kol. zistili, že posudzovanie férovosti sa 

vzťahovalo na mechanizmy sociálneho porovnávania (so spolupracovníkmi), nie na predchá-

dzajúce skúsenosti v pracovnej sfére. Taká bola situácia pokiaľ bolo sledované hodnotenie 

spravodlivosti ocenenia. Zmeny nastali vo fáze sledovania miery spokojnosti, keď význam-

ným sa stal nie len faktor spravodlivosti ocenenia, ale aj spokojnosti s týmto ocenením, 

s predpokladom, že hodnotenie ocenenia ako spravodlivého nemusí byť ekvivalentom spo-

kojnosti s ocenením. Výsledky experimentu poukázali na to, že pokiaľ ide o spokojnosť, vý-

znamnými sa stávajú tak mechanizmy sociálneho porovnávania ako mechanizmy vnútorných 

štandartov, vytváraných na základe minulých skúseností. 

     Súčasťou uvedených zistení je aj ďalší empirický fakt, ktorý poukazuje na to, že hodnote-

nie spravodlivosti distribúcií je vysoko závislé na podmienkach, v ktorých prebieha distribú-

cia - personálnych, situačných, a ďalších. Poukazuje na to i ďalší výskum (Bolfíková 2000), 

ktorý spochybňuje snahy uvažovať o možnostiach transsituačného charakteru mechanizmov 

hodnotenia miery spravodlivosti distribúcií, keď každá súčasť distributívnej udalosti (subjekt-

objekt, pravidlá, zdroje, oblasť distribúcie, procedúry, výsledný podiel zo zdroja...) vystupuje 

ako signifikantný faktor hodnotenia distribúcie. Sledovanie vysoko signifikantných interakcií 

medzi situačným faktorom a pravidlom distribúcie naznačuje úvahy smerom k tomu, že sú-

časti distributívnej udalosti nefungujú ako nezávislé faktory, ale naopak v rôznych kombiná-

ciách vytvárajú silne špecifické prostredie pre utváranie hodnotiacich štandardov pre spra-

vodlivosť distribúcií . Znamená to, že čím väčšie sú možnosti špecifikácie distributívnej uda-

losti, teda čím viac informácií o súčastiach distribúcie je k dispozícii, tým efektívnejšie je hľa-

danie mechanizmov hodnotenia spravodlivosti distribúcií.  

     Separovať použité procedúry a výsledok distribúcie všetkým je v hľadaní mechanizmov 

hodnotenia spravodlivosti distribúcií veľmi ťažké. Mnohé z empirických štúdií poukazujú tak 

na význam procedurálnej ako aj distributívnej spravodlivosti, ktoré sú zvyčajne chápané ako 

dve strany jednej mince (spravodlivosti) a zároveň na tzv. interaktívnu spravodlivosť. Vý-

znamným je i moment vážnosti empirických zistení v tomto smere, čo znamená, že nejde len 

o teoretické dôvodenie a modelovanie, ale o empirické fakty. Podľa výskumov Greenberga 

(1986), Shepparda  a Lewickeho (1987) ľudia sami, bez „návodu“ rozlišujú medzi probléma-

mi, spojenými s procedúrami a problémami, spojenými s distributívnou spravodlivosťou. 

     Vo fáze, keď prijmeme rozlíšenie procedurálnej a distributívnej spravodlivosti ako empi-

rický fakt, nastupujú úvahy a empirické štúdium významu týchto dvoch typov spravodlivosti 
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pre celkové hodnotenie miery spravodlivosti. V prehľade výskumných materiálov možno 

sledovať zdôvodňovanie a dokladovanie významu tak procedurálnej ako distributívnej spra-

vodlivosti, resp. ich vzájomných interakcií, prípadne ako kontext „procedurálna, distributívna 

a interakčná spravodlivosť“  (Tata, Bowe-Sperry 1996, Skarlicki, Folger 1997, Tata 2000, 

Robbins, Summers, Miller 2000, Hauenstein, McConige, Flinder 2001, Beugre, Baron 2001, 

Brown, Trafimov 2003, Flint, Hernandez-Marrero 2004). 

          Experimenty a ďalšie empirické štúdie, ktoré zdôrazňujú význam procedurálnej spra-

vodlivosti (Walker a kol. 1974, LaTour 1978, Tyler, Caine 1981, Lind, Tyler 1988) ďalej pred-

kladajú analýzy úlohy ďalších kontextov – súdne procesy (Lind, Kulik, Ambrose, De Vera Park 

1993, Tyler 1984), organizácie (Folger, Konovsky 1989, Skarlicki, Folger 1997, Younts, Muel-

ler 2001), politika a občianstvo (Tyler, Folger 1980), atď.  

     Výskum v oblasti distributívnej spravodlivosti sa zvyčajne nevyhne rešpektovaniu význa-

mu procedurálnej fázy, ale k dispozícii sú aj zistenia, ktoré poukazujú na to, že výstupy môžu 

byť pre posudzovanie a hodnotenie spravodlivosti významnejšie, než procedúry (Lerner, 

Whitehead 1980, Rutte, Messick 1995). 

          Okrem orientácie na zdôrazňovanie jedného z typov spravodlivosti ako kľúčového me-

chanizmu, determinujúceho charakter hodnotenia spravodlivosti distribúcií možno v rámci 

empirického štúdia spravodlivosti distribúcií sledovať výskumy, ktoré ilustrujú význam vzá-

jomných interakcií procedurálnych a distributívnych dizajnov v analýzach (Brockner 1990, 

1994, Brockner, Wiesenfeld, Martin 1995, Cropanzano, Folger 1989, Folger, Martin 1986, 

Greenberg 1993, Conlon,1993, Brockner, Wiesenfeld 1996, Flint, Hernandez-Marrero 2004). 

Takto sa vytvára priestor pre integráciu procedurálnej a distributívnej spravodlivosti, kde 

významnú pozíciu získala heuristická teória férovosti, na základe empirických zistení 

a dôkazov prezentovaná ako teória procedurálnej, ale aj distributívnej spravodlivosti. Vy-

chádza z novších teórií procedurálnej spravodlivosti Linda a Tylera – modelu hodnoty skupi-

ny (Lind, Tyler 1988), resp. relačného modelu (Tyler, Lind 1992), sledujúc najmä kontexty 

významu autority a informácie pre hodnotenie spravodlivosti. 
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2.2. Výskumný rámec, premenné, ciele, hypotézy 

 

        Výskum spravodlivosti distribúcií s ohľadom na východiská, predstavené v teoretickom 

rámci, umožňuje variovať formulácie zámerov v reflexii veľmi bohatého priestoru identifiká-

cie relevantných sociálnych javov. Viesť prípravu výskumného plánu k určeniu užšie rámco-

vaného predmetu výskumu znamená preto veľmi intenzívne selektovať a nastaviť optiku 

kľúčových výskumných línií.  

          Analýza spravodlivosti distribúcií je v predstavovanom rámci ohraničená vybranými 

sférami spravodlivosti, ktoré v špecifikácii umožňujú určenie premenných, ich operacionali-

záciu a formulovanie cieľov a hypotéz. Štruktúra výskumného plánu potom kopíruje defino-

vané ukazovatele hodnotenia spravodlivosti distribúcií, a faktory, ktoré determinujú variabi-

litu skúmaného priestoru. 

          Ukazovatele hodnotenia spravodlivosti distribúcií sú formulované ako úrovne, ktoré 

možno ďalej účelne členiť a v operacionalizácii špecifikovať . Umožňujú sledovať charakter 

procesu distribúcií – prostredníctvom hodnotenia miery spravodlivosti pravidiel distribúcií 

a procesov rozhodovania pri riešení distributívnych udalostí ale aj výsledku distribúcií 

s ohľadom na špecifikované zdroje distribúcií a sféry distribúcie: 

1. Princípy a pravidlá spravodlivých distribúcií – rovnosť a zásluhovosť pre diferenco-

vané zdroje:  

a/ oblasti zdrojov: ekonomické, politické, sociálne, tzv. všeľudské 

b/ stupne distribúcií: MAKRO, MEZO, MIKRO 

 c/ benefit distribúcií: ZISK, STRATA 

2. Modely hodnotenia spravodlivosti distribúcií: model skupinových hodnôt, model in-

dividuálnych záujmov, integratívny model 

3. Sféry distribúcií:  

a/ práva a slobody občanov: rozhodovanie, príležitosti, vyjadrenie, mobilita 

             b/ práca a zamestnanie – odmeňovanie: finančné odmeny, výhody, príležitosti 

          Faktory hodnotenia spravodlivosti distribúcií sú definované v dvoch úrovniach, keď 

jedna zároveň figuruje v súbore ukazovateľov, čo poukazuje na významné multidimenzio-

nálne aspekty a interaktívnosť študovaného priestoru: 
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1. Ideológie: liberalizmus, konzervativizmus, socializmus, komunizmus, nacionalizmus, 

environmentalizmus, kresťanstvo 

2. Princípy a pravidlá spravodlivých distribúcií. 

          Okruh výskumných otázok bol špecifikovaný smerom k formulovaniu kľúčových cieľov 

analýzy: 

1. Zistiť charakter hodnotenia spravodlivosti distribúcií s ohľadom na pravidlo distribú-

cie zdrojov 

2. Zistiť charakter hodnotenia spravodlivosti procesu rozhodovania v distributívnych 

udalostiach 

3. Zistiť charakter hodnotenia spravodlivosti distribúcie práv a slobôd občanov 

4. Zistiť charakter hodnotenia spravodlivosti distribúcie odmien vo sfére práce 

a zamestnania 

5. Zistiť charakter hodnotenia spravodlivosti distribúcií vo vybraných sférach s ohľadom 

na hodnotenie významnosti ideológií pre spravodlivú spoločnosť 

          Vychádzajúc zo štruktúry výskumného plánu možno formulovať dve kľúčové hypotézy: 

1. Predpokladáme, že charakter hodnotenia spravodlivosti distribúcií zdrojov je diferen-

covaný s ohľadom na pravidlo distribúcie. 

2. Predpokladáme, že charakter hodnotenia spravodlivosti distribúcií je diferencovaný 

s ohľadom na mieru významnosti ideológií pre spravodlivú spoločnosť 

          Okrem určených faktorov hodnotenia spravodlivosti distribúcií v pozícii nezávisle pre-

menných sú použité aj demografické charakteristiky: pohlavie, vek, vzdelanie, veľkosť miesta 

bydliska, sféra zamestnania. 

 

 

2.3. Metóda 

           

          Analýza hodnotenia spravodlivosti distribúcií bola realizovaná ako kvantitatívny vý-

skum, keď empirické dáta boli získané pomocou výskumnej metodiky S-D1. Štruktúra vý-

skumnej metodiky zodpovedala určeným ukazovateľom a faktorom hodnotenia spravodli-

vosti distribúcií. Obsahovala v súhrne 6 relatívne samostatných, vnútorne členených  testov: 

Test A – IDEOLÓGIE 
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          Test je zameraný na skúmanie miery významnosti určených ideológií pre spravodlivo 

usporiadanú spoločnosť. Operacionalizované sú jednotlivé ideológie, v štruktúre: 

- liberalizmus (6 položiek) 

- konzervativizmus (6 položiek) 

- socializmus (6 položiek) 

- komunizmus (5 položiek) 

- nacionalizmus (6 položiek) 

- environmentalizmus (6 položiek) 

- kresťanstvo (6 položiek) 

          Hodnoty Crombachovej αsa pohybuje od 0.73 do 0.87. Položky boli merané pomocou 

7 – stupňovej škály (1-rozhodne významné, 7-rozhodne nevýznamné). 

 

Test B – MODELY  

          Test je štruktúrovaný ako kombinovaný v dvoch častiach. Prvá časť je venovaná voľ-

nému popisu ľubovoľnej osobne prežitej situácie, kedy respondenti riešili otázku o tom, „čo 

je spravodlivé“. Účelom tohto popisu bolo uviesť respondenta do konkrétneho prostredia, 

ku ktorému bude vzťahovať svoje odpovede v meranej časti testu. Druhá časť testu je štruk-

túrovaná s ohľadom na charakter modelov hodnotenia spravodlivosti a umožňuje sledovať 

hodnotenie rozhodovacieho procesu pomocou operacionalizovaných charakteristík jednotli-

vých modelov: 

- model skupinových hodnôt (7 položiek) 

- model individuálnych záujmov (7 položiek) 

- integratívny model (7 položiek). 

          Hodnota Crombachovej α sa pohybuje od 0,76 do 0.84. Položky boli merané pomocou 

7 – stupňovej škály (1-rozhodne významné, 7-rozhodne nevýznamné). Takto bolo sledované, 

do akej miery významné sú tie postupy a určenia pri riešení situácie distributívnej udalosti, 

ktoré charakterizujú jednotlivé modely. 

 

Test C – PRINCÍPY distribúcie pre ZDROJE 

          Test je zameraný na skúmanie hodnotenia spravodlivosti distribúcií zdrojov s ohľadom 

na použitý princíp: 1. „každému rovnako“, 2. „každému podľa zásluhy“. Zdroje distribúcie 

boli štruktúrované v dvoch úrovniach: 
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1. sféry zdrojov: 

- ekonomické (10 položiek) 

- politické (10 položiek) 

- sociálne (10 položiek) 

- tzv. všeľudské (10 položiek) 

2. benefit distribúcie: 

- ZISK (v každej sfére zdrojov 5 položiek) 

- STRATA (v každej sfére zdrojov 5 položiek) 

Hodnoty Crombachovej α sa pohybujú v rozpätí od 0,77 do 0,92 pre jednotlivé súbory zdro-

jov, resp. všetkých zdrojov pre jednotlivé princípy. Položky boli merané pomocou 7 – stup-

ňovej škály (1-rozhodne spravodlivé, 7-rozhodne nespravodlivé).   

          Možnosť sledovania diferencií v hodnotení spravodlivosti s ohľadom na použitý princíp 

bola zabezpečená štrukturovaním v režime opakovaného merania, vnútrosubjektový faktor 

PRINCÍP mal dve úrovne, podľa použitých princípov: 1. ROVNAKO, 2. ZÁSLUHY.  

 

Test D – PRÁVA A SLOBODY 

          Štruktúra testu zohľadňuje rôzne sféry práv a slobôd občanov v slobodnej spravodlivej 

spoločnosti: 

- rozhodovanie (17 položiek) 

- hľadanie príležitosti na získanie... (4 položky) 

- vyjadrovanie – hlas (7 položiek) 

- potreba presunu – mobilita (7 položiek). 

          Hodnota Crombachovej α je v rozpätí od 0,82 do 0,92 pre jednotlivé súbory dimenzií 

slobody i súbor položiek pre sféru slobody súhrnne. Pre meranie bola použitá 7 – stupňová 

škála (1-rozhodne spravodlivo, 7-rozhodne nespravodlivo). 

 

Test E – PRINCÍPY MAKRO-MEZO-MIKRO 

          Štruktúra testu umožňuje merať mieru spravodlivosti distribúcie zdrojov s ohľadom na 

objekt distribúcie na úrovniach: 

- MAKRO (8 položiek) 

- MAZO (8 položiek) 

- MIKRO (8 položiek) 
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Hodnota Crombachovej α sa pohybuje v rozpätí od 0,92 do 0,97. Pre meranie bola použitá 7 

– stupňová škála (1-rozhodne spravodlivé, 7-rozhodne nespravodlivé). Porovnanie miery 

spravodlivosti určených princípov distribúcie bolo zabezpečené dizajnom v režime opakova-

ného merania pre vnútrosubjektový faktor PRINCIP, s variantami: 1. ROVNAKO a 2. ZÁSLU-

HY. 

 

Test F – PRÁCA A ZAMESTNANIE – ODMEŇOVANIE 

          Test je štruktúrovaný s ohľadom na charakter odmien za aktivitu v práci (7 položiek): 

- Finančné odmeny 

- Rôzne výhody 

- Výnimočné príležitosti 

           V teste nie sú variované položky – aktivity, ale charakter odmeny za identické aktivity. 

Miera spravodlivosti odmeňovania je sledovaná s ohľadom na použitie princípu distribúcie 

v režime opakovaného merania pre vnútrosubjektový faktor PRINCIP v dvoch variantoch: 1. 

ROVNAKO a ZÁSLUHY. 

          Súčasťou metodiky S-D1 sú demografické charakteristiky: pohlavie, vek, vzdelanie, 

veľkosť miesta bydliska, stav, pracovná pozícia, sféra zamestnania. 

          Empirické údaje boli spracované pomocou metód deskriptívnej štatistiky, použité boli 

testy reliability, faktorová analýza, jednofaktorová analýza rozptylu ONEWAY, multifaktoro-

vá analýza rozptylu MANOVA pre opakované meranie, vnútrosubjektový faktor PRINCIP (1. 

ROVNAKO, 2. ZASLUHY). Pre štatistické spracovanie boli použité primárne merané dáta 

a súhrnné skóre. 

           

    

2.4. Popis výskumnej vzorky 

 

          Výskumnú vzorku tvorilo celkom 444 respondentov, z toho 43,24% mužov a 56,76% 

žien z Košického, Prešovského a Banskobystrického kraja. Kritériom pre výber výskumnej 

vzorky bol jeden znak – pohlavie, v snahe rešpektovať prirodzené zloženie obyvateľstva pod-

ľa posledného sčítania obyvateľstva. 
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Tab.1 Štruktúra výskumnej vzorky podľa pohlavia a veku (v %) 

 

Pohlavie Vek Spolu 

18-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-60 Nad 60 

Muži 17,19 75,00 0,00 3,13 1,56 1,56 1,56 100,00 

Ženy 28,57 52,38 2,38 3,57 4,76 7,14 1,19 100,00 

Spolu 23,65 62,16 1,35 3,38 3,38 4,73 1,35 100,00 

 

 

          Tab. 1 poskytuje údaje o štruktúre výskumnej vzorky podľa pohlavia a veku. Podľa tých-

to údajov najsilnejšiu vekovú skupinu tvoria respondenti od 21 do 25 rokov (62,16%) 

a respondenti vo veku do 20 rokov (23,65%). Ostatné vzdelanostné skupiny tvoria menšie 

skupiny, v približne podobnom zastúpení.  Podľa toho, výskumu sa zúčastnili najmä mladí 

ľudia, ktorí tvoria aktuálny potenciál pre vnímanie spravodlivej spoločnosti. 

 

Tab.2 Štruktúra výskumnej vzorky podľa pohlavia a vzdelania (v %) 

 

Pohlavie Vzdelanie Spolu 

1 2 3 4 5 6 

Muži 0,00 3,13 14,06 12,50 60,94 9,38 100,00 

Ženy 0,00 0,00 21,43 27,38 35,71 15,48 100,00 

Spolu 0,00 1,35 18,24 20,95 46,62 12,84 100,00 

Legenda: 

1. Ukončené základné 

2. Stredné odborné bez maturity 

3. Stredné odborné s maturitou 

4. Stredné všeobecné s maturitou 

5. Vysokoškolské – bakalárske 

6. Vysokoškolské – magisterské 

    

 

          Vzdelanostné skupiny sú vo výskumnej vzorke zastúpené nasledovne. Najväčšiu skupi-

nu tvoria respondenti s vysokoškolským bakalárskym vzdelaním (46,62%), menšiu skupinu 

tvoria respondenti so stredoškolským všeobecným vzdelaním s maturitou (20,95%). Muži sú 

zastúpení najmä v najsilnejšej vzdelanostnej skupine (60,94%), v ostatných vzdelanostných 

skupinách je viac žien ako mužov. 
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Tab.3 Štruktúra výskumnej vzorky podľa pohlavia a veľkosti miesta bydliska (v %) 

 

Pohlavie Veľkosť miesta bydliska Spolu 

1 2 3 4 5 6 

Muži 19,05 20,63 6,35 22,22 31,75 0,00 100,00 

Ženy 17,07 21,95 13,41 20,73 18,29 8,54 100,00 

Spolu 17,93 21,38 10,34 21,38 24,14 4,83 100,00 

Legenda: 

1. Od 500 do 1000 obyvateľov 

2. Od 1001 do 5000 obyvateľov 

3. Od 5001 do 10 000 obyvateľov 

4. Od 10 000 do 100 000 obyvateľov 

5. Od 100 001 do 500 000 obyvateľov 

6. Nad 500 000 

          V Tab.3 je uvedené zloženie výskumnej vzorky podľa pohlavia a veľkosti miesta bydli-

ska, keď najsilnejšiu skupinu tvoria respondenti s bydliskom od 100 001 do 500 000 obyvate-

ľov (24,14%). Menšie skupiny tvoria respondenti s bydliskom od 5 001 do 10 000 obyvateľov 

(10,34%) a s bydliskom nad 500 000 obyvateľov.  

 

2.5. Výsledky analýzy 

 

          Spracovanie empirických údajov prinieslo mnohé veľmi zaujímavé výsledky a umožňuje 

nahliadnuť do niektorých mechanizmov hodnotenia spravodlivosti distribúcií vo zvolenom 

okruhu. Variabilita skúmaného priestoru je v analýze uvedená niektorými väzbami, ktoré 

vysvetľujú vo výskumnom zámere definované spojenia, s vedomím jednej z možných ciest 

ich skúmania. Niektoré výsledky možno chápať ako nahliadnutie do mechanizmov kľúčových 

procesov hodnotenia spravodlivosti vôbec, niektoré sú výsostne špecifikované pre selekto-

vané prostredie. V súhrne však poskytujú ucelený obraz o predstavách a postojoch 

k problematike spravodlivosti vôbec a so vznikom ďalších relevantných otázok usmerňujú 

pozornosť výskumných zámerov na ďalšie súvisiace dynamiky. 

          Prezentácia výsledkov analýzy umožňuje v logickej nadväznosti sledovať kľúčové cha-

rakteristiky skúmaného javu v definovanom výskumnom rámci, v súlade s cieľmi analýzy. 

Zámerom bolo poskytnúť poznanie vnútorného usporiadania študovaného priestoru, ako aj 

jeho špecifikácie v spojení s relevantnými faktormi. 
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          Súčasťou prezentácie výsledkov analýzy je prehľad vplyvu demografických charakteris-

tík na hodnotenie spravodlivosti distribúcií, vždy s ohľadom na zistenú štatistickú význam-

nosť diferencií, ktoré boli v charakteristikách demografických skupín respondentov zistené. 

Uvádzané sú len výsledky, kde bola štatistická významnosť potvrdená. 

 

 

2.5.1. Hodnotenie spravodlivosti distribúcií – princípy rovnosti a zásluhovosti v optike  

               ziskov a strát 

 

          Skúmanie hodnotenia spravodlivosti distribúcií s ohľadom na aplikáciu kľúčových pri-

ncípov spravodlivosti umožnili empirické dáta, získané Testom A v metodike S-D1. Pre vytvo-

renie viacrozmerného priestoru analýzy boli zdroje distribúcií formulované v štyroch oblas-

tiach – ekonomické, politické, sociálne, tzv. všeľudské – v dvoch diferencovaných úrovniach 

– ZISK a STRATA. Hodnotenie spravodlivosti distribúcie týchto zdrojov bolo spojené 

s určením princípov distribúcie, posudzované v režime opakovaného merania, teda zvlášť 

pre princíp „KAŹDÉMU ROVNAKO“ a pre princíp „KAŽDÉMU PODĽA ZÁSLUHY“. 

         Faktorová štruktúra súboru položiek, v operacionalizácii zdrojov v sledovaných oblas-

tiach umožňuje sledovať vnútorné usporiadanie týchto zdrojov s ohľadom na mechanizmy 

hodnotenia spravodlivosti, ktoré respondenti používajú ako logickú cestu.  

          Súbor položiek, použitých pre meranie hodnotenia spravodlivosti distribúcií v prípade 

aplikácie princípu „KAŽDÉMU ROVNAKO“ je podľa výsledkov faktorovej analýzy, uvedených 

v Tab.4, vnútorne štrukturovaný a poukazuje na existenciu logických vzorcov hodnotenia, 

v určitej pravidelnosti. Extrahovaných bolo 7 faktorov, ktoré čitateľne rozlišujú nie len ob-

lasť, ale aj úroveň diferenciácie zdrojov, určených pre distribúciu. Znamená to, že ani 

v jednom prípade u extrahovaných faktorov nedochádza k „prepojeniu“ medzi oblasťami 

a úrovňami zdrojov. 

          FAKTOR 1 – všeľudské zdroje v STRATE. Faktor je sýtený všetkými položkami, formulo-

vanými v tejto skupine: strach, zúfalstvo, starosť, nenávisť, choroba. Ide o zdroje, ktoré vní-

mame ako nehmatateľné, nepočítateľné, veľmi úzko spojené s emocionalitou v negatívnej 

orientácii. Je to typ zdrojov, ktoré významne potvrdzujú ich definovanie ako „čokoľvek“, čo 

má pre ľudí v určitom geo-socio-kultúrnom priestore nejakú hodnotu a má zároveň atribúty 

distribúcie – vo fyzickej podobe, resp. na určitej úrovni abstrakcie. V oblasti všeľudských 
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zdrojov pracujeme so špecifickým druhom zdrojov, ktoré sú aj vo verbálnej podobe význam-

ne emocionálne naladené. Na rozdiel od ostatných zdrojov sa podstatne viac dotýkajú kaž-

dého človeka a tak predstava ich distribúcie je oveľa „osobnejšia“, než je tomu pri ostatných 

zdrojoch. Eigenvalue = 10,41 a % vysvetleného rozptylu = 26,04, čo jednoznačne poukazuje 

na to, že tento druh distribuovaných zdrojov vytvára veľmi silný, konzistentný mechanizmus 

(v testoch reliability sa tento súbor položiek samostatne javil ako najviac konzistentný, 

Crombachova α = 0,93, čo je najvyššia hodnota v tomto súbore vnútorne členených polo-

žiek). Týmto sa STRATA vo všeľudských zdrojoch ukázala ako najintenzívnejšie hodnotená 

oblasť distribúcie podľa princípu ROVNOSTI. 

          Podstatne menej, ale tiež veľmi intenzívne je hodnotená oblasť sociálnych zdrojov na 

úrovni ZISKu, keď 4 z 5 položiek sýtia FAKTOR 2 – sociálny ZISK. Ide o položky: podpora 

v nezamestnanosti, zdravotnícka starostlivosť, rodinné prídavky, primerané bývanie. Eigen-

value pre tento faktor =4,08 a % rozptylu = 10,20.  

          Ďalším silnejším, aj keď o niečo menej ako FAKTOR 1 a FAKTOR 2, je FAKTOR 3 – poli-

tická STRATA. Je sýtený položkami, ktoré definujú možné „prehry“ v oblasti politických zdro-

jov: trest za zneužitie moci, volebný neúspech, kritika v médiách, nedôvera politických kole-

gov. Eigenvalue pre tento faktor = 3,53 a % rozptylu = 8,82.  

          FAKTOR 4 – sociálna STRATA, je sýtený položkami, ktoré vypovedajú o rôznych podo-

bách „úbytku“ zo sociálneho komfortu: strata zamestnania, zníženie sociálnych dávok, strata 

bývania, krátenie prospechového štipendia. Eigenvalue = 2,41, % rozptylu = 6,04.  Ide teda 

o zdroje, ktoré sú spojené s nízkou možnosťou „ovplyvniteľnosti“ zo strany objektu distribu-

tívnej udalosti a majú tak v prípade distribúcie podľa princípu ROVNOSTI, podobne ako väč-

šina ostatných, špecifické postavenie. 

          FAKTOR 5 – ekonomická STRATA. Tento faktor spája pod jeden menovateľ položky, 

ktoré označujú možnú nepriazeň v oblasti ekonomických zdrojov. Je sýtený položkami: pre-

hra v lotérii, strata na burze, manko v podniku, škody na majetku, s rôznou mieru možnosti 

osobnej účasti na aktualizácii distributívnej udalosti. Eigenvalue = 1,98, % vysvetleného roz-

ptylu = 4,95. Pre hodnotenie spravodlivosti distribúcií takýchto zdrojov v aplikácii princípu 

ROVNOSTI má tento druh zdrojov veľmi zvláštnu pozíciu. 

          FAKTOR 6 – všeľudské ZISKY. Napriek tomu, že celkovo všeľudské zdroje sú, ako bolo 

spomenuté vyššie, veľmi silne spojené s emotívnou bázou a sú veľmi osobne vnímané, 

v súboroch sledovaných druhov zdrojov sa intenzita mechanizmu ich hodnotenia „posúva“ 
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až za predchádzajúce uvádzané zdroje, čo znamená, že celkovo je posudzovanie spravodli-

vosti distribúcií podľa princípu ROVNOSTI sústredené najprv na hodnotenie možností STRA-

TY, až potom na možnosti ZISKU. Toto všeobecné „nastavenie“ je možné chápať ako mecha-

nizmus, ktorý sa prejavuje aj v oveľa širších a inak špecifikovaných kontextoch. Rozhodne ho 

teda nemožno interpretovať ako výrazne spojený len so skúmanou a tu prezentovanou sfé-

rou. Eigenvalue = 1,59 a % rozptylu = 3,99. 

          FAKTOR 7 – politický ZISK. Je sýtený položkami: politická moc, politická aktivita, voleb-

né právo, založenie politickej strany. Eigenvalue =1,36 a = rozptylu = 3,41. Podľa uvedených 

výsledkov sú politické zdroje na úrovni ZISKOV najmenej intenzívne hodnotené vo vzťahu 

k aplikácii princípu ROVNOSTI. Podľa toho možno uvažovať o tom, že tieto zdroje sú 

v spektre sledovaných distribúcií najmenej intenzívne hodnotené, resp., že ostatné zdroje 

zaujímajú významnejšiu pozíciu. 

 

Tab. 4  Faktorová štruktúra ZDROJOV pre hodnotenie distribúcií „KAŽDÉMU ROVNAKO“ 

 

ZDROJE F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

Úspešný obchod        

Akcie lukratívneho podniku        

Výhodné úroky na pôžičku        

Honorár za nadprácu        

Finančná podpora projektu        

Prehra v lotérii     0,73   

Strata na burze     0,80   

Manko v poniku     0,63   

Nízke hodnotenie práce        

Škody na majetku     0,61   

Politická moc       0,67 

Politická aktivita       0,73 

Poslanecká imunita        

Volebné právo       0,59 

Založenie politickej strany       0,70 

Nespokojnosť voličov        

Trest za zneužitie moci   0,57     

Volebný neúspech   0,73     

Kritika v médiách   0,76     

Nedôvera politických kolegov   0,80     

Vzdelanie v zahraničí        

Podpora v nezamestnanosti  0,66      

Zdravotnícka starostlivosť  0,74      

Rodinné prídavky  0,80      

Primerané bývanie  0,78      
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Strata zamestnania    0,58    

Zníženie sociálnych dávok    0,75    

Strata bývania    0,82    

Krátenie prospechového štipendia    0,64    

Nedostatok liekov        

Úspech      0,66  

Zdravie      0,66  

Láska      0,75  

Spoločenské postavenie      0,74  

Odpustenie      0,76  

Strach 0,79       

Zúfalstvo 0,86       

Starosť 0,78       

Nenávisť 0,90       

choroba 0,83       

        

Eigenvalue 10,41 4,08 3,53 2,41 1,98 1,59 1,36 

%  rozptylu 26,04 10,20 8,82 6,04 4,95 3,99 3,41 

 

          Faktorová štruktúra zdrojov, určených pre distribúciu podľa princípu ROVNOSTI pouka-

zuje na veľmi čitateľné mechanizmy hodnotenia miery spravodlivosti tým, že poukazuje na 

jasnú a „čistú“ štruktúru zdrojov, ktoré sú spájané do jednotných celkov v logike hodnotenia 

a tiež tým, že % rozptylu umožňuje sledovať, akú váhu má ten ktorý faktor v celkovom hod-

notiacom spektre. 

          Zistenie o tom, že pri hodnotení miery spravodlivosti distribúcií nie je dôležitý len 

zdroj, ktorý je predmetom distribúcie, ale aj spôsob, akým bude distribúcia realizovaná, teda 

princíp, podporuje aj faktorová štruktúra položiek – distribuovaných zdrojov – pre aplikáciu 

princípu „KAŽDÉMU PODĽA ZÁSLUHY“, ktorá je odlišná od faktorovej štruktúry pre princíp 

„KAŽDÉMU ROVNAKO“. 

          Podobne, ako pri princípe „KAŽDÉMU ROVNAKO“, aj tu sú extrahované faktory sýtené 

položkami jednotlivých oblastí zdrojov a ich úrovní, ale v rozdielnom usporiadaní. Extraho-

vaných bolo 8 faktorov. 

          FAKTOR 1 – všeľudské STRATY je opäť „najsilnejším“ faktorom vo faktorovej štruktúre 

a je obdobne sýtený všetkými položkami v tejto skupine: strach, zúfalstvo, starosť, nenávisť, 

choroba. Eigenvalue = 10,95, % rozptylu = 27,38. Podľa toho, že aj tu ide o mechanizmus, 

ktorý je v hodnotení spravodlivosti distribúcie najsilnejší, je možné usudzovať o potvrdení 

veľmi intenzívneho zamerania respondentov na výrazne emotívne – a negatívne – oriento-

vané zdroje. 



118 

 

          FAKTOR 2 – ekonomická STRATA. Je sýtený 3 položkami z 5 z tejto skupiny zdrojov: 

prehra v lotérii, strata na burze, manko v podniku. Eigenvalue % 3,49 a % rozptylu = 8,72. 

V porovnaní s aplikáciou princípu „KAŽDÉMU ROVNAKO“, je tento druh zdrojov pri hodno-

tení spravodlivosti distribúcií intenzívnejšie vnímaný, než tomu bolo pri aplikácii princípu 

„KAŽDÉMU ROVNAKO“. MOžNO UVAžOVAť O TOM, Že pokiaľ je potrebné hodnotiť spravod-

livosť STRATY pri ekonomických zdrojoch, princíp „KAŽDÉMU PODĽA ZÁSLUHY“ je vnímaný 

intenzívnejšie.  

 

Tab. 5  Faktorová štruktúra ZDROJOV pre hodnotenie distribúcií „KAŽDÉMU PODĽA ZÁSLUH“ 

 

ZDROJE F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

Úspešný obchod     0,74    

Akcie lukratívneho podniku     0,82    

Výhodné úroky na pôžičku         

Honorár za nadprácu     0,64    

Finančná podpora projektu     0,65    

Prehra v lotérii  0,77       

Strata na burze  0,76       

Manko v poniku  0,51       

Nízke hodnotenie práce         

Škody na majetku         

Politická moc      0,70   

Politická aktivita      0,76   

Poslanecká imunita         

Volebné právo      0,52   

Založenie politickej strany      0,61   

Nespokojnosť voličov         

Trest za zneužitie moci         

Volebný neúspech    0,79     

Kritika v médiách    0,79     

Nedôvera politických kolegov    0,71     

Vzdelanie v zahraničí         

Podpora v nezamestnanosti         

Zdravotnícka starostlivosť   0,74      

Rodinné prídavky   0,72      

Primerané bývanie   0,74      

Strata zamestnania       0,64  

Zníženie sociálnych dávok       0,70  

Strata bývania       0,65  

Krátenie prospechového štipendia       0,60  

Nedostatok liekov         

Úspech        0,67 

Zdravie        0,60 

Láska        0,71 
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Spoločenské postavenie        0,59 

Odpustenie        0,76 

Strach 0,73        

Zúfalstvo 0,77        

Starosť 0,75        

Nenávisť 0,85        

choroba 0,79        

         

Eigenvalue 10,95 3,49 3,08 2,39 1,85 1,75 1,35 1,17 

%  rozptylu 27,38 8,72 7,71 5,99 4,65 4,37 3,39 2,92 

 

          FAKTOR 3 – sociálny ZISK je sýtený položkami: zdravotnícka starostlivosť, rodinné prí-

davky, primerané bývanie, Eigenvalue = 3,08 a = rozptylu 7,71. Tieto zdroje sú v distribúcii 

hodnotené silnejšie pri aplikácii princípu „KAŽDÉMU ROVNAKO“. 

          FAKTOR 4 – politická STRATA. Tento faktor je sýtený 3 položkami z 5 vo svojej skupine: 

volebný neúspech, kritika v médiách, nedôvera politických kolegov, Eigenvalue = 2,39 a = 

rozptylu = 5,99. V porovnaní s hodnotení distribúcie týchto zdrojov pri aplikácii princípu 

„KAŽDÉMU ROVNAKO“, tento faktor vysvetľuje o niečo nižšie percento rozptylu. 

          FAKTOR 5 – ekonomický ZISK je sýtený položkami ekonomických zdrojov na úrovni 

ZISKu: úspešný obchod, akcie lukratívneho podniku, honorár za nadprácu, finančná podpora 

projektu, Eigenvalue =1,85, % rozptylu = 4,65. Tieto zdroje sa vo faktorovej štruktúre zdro-

jov, určených na distribúciu podľa princípu „KAŽDÉMU ROVNAKO“ vôbec nevyskytol. Možno 

preto uvažovať o tom, že ide o zdroje, ktoré sú intenzívne vnímané ako vhodné pre distribú-

ciu podľa zásluhy. 

          FAKTOR 6 – politický ZISK je sýtený položkami, uvádzanými v skupine politických ZIS-

KOV: politická moc, politická aktivita, volebné právo, založenie politickej strany, Eigenvalue = 

1,75, % rozptylu = 4,37. V porovnaní s mierou, v akej sa tento faktor podieľa na celkovej 

štruktúre mechanizmov hodnotenia spravodlivosti distribúcií zdrojov pri princípe „KAŽDÉMU 

ROVNAKO“ je pozícia týchto zdrojov ako konzistentnej skupiny, významnejšia. 

          FAKTOR 7 – sociálna STRATA je sýtený 4 položkami z 5 v tejto skupine zdrojov: strata 

zamestnania, zníženie sociálnych dávok, strata bývania, krátenie prospechového štipendia, 

Eigenvalue = 1,35, % rozptylu = 3,39.  Tieto zdroje sú hodnotené podstatne menej intenzívne 

pri použití princípu „KAŽDÉMU PODĽA ZÁSLUHY“, než pri princípe „KAŽDÉMU ROVNAKO“. 

          FAKTOR 8 – všeľudské – ZISK. Tento faktor je sýtený všetkými položkami vo svojej sku-

pine a podľa miery, v akej sa podieľa na vysvetľovaní celkového rozptylu vo faktorovej štruk-
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túre, ide o súbor zdrojov, ktoré sú podstatne menej intenzívne hodnotené v optike aplikácie 

princípu „KAŽDÉMU PODĽA ZÁSLUHY“, než je tomu pri princípe „KAŽDÉMU ROVNAKO“. Ob-

dobne však, nepatrí medzi najsilnejšie mechanizmy v hodnotení spravodlivosti distribúcií. 

          Prehľad faktorovej štruktúry distribuovaných zdrojov pre sledované princípy distribú-

cie poukazuje jednoznačne na to, že použitý princíp rozhodne predznamenáva diferencie 

v spôsobe, akým respondenti pracujú pri hodnotení spravodlivosti a tvorbe mechanizmov 

hodnotenia ako ohraničených vzorcov. 

 

Tab.6 Interpohlavné diferencie v hodnotení spravodlivosti distribúcie ZDROJOV „KAŽDÉMU  

           ROVNAKO, súhrnné skóre 

ZDROJE F p Priem. Skóre - M 

muži ženy 

Ekonomické 3,71 0,05 3,79 4,05 

Politické 0,76 0,38 3,62 3,50 

Sociálne 3,50 0,05 3,60 3,35 

Všeľudské 0,12 0,73 3,05 3,01 

ZDROJE súhrnne 0,16 0,69 3,11 3,08 

 

 

          Prehľad zistení pre hodnotenie spravodlivosti distribúcií zdrojov s ohľadom na aplikova-

ný princíp obsahuje aj diferencie, ktoré vznikajú medzi rôzne definovanými skupinami res-

pondentov. V analýze sú uvedené len tie, ktoré boli zistené ako štatisticky významné. 

V Tab.6 sú prezentované údaje k interpohlavným diferenciám v hodnotení spravodlivosti 

distribúcie zdrojov pri aplikácii princípu „KAŽDÉMU ROVNAKO“ pre jednotlivé oblasti zdrojov 

a súhrnne pre distribúcie s týmto princípom celkovo. Podľa týchto údajov sú diferencie me-

dzi mužmi a ženami štatisticky významné v prípade distribúcií ekonomických (F=3,71 

a p=0,05) a sociálnych (F=3,50 a p=0,05) zdrojov, keď pri ekonomických zdrojoch sú tieto 

diferencie o málo väčšie. 

          Pohľad na priemerné namerané skóre poukazuje na to, že prístup mužov a žien je roz-

dielny aj v porovnaní s typom distribuovaného zdroja. Kým pri distribúcii ekonomických 

zdrojov považujú muži princíp ROVNOSTI za  spravodlivejší (M=3,79), než ženy (M=4,05), pri 

distribúcii sociálnych zdrojov je to naopak, ženy považujú použitie tohto princípu za spravod-
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livejšie (M=3,35), než muži (M=3,60). Celkovo však aj muži považujú princíp ROVNOSTI za 

spravodlivejší pri distribúcii sociálnych, než pri distribúcii ekonomických zdrojov.  

          Skupina mužov celkovo pri hodnotení distribúcií podľa princípu ROVNOSTI  vykazuje 

priemerné skóre, ktoré možno uviesť ako lepší priemer. V skupine žien je táto tendencia 

obdobná, keď okrem distribúcie ekonomických zdrojov je tu zistené nižšie priemerné skóre 

pri distribúcii všetkých zdrojov, než je tomu u mužov. Distribúcie ekonomických zdrojov sú 

jediné, ktoré hodnotia pri použití princípu ROVNOSTI ako menej spravodlivé, než muži. Cel-

kovo je teda princíp ROVNOSTI pozitívnejšie hodnotený v skupine žien, než v skupine mužov. 

Najnižšie priemerné skóre bolo v obidvoch skupinách namerané pri hodnotení distribúcií 

všeľudských zdrojov, kde je zároveň aj rozdiel medzi mužmi a ženami najmenší, takmer 

žiadny. 

 

Tab.7 Interpohlavné diferencie v hodnotení spravodlivosti distribúcie ZDROJOV „KAŽDÉMU  

           ROVNAKO“ -  ZISK, súhrnné skóre 

ZDROJE F p Priem. Skóre - M 

muži ženy 

Ekonomické 0,99 0,31 3,35 3,49 

Politické 6,00 0,01 3,76 3,38 

Sociálne 13,06 0,00 3,28 2,70 

Všeľudské 3,15 0,07 3,08 2,77 

ZDROJE súhrnne 5,72 0,01 3,37 3,09 

 

 

          Interpohlavné diferencie v hodnotení spravodlivosti distribúcií zdrojov podľa princípu 

„KAŽDÉMU ROVNAKO“ na úrovni ZISKU poukazujú na výraznejšie rozdiely v hodnotiacom 

prístupe. Údaje, uvedené v Tab.7 umožňujú konštatovať štatisticky významné diferencie 

v hodnotení spravodlivosti pre ZISK celkovo (F=5,72 a p=0,01), ale aj jednotlivo pre určené 

oblasti zdrojov. Najväčšie sú diferencie v hodnotení distribúcie sociálnych zdrojov (F=13,06 

a p=0,0 a politických zdrojov (F=6,00 a p=0,01). Priemerné skóre sa celkovo pohybuje 

v spektre lepšieho priemeru, keď celkovo je aplikácia princípu „KAŽDÉMU ROVNAKO“ pre 

ZISK hodnotená ako spravodlivejšia v skupine žien (M=3,09), než v skupine mužov (M=3,37). 

Tam, kde sú diferencie medzi mužmi a ženami najväčšie – pri distribúcii sociálnych zdrojov – 

ženy vykazujú najnižšie priemerné skóre vôbec (M=2,70), keď pre mužov tu bolo namerané 

skóre M=3,28, teda podstatne vyššie. Skupina mužov vykazuje najnižšie skóre pri distribúcii 
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všeľudských zdrojov na úrovni ZISKU (M=3,08). Je to síce vyššie skóre ako je tomu v skupine 

žien (M=2,77), ale ženy aplikáciu princípu ROVNOSTI hodnotia ako spravodlivejšiu vo vzťahu 

k distribúcii sociálnych, než všeľudských zdrojov.  

 

Tab.8 Interpohlavné diferencie v hodnotení spravodlivosti distribúcie ZDROJOV „KAŽDÉMU  

           ROVNAKO“ -  STRATA, súhrnné skóre 

ZDROJE F p Priem. Skóre - M 

muži ženy 

Ekonomické 5,04 0,02 4,23 4,62 

Politické 0,60 0,43 3,49 3,62 

Sociálne 0,22 0,63 3,92 3,99 

Všeľudské 1,45 0,22 3,83 4,08 

ZDROJE súhrnne 2,70 0,10 3,87 4,08 

 

          Kým ženy hodnotia aplikáciu princípu ROVNOSTI ako najmenej spravodlivú pri distribú-

cii ekonomických ZISKov (M=3,49), muži vykazujú najvyššie skóre a teda najmenej pozitívne 

hodnotenie distribúcie politických ZISKov (M=3,76).  

          Menšie diferencie v hodnotení spravodlivosti distribúcií zdrojov s aplikáciou princípu 

ROVNOSTI medzi mužmi a ženami boli zistené pri distribúcii zdrojov na úrovni STRATY, keď 

celkové diferencie nie sú ani štatisticky významné (F=2,70 a p=0,10). Údaje, uvedené v Tab.8 

poukazujú tiež na to, že štatisticky významné sú tu len diferencie v hodnotení spravodlivosti 

pri distribúcii ekonomických zdrojov na úrovni STRATY (F=5,04 a p=0,02). Priemerné skóre sa 

pohybuje už v spektre horšieho priemeru, čo je výraznejšie u žien (M=4,62), než u mužov 

(M=4,23). Podľa priemerných skóre, nameraných pre ďalšie oblasti zdrojov je celkovo hod-

notenie využitia princípu ROVNOSTI pre distribúciu STRATY menej spravodlivé, než pri distri-

búcii ZISKu, keď tento kritickejší postoj je menej silný v prípade distribúcie politickej STRATY 

(M u mužov =3,49 a M u žien = 3,62), než pri STRATE v ostatných oblastiach zdrojov. 
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Tab.9 Interpohlavné diferencie v hodnotení spravodlivosti distribúcie ZDROJOV „KAŽDÉMU  

           PODĽA ZÁSLUHY“, súhrnné skóre 

ZDROJE F p Priem. Skóre - M 

muži ženy 

Ekonomické 1,63 0,20 3,11 2,95 

Politické 0,39 0,53 3,44 3,35 

Sociálne 1,35 0,24 3,37 3,56 

Všeľudské 2,78 0,09 3,50 3,79 

ZDROJE súhrnne 0,29 0,58 3,36 3,42 

 

 

          Výsledky spracovania empirických údajov poukazujú na to, že interpohlavné diferencie 

sú podstatne menšie v prípade hodnotenia spravodlivosti distribúcií zdrojov v aplikácii pri-

ncípu „KAŽDÉMU PODĽA ZÁSLUHY“, než je tomu pri distribúciách „KAŽDÉMU ROVNAKO“. 

Súhrnné údaje pre zistenia vo vzťahu k jednotlivým oblastiam zdrojov sú uvedené v Tab.9 

a na ich základe možno konštatovať, že tieto diferencie nie sú štatisticky významné ani pri 

jednej z oblastí zdrojov, keď priemerné namerané skóre mierne naznačuje tendenciu pozi-

tívnejšieho hodnotenia v skupine žien pri distribúcii ekonomických a politických zdrojov, než 

u mužov a naopak pozitívnejšie hodnotenie mužov vo vzťahu k distribúcii ostatných oblas-

tiach zdrojov.  

Tab.10 Interpohlavné diferencie v hodnotení spravodlivosti distribúcie ZDROJOV „KAŽDÉMU  

             PODĽA ZÁSLUHY“ -  ZISK, súhrnné skóre 

ZDROJE F p Priem. Skóre - M 

muži ženy 

Ekonomické 13,30 0,00 3,06 2,58 

Politické 0,07 0,79 3,56 3,52 

Sociálne 0,02 0,89 3,47 3,50 

Všeľudské 0,97 0,32 3,33 3,51 

ZDROJE súhrnne 0,34 0,56 3,36 3,28 

 

 

          Hodnotenie spravodlivosti distribúcií zdrojov podľa princípu „KAŽDÉMU PODĽA ZÁ-

SLUHY“ na úrovni ZISKu je diferencované len vo vzťahu k distribúcii ekonomických zdrojov 
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(F=13,30 a p=0,00) štatisticky významne. Ostatné oblasti zdrojov, ani zdroje súhrnne nevyka-

zujú signifikantné diferencie medzi mužmi a ženami v hodnotení distribúcie podľa princípu 

„KAŹDÉMU PODĽA ZÁSLUHY“. Priemerné skóre, uvedené v Tab.10 umožňuje konštatovať, že 

ženy považujú distribúciu ekonomických ZISKov v aplikácii sledovaného princípu za viac 

spravodlivú (M=2,58), než muži (M=3,06).  

 

Tab.11 Interpohlavné diferencie v hodnotení spravodlivosti distribúcie ZDROJOV „KAŽDÉMU  

           PODĽA ZÁSLUHY“ -  STRATA, súhrnné skóre 

ZDROJE F p Priem. Skóre - M 

muži ženy 

Ekonomické 1,22 0,26 3,16 3,32 

Politické 0,61 0,43 3,34 3,20 

Sociálne 1,28 0,23 3,28 3,63 

Všeľudské 3,94 0,04 3,66 4,07 

ZDROJE súhrnne 2,49 0,11 3,35 3,56 

 

 

          Situácia v hodnotení spravodlivosti distribúcií zdrojov na úrovni STRATY v aplikácii pri-

ncípu „KAŽDÉMU PODĽA ZÁSLUHY“ poukazuje na to, že diferencie v hodnotení medzi mužmi 

a ženami sú štatisticky významné v oblasti všeľudských zdrojov. Distribúcie všeľudských 

zdrojov na úrovni STRATY (F=3,94 a p=0,04) sú ženami chápané ako menej spravodlivé 

(M=4,07) v zásluhovom režime, než mužmi (M=3,66). Celkovo, až na oblasť politických zdro-

jov, je táto tendencia v diferenciách evidentná a poukazuje na to, že muži sú viac orientova-

ní (aj vo vzťahu k ZISKom aj vo vzťahu k STRATÁM) na chápanie aplikácie princípu zásluho-

vosti ako spravodlivejšieho spôsobu distribúcie zdrojov. 

          Testovanie diferencií v hodnotení spravodlivosti distribúcií s ohľadom na nástroj – pri-

ncíp – distribúcie poukazuje na výrazné odlišnosti – všetkých úrovniach zdrojov súhrnne 

F=100,39 a p=0,00). Súhrnná tendencia v diferenciách podľa priemerného nameraného skó-

re jednoznačne smeruje k väčšej miere inklinácie vo vzťahu k princípu ROVNOSTI (M=2,87), 

než vo vzťahu k princípu ZÁSLUHOVOSTI (M=3,99).  

          Pohľad na jednotlivé oblasti zdrojov umožňuje konštatovať štatisticky významné dife-

rencie v hodnotení použitia sledovaných princípov, keď výrazne najväčšie sú diferencie 

v hodnotení použitia týchto princípov v oblasti ekonomických zdrojov (F=388,14 a p=0,00). 
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Tu je potrebné pripomenúť, že do testovania v súhrne boli zahrnuté všetky položky zdrojov 

ekonomickej oblasti – aj na úrovni ZISKU, aj na úrovni STRATY. Ako výrazne spravodlivejšia je 

hodnotená distribúcia podľa princípu ROVNOSTI (M=2,07), než podľa princípu ZÁSLUHO-

VOSTI (M=4,46). Snaha vysvetliť túto tendenciu môže viesť k úvahám o tom, že celkovo oba-

vy z perspektívne nižšieho podielu občanov na ekonomických zdrojoch v spoločnosti nasta-

vujú postoj k ekonomickým zdrojom v obraze znižovania dostupnosti zdrojov pre tých, ktorí 

majú šancu získať väčší podiel z týchto zdrojov v prospech tých, ktorým hrozí minimum - a to 

„zárukami“, ktoré v tomto smere poskytuje princíp ROVNOSTI. Možno uvažovať o tom, že tu 

existuje nedôvera voči rovnosti príležitostí s perspektívou diferencovaných výsledných zis-

kov. Otázne je, či je táto nedôvera vzťahovaná na objektívne podmienky (systém, ukotvený 

v normách a hodnotách a jeho fungovanie), alebo súvisí so sebahodnotením a aktualizáciou 

svojej osobnej pozície (individuálne schopnosti, talenty...) ako objektu distribúcie vo výsled-

nom efekte.  

 

Tab.12 Diferencie v hodnotení spravodlivosti distribúcie ZDROJOV, vnútrosubjektový faktor 

PRAVIDLO, súhrnné skóre 

ZDROJE F p Priem. Skóre - M 

rovnako zásluhy 

Ekonomické 388,14 0,00 2,07 4,46 

Politické 48,83 0,00 2,76 3,56 

Sociálne 7,57 0,00 3,64 3,98 

Všeľudské 106,86 0,00 2,53 3,96 

ZDROJE súhrnne 100,39 0,00 2,87 3,99 

 

          Výrazne najmenšie, aj keď štatisticky významné,  sú diferencie v hodnotení spravodli-

vosti distribúcie s ohľadom na použitý princíp v oblasti sociálnych zdrojov (F=7,57 a p=0,00), 

kde použitie princípu ROVNOSTI je hodnotené ako najmenej spravodlivé v porovnaní so 

zdrojmi v ostatných sledovaných oblastiach. Tu je priemerné namerané skóre pre hodnote-

nie distribúcií podľa princípu ROVNOSTI (M=3,64) výrazne najvyššie a podstatne bližšie 

k princípu ZÁSLUHOVOSTI (M=3,98), než je tomu pri distribúciách zdrojov ostatných oblastí. 

Aplikácia princípu ZÁSLUHOVOSTI je celkovo najpozitívnejšie hodnotená v oblasti politických 

zdrojov (M=3,56), čo ale predpokladá uspokojenie požiadavky dostupnosti poznania prí-

spevkov vo vzťahu k objektom distribúcie a ich aktivitám, naopak najmenej spravodlivé sú 

distribúcie podľa ZÁSLUHY v oblasti ekonomických zdrojov (M=4,46). Tieto zistenia sú priro-
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dzenou výzvou pre ďalšie analýzy a interpretačné postupy, keďže naznačujú existenciu špe-

cifických mechanizmov hodnotenia distribúcií, zjavne spojených s pôsobením ďalších rele-

vantných faktorov. 

 

Tab.13 Diferencie v hodnotení spravodlivosti distribúcie ZDROJOV, vnútrosubjektový faktor 

PRAVIDLO - ZISK, súhrnné skóre 

ZDROJE F p Priem. Skóre - M 

rovnako zásluhy 

Ekonomické 45,20 0,00 3,64 2,77 

Politické 7,88 0,00 3,22 3,59 

Sociálne 11,03 0,00 3,04 3,50 

Všeľudské 24,22 0,00 2,83 3,34 

ZDROJE súhrnne 23,01 0,00 3,15 3,45 

 

          Zistenia, uvedené v Tab.12, vo vzťahu k diferenciám v hodnotení spravodlivosti distri-

búcií s ohľadom na použitý princíp súhrnne pre jednotlivé oblasti zdrojov, sú ďalej prehĺbené 

v sledovaní diferencií v hodnotení zvlášť na úrovni ZISKov a STRÁT. Podľa údajov, uvedených 

v Tab.13, je prístup k hodnoteniu aplikácie určených princípov štatisticky významne diferen-

covaný v súhrne (F=23,01, p=0,00), aj vo vzťahu k oblastiam zdrojov samostatne. Súhrnne je 

uprednostňovaný princíp ROVNOSTI (M=3,15), pred princípom ZÁSLUHY (M=45). Najvýraz-

nejšie sú diferencie  pri hodnotení distribúcie ekonomických zdrojov (F=45,20 a p=0,00). 

Podľa priemerných nameraných skóre je zjavné, že respondenti uprednostňujú distribúciu 

ekonomických ziskov v aplikácii princípu ZÁSLUHY (M=2,77), pred princípom ROVNOSTI 

(M=3,64). Je to jediná zo sledovaných oblastí zdrojov, kde bola zistená táto tendencia, pri 

ostatných zdrojoch je na úrovni ZISKU ako spravodlivejšia vnímaná distribúcia podľa princípu 

ROVNOSTI, keď podľa F sú tieto diferencie menšie.  

          Princíp ROVNOSTI je ako najspravodlviejší nástroj distribúcie vnímaný v oblasti všeľud-

ských zdrojov (M=2,83), princíp ZÁSLUHY je najspravodlivejší v oblasti ekonomických ZIS-

KOV. Distribúcie podľa princípu ZÁSLUHY sú ako najmenej spravodlivé hodnotené v oblasti 

politických ZISKOV. Vzhľadom na jednotlivé zdroje, ktoré sú operacionalizované pre túto 

úroveň ZISKOV možno uvažovať o tom, že ide o skôr o vedomie práva na podiel z týchto 

zdrojov, nie na ich získanie v podobe výstupu ako (následnej) odmeny. 
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Tab.14 Diferencie v hodnotení spravodlivosti distribúcie ZDROJOV, vnútrosubjektový faktor 

PRAVIDLO - STRATA, súhrnné skóre 

 

ZDROJE F p Priem. Skóre - M 

rovnako zásluhy 

Ekonomické 10,00 0,00 2,82 3,21 

Politické 3,00 0,00 3,08 3,25 

Sociálne 7,46 0,00 4,05 3,56 

Všeľudské 0,55 0,45 4,12 4,01 

ZDROJE súhrnne 11,08 0,00 3,87 3,51 

 

          V Tab.14 sú uvedené údaje ako výsledky testovania diferencií v hodnotení spravodli-

vosti distribúcií zdrojov na úrovni STRATY. Tu sú diferencie podstatne menšie, než je tomu 

na úrovni ZISKOV, ale celkovo súhrnne štatisticky významné (F=11,08, p=0,00). Pokiaľ ide 

o STRATY, priemerné namerané skóre poukazuje na to, že ako spravodlivejšie sú hodnotené 

distribúcie podľa princípu ZÁSLUHY (M=3,51), než podľa princípu ROVNOSTI (M=3,87). Tieto 

hodnoty sú ale v porovnaní s hodnotami, nameranými na úrovni ZISKU vyššie, čo naznačuje, 

že respondenti vôbec vnímajú distribúciu STRÁT ako menej spravodlivú, než distribúciu ZIS-

KOV, pohybujú sa v priemernom spektre 7-stupňovej škály. Je možné uvažovať aj o tom, že 

ľudia všeobecne distribúciu zdrojov vnímajú predovšetkým v polohe ZISKOV a tak to, že vý-

sledkom distribúcie môže byť aj STRATA, hodnotia  v menej stabilizovaných vzorcoch spra-

vodlivosti, posúvajúc tento typ distributívnej udalosti do priestoru všeobecného vnímania 

STRATY ako nepriaznivej situácie. Zároveň, je možné uvažovať aj o tom, že chápanie princípu 

ZÁSLUHY ako spravodlivejší mechanizmus distribúcie je na úrovni STRÁT spojený skôr s „dô-

sledkovou„ fázou procesu distribúcie, kým ZISK je vnímaný viac ako „vstup“ do procesu dis-

tribúcie. 

          V jednotlivých oblastiach zdrojov distribúcie STRÁT sú diferencie v hodnotení aplikácie 

princípov štatisticky významné, okrem distribúcie všeľudských STRÁT (F=0,55 a p=0,45), kto-

rú podľa priemerných skóre respondenti vnímajú celkovo ako najmenej spravodlivú, resp. 

„prajnosť“ je na úrovni ZISKOV podstatne vyššia, než na úrovni STRÁT – a to bez ohľadu na 

použité pravidlo distribúcie. Aj na úrovni STRÁT sú hodnotenia spravodlivosti distribúcií naj-

silnejšie diferencované v oblasti ekonomických zdrojov (F=10,00 a p=0,00), keď podľa prie-

merného nameraného skóre respondenti ako spravodlivejšie vnímajú distribúcie podľa pri-

ncípu ROVNOSTI (M=3,21), než podľa princípu ZÁSLUHOVOSTI (M=2,82).  Tu možno pozoro-
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vať výrazný rozdiel v priemerných skóre pre jednotlivé oblasti zdrojov, keď distribúcie STRÁT 

v oblasti všeľudských zdrojov podľa princípu ROVNOSTI sú hodnotené ako podstatne menej 

spravodlivé, než distribúcie ekonomických STRÁT. Aplikácia princípu ZÁSLUHOVOSTI je po-

sudzovaná ako menej  spravodlivá pri distribúcii ekonomických a politických STRÁT, naopak 

pri distribúcii sociálnych a všeľudských STRÁT by respondenti ako spravodlivejšie vnímali 

distribúcie práce podľa princípu ZÁSLUHOVOSTI. Zjavne tu možno predpokladať existenciu 

rozdielnych mechanizmov pre hodnotenie spravodlivosti distribúcií aj s ohľadom na charak-

ter zdrojov, nie len vo vzťahu k aplikovaným princípom distribúcie. 

 

2.5.2. Hodnotenie spravodlivosti distribúcií – princípy rovnosti a zásluhovosti v optike 

MAKRO, MEZO, MIKRO 

 

          Princípy spravodlivosti majú pre hodnotenie spravodlivosti distribúcií kľúčovú úlohu 

okrem iného aj preto, že na rozdiel od ďalších pravidiel, definovaných v teórii a výskume 

sociálnej spravodlivosti, sú všeobecne známe a predstavujú možnosti priebežnej každoden-

nej konfrontácie žiadúceho stavu a aktuálne prežívanej reality. Skúmanie hodnotenia apliká-

cie týchto princípov v optike objektu distribúcií (teda „komu“) ich možno sledovať vo viace-

rých rovinách. MAKRO, MEZO a MIKRO úroveň súvisí so snahou identifikovať mechanizmy, 

ktoré sa prejavujú v priestore „sociálnej blízkosti“ a „sociálneho porovnávania“.  

 

 

Tab.15 Faktorová štruktúra hodnotenia spravodlivosti distribúcie ZDROJOV  „KAŽDÉMU  

             ROVNAKO“ na MAKRO, MEZO, MIKRO 

OBJEKT DISTRIBÚCIE F1 F2 F3 

muži a ženy  0,58  

Chudobní a bohatí  0,73  

Zamestnaní a nezamestnaní  0,77  

Vidiecki a mestskí ľudia  0,66  

Mladí a starí ľudia  0,69  

Robotníci a inteligencia  0,72  

Podnikatelia a ostatní ľudia  0,65  

Politici a ich voliči   0,51 

Zamestnávatelia a zamestnaní    

Vedúci a podriadení   0,52 
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Odborníci a laici   0,66 

Majitelia a pracovníci   0,72 

Kontrolóri a kontrolovaní   0,77 

Obchodníci a zákazníci   0,76 

Úradníci a stránky   0,60 

Lekári a pacienti    

Priatelia a známi 0,74   

Rodiča a deti 0,75   

Susedia navzájom 0,71   

Súrodenci navzájom 0,85   

Rodinní príslušníci 0,80   

Rôzne rodiny 0,72   

Synovia a dcéry 0,83   

Otcovia a matky 0,81   

    

Eigenvalue 14,29 1,84 1,23 

% rozptylu 59,57 7,67 5,14 

 

          Súbor položiek, operacionalizovaných pre úrovne MAKRO, MEZO, MIKRO pre princíp 

ROVNOSTI je podľa výsledkov faktorovej analýzy veľmi čitateľne štruktúrovaný, keď celkovo 

možno sledovať výraznú zhodu „príslušnosti“ anticipovaných subjektov s empirickým vytvo-

rením vnútornej štruktúry skúmaného priestoru. Podľa údajov, uvedených v Tab.15, boli 

extrahované tri faktory, keď jedine objekty „politici a ich voliči“ a „lekári a pacienti“ nevyka-

zujú zhodu s anticipovaným „umiestnením“. Pôvodne MAKRO objekty – „politici a ich voliči“ 

sú podľa faktorovej štruktúry hodnotení rovnakým mechanizmom ako objekty MEZO úrovne 

a objekty MEZO úrovne „lekári a pacienti“ nesýtia žiadny z extrahovaných faktorov. 

          Faktor 1: MIKRO objekty distribúcie je sýtený všetkými položkami MIKRO úrovne pri 

hodnotení spravodlivosti distribúcií v aplikácii princípu ROVNOSTI, pri eigenvalue=14,29 a % 

rozptylu=59,57. Teda ide o faktor, ktorý vysvetľuje najväčší priestor objektov distribúcie na 

MIKRO. 

          Faktor 2: MAKRO objekty distribúcie je sýtený položkami MAKRO úrovne, okrem po-

ložky „politici a ich voliči“, pri eigenvalue=1,84 a % rozptylu=7,67. 

          Faktor 3: MEZO objekty distribúcie je sýtený okrem objektu „zamestnávatelia 

a zamestnanci“ všetkým objektami MEZO úrovne a objektom MAKRO úrovne – „politici a ich 

voliči“pri eigenvaue=1,23 a = rozptylu=5,14. 
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Tab.16 Faktorová štruktúra hodnotenia spravodlivosti distribúcie ZDROJOV  „KAŽDÉMU  

             PODĽA ZÁSLUHY“ na MAKRO, MEZO, MIKRO 

OBJEKT DISTRIBÚCIE F1 F2 F3 

muži a ženy    

Chudobní a bohatí   0,74 

Zamestnaní a nezamestnaní   0,68 

Vidiecki a mestskí ľudia   0,61 

Mladí a starí ľudia   0,66 

Robotníci a inteligencia   0,63 

Podnikatelia a ostatní ľudia   0,61 

Politici a ich voliči   0,68 

Zamestnávatelia a zamestnaní  0,63  

Vedúci a podriadení  0,79  

Odborníci a laici  0,82  

Majitelia a pracovníci  0,82  

Kontrolóri a kontrolovaní  0,70  

Obchodníci a zákazníci  0,68  

Úradníci a stránky  0,50  

Lekári a pacienti    

Priatelia a známi 0,75   

Rodiča a deti 0,83   

Susedia navzájom 0,81   

Súrodenci navzájom 0,85   

Rodinní príslušníci 0,80   

Rôzne rodiny 0,75   

Synovia a dcéry 0,76   

Otcovia a matky 0,76   

    

Eigenvalue 14,53 1,96 1,01 

% rozptylu 60,52 8,17 4,22 

 

          Faktorová štruktúra objektov distribúcie pri hodnotení spravodlivosti distribúcií podľa 

princípu ZÁSLUHY je veľmi podobná situácii pre aplikáciu princípu ROVNOSTI. Extrahované 

faktory kopírujú štruktúru objektov na jednotlivých úrovniach, len „lekári a pacienti“ nie sú 

súčasťou žiadnej zo sledovaných úrovní, podobne ako je tomu pre princíp ROVNOSTI. 

          Faktor 1: MIKRO objekty distribúcie je sýtený všetkými položkami MIKRO úrovne dis-

tribúcie, pri eigenvalue=14,53 a % rozptylu=60,52, čo je ešte  väčšie %, než pri princípe 

ROVNOSTI. 



131 

 

          Faktor 2: MEZO objekty distribúcie – sýtený položkami MEZO úrovne distribúcií, pri 

eigenvalue=1,96 a % rozptylu=8,17, mimo položky „lekári a pacienti“. 

          Faktor 3: MAKRO objekty distribúcie je sýtený všetkými položkami MAKRO úrovne dis-

tribúcií podľa princípu ZÁSLUHY, okrem položky „muži a ženy“, pri eigenvalue=1,01 a % roz-

ptylu=4,22. 

          Sledovanie diferencií v hodnotení spravodlivosti distribúcií vo vzťahu k objektu distri-

búcií na úrovniach MAKRO, MEZO, MIKRO s ohľadom na vybrané demografické charakteris-

tiky neprinieslo štatisticky významné zistenia. 

Tab.17 Diferencie v hodnotení spravodlivosti distribúcie ZDROJOV, vnútrosubjektový faktor 

PRAVIDLO – MAKRO, MEZO MIKRO, súhrnné skóre 

 

OBJEKT DISTRIBÚCIE F p Priem. Skóre - M 

rovnako zásluhy 

MAKRO 17,43 0,00 3,81 3,26 

MEZO 26,26 0,00 3,96 3,27 

MIKRO 0,07 0,79 3,36 3,32 

OBJEKTY súhrnne 11,12 0,00 3,71 3,28 

 

         Podľa údajov, uvedených v Tab.17 sú diferencie v hodnotení spravodlivosti distribúcií 

pre určené sféry objektov medzi distribúciami podľa princípu ROVNOSTI a distribúciami pod-

ľa princípu ZÁSLUHOVOSTI štatisticky významné. Súhrnne (F=11,12 a p=0,00) sú ako spra-

vodlivejšie hodnotené distribúcie pre objekty podľa princípu ZÁSLUHOVOSTI (M=3,28), než 

podľa princípu ROVNOSTI (M=3,71). V porovnaní s hodnoteniami distribúcií zdrojov pri dife-

renciách medzi aplikáciou princípov (Tab.14) tu boli zistené o málo rozdielne priemerné 

hodnoty, keď princíp ZÁSLUHY je pri hodnotení distribúcií s ohľadom na objekt distribúcie 

vnímaný ako spravodlivejší (M=3,28), než tomu bolo pri distribúciách s ohľadom na distribu-

ované zdroje (M=3,51). Hodnotenie pre princíp ROVNOSTI je pri distribúciách s ohľadom na 

objekt distribúcie tiež o niečo priaznivejšie (M=3,71), než pri distribúciách s ohľadom na 

zdroj distribúcie (M=3,87). Možno teda uvažovať o tom, že spravodlivosť distribúcií je odliš-

ne hodnotená podľa toho, ktorá zložka distributívnej udalosti je aktuálne zohľadňovaná, aj 

keď kľúčová tendencia hodnotenia ostáva zachovaná – princíp ZÁSLUHOVOSTI sa javí ako 

spravodlivejší, než princíp ROVNOSTI. Celkovo pomerne vysoké skóre – v spektre „lepšieho 
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priemeru“ však naznačuje celkovú nedôveru voči spravodlivosti distribúcií, či málo optimiz-

mu v účinnosť týchto princípov v praxi. 

          Najväčšie diferencie boli zistené na úrovni MEZO (F=26,26 a p=0,00), naopak štatisticky 

nevýznamné, a teda minimálne, sú diferencie na MIKRO úrovni (F=0,07 a p=0,79), kde sú 

takmer rovnako hodnotené distribúcie podľa ROVNOSTI a podľa ZÁSLUHOVOSTI. Pre všetky 

úrovne objektov však platí, že ako spravodlivejšie pre distribúciu sú hodnotené distribúcie 

v aplikácii princípu ZÁSLUHOVOSTI. 

 

2.5.3. Ideológie ako faktor hodnotenia spravodlivosti distribúcií v optike modelov  

             hodnotenia spravodlivosti 

 

          Skúmanie spravodlivosti distribúcií predpokladá poznanie kľúčových mechanizmov ich 

hodnotenia, ale zároveň vytváranie širšieho priestoru definovania podmienok, činiteľov, 

ktoré sa môžu podieľať na tvorbe množstva variácií a špecifikácií výsledných postojov. Pre-

zentovaná analýza poskytuje výsledky účinnosti ideológií ako ideového determinanta pre 

hodnotenie spravodlivosti distribúcií.  

           

       

Tab.18 Interpohlavné diferencie v hodnotení významnosti ideológií pre spravodlivú spoloč-

nosť 

IDEOLÓGIE F p Priemerné skóre - M 

muži ženy 

Liberalizmus 0,52 0,47 2,49 2,43 

Konzervativizmus 0,33 0,56 3,50 3,45 

Socializmus 15,96 0,00 3,15 2,73 

Komunizmus 0,07 0,78 4,17 4,14 

Nacionalizmus 11,82 0,00 2,58 2,24 

Environtalizmus 1,34 0,24 2,94 2,83 

Kresťanstvo 2,14 0,14 3,31 3,06 

IDEOLÓGIE súhrnne 6,68 0,01 3,69 3,48 

 

          Pozícia ideologického zázemia v hodnotení spravodlivosti bola sledovaná pomocou 

operacionalizácie hodnotového určenia hlavných ideológií a ich významnosti pre spravodlivú 
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spoločnosť. Samostatne bola meraná miera inklinácie k hodnotám, charakterizujúcim jed-

notlivé ideológie v obraze spravodlivej spoločnosti. Pohľad na základné výsledky a diferencie 

v hodnotení významnosti ideológií s ohľadom na demografické charakteristiky umožňujú 

údaje, uvedené v Tab.18 a Tab.19. 

         Štatisticky významné sú diferencie medzi mužmi a ženami (súhrnne F=6,68 a p=0,01), 

keď celkovo ženy (M=3,48) vnímajú význam hodnôt jednotlivých ideológií pre spravodlivú 

spoločnosť o niečo intenzívnejšie, než muži (M=3,69).  Najvýraznejšie diferencie medzi 

mužmi a ženami boli zistené pri hodnotení významnosti socializmu (F=15,96 a p=0,00) 

a nacionalizmu (F=11,82 a p=0,00). Naopak najmenšie sú diferencie v hodnotení významnos-

ti komunizmu (F=0,07 a p=9,78). Socializmus, ale aj nacionalizmus je vo svojich základných 

hodnotách významnejší pre spravodlivú spoločnosť z pohľadu žien. Diferencie v hodnotení 

ostatných ideológií nie sú štatisticky významné. Muži považujú pre spravodlivú spoločnosť za 

najvýznamnejšie hodnoty liberalizmu (M=2,49), ženy hodnoty nacionalizmu (M=2,24). Za 

najmenej významné  hodnoty považujú muži aj ženy zhodne komunizmus. 

 

Tab.19  Diferencie medzi vzdelanostnými skupinami v hodnotení významnosti ideológií pre 

spravodlivú spoločnosť 

IDEOLÓGIE F p Priemerné skóre  - M 

2 3 4 5 6 

Liberalizmus 5,51 0,00 1,50 2,51 2,36 2,40 2,79 

Konzervativizmus 3,32 0,01 2,75 3,26 3,47 3,54 3,62 

Socializmus 4,61 0,00 2,16 2,75 2,67 2,98 3,35 

Komunizmus 6,44 0,00 3,50 3,83 4,27 4,04 4,93 

Nacionalizmus 6,18 0,00 1,91 2,16 2,41 2,32 2,97 

Environtalizmus 5,76 0,00 1,50 2,94 2,79 2,81 3,30 

Kresťanstvo 1,74 0,14 2,00 3,12 3,15 3,09 3,62 

IDEOLÓGIE súhrnne 8,80 0,00 2,55 3,43 3,52 3,53 4,10 

Legenda: 

7. Ukončené základné 

8. Stredné odborné bez maturity 

9. Stredné odborné s maturitou 

10. Stredné všeobecné s maturitou 

11. Vysokoškolské – bakalárske 

12. Vysokoškolské – magisterské 
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          Vzdelanie je veľmi silným diferencujúcim faktorom, pokiaľ ide o určenie významnosti 

ideológií pre spravodlivú spoločnosť (súhrnne F=8,80 a p=0,00). Celková tendencia miery, 

v akej hodnotia respondenti v jednotlivých vzdelanostných kategóriách ideológie 

v sledovanom kontexte naznačuje, že podľa priemerných nameraných skóre význam hodnôt, 

ktoré charakterizujú ideológie, kontinuálne klesá s rastom úrovne dosiahnutého vzdelania. 

Výrazne najmenej významné sú tieto hodnoty súhrnne pre skupinu respondentov 

s vysokoškolským magisterským vzdelaním (M=4,10). 

          Okrem kresťanskej všetky definované ideológie vykazujú diferencie medzi vzdelanost-

nými skupinami v hodnotení ich významnosti pre spravodlivú spoločnosť ako štatisticky vý-

znamné. Tu je práve komunizmu ideológiou, ktorej hodnoty sú nazerané rozdielne 

v jednotlivých vzdelanostných skupinách. , keď s rastom úrovne vzdelania výrazne klesá mie-

ra významnosti komunizmu s jeho hodnôt pre spravodlivú spoločnosť. Ide zároveň 

o ideológiu, ktorá vo všetkých vzdelanostných skupinách vykazuje najvyššie skóre. Tenden-

cia klesania významu ideológií s rastom úrovne dosiahnutého vzdelania je viditeľná pri všet-

kých ideológiách. V skupine s vysokoškolským magisterským vzdelaním najvýznamnejšie pre 

spravodlivú spoločnosť sú hodnoty liberalizmu (M=2,79). Priemerné namerané skóre  vo 

vzdelanostných skupinách umožňuje konštatovať výrazný rozdiel medzi respondentami 

s vysokoškolským vzdelaním bakalárskym a magisterským, keď pri väčšine ideológií 

v skupine s magisterským vzdelaním výrazne klesá miera významnosti ideológií. Najvýraznej-

ší je tento rozdiel pri hodnotení významnosti komunizmu, ale aj kresťanstva 

a environmentalizmu. Stredoškoláci s maturitou uprednostňujú najmä hodnoty nacionaliz-

mu a liberalizmu. 

     

Tab.20 Faktorová štruktúra hodnotenia  spravodlivosti procesu riešenia distributívnej situá-

cie 

PROCES F1 F2 F3 

Postup riešenia počítal s tým, že všetci zúčastnení sa navzájom 
podporujú 

   

Záujmy ostatných zúčastnených mali prednosť pred záujmami jed-
notlivcov 

   

Dodržanie určených pravidiel je dôležitejšie, než to, či je výsledok 
rozhodnutia prospešný pre jednotlivcov 

   

Autorite, ktorá rozhodovala, možno dôverovať    

Postup rozhodovania bol nestranný, nezaujatý, neutrálny    
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Ten, kto rozhoduje, má vyššie postavenie v spoločnosti   0,58 

O postupe riešenia bolo možné konzultovať 0,69   

Všetci zúčastnení mohli kontrolovať postup riešenia 0,69   

To, či bolo rozhodnutie pre mňa prospešné, je dôležitejšie, než to, 
ako sa postupovalo 

  0,73 

Autority rešpektovali, že mám svoje záujmy, ciele, zámery 0,76   

Kontrola nad postupom riešenia zaručí pre mňa úspešný výsledok   0,50 

Zúčastnení mali možnosť vyjadriť sa k postupu riešenia 0,72   

Výsledok riešenia bol v súlade s mojimi cieľmi 0,60   

Dôležitejší ako postup bol jeho výsledok    0,62 

Rozhodovanie viedlo k maximálnemu prospechu pre mňa 
i ostatných 

0,50   

To, čo som mohol/a získať ja, mohli získať aj ostatní  0,67  

Ak môžem maximum získať ja, musia túto možnosť mať aj ostatní  0,73  

Výhody pre ostatných sú výhodné aj pre mňa  0,86  

Medzi výhodami pre mňa a výhodami pre ostatných nebol žiadny 
rozdiel 

 0,79  

Rozhodovanie pre mňa i pre ostatných bolo vždy morálne  0,67  

Ja a ostatní sme mali možnosť prejaviť sa    

    

Eigenvalue 5,68 2,19 1,63 

% rozptylu 27,04 10,46 7,76 

 

 

          Vnútorná štruktúra hodnôt ideológií bola, podľa výsledkov faktorovej analýzy, popísaná 

vyššie. Faktorová štruktúra hodnotenia procesu riešenia distributívnej udalosti (situácie) je 

uvedená v Tab.20. Extrahované boli tri faktory, ktoré poukazujú na kľúčové hodnotiace di-

menzie vo vzťahu k riešeniu distributívnej situácie, resp. situácie, v ktorej bola aktuálna 

otázka spravodlivosti. Situáciu každý respondent najprv voľne popísal a následne hodnotil 

proces jej riešenia, s ohľadom na otázku spravodlivosti, pomocou predložených charakteris-

tík procesu. 

          Položky, popisujúce proces riešenia distributívnej situácie boli operacionalizované 

s rešpektom voči základným modelom, popísaným v dostupných štúdiách o teórii a výskume 

sociálnej spravodlivosti. Faktorová štruktúra a sýtenie faktorov však poukazujú na mierne 

odlišný režim tvorby hodnotiacich mechanizmov na úrovni procesu distribúcie. 

          Faktor 1: otvorený postup a rešpekt voči individuálnym cieľom je sýtený položkami, 

ktoré označujú možnosť kontroly nad procesom riešenia a účasti na ňom, vrátane konzultá-

cií a položky, ktoré vyjadrujú súlad s individuálnymi cieľmi a ich zohľadnení, prípadne reš-
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pektom. Eigenvalue=5,68 a % rozptylu=27,04. V základnej štruktúre tento faktor korešpon-

duje s atribútmi kontrolného modelu (model individuálnych záujmov), ale nepoukazuje na 

väčší dôraz na výstup, než na proces distribúcie. 

          Faktor 2: vyrovnanie JA a ostatní je sýtený položkami, ktoré boli operacionalizované 

s ohľadom na podstatu integratívneho modelu a vypovedajú o harmonizácii individuálnych 

a skupinových možností, eigenvalue=2,19 a % rozptylu=10,46. Tento faktor je porovnateľný 

s charakterom integratívneho modelu. 

          Faktor 2: výstup a postavenie je sýtený položkami, ktoré zdôrazňujú prednosť výsledku 

distribúcie pred procesom distribúcie (riešenia), keď zároveň umožňujú vstup mechanizmu 

vyššej autority pri rozhodovaní. Eigenvalue=1,63 a = rozptylu=7,76. Ide o faktor, ktorý výraz-

ne smeruje k tvorbe mechanizmu hodnotenia, zameraného na výsledok distribúcie. 

          Štruktúra postupov riešenia distributívnej situácie nepotvrdila existenciu mechanizmu, 

definovaného atribútmi modelu skupinových hodnôt v tej podobe, ako bol operacionalizo-

vaný vo výskumnej metodike, keď žiadny z faktorovou analýzou extrahovaných faktorov 

nezdružoval položky, venované skupinovým hodnotám a priorite procesu distribúcie pre 

celkové hodnotenie spravodlivosti distributívnej udalosti. 

 

Tab.21 Diferencie medzi vzdelanostnými kategóriami v hodnotení spravodlivosti procesu 

riešenia situácie 

MODEL F p Priemerné skóre - M 

2 3 4 5 6 

Model skupinových hodnôt 4,44 0,00 2,28 2,86 3,43 3,16 3,13 

Model individuálnych záujmov 5,59 0,00 1,85 2,83 3,46 3,09 2,89 

Integratívny model 3,44 0,00 1,85 2,64 3,17 2,85 2,61 

Legenda: 

13. Ukončené základné 

14. Stredné odborné bez maturity 

15. Stredné odborné s maturitou 

16. Stredné všeobecné s maturitou 

17. Vysokoškolské – bakalárske 

18. Vysokoškolské – magisterské 

 

          Popis postupov pri riešení distributívnej situácie z pohľadu spravodlivosti umožňoval 

respondentom charakterizovať, do akej miery tu boli aplikované procedúry, ktoré štandard-

ne určujú hodnotenie spravodlivosti distribúcie. Podľa údajov, uvedených v Tab.21 je toto 
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hodnotenie diferencované s ohľadom na úroveň dosiahnutého vzdelania respondentov šta-

tisticky významné, najsilnejšie pre model individuálnych záujmov (F=5,59 a p=0,00). Najviac 

kritickí sú respondenti so stredným odborným vzdelaním s maturitou, ktorí pre postupy 

v rámci všetkých troch modelov vykazujú najvyššie namerané skóre, najmä vo vzťahu 

k modelu skupinových hodnôt (M=3,43) a modelu individuálnych hodnôt (M=4,46). Najpozi-

tívnejšie sú v tejto skupiny hodnotené postupy integratívneho modelu (M=3,17). Znamená 

to, že pre spravodlivé riešenie popísanej situácie je v tejto skupine najdôležitejšie, aby sa 

„zladili“ možnosti, výhody a zisky na úrovni indivídua a širšej komunity. Tieto postupy sú 

celkovo najdôležitejšie v skupine respondentov s vysokoškolským magisterským vzdelaním 

(M=2,61) – ak opomenieme veľmi malú skupinu respondentov s ukončeným základným 

vzdelaním. 

          Celkovo možno konštatovať, že respondenti vo všetkých vzdelanostných skupinách 

považujú postupy, charakterizujúce integratívny model hodnotenia spravodlivosti za najvý-

znamnejšie pre vnímanie rozhodovania ako spravodlivého. Najmenej dôležité sú atribúty 

modelu skupinových hodnôt, ktorý zdôrazňuje význam procesu rozhodovania (distribúcie), 

naopak, silnejším kritériom pre hodnotenie miery spravodlivosti distributívnej udalosti je 

výsledok distribúcie, teda fáza výstupu. Podľa toho interpretácia zistení smeruje ku konšta-

tovaniu, že pre hodnotenie spravodlivosti distribúcií nie je významné (alebo menej) to, akým 

spôsobom sa distribúcia deje, ale to, k akému výsledku sa dospeje a to zvlášť s ohľadom na 

individuálne záujmy a ich rešpektovanie.          

Tab.22 Diferencie v hodnotení spravodlivosti procesu riešenia distributívnej situácie 

s ohľadom na veľkosť miesta bydliska 

MODELY F p Priemerné skóre - M 

1 2 3 4 5 6 

Model skupinových hodnôt 3,57 0,00 2,98 3,34 2,89 3,40 3,05 2,69 

Model individuálnych záujmov 7,49 0,00 2,92 3,40 2,29 3,38 3,01 2,92 

Integratívny model 3,94 0,00 2,88 2,90 2,14 2,90 3,03 3,30 

Legenda: 

19. Od 500 do 1000 obyvateľov 

20. Od 1001 do 5000 obyvateľov 

21. Od 5001 do 10 000 obyvateľov 

22. Od 10 000 do 100 000 obyvateľov 

23. Od 100 001 do 500 000 obyvateľov 

24. Nad 500 000 
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          Okrem vzdelania boli diferencie v hodnotení spravodlivosti procesov distribúcie štatis-

ticky významne determinované aj veľkosťou miesta bydliska. Podľa údajov, uvedených 

v Tab.22 sú tieto diferencie štatisticky významné vo vzťahu k hodnoteniu atribútov všetkých 

modelov hodnotenia spravodlivosti, najvýraznejšie vo vzťahu k atribútom modelu individu-

álnych záujmov (F=7,49 a p=0,00). Podľa priemerných nameraných tu existuje tendencia, 

podľa ktorej inklinácia k postupom, charakterizujúcim integratívny model postupne klesá 

v sídlach nad 5 000 obyvateľov – a viac, výrazne najmenej je preferovaný tento model 

v najväčších sídlach (M=3,30), naopak najsilnejšiu podporu prejavili respondenti zo sídiel od 

5 000 do 10 000 obyvateľov (M=14). Znamená to, že vo väčších sídlach „vyrovnanie“ záuj-

mov, príležitostí i podielov zo zdrojov medzi ľuďmi nie je natoľko atraktívne ako v sídlach do 

10 000 obyvateľov. Model skupinových hodnôt a model individuálnych záujmov je vo svojich 

atribútoch takmer rovnako hodnotený, s rastom počtu obyvateľov nad 5 000 rastie miera 

inklinácie respondentov k atribútom týchto modelov s ohľadom na spravodlivosť distribúcií. 

 

 

Tab.23 Diferencie v hodnotení spravodlivosti procesu riešenia distributívnej situácie 

s ohľadom na hodnotenie významnosti ideológií pre spravodlivú spoločnosť – súhrnné skóre 

MODELY F p Priemerné skóre - M 

1 2 3 

LIBERALIZMUS 

Model skupinových hodnôt 1,77 0,18 3,02 3,17 - 

Model individuálnych záujmov 4,02 0,04 2,88 3,15 - 

Integratívny model 1,16 0,28 2,73 2,88 - 

KONZERVATIVIZMUS 

Model skupinových hodnôt 10,83 0,00 2,14 3,17 3,61 

Model individuálnych záujmov 2,98 0,05 2,50 3,09 3,40 

Integratívny model 2,04 0,13 2,30 2,85 3,11 

SOCIALIZMUS 

Model skupinových hodnôt 16,46 0,00 2,63 3,28 2,14 

Model individuálnych záujmov 11,18 0,00 2,54 3,20 2,71 

Integratívny model 5,36 0,00 2,46 2,91 3,64 

KOMUNIZMUS 

Model skupinových hodnôt 3,61 0,02 2,92 3,09 3,39 

Model individuálnych záujmov 12,17 0,00 2,41 3,01 3,52 

Integratívny model 2,68 0,05 2,41 2,81 3,03 

NACIONALIZMUS 

Model skupinových hodnôt 7,66 0,00 2,94 3,25 4,00 
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Model individuálnych záujmov 8,97 0,00 2,78 3,27 3,00 

Integratívny model 8,20 0,00 2,55 3,04 2,43 

ENVIRONMENTALIZMUS 

Model skupinových hodnôt 32,22 0,00 2,52 3,22 5,04 

Model individuálnych záujmov 19,05 0,00 2,33 3,23 2,76 

Integratívny model 11,11 0,00 2,19 2,96 3,09 

KRESŤANSTVO 

Model skupinových hodnôt 10,94 0,00 2,89 3,25 - 

Model individuálnych záujmov 9,61 0,00 2,82 3,20 - 

Integratívny model 5,01 0,02 2,63 2,93 - 

IDEOLÓGIE súhrnne 

Model skupinových hodnôt 29,82 0,00 2,11 3,20 - 

Model individuálnych záujmov 38,14 0,00 1,80 3,18 - 

Integratívny model 18,43 0,00 1,84 2,91 - 

 

          Údaje, uvedené v Tab.23 umožňujú sledovať výsledky hlavného efektu diferenciácie 

hodnotenia modelov spravodlivosti pre mieru spravodlivých distribúcií s ohľadom na hodno-

tenie významnosti ideológií pre spravodlivú spoločnosť. Priemerné skóre pre faktor „ideoló-

gie“ bolo určované pre tri skupiny respondentov, podľa miery významnosti hodnôt ideológii 

pre spravodlivú spoločnosť. Podľa toho do 1. skupiny – IN, patria respondenti, ktorí označili 

prvé 2 stupne 7-stupňovej škály, do 2. skupiny – MEDIUM, patria respondenti, ktorí označili 

2-4 stupeň škály a do 3. skupiny – OUT, patria respondenti, ktorí označili posledné 2 stupne 

škály. 

          Podľa predložených údajov sú hodnotenia atribútov modelov spravodlivosti štatisticky 

významne diferencované mierou významnosti pre hodnoty ideológií v spravodlivej spoloč-

nosti. Súhrnne Najsilnejšie sú tieto diferencie pri hodnotení modelu individuálnych záujmov 

(F=38,14 a p=0,00), najmenšie diferencie vykazuje integratívny model (F=18,43 a p=0,00). 

Podľa priemerných skóre v určených skupinách respondetov sú všetky modely hodnotené 

ako významnejšie pre hodnotenie spravodlivosti distribúcií v skupine IN, než v skupine ME-

DIUM. Podľa toho možno konštatovať, že vedomie hodnôt ideológií v spoločnosti diferencu-

je spôsob hodnotenia postupov v distributívnych udalostiach. Respondenti, ktorí sú vníma-

vejší voči hodnotám, definujúcim jednotlivé ideológie, sú celkovo vnímavejší aj voči postu-

pom v rámci distributívnych udalostí. Teda možno jednoznačne uvažovať o významnom pre-

pojení medzi ideológiami a hodnotením spravodlivosti distribúcií. 
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          Výsledky testovania interskupinových diferencií poukazujú na to, že najvýraznejšie sú 

diferencie z pohľadu miery významnosti environmentalizmu, zvlášť pre hodnotenie atribú-

tov modelu skupinových hodnôt (F=32,22 a p=0,00). Celkovo najmenej diferencujúce pre 

hodnotenie spravodlivosti je vnímanie hodnôt liberalizmu, zvlášť vo vzťahu k atribútom in-

tegratívneho modelu (F=1,16 a P=0,28).  

          Hodnotenie atribútov modelu skupinových hodnôt pre spravodlivosť distribúcií je dife-

rencované najmä hodnotami socializmu (F=16,46 a p=0,00), kresťanstva (F=10,94 a p=0,00) 

a konzervativizmu (F=10,83 a p=0,00). Teda hodnoty týchto ideológií podľa miery význam-

nosti, akú im respondenti pripisujú pre spravodlivú spoločnosť diferencujú mieru, v akej po-

važujú atribúty modelu skupinových hodnôt za významné pre hodnotenie spravodlivosti 

distribúcií. 

          Model individuálnych záujmov je vo svojich atribútoch pre spravodlivú distribúciu dife-

rencovaný najmä podľa miery významnosti hodnôt environmentalizmu (F=19,05, p=0,00, 

komunizmu (F=12,17 a p=0,00) a socializmu (F=11,18 a p=0,00). 

          Najmenej diferencovaný je postoj k atribútom integratívneho modelu, z toho najviac 

ideológiami: environmantalizmu (F=11,11 a p=0,00) a nacionalizmu (F=8,20 a p=0,00).  

          Snaha sledovať tendencie v diferenciácii hodnotenia postupov pre spravodlivú distri-

búciu s ohľadom na mieru významnosti hodnôt ideológií smeruje k jednoznačnému konšta-

tovaniu o tom, že čím významnejšie sú hodnoty ideológií, tým významnejšie sú atribúty mo-

delov pre hodnotenie spravodlivosti distribúcií. Táto tendencia platí pre všetky modely 

a všetky ideológie ako ich determinujúce faktory. Podľa toho teda nie je ani tak významné, 

hodnoty ktorých ideológií preferujú respondenti ako významné pre spravodlivo usporiadanú 

spoločnosť ako celok, ako to, či vôbec sú „citliví“  v smere existencie týchto hodnôt ako spô-

sobu vytvárania obrazu spoločnosti v rozmere spravodlivosti. Tí, ktorí si intenzívnejšie uve-

domujú význam určitých hodnôt pre spravodlivú spoločnosť, postupujú citlivejšie aj pri hod-

notení postupov, určených ako kritériá pre hodnotenie spravodlivosti distribúcií. 

          Niektoré špecifiká možno sledovať v postojoch určených skupín vo vzťahu k modelom 

hodnotenia spravodlivosti. Výrazné je napríklad hodnotenie OUT skupiny respondentov pre 

ideológie nacionalizmu (M=4,00) a environmentalizmu (M=5,04) voči postupom modelu 

skupinových hodnôt, ktorý zdôrazňuje prioritu použitých postupov pre hodnotenie spravod-

livosti distribúcií. Zaujímavé je, že OUT skupina ideológie socializmu sa ako jediná vymyká 

celkovej tendencii v diferenciácii hodnotenia spravodlivosti distribúcií cez modely hodnote-
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nia v ich základných atribútoch – vo vzťahu k modelu skupinových hodnôt a modelu indivi-

duálnych záujmov platí, že čím menej ich respondenti považujú za významné pre spravodlivú 

spoločnosť, tým viac otvorení sú tým kritériám hodnotenia spravodlivosti, ktoré predkladajú 

tieto dva modely. Pri integratívnom modeli platí aj z pohľadu socializmu hlavný pomenovaný 

trend. Hodnoty liberalizmu sú celkovo málo diferencujúce, ale zároveň, ich IN skupina vyka-

zuje najnižšie preferencie postupov modelu skupinových hodnôt (M=3,02) zo všetkých IN 

skupín ideológií.  

          Atribúty modelu skupinových hodnôt sú v IN skupinách najviac preferované v podpore 

hodnotami konzervativizmu (M=2,14), najmenej hodnotami nacionalizmu (M=2,94). Model 

individuálnych hodnôt je najsilnejšie podporovaný hodnotami environmentalizmu (M=2,33), 

najmenej hodnotami liberalizmu (M=2,88) a integratívny model má najpozitívnejšie prefe-

rencie IN skupiny ideológie environmentalizmu (M=2,19), najmenej IN skupiny liberalizmu 

(M=2,73). 

          Tieto zistenia nie vždy zodpovedajú logickým predpokladom a úvahám, prirodzene 

vyplývajúcim z poznania podstaty ideológií a zmyslu hodnotenia spravodlivosti na základe 

určených kritérií (postupy a atribúty modelov spravodlivosti). Poskytujú však niektoré zaují-

mavé výzvy pre ďalší výskum a možno i spochybnenie „právd“, ktoré sú bežne vnímané ako 

známe, prosté pochybností, ale hlavne – možné definovania aj pomocou teoretických kon-

štrukcií. 

 

Záver 

 

     Výskum sociálnej spravodlivosti v akýchkoľvek kontextoch predstavuje veľmi intenzívne 

štrukturovaný priestor a umožňuje tvorbu neustále aktualizovaných konštrukcií 

v teoretickej, empirickej i rýdzo praktickej rovine. Keďže sa problematika spravodlivosti do-

týka všetkých oblastí sociálneho života, môžu tu nájsť a konkretizovať svoje témy odborníci 

v oblastiach, ktoré sú veľmi špecifické ale zároveň využívať štandardné nástroje a poznanie 

štúdia spravodlivosti, ktoré platia všeobecne a majú tak integrujúci charakter.  Mnohé vý-

skumné otázky boli riešené a široko publikované, aby boli inšpiráíciou pre ďalšie formulova-

nie támerov aktivít v tvorbe výnimočného priestoru spravodlivosti vo vedeckom poznaní 

i praxi. 
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