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Predhovor 

Zborník, ktorý predkladáme členom vedeckej a odbornej pedagogickej obci predstavuje súbor 

aktuálnych vedeckých a odborných štúdií slovenských, českých a poľských autorov, ktorí sa 

venujú vo svojej výskumnej činnosti aktuálnym otázkam  vedeného odboru PEDAGOGIKA, 

SOCIÁLNA PEDAGOGIKA a ANDRAGOGKA.  

Štúdie v zborníku patria k aktivitám  Slovenskej pedagogickej spoločnosti SAV v SR 

v spolupráci s fakultou, ktorej zamestnanci sú aktívni členovia SPdS SAV a ktorá prejavila 

záujem o participáciu na programe a zostavení zborníka.  

Rok 2020 a začiatok roka 2021 žiaľ v dôsledku celospoločenskej, celoeurópskej, celosvetovej 

pandémie ochorenia kovid 19 bol rokom sociálnej izolácie odborníkov, ktorí odovzdávajú 

svoje výsledky vedecko-výskumnej činnosti  na vedeckých podujatiach. Zverejnenie 

výsledkov vedeckovýskumnej činnosti  predkladáme na 322 stranách ako súbor 34 publikácií 

štruktúrovaných do troch oblastí.  Vedecké štúdie posúdili tri profesorky zo Slovenskej 

a Českej republiky venujúce sa predmetnej oblasti.  

Štúdie sú štruktúrované do troch oblastí: Pedagogika v učiteľskej príprave.  

                                                                   Sociálna pedagogika v škole.  

                                                                   Andragogika.  

V zhode s tým, vedná disciplína pedagogika je súčasťou pregraduálnej pedagogicko-

psychologickej prípravy budúcich učiteľov všetkých fakúlt v SR aj v ČR, predstavujeme  

PEDAGOGIKU ako odbor, ktorý má svoje nezastupiteľné miesto v príprave budúcich 

učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov. Pedagogika je zároveň súčasťou vzdelávania 

aj pre výchovu učiteľov stredných odborných škôl.  

Tejto problematike venujú pozornosť 14 autori. Svoje miesto tam majú štúdie o reforme 

školstva, o inováciách v pregraduálnej príprave budúcich učiteľov, aktuálne témy z didaktiky 

a teórií výchovy. Pozornosť je venovaná histórii pedagogiky a to osobnosti J.A. Komenského 

a jeho odkazu pre súčasnú školu, téme o participácii rodičov na kooperácii so školou, 

problematike celoživotného vzdelávania. Súčasťou tejto časti sú aj otázky rozvíjania 

schopností študentov v oblasti kritického myslenia, tiež problém výberu učiteľského 

povolania a praktickej prípravy.  

Druhá oblasť je zameraná na aktuálnu súčasť vednej disciplíny pedagogika a to na štúdie zo 

SOCIÁLNEJ  PEDAGOGIKY. 

Problematike sa venujú 12 autori zo SR, Čiech a Poľska. Pozornosť v štúdiách je venovaná 

školskému sociálnemu pedagógovi, jeho postaveniu a úlohám v podmienkach pomáhajúcich 

profesií v škole. Tiež prevencii sociálne problémového správania sa žiakov, intervencii 

sociálneho pedagóga do cieľových skupín z odlišného sociokultúrneho prostredia, či 

v podmienkach penitenciárnej starostlivosti ako príklad toho, kam až môže vyústiť 

porušovanie noriem a stupňovanie sociálnej patológie. Súčasťou týchto príspevkov je aj 

smerovanie profesijnej dráhy sociálnych pedagógov, či vízie sociálnej pedagogiky ako menej 

známej disciplíny, ktorá si etabluje svoje miesto v teórii, v empírii a praxi. Je potrebné na 

tomto mieste  pripomenúť, že práve na Katedre pedagogiky FiF UK v Bratislave sa začal 

tento učebný predmet a študijná špecializácia rozvíjať v 90. rokoch 20. stor. ako na prvom 

pracovisku vysokých škôl v SR. Ďalšie rozvíjanie študijného odboru, výskumu vplyvom aj 

bratislavskej školy dostalo zelenú na mnohých vysokých školách v SR, no na katedre 

pedagogiky FiF UK v Bratislave nenašlo ďalšiu podporu.  
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Tretia časť zborníkových štúdií je venovaná ANDRAGOGIKE ako vede o celoživotnom 

vzdelávaní sa a učení.  

V tejto časti ponúkame čitateľom 8 štúdií, ktoré vytvárajú nadväzujúci celok. Štúdie sú 

zamerané na vývojové trendy andragogiky, na druhošancové  vzdelávanie (tzv. prekariát), na 

edukáciu života seniorov a na potrebu ich aktívnej životnej pozície v období pandémie kovid 

19. Ďalšie príspevky sú orientované na výskum výchovy a vzdelávania dospelých vo 

vybranom historickom období so zameraním na osvetovú činnosť, na životné zmeny 

v priebehu života vzdelávania dospelých, na podiel vzdelávania dospelých na spoločenských 

zmenách, či na inovatívne a perspektívne trendy v rozvoji teórie a praxe andragogiky. 

Súčasťou tejto časti je aj príspevok, ktorý sa snaží zamerať pozornosť na katechézu  ako 

formu vzdelávania dospelých.  

Štúdie, ktoré sme zaradili rešpektujú historické, teoretické a empirické poznanie v troch 

spomínaných oblastiach. Vďaka podnetom oponentiek pani prof. PaedDr.J. Duchovičovej, 

PhD., pani prof. PhDr. A. Hudecovej, CSc., a pani prof. PhDr. A. Vališovej, CSc., ktorým 

vyjadrujeme úprimné poďakovanie za vypracovanie recenzných posudkov,  sme mohli 

autorov vyzvať k precíznemu usporiadaniu svojich štúdií a predložiť tak  členom širokej 

pedagogickej obce, členom SPdS SAV štúdie z oblasti teoretického, empirického výskumu, či 

z praxe ako podnety na vzdelávanie, diskusiu, či inováciu tvorby zmien, ktoré sa v poslednom 

období realizujú často krát predstaviteľmi decíznych orgánov bez diskusie s odborníkmi.  

Chceme veriť, že štúdie prispejú k precíznejšiemu  poznaniu PEDAGOGIKY, SOCIÁLNEJ 

PEDAGOGIKY a ANDRAGOGIKY.  

 

V Bratislave, 18.3.2021                                                   doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc.,  

                                                                                          Editorka, predsedníčka SPdS SAV  
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Reformy  a smerovanie  školstva 
 

Miron Zelina   

 

Anotácia: Významné reformné koncepcie  na Slovensku za ostatných  30 rokov  a ich 

myšlienkové odkazy. Štyri  fázy reforiem: Duch  školy, Konštantín, Milénium, Učiace  sa  

Slovensko. Od tradičného  školstva  hľadanie  ciest  k modernému  školstvu:  čo   sa  

deklarovalo  a čo  sa  zmenilo.  Hlavné  problémové   oblasti  - ich  diagnóza  a možností 

zmien.   

 

Kľúčové slová:  reforma,  výchova  a vzdelávanie, riadenie  školstva, učiteľ, ministri školstva 

 

 

Uplynulo okolo 30 rokov  od čias, kedy  sa mohli započať  demokratické zmeny  

v školskom systéme  Slovenskej republiky. Je  čas  bilancovania,  či sa to,  čo   sa  v školstve  

očakávalo  sa  aj naplnilo...  ako  sa  pokročilo  či nepokročilo  vo  výchove  a vzdelávaní.   

 

Prvé  reformné kroky – prvá  fáza: Po  revolúcii 12.12.  1989  do funkcie ministra  

školstva  nastúpil  prof.  Ladislav Kováč, DrSc.,  6.9. 1990  ho  na pozícii  ministra  školstva 

vystriedal  prof.  Ján Pišút, DrSc.  a po ňom  ministrami  školstva  boli PhDr. Dušan 

Slobodník (1992), Prof. Matúš Kučera (1993), MUDr. Roman Kováč (1993),  akad.arch. Ing. 

Jaroslav Paška (1993-4). Tieto  roky  by sa  dali označiť  pionierskými rokmi  budovania 

nového   demokratického systému školstva   na Slovensku.  V  týchto rokov  platil  ešte  starý  

školský  zákon z roku 1984, ktorý  sa  masívne  inovoval, menil.   Už  za  čias ministra  

Kováča  a najmä  prof. J. Pišúta  sa  začala  práca  na  prvom reformnom dokumente, ktorý  sa 

prezentoval pod názvom „Duch  školy“. Na  projekte  pracovali napr. M. Hejný, L. Ďurič, I. 

Turek, M. Zelina, V. Burjan, M. Krankus,  ai.  Ako hovorí  samotný  názov  dokumentu, jeho 

cieľom bolo  dať   školám,  školstvu  nového ducha.  Hlavnými cieľmi  bolo  po novom 

definovať  ciele  výchovy a vzdelávania.  Išlo   najmä o o odideologizovanie   školstva, 

vytvorenie podmienok  pre  vznik  súkromné  školstva, cirkevného  školstva, hľadanie nových  

spôsobov   financovania    školstva  a jeho hodnotenia. Bolo to obdobie  dekonštrukcie  

starých ideológií  a štruktúr. Položili sa  základy  definovania  rozvojových  cieľov, ktoré  

však  boli  väčšinou  založené  na   idealistických  pohľadoch na možností  ďalšieho 

politického  a ekonomického  rozvoja  spoločnosti.  V tejto  krátkej  fáze (1989 – 1994)  bola  

vzdelávacia  politika  štátu, pro-reformné postoje  učiteľov  a verejná mienka v súlade. 

 

Druhá  fáza   sa  začína  nástupom  doc. Ľubomíra  Haracha  na  post ministra  (marec  

1994 – december  1994).  Minister  Harach  spolu  so  štátnym tajomníkom E. Komárikom 

zvolávajú  tím  ľudí, aby  vypracovali  Národný program  výchovy  a vzdelávania  pod 

názvom “Konštantín“. Na  tomto projekte  pracovalo  30 odborníkov, napr.  V. Rosa, S. 

Christenko, P. Ondrejkovič, M. Zelina, E. Kratochvílová, I. Turek, I. Mačura, I. Kovalčíková, 

S. Matúšová  a ďalší.  Táto  etapa  sa  vyznačuje  aj   politickými tlakmi, súperením 

politických ideológií  o budúcnosť  spoločnosti  napr.  europeizácia vs. zatvorenosť 

(nacionalizácia), sloboda, voľnosť (liberalizmus) vs. centralizácia  riadenia, kontrola. 

V auguste  roku 1994  sa znovu novelizoval  školský zákon  z roku 1984 - Novela  definovala  

práva národnostných menšín  na vzdelávanie v ich jazyku, vytvoril sa priestor  pre 

podnikateľské aktivity   škôl a v zákone (č.230/1994 Z.z.)  sa prvý krát  zakotvuje možnosť  

zriaďovať  súkromné  a cirkevné  stredné odborné učilištia, základné umelecké školy  

a strediská  praktického vyučovania.  V decembri  roku 1994 sa zastavujú práce na projekte 

„Konštantín“. Ministerkou   školstva  sa  stáva PhDr. Eva  Slavkovská,CSc., ktorá mala 
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záujem o vypracovanie ďalšej koncepcie  školstva pod  názvom Škola roku 2000, ale  tento 

projekt  sa nerealizoval. Eva  Slavkovská  bola ministerkou školstva  od decembra 1994  do 

októbra 1998.  30.10.1998  sa  stáva ministrom  školstva  doc. RNDr. Milan  Ftáčnik, CSc., a 

je v tejto funkcii  do  17.4. 2002. Už v decembri 1997  dochádza k významnej novelizácii   

školského  zákona  z roku 1984  a to v tom, že  sa  povinná školská dochádzka  predĺžila  z 9  

na  10 rokov  (zákon č. 6/1998).  V novembri 1998  minister  školstva  Milan Ftáčnik  znova 

deklaruje potrebu  reformy  školstva  a prijaté programové vyhlásenie vlády SR  z tohto  roku  

je bezprostredným podnetom  pre vypracovanie  ďalšieho projektu reformy školstva.  Projekt 

„Konštantín“  sa  pozitívne  hodnotil a hodnotí, lebo  časť  návrhov tohto projektu  sa  

postupne realizovala  v novelách  zákonov  a najmä  sa  pozitívne  hodnotí inovovaný  systém 

riadenia  škôl a školských zariadení  cez  školské  správy.  Ako ucelený program  sa  nedočkal  

realizácie. 

 

Tretia  fáza  začína  nástupom Doc. M. Ftáčnika, CSc.,  za ministra  školstva, 

(30.10.1998 – 17.4.2002), ktorý  zvoláva  už  v roku 1999 tím odborníkov, aby pripravovali 

nový  reformný projekt. V decembri 1999  autori  V. Rosa, I. Turek, M. Zelina predkladajú 

projekt „Milénium“ na  širokú verejnú diskusiu. Okrem troch hlavných autorov  na  projekte 

pracovalo 12  expertných skupín.  Vedúcimi týchto  skupín  boli: E. Pajdlhauserová, D. 

Jančová, I. Gallus, M. Príkopská, M. Tekelová, J. Hero, L. Szabó, P. Blahovec, E. Tomková, 

J. Hudec, J. Šípoš, H. Hushegyiová  a ďalší. Do diskusie  k projektu Milénium  v priebehu 

roka prišlo viac ako tisíc  pripomienok, námetov, na ktoré  autori reagovali aj prostredníctvom  

príspevkov  v Učiteľských novinách. Po niekoľkých  novelách  školského  zákona ešte z roku 

1984, konečne  19. decembra  2001   vláda  SR   schválila  Národný  program výchovy 

a vzdelávania  v SR  na najbližších 15-20 rokov – projekt MILÉNIUM.  Bolo  to  ešte  za  

účasti ministra   školstva M. Ftáčnika, ale  od  apríla 2002   do októbra 2002 bol ministrom  

školstva  doc. Ing Peter  Ponický, CSc., (šesť  mesiacov)  a po  ňom Doc. Martin Fronc,PhD 

(október 2002 – február 2006). Za  ministra  M. Fronca  prebehla  reforma  financovania 

školstva.  Vo februári 2006  vystriedal  M. Fronca  v kresle ministra PhDr. László  Szigeti, ale 

znova po šiestich mesiacoch  ho vymenil  na poste  ministra  školstva  prof. Ján Mikolaj, CSc. 

Bol ministrom  školstva   od  4. 7. 2006   do 8. 7. 2010. Národný program  výchovy  

a vzdelávania  na najbližších  10-15 rokov  (Milénium) , sa snažil vytýčiť  nový  smer  rozvoja  

vzdelávacej  sústavy  a v mnohom bol inšpirovaný  ideálmi, ktoré reprezentovali  inovatívni 

učitelia  a moderné pedagogické  smery, ako aj myšlienkami, ktoré  boli  prezentované  

v projektoch Duch  školy  a Konštantín.  Vstup  Slovenska  do OECD (2000)  a EÚ (2004 - 3) 

priniesli nové impulzy do  procesov  transformácie    školstva  na makroúrovni. V decembri  

2004 Štátny pedagogický ústav  zverejňuje výsledky  PISA 2003, v ktorej sa ukázalo, že 

slovenskí žiaci nedosahujú  očakávané výsledky. Štúdia   rozprúdila  intenzívnu verejnú 

diskusiu  o nevyhnutnosti  reformy obsahu vzdelávania. Projekt Milénium prezentuje novú  

kuriukulárnu politiku smerujúcu  k dvojúrovňovému  a participatívnemu  modelu kurikula  

a orientáciou   na  cieľové, kľúčové kompetencie, obsahové  a výkonové štandardy.  V roku 

2005  v septembri  MŠ SR prezentuje časť reformy  v podobe línie: Naučme  sa   učiť  -  

učíme sa pre  život, ktorou avizuje pripravované  zmeny  v obsahu vzdelávania, orientované 

na  viac  slobody  pre  učiteľov, rodičov  aj  samotných žiakov. V decembri 2005 Štátny 

pedagogický ústav  prezentuje projekt Kurikulárnej  transformácie  pre  stredné  školy. Vláda  

schvaľuje koncepciu vyučovania  cudzích jazykov  a v decembri – Vláda schvaľuje  

Koncepciu výchovy  a vzdelávania národnostných menšín, atď.  a to v intenciách návrhov, 

ktoré  sú obsahom projektu  Milénium. Projekt Milénium  bol publikovaný v roku 2002  

v slovenskom a anglickom jazyku  (ISBN 80-89018-36-X)  a bol prezentovaný  aj   

v zahraničí.  Dňa  22. mája 2008  schválili poslanci  NR  SR  nový  školský  zákon  

(č.245/2008 Z.z.)  na   základe  projektu Milénium.  Tento Zákon  o výchove  a vzdelávaní  
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(školský  zákon)  bol koncipovaný  na   15-20 rokov, t.j.  jeho platnosť  pomaly  by mala 

končiť, ale neustálymi novelizáciami  zákon  platí  dodnes. Začal platiť  1. septembra 2008. 

Vláda schválila tiež  zákon, ktorým sa dopĺňa  zákon č. 597/2003  o financovaní škôl 

a školských zariadení. Zákon o odbornom vzdelávaní   a príprave bol schválený NR SR  dňa  

23. apríla 2009  s platnosťou  od 1.9.2009. Vo februári 2009  vláda schválila Zákon  

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a následne  NR SR  tento zákon 

schválila dňa 24. júna 2009. V priebehu času  dochádza k novelám týchto zákonov, ale 

v podstate  sa  naplnili  základné legislatívne   východiská a podmienky  reformy  školstva na 

Slovensku.  

Projekt  Milénium  bol  postavený  na  základe  dvanástich  pilierov: 

1. Byť  vo svete, Európe, na pulze moderného  času, vedy, výskumov, poznatkov  

a pritom ostať   sebou 

2. Zaviesť  do praxe tvorivo-humanistickú  výchovu. Tvorivosť   ako najvyššiu 

úroveň  poznania, vedomosti, múdrosti  a humanizmus   ako    základ  pre  sociálne  

vzťahy,  dobro, etiku 

3. Zmeniť  obsah učiva, redukovať  ho, urobiť  ho  funkčnejším, kontrolovateľnejším 

a životnejším 

4. Diverzifikácia  ciest, spôsobov, metód  a foriem  vzdelávania  a výchovy 

5. Profesionalizácia  a decentralizácia  riadenia 

6. Učiteľ – rozhodujúci  činiteľ  v edukácii 

7. Finančné  zabezpečenie modernej  výchovy  a vzdelávania 

8. Podporné služby  škole  - inklúzivne  tímy;  CPPPaP, materiálno-technická  

podpora 

9. Informačné  technológie  - digitalizácia  

10. Ovládanie  cudzích jazykov 

11. Odborné a celoživotné vzdelávanie 

12. Zabezpečenie transformácie   školstva 

Tieto  piliere  modernizácie   systému edukácie   boli  napísané  v roku 2002 – o rok bude  

tomu dvadsať  rokov  a každá  oblasť  - pilier  by sa dal analyzovať,  či  sa  naplnili 

očakávania   vyjadrené v tomto dokumente.   B. Kosová  a kol., V. Burjan,  a iní  odborníci  

analyzovali, prečo  sa zámery  nedostali do praxe    škôl, prečo  reforma  sa  vlastne, podľa 

mnohých,  vôbec neuskutočnila...  Prehliada  sa, že  napr. vznik  súkromného  a cirkevného, 

alternatívneho školstva  sa  stalo skutočnosťou, rovnako dôraz na výučbu  cudzích jazykov, 

informatiky, otvorili sa  cesty  štúdia  v zahraničí, realizuje  sa  dvojúrovňový model kurikula,  

atď. Konštatuje  sa, že pomaly  vyprcháva  iniciatíva  a chuť   reformovať   školstvo.  

Priživujú  sa  pritom    rozliční kritici  všetkého a všetkých, paraprofesionáli do školstva, ktorí   

vôbec   nepoznali a nepoznajú    čo  bolo napísané  v týchto  reformných projektoch  a čo je  

značným negatívom je, že  aj tí,  čo chceli niečo produktívne pre  školstvo urobiť, už  

rezignujú, alebo vyhoreli.   Niektorí  pochybujú  či  sa  dá  reformovať, alebo  či skôr netreba 

transformovať,  či  revolucionalizovať  naše školstvo. 

  

 Štvrtá   etapa  začína tak  povediac  chaosom  v slovenskom  školstve.  I keď  platí    školský 

zákon,  stále  sa  vymýšľajú novšie  koncepcie,  reformy, porušuje  sa  zákon... (napr. tvorba  

segregovaných  škôl).  Rastie nespokojnosť  v školstve  a prichádza  v súčasnosti  do toho  aj 

pandémia,  čo podstatne mení  pohľad  na  fungovanie  škôl a na výchovu a vzdelávanie... 

Štvrtú  etapu   reforiem v školstve  možno začať   projektom: Učiace  sa  Slovensko. Túto 

koncepciu  tvorili renomovaní  odborníci  (V. Burjan, J. Vantúch, E. Višňovský  a iní),  ich  

snahu podporovali   mnohí  učitelia  z praxe.   Koncepcia Učiace  sa  Slovensko  

predstavovala  ucelenú, realizovateľnú  koncepciu  školstva  v mnohom je zdôrazňujúca  

a nadväzujúca  na myšlienky  projektov Duch  školy, Konštantín, Milénium. Žiaľ, ako iné 
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koncepcie, nedočkala  sa realizácie. Dekonštrukcia  pozitívnych  myšlienok projektov  začala  

tým, že  sa  rýchle  menili  ministri  školstva,  menila  sa politická orientácia a jej  

predstavitelia,  vlády  nedokázali finančne  zabezpečiť  bezproblémový  chod  škôl, ani vedy 

a výskumu.  Adresne   to vyzeralo  takto:  V júli  2010  nastúpil za  ministra  školstva Ing. 

Eugen Jurzyca, ale bol tam len do apríla 2012. Zaviedol  povinnú angličtinu do  3. ročníka 

ZŠ. V apríli 2012 nastúpil za ministra  školstva  Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. a bol 

v tejto funkcii do júla 2014. Vypracoval Správu o stave  školstva  pod tlakom učiteľov, ale nič 

viac sa neudialo. Obidvaja  zreteľne  nepokračovali  v navrhovaných zmenách  z projektu 

Milénium  a v  úlohách, ktoré  bolo treba realizovať. Ing. Peter  Pelegríny  sa  stal  ministrom 

školstva  v júli 2014   ako „náhradník“   a zotrval na tomto   poste  do novembra 2014 (štyri 

mesiace); ďalším ministrom školstva   bol Juraj Draxler (november 2014 – marec 2016),  bol 

svedkom masívnych protestov učiteľov  za vyššie   platy, v januári  2016  boli niektoré  školy  

po celom Slovensku zatvorené... Po Draxlerovi  nastupuje  na post ministra   školstva  Prof. 

Peter  Plavčan  (marec 2016 – august  2017)  - predstavuje koncepciu Učiace  sa  Slovensko 

a začala sa diskusia. 1.9.2017  sa  stáva  ministerkou  školstva ing. Gabriela Matečná   ako 

„náhradníčka“, teda  bola  len poverená vedením ministerstva  školstva a končí  v tejto funkcii  

13.9.2017, teda  po trinástich dňoch.  Po nej  dňa 13.9. 2017  sa  stáva  novou ministerkou 

školstva  JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.,  ktorá tvrdila, že  projekt Učiace  sa  Slovensko 

je nerealizovateľný  a predstavuje  v roku 2018  vlastnú koncepciu  Národného programu. 

20.3.2020  končí  vo  funkcii  a nahradzuje  ju mgr. Branislav Gröhling  - a stretáva  sa  

s pandémiou... Uskutočňuje  sa   reforma, ktorá  nie je premyslená,  ale  vynútená  situáciou  

pandémie, je to prechod  na  domáce  vzdelávanie  na  vzdelávanie  on-line,  dištančné...  

V Programovom vyhlásení  vlády  I. Matoviča  sa  v oblasti  školstva  neobjavujú výrazné 

nové  obsahy,  opakujú  sa  niektoré požiadavky, ktoré boli  už  definované  

v predchádzajúcich reformných  projektoch.   

 

Záver 

 

Mali sme doteraz  21  ministrov   školstva...   čo je  1,4  roka   pre ministra, presnejšie 524  

dní  je  životnosť jedného ministra   školstva.   Máloktorý  nasledujúci minister  sa  snažil 

o kontinuálnu snahu  realizovať  v praxi  zámery  projektov  výchovy a vzdelávania. 

Mali  sme najmenej   štyri  ucelené  projekty  reformy  školstva: Duch  školy, Konštantín, 

Milénium  a Učiace  sa  Slovensko – ani jeden projekt  sa   dôsledne  nerealizoval  - možno by  

bolo presne prirovnanie, že  reformné projekty  diagnostikovali  stav, objavili „choroby“ 

systému,  nedostatky,  boľavé miesta  a navrhli   víziu, opatrenia  -  je to  akoby  sa  

diagnostikovalo, že niekto má  zlomenú  nohu, vieme  čo to je, čo s tým robiť, ale nikto nič 

nerobí...nanajvýš  povie, že  treba  liečiť  chrípku...  alebo  či  v triednom výkaze  škrtať  

nepotrebný text  sprava zhora do  ľavého dolné rohu  alebo naopak. 

Urobilo sa  niekoľko  významných analýz na stovkách učiteľov, odborníkov, kde  bola  

základná otázka, prečo je to tak: Najčastejšie   príčiny  zlyhanie  edukačného  systému   na 

Slovensku podľa  respondentov  sú:  

- zlé  riadenie  školstva, od vlády, ministerstva, cez  samosprávy, zriaďovateľov  až po 

riaditeľov  škôl  a učiteľov.  Viackoľajnosť  riadenia  školstva. Absencia  vízie  školstva.  

Podskupina  tejto  príčiny  je: odborná vybavenosť, profesionalita  ministrov  školstva  (za 

povšimnutie  stojí pokles  akademických  a pedagogických hodností  ministrov  od roku 1989 

doteraz),   absencia  prepojenosti, nadväznosti, kontinuity   reforiem. Často  sa  objavuje   

konštatovanie, že  školstvo je priorita  štátu, ale  v praxi   sa  to neprejavuje – dokumentom 

môžu byť platy  učiteľov, vybavenie  škôl a pod. Konštatuje  sa   diskvalifikácia  výchovy  

v porovnaní  so vzdelávaním 
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- zlé  financovanie  školstva -  často spájané  s motiváciou  učiteľov, rodičov, zriaďovateľov,  

ale  ide  aj o platy, materiálne vybavenie  škôl,  dochádzka autobusmi do  škôl, reorganizácia  

siete   škôl  a pod., vrátane  vedy  a výskumu.   Slovensko je jediná krajina  v EÚ, ktorá nemá  

výskumný ústav pedagogický, pritom ide   o výchovu a vzdelávanie  okolo  700    tisíc  

žiakov, 90  tisíc  učiteľov, 3500   škôl  a následne  aj rodičov  týchto detí. 

- mlčanie  väčšiny (učitelia, študenti, rodičia, občania...) tiež  niektorí analytici zaraďujú  

medzi  príčiny  neuspokojivého  stavu  školstva   na  Slovensku 

 

Identifikátory stavu   zlyhania  systému : Významné   ukazovatele   chýb   systému  edukácie  

bez nároku  na  zoradenie  podľa  závažnosti    sú  napríklad tieto:  

- V meraniach  PISA  a iných sme nepokročili  - naši deviataci   sú podpriemerom  

v prírodovednej, matematickej a čitateľskej gramotnosti  v porovnaní  s meranými  

krajinami  a to  už  od roku  1994  opakovane !! 

- Osobitne  podčiarkujeme  zlyhanie vo vnútornej motivácii  učiť  sa -  či má  žiak rád  

školu,  či  rád  do ne chodí  - merania  v tomto smere     sú nepriaznivé  pre naše  

školstvo  v porovnaní  s inými krajinami EÚ 

- Kurikulárna  reforma  sa neuskutočnila  - rozličné návrhy  na redukciu  učiva, návrhy  

na rozdelenie   učiva   na  stupne, na možnosť  redukcie učiva   o 30% , 20%  a iné   sú  

vysoko subjektívne  a nekontrolovateľné  a nerealizovateľné  alebo subjektívne  

realizovateľné.  Je  to jedna z príčin zlyhanie  myslenia   a poznávania  našich  žiakov  

v medzinárodných testoch 

- Dodnes  sa neuskutočnila   zásadná reforma  metód,  spôsobov  vzdelávania  na  

základe  rozvíjania  všetkých poznávacích  funkcií  a na  základe  rozvíjania   najmä  

„mäkkých“ zručností  

- Financovanie   školstva  je od roku  1989  doteraz  na  hranici  3,2 % - 3,6 %  z HDP  

oproti  6%   priemeru   štátov  EÚ; podobne  je to  s nízkym financovaním vedy  a 

výskumu 

- Kríza  učiteľa  je  alarmujúca.  Učitelia  v celom  školskom systéme  sú  zlé platení  - 

vysokoškolský profesor s dlhoročnou  praxou  má plat  okolo 800  Eur  za mesiac; čím 

ďalej je  menej  hlásiacich  sa  maturantov  na pedagogické fakulty,  veľa  učiteľov  

učí nekvalifikovane,  supluje  odborné predmety - napr. učiteľ  telesnej výchovy   

supluje  učiteľa  fyziky  na  2. stupni ZŠ, učiteľ  náboženstva  supluje   učiteľa  etiky...  

v čase  pandémie  učia rodičia... Nesleduje  sa  zdravotný stav učiteľov, psychické  

zdravie, vyhorenosť, neurotizácia  učiteľov, stresy  v práci učiteľov...a  iné 

- Inklúzia – segregácia – nemáme dodnes  ani legislatívne riešené problémy okolo 

inklúzie. Naši  žiaci dvadsať  rokov zlyhávajú  v medzinárodných meraniach  práve 

pre zlé  výsledky znevýhodnených  žiakov... Európska únia nás  kritizuje  za  zlú 

inkluzívnu politiku, atď. Keď  skončí financovanie  odborných zamestnancov 

v školách  z peňazí EÚ  ostane 365   škôl,  ktoré majú  pomáhajúcich odborníkov  

platených  z financií EÚ   bez zamestnania, pokiaľ  ich  platy nebude platiť  štát 

- Psychické  zdravie  detí  a mládeže najmä  v čase  pandémie, ale   aj obecnejšie  je  

silné   narušené.  Výskumy lokálne  aj na  širších vzorkách   u učiteľov ukazujú, že ich  

závažným problémom je riešenie disciplíny, správania  žiakov  - nie učenie, nie  iné 

problémy  ale  správanie. To  súvisí  so  zosúladením potrieb  žiakov s potrebami 

školy. Sú  štúdie, ktoré  intenzívne poukazujú na to, že  školy  sa  viac  prispôsobujú  

žiakom,  ako  svojim  cieľom vzdelávania  a výchovy.  V mene rešpektovanie  potrieb 

detí...Tento  falošný humanizmus  je   podporovaný   quasiliberálnymi  teóriami  

výchovy   a govermentom  škôl  a školských zariadení 

- Predčasné ukončenie   povinného vzdelávania  v nižších ročníkoch  SR=8%  EÚ 6,6%  

Východ  SR = 14% 
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- Úplne falošným extrémom liberalizácie  a slobody je výrok učiteľky žiakov základnej 

školy:„ teraz  v čase pandémie  žiaci nemusia chodiť  do  školy, nemôžu prepadnúť, 

nemusím ich známkovať, nemusia  sa učiť  aj tak skončia  školu,  nech sa  o nich 

potom postará  štát – ako ich  mám   motivovať  aby  chodili do školy ?“  

Takto by sa  dalo pokračovať   skoro v každom segmente   školského  systému, napr. centrá  

voľného  času, umelecké  školy,  alternatívne  školy,  spôsoby hodnotenia,  špeciálne  školy, 

poradenský  systém. 

 

Nádeje  zlepšenia   systému  edukácie: Napriek negatívam, ktoré  sú značné, sú  tu  zdroje  

a pramene  pre optimizmus: 

- Prvým zdrojom je  viera  a presvedčenie, že   sa  zjavia  noví, múdri, vzdelaní  a eticky  

spôsobilí   ľudia, ktorí  nielen  diagnostikujú  stav  školstva, ale   budú mať  moc, silu 

energiu    ho aj zmeniť – chaos stimuluje psychoenergiu  harmónie...  tu je na mieste  

apel na  vysoké  školy pripravujúce  učiteľov, aby  prijímali najlepších  študentov,  aby 

im poskytli čo najlepšie vzdelanie, aby  sa inovatívnym učiteľom nekládli polená pod 

nohy,  ale naopak, aby sa vyhľadávali a  podporovali 

- Informačné technológie  sú  základom nových modelov  učenia  - ich implementácia   

do praxe  nebude  dlho trvať, lebo technické podmienky  sú už  na to  značne 

pripravené  - autoregulatívne učenie  sa  stane „hitom“  najbližších rokov  aj na  

základe  poučenia  z pandémie  -  čím  skôr   to zachytíme,  tým  skôr  môžeme byť na  

seba hrdí 

- Pandémia   otvára nové  výzvy: samostatné učenie  žiakov; domáce vzdelávanie; 

participáciu rodičov na učení  žiakov;  zvýšenie spolupráce   školy a rodičov;  zmeny 

návykov  správania; režim dňa  a sebariadenie,  zvyšovanie odolnosti  voči  záťaži, 

konfliktom, stresom.  Pre  žiakov   zo  znevýhodneného  sociálneho prostredia  by  

mohlo byť jedným z riešení  zavedenie  celodenného   výchovného  systému do  škôl  

a zapojenie   do  edukácie čo  najviac  odborných zamestnancov -  inkluzívnych  

tímov. 

Takto by sa dalo pokračovať  v prezentovaní  návrhov, ktoré  boli  už  vyslovené   aj 

v uvedených reformných projektov   škôl  v krátkej  histórii  samostatného Slovenska. Mali by 

sme  sa  poučiť  z toho, kde  sme  urobili chyby  a kde ich robíme aj teraz. Reforma  školstva  

je veľmi zložitá  záležitosť. Týka sa nielen veľkého počtu učiteľov, odborníkov, žiakov, ale  

aj rodičov  a celej spoločnosti. Ašpiráciou  reformných projektov  bolo uskutočniť  nie 

čiastkové zmeny (novely), ale  uskutočniť  systémové zmeny. A takéto zmeny nie sú len 

zložité, ale  trvajú dlhší  čas, preto  reformu možno chápať  ako proces, a  tento proces  musí 

byť permanentný.  

 

Resumé 

Significant  reform concepts in Slovakia  over  the last 30 years  and their ideas. Four phases 

of  reforms: The  spirit schol, Constantine, the Milenium, Learning  Slovakia...  From 

traditional education  the  search  for  ways  to modern  education:  what  has been declared  

and  what  has  changed. The main problem  areas  - ther diagnosis  and  the possinility  of  

change 

 

      Dr.h.c. mult. Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. 

         Medená  31, 81102    Bratislava 

VŠ DTI Dubnica nad  Váhom, Slovensko 
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K potřebám inovací v oblasti pregraduální přípravy učitelů na vysokých 

školách v České republice 

 

Karel Rýdl 

 

Anotace: Příspěvek přináší nové informace o pojetí nutných změn v pregraduální přípravě 

učitelů na vysokých školách v České republice. Autor vychází z poznání širších 

společenských vývojových proměn v oblasti politických, ekonomických, sociálně kulturních 

problémů, na které by měla příprava učitelů dětí současných a budoucích generací.  Proměny 

přípravy učitelů by měly respektovat nejen současné společenské potřeby, ale i vývojové linie 

obou typů školských systémů, organizovaných buš „shora“ nebo „zdola“. V poslední části 

textu autor nabízí vhled do sice státními orgány nepřijatého, ale systémově důkladně 

připraveného inovativního souboru změn v přípravě učitelů, a to nejen po stránce obsahové, 

ale i organizační. Diskuse o efektivním modelu pregraduální přípravy učitelů pokračuje dále. 

 

Klíčová slova: Proměny společnosti, efektivní inovace, učitel, pregraduální příprava, 

společenská potřeba, konsekutivní model 

 

 

Úvod 

  Lidská společnost se neustále vyvíjí. Stejně tak se vyvíjejí i její jednotlivé složky a 

součásti, mezi nimi i oblast výchovy, vzdělávání a také jejich institucionalizovaná podoba – 

školství a rodinný život. Porozumět vývojovým trendům, vymezit skutečné příčiny a důsledky 

probíhajících procesů a jevů okolo nás, abychom byli schopni rozlišovat výhodné a 

nevýhodné, funkční a nefunkční, efektivní a neefektivní, podstatné nebo povrchně pomíjivé, 

to by měl být úkol vědeckého bádání a zkoumání, stejně tak jako nabízení pravděpodobně 

efektivních způsobů řešení sledovaných problémů pro současnost a blízkou budoucnost.  

 Problémem současné organizace společnosti je zřejmě také to, že vývoj společnosti 

probíhá mnohem rychleji, než jsou některé obory, jejichž vědeckost je stále vymezována 

tradičními kritérii z poloviny 19. století, schopné zvládnout a reflektovat. Projevuje se to 

zejména v oblasti neschopnosti analyzovat nové jevy a zjevné nesmyslnosti zařazovat je do 

tradičních normativně vytvořených škatulek a klišé, používat schválenou terminologii a 

„korektní“ pojmy a postihovat nové jevy v daném oboru efektivními a funkčními metodami 

s cílem zjistit podstatu fungování sledovaného jevu v souvislosti s ostatními jevy a procesy. 

Problémem současného stavu poznávání je ovšem také to, že i když víme, že jevy a procesy 

okolo nás jsou spolu funkčně provázány, v myslích dnes žijících a jen málo se ovlivňujících 

generacích však zůstávají nepropojeny především proto, že je tam máme zatříděné ze školní 

docházky podle jednotlivých oborů, které si stále žárlivě střeží svojí faktickou vědeckou 

uzavřenost a tím i jistou míru výlučnosti. 

 Chceme-li porozumět jakýmkoliv jevům a procesům, musíme sledovat jejich vznik, 

vývoj a současný stav z hlediska historické podmíněnosti. Tím se vyvarujeme šálivých 

sklouzávání do povrchních interpretací, byť tradičně deklarovaných četnými autory a 

v odborné literatuře neustále opakovaných. Potom jistě nestačí posuzovat obsah současných 

změn pouze ze současného hlediska, pokud neuvedeme krátkodobé i dlouhodobé cíle oněch 

změn, z nichž lze potom odvozovat smysl projevu změny v současnosti. Dalším problémem 

je, že chceme-li objektivněji posuzovat současný stav sledovaných jevů a procesů, musíme 

získat patřičný nadhled a odstup od dané problematiky. To znamená, že bychom měli brát 
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v úvahu co možná nejširší poznané souvislosti, byť jsou produktem jiných vědních disciplín a 

zdánlivě s pedagogikou přímo nesouvisí. 

 

Vývojové trendy evropského školství  

 

 Lidská civilizace procházela, prochází a bude procházet vývojovými obdobími, které 

lze odlišovat podle zdroje efektivní tvorby bohatství (zisku, který je zdrojem dalšího rozvoje 

společnosti). Tak po dlouhou dobu žila civilizace v úrovni agrární společnosti, v níž byla 

hlavním zdrojem bohatství půda. Tomu odpovídaly nejen mezilidské vztahy, ale celá 

organizace a struktura společnosti, včetně cílů a úkolů výchovy a vzdělávání. Agrární 

civilizace byla po určité přechodné době, plné tvrdých střetů, bojů, válek, neštěstí a utrpení, 

vystřídána společností industriální, ve které se dominantním zdrojem bohatství stala tovární 

masová výroba zboží. Bylo potřeba uvolnit pracovní sílu, zajistit systém dopravy surovin ke 

zpracovateli a výrobků ke spotřebiteli a zorganizovat výchovu a vzdělávání podle nových cílů 

a potřeb masově se rozvíjející konzumní společnosti. Proměna osvobozeného člověka od 

nevolnictví a poddanství do loajálního občana národního státu byla zajištěna prosazením 

různých forem povinné institucionalizované výchovy, se kterou se pojilo i elementární 

povinné vzdělávání. V Evropě se v přechodném období od agrární k industriální společnosti 

zformovaly a v praxi prosadily dva modely organizace výchovy a vzdělávání, které byly 

řadou evropských států prosazovány i do mimoevropských oblastí: 

 

a) Model prosazovaný mocensky „shora“ především silami, které reprezentovaly ustupující 

agrární společnost (zejména absolutní monarchie ve východní, střední a částečně západní 

Evropě). Tomu potom odpovídala centrálně organizovaná školská soustava s povinnou 

školní docházkou a tvrdou kontrolou plnění podrobných předpisů. Odpovědnost za 

výchovu i obsah a cíle vzdělávání převzala od rodičů většinou státní byrokracie, do 

značné míry podporovaná strukturami zejména katolické církve. Školský systém pak 

prioritně fungoval jako velký vymývač mozků nových generací a určovatel obecné 

pravdy, což bylo a je dosud pro většinu lidí jedině správné a také velmi pohodlné, ale již 

stále méně výhodné. 

 

b) Model prosazovaný „zdola“ rodinami a komunitami podle místních potřeb a možností 

s přihlédnutím k obecně udržovaným mravním postulátům. Odpovědnost za výchovu a 

vzdělávání zůstávala mezi lidmi v obcích, stát se obvykle o všeobecné vzdělání mnoho 

nestaral. Takový model se rozvíjel zejména v anglosaských zemích a ve Skandinávii a byl 

prosazován zejména ideály tehdy progresivní měšťanské podnikatelské vrstvy, a nikoliv 

zastánci ustupující civilizace, přičemž se tento model vyvíjel převážně v oblastech 

s protestantskou náboženskou orientací. Lidé si v těchto oblastech dodnes udržely pocit 

odpovědnosti za výchovu a vzdělávání nových generací, zatímco lidé v modelu a) tento 

pocit postupně ztráceli. 

 

Podle cílů, struktury, obsahu a organizace školství s převládajícími rysy jednoho nebo 

druhého modelu byla potom formulována kritéria a nástroje pro uplatňování kontroly a 

hodnocení efektivity školství a také profesionalizace učitelstva.  

 

Pohled na současné změny  

 

 V současné době prožíváme již několik desítek let přechodné období, v němž se stále 

silněji prosazují prvky nové civilizace, pro kterou se prosazuje pojmenování postmoderní, 

informační, znalostní společnost, protože nejefektivnějším zdrojem bohatství se stává tvorba a 
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obchod s informacemi, ale také s dezinformacemi. Z logiky dosavadních dějin lidstva 

vyplývá, že stejně jako industriální společnost byla připravena pomalým rozvojem agrární 

společnosti, je a bude informační společnost logickým důsledkem projevů industriální 

společnosti posledních dvou staletí. Stále více se ukazuje, že mnohem efektivnějším zdrojem 

zisků (bohatství) než masová výroba zboží na základě drancování přírodních zdrojů se stává 

„výroba“ a distribuce informací. Vizi takové společnosti s jejími ideály (nastupující 

industriální společnost také měla své ideály) potom odpovídá snaha po přizpůsobování se 

společenských struktur potřebám a požadavkům novému společenskému uspořádání. 

Projevem takových snah jsou různé dílčí změny formou reforem, legislativních úprav, které 

ale jen málo zasahují podstatu industriální společnosti, ale i zásadnějšími konflikty válečné 

povahy. Ukazuje se např., že revolučně, tedy okamžitou změnou nelze uspět, protože 

společnost je rozvinuta nerovnoměrně, ale paradoxně lze konstatovat, že kontinuální přechod 

nejrozvinutějších industriálních společenství k informační společnosti ještě prohloubí propast 

mezi jednotlivými částmi světa, což bude nahrávat zastáncům různých „rovnostářsky“ 

orientovaných koncepcí organizace společnosti. To má a bude mít značný vliv i na 

pedagogické myšlení a ideje školských reforem.  

 Z hlediska výše načrtnuté interpretace vývoje lidské společnosti se nám potom jeví 

různé události, které většinou známe izolovaně ze školního dějepisu, zcela nově a logicky 

nám zapadají do výše uvedené „skládanky“ lidské společnosti. Podobně je tomu tak i 

s problematikou vývoje výchovy a vzdělávání. Pokud zůstaneme v zajetí interpretace „krize 

společnosti“, „rozkladu společnosti“, bez pochopení, kam domnělá krize směřuje, jeví se nám 

současný stav jako velký chaos, v němž je prakticky dovoleno vše, tradiční jistoty se bortí, 

zatímco nové jistoty nepřicházejí.  

 Z těchto úhlů pohledu přestává být tradiční systém školství, jeho organizace a vnitřní 

uspořádání funkční a efektivní, protože nestačí, a ani z vlastní podstaty nemůže stačit, 

reagovat na potřeby a požadavky (cíle) prosazující se nové společnosti. Vzniká tedy potřeba 

reforem a změn, které jsou v různých částech světa prosazovány s různou intenzitou a 

s různým úspěchem. Příčina této různosti tkví zase ve vývoji výše uvedených dvou modelů 

systému školství. Zatímco model a) má jen velmi malou šanci na přežití, protože není schopen 

organicky se vnitřně přizpůsobit novým potřebám individualizace, decentralizace a 

pluralizace, model b) v sobě obsahuje řadu možností k přežití, pokud přijme nové požadavky 

jako své cíle a přizpůsobí jim svoji organizaci.  

 Tyto rozdíly se již dnes jasně ukazují v oblasti úspěšnosti prosazování dílčích i 

zásadnější prvků změny formou vzdělávacích reforem a formulací směrů vzdělávací politiky. 

Pro posuzování smyslu jednotlivých opatření pak jen stačí přesně vymezit, kdo a proč 

prosazuje „prvky změny“ a zda se jedná jen o krátkodobé zlepšení tradičního, ale již zásadně 

nereformovatelného systému, nebo zda se jedná o prvek, který má připravené podmínky 

odpovídající již novým požadavkům informační společnosti. Lidé vně i uvnitř školství si sami 

jistě najdou řadu příkladů i z nedávné minulosti a současnosti českého školství. Jak 

z takového úhlu pohledu bude vypadala např. u nás tzv. Bílá kniha s Národním programem 

vzdělávání, schválená vládou v roce 2001? Kdo a proč ji kritizoval? Je snadnější i pochopit, 

co z jejích požadavků dnes zůstalo a je i do budoucna použitelné.   

 

Problémy terminologické 

 

 Pokud věnujeme dostatečnou pozornost i historickému vývoji výchovy a vzdělávání, 

nemůže být pro nás problémem správně používat jednotlivé pojmy typu alternativní škola, 

volná škola, nestátní škola, inovativní škola apod.  

Především se jedná o výklad pojmu “alternativní škola”. Ten je v odborné literatuře velmi 

volný a nikde neexistuje všeobecně uspokojivá definice. Ani existovat nemůže, protože pojem 
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sám je velmi vágní. Alternativní totiž může být jakákoliv škola nebo hnutí vůči jinému hnutí 

nebo škole. Vždy záleží jen aspektech, přístupech a kritériích, která zvolíme, zda jsou určující 

nebo ne. U alternativních škol se jedná o smysl pojmu z hlediska širšího (tedy, že všechny 

školy jsou si navzájem alternativní, protože se navzájem vždy v něčem liší – ve zřizovateli, 

programu, barvě střechy, architektonické úpravě, velikosti učeben nebo počtu vycpanin 

v kabinetech. Z hlediska užšího se ovšem jedná jen o ty školy, které byly označovány pojmem 

“alternativní” od 70. let minulého století, v období nespokojenosti veřejnosti s obsahem a 

organizací veřejného školství a zakládání škol podle představ určitých skupin veřejnosti. 

Z tohoto hlediska vůbec nehrál prioritní roli zřizovatel nebo barva střechy, ale jen a jen 

pedagogický přístup. Alternativní školy jsou potom ty, které pracují jinak než školy tradiční 

(rodiči odmítané) na základě partnerského přístupu k dětem a respektu k jejich individuálním 

představám. A je pak úplně jedno, zda se jedná o školy státní, soukromé, veřejné, či volné.  

Protože se již podobné dílčí zkušenosti objevovaly v pedagogické praxi výuky v řadě škol 

s reformním nebo pokusným programem z počátku 20. století, velmi rychle se zařadily mezi 

alternativní školy i školy montessoriovské, jenské, daltonské, freinetovské, decrolyovské, 

lietzovské a částečně i waldorfské. Postupné chápání nových potřeb a zaměření vzdělávání 

vedlo potom v posledním dvacetiletí 20. století k jisté k renesanci těchto škol, zejména 

v zemích, kde byla nespokojenost se školstvím největší, což bylo zpočátku často doprovázeno 

zakazováním alternativních škol, policejními a soudními obstrukcemi apod. Vzhledem 

k postupnému prosazování  postindustriálního vývoje společnosti se řada prvků “alternativní 

pedagogiky” dostala do běžné praxe i ostatních škol, kde podle podmínek buď odumřely, 

přežívají nebo se úspěšně rozvíjejí. V současné době již problematizuji používání tohoto 

pojmu vůči školám, protože český Zákon č. 561/2004 Sb. umožnil převratnou kurikulární 

novinku v podobě zrušení pojmu osnovy, který se v českém školství uplatňoval od počátku 

19. století, a jeho nahrazením pojmy rámcového vzdělávacího programu (RVP) a školního 

vzdělávacího programu (ŠVP). Což dodnes znamená, že si každá škola může vytvořit v rámci 

RVP školní program s řadou didaktických a organizačních jevů známých z alternativních 

škol. Osobně prosazuji nahradit pojem alternativní školy pojmem školy efektivní.      

  Druhým pojmem, kterému budeme věnovat pozornost je pojem „inovace“ v oblasti 

vzdělávání. Počáteční nadšení ze zejména ekonomicky a informačně prospěšné globalizace, 

která výrazně ovlivnila tradiční provinciální charakter ostatních oblastí společenského života, 

nutně vyžadovala, aby si země a národy vyměňovaly myšlenky, nápady a navzájem se 

"znovuobjevovaly". Tento narůstající jev převrací charakteristické kultury a nutil jednotlivé 

země činit dlouhodobá politická rozhodnutí se stále větším ohledem na vlastní nižší správní 

celky a přirozené regiony. Vzdělávací politiky vyspělých a ekonomicky stabilizovaných států 

západní Evropy začaly ovlivňovat další země, které byly s těmito rozhodnutími 

konfrontovány. Můžeme to např. vidět v rozšíření inovačních procesů ve středo- a 

východoevropských zemích po rozpadu sovětského impéria jako výraz liberalizace ekonomik, 

kapitalismu a pluralitní demokracie. Problémem současnosti zřejmě ovšem je, že tyto postupy 

jsou využívány nedostatečně vzhledem k informační společnosti a stačí nám, že se jimi 

přibližujeme technologické úrovni rozvinutých zemí, která ji ale v současnosti již opouští. 

Zdá se, že dostatečně neumíme zharmonizovat procesy vícerychlostního „technologického 

dohánění“ a zároveň „držení kroku se současnými změnami ve světě“.  

 

Poznávání širokých souvislostí 

 

  Poslední desetiletí minulého století je v oblasti výchovy a vzdělávání charakterizováno 

horečnatou snahou po všestranné realizaci nejrůznějších představ, návrhů, koncepcí, modelů a 

systémů, které by mohly vést k efektivnějšímu využití možností současných školských a 

vzdělávacích systémů. Protože praxe 70. a 80. let jasně ukázala, že nelze pouze využívat 
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vnitřního potenciálu vzdělávací sféry (zvláště motivačního angažmá učitelstva) a ani spoléhat 

na přímou podporu ostatních společenských sfér (z hlediska makroúrovně stejně 

problémových), objevuje se jako další možné řešení nakupených problémů cesta, která 

využívá poznávání velmi širokých vzájemných souvislostí mezi vzděláváním, školstvím a 

dalšími společenskými sférami, zejména sférou ekonomickou. Na jejich základě jsou 

mezioborovými vědeckými týmy doporučovány kroky, které přímo, ale většinou nepřímo 

vedou k řešení jednotlivých společenských problémů, což může pozitivně ovlivňovat i 

problémy vzdělávací sféry. 

 

Vliv hodnotové orientace 

 

  Pokud chceme pochopit a rozumět obecným vývojovým tendencím v oblasti školství a 

vzdělávání vůbec, musíme se snažit rozumět i mnohem širšímu společenskému vývoji, který 

utvářel minulou i současnou hodnotovou orientaci lidstva. Hodnotová orientace společnosti 

měla a má stále významnější vliv na celkové změny v oblasti vzdělávání a školství vůbec. V 

četných poválečných vědeckých pracích předních filozofů a přírodovědců (např. P. Ricoeur, 

F. Capra, C. F. von Weizsäcker, J. Patočka nebo M. Friedman) se objevuje snaha najít kořeny 

orientace společnosti zejména na materiální sféru a hmotné požitky, jejichž projevem je dnes 

již rozbujelý způsob konzumního života provázený rostoucí společenskou pasivitou 

ekonomicky aktivních jedinců, a to hlouběji, než jen v celkové ateizaci nastupující 

industriální společnosti koncem 18. století. Kořeny se nacházejí již v renesanci, která poprvé 

významně otřásla jistotou ideje světa a začala obracet pozornost společnosti na hmotný 

blahobyt, výrobu a hromadění předmětů, umožňující pohodlnější život s mnohem většími 

životními jistotami. Určitou obhajobu některých těchto projevů potom připravila reformace a 

její protestantismus, snažící se o kompromis obou již protichůdných světů (materiálního a 

duchovního). Zde se asi lámala všeobecná hodnotová orientace lidské společnosti. Tato 

materialistická orientace vedla také k současné vysoké agresivitě, necitelnosti a neurotičnosti 

lidské společnosti, které totalitní společnosti 20. století nepřivedly sice na svět, ale výrazně 

urychlily jejich rozšíření. F. Capra hovoří o špatně naprogramované společnosti.  

 

Tendence ve vzdělávání 

 

  Eliminaci podobných projevů lidské společnosti má potom za úkol vzdělávací a 

výchovná sféra, na kterou je vyvíjen velký společenský tlak (prevence, pozitivní hodnotová 

orientace), aniž jsou této sféře poskytovány odpovídající podmínky a preference. Škola je ale 

tradičně svojí funkcí obrácena více na předávání minulých tradic, a nikoliv na formování 

budoucího pohledu na svět a nemůže ani z jiných důvodů tuto společenskou objednávku 

naplňovat. Dochází tak k rozporům, které jsou definovány jako krize výchovy současné 

společnosti. Tak se snaha po změně funkce školy i pod vlivem proklamovaného globálního 

myšlení jeví jako další obecná tendence 20. století. Třetí obecnou tendencí v oblasti 

vzdělávání se ve 20. století ukazuje být snaha po zvýraznění odborného vzdělávání jako 

důsledek diktátu ekonomického sektoru. Projevem toho je zvýšená "hmotná" pozornost 

pestrému rozvrstvování odborných škol, a to na úkor univerzálního základního vzdělání. 

Teprve v posledních letech lze pozorovat jisté kompromisní úspěchy občanských iniciativ po 

eliminaci dravého rozvoje odborných a pragmaticky profesionálně orientovaných škol, jejichž 

návrhy jsou mnohdy přejímány i do všeobecných vzdělávacích reforem některých států 

(Německo, Nizozemí, Dánsko, USA apod.) Jedná se o tzv. integrované školy, prosazování 

humanistické pedagogiky, uvolnění mnohočetnosti vzdělávacích cest v oblasti všeobecného 

vzdělávání (alternativní a reformně pedagogické školy), prodlužování povinné školní 

docházky apod. 
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Poslední obecnou tendencí, která výrazně ovlivnila podobu školství ve 20. století, je stále se 

rozšiřující demokratizace vzdělávání ve smyslu zvyšování pestrosti nabídky vzdělávacích 

obsahů, metod a forem práce a organizace možnosti volby nejrůznějších cest vedoucích k 

získání požadovaného vzdělání. Konkrétně se tato tendence projevuje pluralizací školství, 

podporou reformně pedagogických a alternativních způsobů vyučování a ústupu od masových 

forem práce k formám individuálním či skupinovým. Smyslem potom je zvýšit nejen aktivitu 

jednotlivce, ale zejména jeho zodpovědnost za úroveň vlastního vzdělání, za vlastní kultivaci. 

Jednalo-li se reformnímu pedagogickému hnutí na počátku 20. století nejprve o to, aby 

eliminovalo negativní projevy autoritářského (napoleonského) státního reglementu a na 

základě rozvoje občanských práv poskytlo prostor pro rozvoj práv dětí, tak na konci stejného 

století stojíme před zcela odlišnou situací. V rozvíjející se demokracii s mechanismem 

volného trhu je jednotlivec stále více vyvazován z tradičních a sociálních vazeb a jako 

všechno ostatní je i on vystavován tlaku tržních mechanismů. V evropském společenském 

modelu se stále více prosazuje pedagogicky využitelná idea svobodného jedince, která je silně 

konfrontována se snahou zajistit především bezpečnost občanů, zvýšením požadavků na jejich 

centralizovanou kontrolu související s „odevzdáváním“ části občanských práv mocenským 

strukturám. Každý z nás je tak nucen budovat svoji vlastní identitu z nabídek životního stylu 

spotřební společnosti, což je úkol, který vzhledem ke ztrátě závazných orientačních bodů a 

norem a k pestrosti nabízených (vnucovaných) možností vytváří permanentní tlak na vlastní 

rozhodování. Již téměř nic není pevně vázáno na tradice nebo obecně uznávaná pravidla, 

téměř vše je v pohybu a je také zpochybňováno. Neustále se nově rozhodovat, to je rub 

zdánlivě neomezené svobody, což vyvolává potřebu nových obsahů a forem řízení všech 

společenských sfér, tedy i vzdělávání a školství. 

     

Pojem „inovativní škola“ 

 

  O co tedy jde? Je to zdánlivě jednoduché, vyžaduje to jen velmi přesně rozlišovat, z 

jakého úhlu pohledu a proč určitý jev sledujeme a vyhodnocujeme. Pokusím se to vysvětlit na 

jevu „inovativní škola“. Osobně s tímto pojmem nesouhlasím a navrhoval jsem před časem 

jeho nahrazení pojmem „inovující se“ škola, protože inovaci nevnímám jako cílový stav, ale 

jako stálý proces obnovy, nejenom povrchního zlepšování. A tu jsme u jádra věci. Pokud 

budeme ztotožňovat inovaci s pojmem modernizace a zlepšení, dostaneme se do neřešitelného 

sporu, který pojem je tedy ten správný. Tato cesta je z hlediska výkladu a členění pojmů 

podle mého názoru neefektivní, protože pojmům chybí jejich ukotvení ve společenském 

kontextu. Pokud přijmeme jako základ pro výklad pojmu společenský kontext jeho vzniku, 

jeví se nám situace v pojmosloví zcela jinak.  

 

Zlepšující se škola není škola inovativní 

 

  Industriální společnost potřebovala školu, která se ukázala být pro další rozvoj 

společnosti, postavený na nových technologiích a uvolnění omezujících vazeb lidské 

individuality k celku, velmi neefektivní. Ovšem jsme v období, kdy nová společnost 

(informační) teprve vystrkuje růžky, i když stále citelněji, proto i škola efektivní pro 

industriální společnost má stále určitý potenciál další existence (nejen na základě principu 

setrvačnosti jevů, ale i vlastního zlepšování), zejména je-li stále ještě systémově podporována 

širokými vrstvami veřejnosti a státem. Zlepšení uvnitř tradiční školy ovšem odmítám 

označovat za inovace, pokud nejsou těmito změnami dotčeny zásadní existenční principy 

školy z období industriálního rozvoje společnosti. Změny pouze krátkodobě a jen dílčím 

způsobem „zlepší“, „zmodernizují“, „zefektivní“ tradiční školu. Toto byla cesta, kterou šla 

např. didaktika reformního pedagogického hnutí v počátcích svého vývoje (mám na mysli 
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rozvoj činnostních forem vzdělávání). Pak sice můžeme hovořit o moderní škole, efektivní 

škole nebo i „dobré“ škole, ale není to fér vůči již existujícím školám a hnutím, které jsou 

postaveny na principech, jež chce akceptovat a podporovat nově nastupující informační 

společnost. Tyto školy nazývám inovujícími (inovativními) a pro mě jsou potom všechny tyto 

školy z hlediska perspektivního vývoje společnosti dobré. Potom platí teze, že „dobré školy 

jsou pedagogicky inovujícími školami – pedagogicky inovující školy jsou dobrými školami“. 

Vnitřní proměna školy je dobrá věc a potřebná pro současnou chvíli, ale nestačí pro zásadní 

proměnu vzdělávacího systému pro potřeby budoucnosti. Ale nechme již tyto spory o pojetí 

pojmu inovace, protože zastánci tradiční školy budou jakékoliv její zlepšování a modernizaci 

nadále vydávat za inovaci, i když v zásadě se bude jednat jen o dílčí změnu, která nezasahuje 

podstatu školy. Podstatu školy změní především vnější podmínky a tlak ekonomiky, a to u nás 

zatím není ani pro politiku žádoucí téma.  

 

Skutečných inovací probíhá málo     

 

  Pokud nebudeme hodnotit současné změny z hlediska těchto (nových) priorit, vždy se 

nám bude zdát, že se změn ve školství (tedy industriálním) děje až příliš, a že jsou rychlé a 

zásadní a že péče společnosti o rozvoj vzdělanosti je dostatečná. A to je právě, alespoň u nás, 

velký omyl. Skutečných inovací u nás neprobíhá vůbec mnoho, spíše velmi málo. Ale jsou, 

zatím většinou v obalu a strukturách tradičního systému (např. domácí vzdělávání, e-learning, 

prosazování individualizace vzdělávací cesty, on line učení dětí, jehož obsahem je většinou 

jen přenesení školní didaktiky do rodiny žáka (dítěte), apod.), ale ten bude stále více atakován 

efektivními učebními metodami a formami, na které již tradiční škola s tradičně 

vzdělávanými a připravovanými učiteli nebude stačit vůbec, ani po umožněných dílčích 

zlepšeních.  

  Pojem „inovace“ je dítětem tržní ekonomiky. U zrodu inovační politiky stál český 

rodák z Třešti u Jihlavy Josef Alois Schumpeter.
1
 Inovační politika byla rozvíjena zejména po 

ukončení druhé světové války a je totožná se společností rozvíjející podnikatelský duch, 

tvořivost a představivost, ochotu riskovat. Ještě v pozdním středověku se dívali na zavádění 

novinek jako na kalamitu, zosobňující zlo a ohrožující stabilitu institucí, zejména církevních 

tím, že hrozilo nebezpečí nahrazení moci církevní mocí světskou. Lidstvo si tím ale zpočátku 

velmi nesměle a později stále hlouběji rozvíjelo schopnost tvořit, což předtím byla výsada 

Boha, a od té doby začal být charakter společnosti významně měněn.  

Lidé získávali stále širší autonomii a začali prezentovat své názory a jejich originalitu, což byl 

zdroj, který měnil zatím zdánlivě neměnný a pevně stanovený společenský pořádek. Místo něj 

stanuli v centru dění jednotlivci jako subjekty své vlastní budoucnosti a společnosti, kterou 

budovali. Oporou jednotlivců se stala myšlenka vědeckého a technologického pokroku, neboť 

ta zapustila kořeny, a paralelně s ní myšlenka sociálního pokroku. Je-li spotřeba rozvinutá, a 

tudíž i podniky, jak tvrdí teorie, bude to dobré pro lidstvo. Teprve nedávná historie však tento 

utěšeně se rozvíjející model zpochybnila. 

 

Problém transformace vzdělávání je komplexní 

                                                 
1
 Josef Alois Schumpeter (1883-1950) byl prvním rakouským ministrem financí, profesorem ekonomie na 

univerzitě v Bonnu a na harwardské univerzitě v USA a stál také u počátků japonského poválečného 

rozmachu. Schumpeter rozpracoval teorii o kritickém vlivu inovací v oblasti tvorby zisku z kapitálu, který 

nezastaral a není opotřebovaný. Schumpeter formuloval proces stálé obnovy (inovace) kapitálových zdrojů 

jako paradox „tvořivé destrukce“ (creative destruction). Po jeho smrti bylo toto pojetí inovace opuštěno tím, 

že inovace byla vyjmuta z procesu „tvořivé destrukce“ a začala se klást na stejnou úroveň drobných 

nápravných opatření a dílčích zlepšení. Tím byla a dodnes je podstata funkce inovace nesprávně chápána a 

pojímána. Teprve pod vlivem globálních tlaků se ekonomové opět vrací k Schumpeterově pojetí inovace jako 

zásadní změny v řetězci „tvořivé destrukce“.   
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 Problematika inovace a změny v oblasti výchovy a vzdělávání byla středem zájmu ve 

většině zemí přibližně od konce druhé světové války. I přes tak dlouhou pozornost jsou 

otázky, které byly v průběhu desetiletí vzneseny, citlivé, komplexní a stále aktuální. To je 

důvod, proč je toto téma tak zajímavé a přitažlivé, neboť stále v sobě obsahuje prakticky 

všechny základní problémy ve vzdělávání. Nejen každá nová generace, ale v řadě zemí již i 

každá nová vládní garnitura se pokouší předkládat vlastní odpovědi na stále stejné otázky 

typu: Inovace pro koho a proč? Které aspekty vzdělávacích systémů je potřeba změnit? Jak by 

měly být změny realizovány a s využitím jakých zdrojů? Jaká role by měla být přidělena 

různým účastníkům a v jakém časovém rozsahu?  A na závěr, proč je tak těžké změnit 

vzdělávací instituce a obzvlášť přípravu učitelů? Kladení těchto otázek automaticky znamená 

ptát se na hlavní dimenze vzdělávání, včetně cílů a kurikula, vztahů mezi činiteli a dopadem 

vzdělávání.  

  Otázka transformujících se systémů vzdělávání je komplexní, neboť ovlivňuje 

charakter řízení budoucnosti našich společností. Stále více zemí věnuje každoročně vyšší 

podíly hrubého domácího produktu na vzdělávání: Proč? Za jakým účelem? Co chtějí získat? 

Jaká bude návratnost vložených investic? Je možné vybudovat spravedlivější společnost 

s vyšší kulturní úrovní tím, že se změní vzdělávací systém? Jak bychom to měli zajistit? 

Všechny tyto otázky jsou považovány (a to všemi politickými subjekty) za zásadní v každé 

vyspělejší společnosti, a začínají překrývat ty, které se týkají změn bezprostřední praxe 

školního vzdělávání, jejímž nositelem je především učitelem. 

  Závěrem této části bych chtěl ještě poskytnout pár podnětů k přemýšlení. Jsou 

inovativní školy skutečně školami budoucnosti, nebo se nám to z našeho malého odstupu jen 

zdá? Co když masové školství již nebude hrát v oblasti vzdělávání za několik desítek let 

vážnější a rozhodující roli?  Jsou školy, které nyní označujeme za alternativní, automaticky 

také inovativní? Myslím, že se situace oproti počátkům 90. let značně změnila. Dokážeme 

dnes již skutečně odhadnout, které znaky a procesy jsou inovující a které jsou inovující jen 

zdánlivě na základě jevové podobnosti, ale spíše zlepšují již jen setrvačností dobíhající 

masové školství?  

 

Je pedagogika jako věda v krizi? 

 

  Velmi častým společným jmenovatelem vymezování charakteristických znaků 

současného světa je pojem „globální krize“. Nechci se věnovat diskusi nad problémem, zda 

tento pojem je schopen obsáhnout širokou pestrost problémů, které dnešní svět zahrnuje, 

mým záměrem je podívat se blíže na problém jedné vědní disciplíny, která je jako vše ostatní 

v lidské společnosti současnými problémy globálního charakteru velmi silně zasahována a 

ovlivňována, a zda ovlivňuje pregraduální přípravu učitelů.  

  Současnou krizi můžeme vnímat i jako výsledek stavu nebo úrovně našeho poznání 

světa, kdy již dokážeme řadu latentních problémů přesně identifikovat a definovat. Možná, že 

hledání příčin a zdrojů evidovaných a definovaných problémů nám umožní sebereflexí pohled 

na dílčí jevy a otevře nám příležitosti k usnadnění komplexního řešení problémů novým 

paradigmatem, přičemž dílčí pokusy o prosazení tohoto paradigmatu již pedagogická věda 

několik desetiletí na základě vědeckého empirického výzkumu nabízí. Pokusím se hledat 

odpovědi na následující otázky. Je korektní hledat příčiny krize v úrovni vědění a poznání? Je 

pedagogika skutečně v krizi a pokud ne, tak co je vlastně v krizi z hlediska např. předmětu a 

cílů pedagogiky? Nakolik směšujeme a možná i ztotožňujeme cíle pedagogiky jako vědy s cíli 

a snahami operacionalizovaných a institucionalizovaných procesů v oblasti výchovy a 

vzdělávání?     
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  S pojmem „krize“ se setkáváme již několik desetiletí téměř ve všech sférách lidského 

života. Pojem jednotlivým novým generacím již natolik zevšedněl, že se stal téměř symbolem 

současné doby, který již neprobouzí ani strach či dlouhodobější obavy. „Je-li krize všechno, 

není krizí vlastně nic“, prohlásil André Glucksmann.
2
 Všední a nadměrné používání, či spíše 

zneužívání pojmu „krize“ také zploštila a posunula jeho sémantický význam v různých 

oblastech soukromého i společenského života, včetně různých vědních disciplín. 

  Podíváme-li se, z jakých etymologických základů byl pojem „krize“ vytvořen, 

zjistíme, že řecké slovo krino znamenalo vybírat, posuzovat mezi dvěma obsahově hraničními 

nebo protichůdnými variantami. Okamžik volby jedné z variant, tedy rozhodující chvíle pro 

řešení dalšího postupu, byl v antickém Řecku označován pojmem krisis. Tento obsah pojmu 

se udržel dodnes a byl obohacen nebo rozšířen, či rozmělněn dalšími synonymickými 

významy, jako např. obtížná situace (osobní život), bezvýchodný stav (psychiatrie), 

rozhodující obrat (veřejný život, politologie), průlom (válečnictví), tíseň (osobní život), náhlá 

změna, bod obratu (medicína, chemie), okamžik vrcholného rozporu protikladných sil 

(literatura, drama), změna  stavu k horšímu (ekonomie), apod. J. Pechar charakterizuje  pojem 

krize jako určitou  kontinuitu lidského bytí ve smyslu nevyhnutelného jevu lidské civilizace.
3
 

Krize tedy do lidského života patří a nelze je  odstranit ve smyslu zlepšení života, jedině snad 

ve smyslu omezení a umrtvení života. Německý filozof Carl von Weizsacker vymezuje krizi 

v rámci společenského života s pomocí pojmu „rovina“, kterým rozumí to, co funguje a 

existuje v klidu. Pokud nastane situace neklidová, tedy krizová, je řešena zavedením nového 

paradigmatu, tedy nového zásadního modelu, systému či názoru, kterým se otevírá nová 

rovina vývoje společnosti.
4
 Příčiny zavedení nového paradigmatu jsou časem zapomenuty, a 

proto dochází k opakování chyb a slepých cestiček. Omezování poučitelnosti vzhledem k 

parciálním zájmům části společnosti by mohla být výzkumem doložitelná.  H. Ahrendtová jde 

při výkladu pojmu krize ještě dále, když sděluje, že krize je situace, kterou subjektivně 

vnímáme jako zhoršující a přesahující naše schopnosti a možnosti zvládnout danou situaci. 

Krize vede ke změně způsobu chování a nese v sobě možnost zásadní změny. Krize je tedy 

zároveň nebezpečím i příležitostí.
5
 Na vnímání krize z hlediska subjektivních emocí každého 

jedince upozorňuje také řada publikací psychologického charakteru. Ovšem my se budeme 

věnovat pojmu krize ve vědní disciplíne zvané pedagogika.    

  Nejprve bych rád sdělil svůj pohled na některé pojmy, se kterými se běžně v médiích i 

odborné komunikaci operuje. Jde o pojem vědeckosti, vědění a poznání, vědy. Vědeckost 

chápu jako co možná nejhlubší a nejširší vhled do sledovaného jevu či procesu, jejichž 

existence se neustále proměňuje. Zachycování tohoto stavu a jeho změn je úkolem a cílem 

vědních disciplín, které k tomuto účelu vyvíjejí speciální metody a formy umožňující 

poznávání. V době nebývalého rozmachu a rozvoje tzv. přírodních věd v průběhu první 

poloviny 20. století představila filozofie nový pojem. Začalo se hovořit o „krizi věd“. Hlavní 

příčinou zavedení tohoto pojmu potom byla prohlubující se metodologická bariéra mezi tzv. 

vědami přírodními a tzv. vědami společenskovědními a humanitními. Metodologická 

nedostačivost pak způsobovala neschopnost vědních disciplín přinést přesné a jednoznačné 

odpovědi na základní otázky. Zejména fenomenologové začaly poukazovat na smysluplnost 

pojmu „svět života“ nebo „žitý svět“(Lebenswelt) pro překonávání rozporu mezi vědou a 

                                                 
2 André Glucksmann: „Moderní Evropu charakterizuje pojem 

krize.“ In. 

http://www.presseeurop.eu/cs/content/article/26269

21. 5. září 2012 
3
 Srov. J. Pechar: Pojem krize v dnešním myšlení. Praha: Filosofia 1992, s. 13. 

4
 C. F. von Weizsacker: Člověk ve svých dějinách. Praha: 1993, s. 58. 

5
 H. Ahrendt: Crísis in Education. In: Between Past and Future. Eight Exersise in Politoval Thought. New York: 

The Viking Press 1961. 

http://www.presseeurop.eu/cs/content/article/2626921.%205
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reálně žitým (prožívaným) světem. Patočkova koncepce „přirozeného světa“ je pokračováním 

Husserlova pojmu „Lebenswelt. Věda je nedílnou součástí přirozeného světa, a jde jen o to, 

jakým způsobem nám předkládá obraz světa ve vztahu k lidskému životu a jak patří věda do 

lidského světa vůbec. V současné době je hledána pomocí fenomenologických studií míra 

možností kritické sebereflexe vědních disciplín.
6
  

Soustředíme-.li se na vývoj vědeckosti disciplíny zvané pedagogika, přičemž pomíjím nyní 

argumenty diskuse o nevědeckosti této disciplíny, je nutné si uvědomit, že naši předchůdci 

nastavili této disciplíně svými vizemi velmi vysoké cíle a obtížně naplnitelné úkoly (např. 

Komenský, Pestalozzi nebo Herbart svým výchovným vyučováním, které dosud nedokázalo 

plně využít ani dědictví reformně pedagogického hnutí, které bylo budováno již na novém 

paradigmatu pojetí dítěte a poznávání). Tím, že jsou tyto cíle reálným vývojem společnosti 

v praxi málo uskutečnitelné, je disciplíně „pedagogika“ přisuzována značná míra viny, která 

se projevuje v pojmech jako krize pedagogiky, krize výchovy, krize vzdělávání či krize 

poznávání. Média stále více hovoří o tzv. krizi vzdělávacích či jen školských systémů. Ptám 

se zcela vážně, jak se tomuto tlaku, který se v jiných společenskovědních a humanitních 

disciplínách tak silně jako u pedagogiky v obviňování za neutěšený stav praxe neprojevuje, 

umí pedagogika bránit a čím mu čelí.  

  Z hlediska pohledu na dosavadní vývoj pedagogického myšlení a jeho vědecké reflexe 

mohu konstatovat, že si nemyslím, že by vědní disciplína zvaná pedagogika byla v krizi, tedy 

v okamžiku zásadního obratu či paradigmatického rozhodnutí. Naopak pedagogika jako věda 

již prokázala mnoha empirickými postupy, že nové pojetí osobnosti dítěte a změna jeho 

chápání, ovlivňující proměnu didaktických přístupů, je mnohem efektivnější než předchozí 

manipulativní a direktivní přístupy v oblasti výchovy vzdělávání. Nemyslím si, že za to, že 

tyto již více jak 100 let definované a výzkumy potvrzené návrhy na řešení pedagogických 

problémů v oblasti výchovných a vzdělávacích procesů v běžné životní praxi, může 

pedagogika jako věda. Ta naopak svoji funkci plní, ovšem nabízené vědění není společnost, 

prostřednictvím vlastních řídících orgánů a institucí schopna účinně aplikovat, a to i 

v případě, že dílčí pedagogické disciplíny nabízejí pro aplikační sféru empiricky výzkumně 

ověřené návrhy řešení (např. tzv. kritická pedagogika). Co všechno by měla pedagogika jako 

věda ještě dělat? Má dost svých vnitřně provozních předmětů zkoumání, které sice neuvádějí 

disciplínu do stavu krize, ale jsou vážnými předměty výzkumné činnosti. Jedná se např. o 

zpřesňování terminologie, o definování nových metodologických postupů pro dosahování 

ambiciózně formulovaných cílů, či o vymezování vztahu k dalším vědním disciplínám.   

  To, co je přisuzováno pedagogice jako vědě v krizi, tedy neefektivnost výchovných a 

vzdělávacích procesů v běžné každodenní praxi, bych chtěl porovnat s podobnou 

problematikou v jiných disciplínách, kterým ale pojem vlastní krizovosti přisuzován není. 

Vezmeme-li si např. ekologii jako vědu o životním prostředí, není v krizi ekologie jako věda, 

ale jen a jen aplikace ekologického poznání do běžné praxe, které by např. výrazně ovlivnily 

dosavadní rozdělování zisků z výroby a výrazně by výrobu prodražily. Vezmeme-li si jako 

další příklad botaniku, nikdo asi nehovoří o tom, že botanika je v krizi, i když denně vymírá 

několik rostlinných druhů a vědci se stále snaží zpřesňovat systematiku rostlin, čímž u řady 

druhů vzniká několik synonymních označení. Jako výsledek vědeckého bádání je to 

chvályhodné a všeobecně uznávané, protože botanika se nesnaží ovlivnit běžnou praxi např. 

potravinářského nebo spotřebního průmyslu. Jako poslední příklad nabízím medicínu. 

Málokdo by asi tvrdil, že medicína není vědou. Přitom jejím cílem není definovat a 

klasifikovat nemoci, ale léčit je, tedy cíle jsou především aplikační. A stále umírají lidé a plno 

věcí v oblasti zdraví se nedaří mít pod kontrolou. Nikdo ale netvrdí, že medicína je v krizi, ale 

že využitelnost výsledků medicínského výzkumu je nedostatečná. Stejnou paralelou je i 

                                                 
6
 Srov. např. P. Kouba, K. Trlifajová, B. Velický: Spor o přirozený svět. Praha: Filosofia 2010. 



Pedagogika a andragogika  I. (vedy o výchove a vzdelávaní)  

 

26 

 

situace v pedagogice. I když se ve světě hodně píše o krizi pedagogiky, v drtivé většině se 

myslí na krizové projevy neefektivity výchovných a vzdělávacích procesů, vycházejících 

nebo spočívajících ještě na tradičním a empirickým pedagogickým výzkumem překonaném 

paradigmatu. Do jaké míry proč by za to měla pykat pedagogika jako věda? Je obviňována 

z krizovosti snad věda právnická jen proto, že se ve společnosti stále objevuje určitá míra 

kriminality?  

Jaká pedagogika a didaktika dnes ovlivňuje prakticky, nejenom informativně, myšlení a 

chování budoucích učitelů, do jaké míry je jejich profesionalita umožněna právě potřebou 

vyšší míry praktické komunikace studentů učitelství s dětmi (žáky), a jak efektivní bylo 

nahrazení cvičných škol při rušených učitelských ústavech a jejich nahrazování praxí studentů 

v běžných školách při zakládání vysokoškolských ústavů jako součásti „zvědečtění“ 

pregraduální přípravu učitelů?  

 

Pokusy o zásadní proměnu pregraduální přípravy učitelů pomocí využití netradičních 

modelů 

  

  Od počátku 90. let minulého století se řada oborníků z fakult připravující učitele, čím 

dále tím častěji i ve spolupráci se zkušenými praktiky z regionálního školství a některými 

neziskovými organizacemi, i pod vlivem zahraničních inspirací, snažila prosazovat v oblasti 

pedagogické teorie (zejména pedeutologie) a praxe (ve spolupráci s řadou ředitelů a učitelů 

inovativních škol) u nás zatím neuskutečňovaný model tzv. konsekutivní přípravy učitelů na 

vysokých školách, který se snažil koncem 40. let minulého století uvést do praxe tehdejší 

koryfej reformních snah v oblasti školství, Václav Příhoda. V posledních třech letech 

připravila skupina takových odborníků z Univerzity Pardubice, Masarykovy univerzity v Brně 

a prestižní zkušené neziskové organizace Učitel naživo od dob Příhody vzhledem 

k současným potřebám aktualizovaný studijní program učitelství magisterského typu a 

profesního charakteru, nikoliv akademické podoby. Dovolím si nyní ocitovat podstatné 

pasáže z textu prof. Vladimíry Spilkové, která provedla hlubší analýzu neúspěchu prosazení 

tohoto programu přípravy a reakce na chystanou novelu zákona č. 563/2004 Sb., který by po 

přijetí umožnila opakovat chybu z minulého desetiletí totiž umožnit učitelsky ze zákona 

nekvalifikovaným lidem vyučovat ve školách s povinnou školní docházkou, pokud si do tří let 

doplní pedagogické a psychologické vzdělání, např. formou doplňkového pedagogického 

studia. 

  Dvouleté navazující magisterské studium je určeno pro absolventy akademicky 

zaměřeného bakalářského studia oboru 
7
, kteří v magistru už nechtějí pokračovat v oborovém 

studiu, ale chtějí se dále věnovat přípravě na učitelskou profesi. Jsou to studenti, kteří si hned 

po maturitě nevybrali učitelské studium, přestože mají často bohaté zkušenosti z práce 

s dětmi. Pro tyto bakaláře se solidní znalostí oboru nabízí program kratší cestu k učitelství, 

než je tradiční pětileté studium na pedagogické fakultě. A to v podobě výrazně profesně 

orientovaného, dvouletého studijního programu, který je intenzivní, koncentrovanou 

přípravou na profesi (v celé její šíři a závažnosti) provazující pedagogicko-psychologickou a 

oborově didaktickou složku s reflektovanou učitelskou praxí.  

  Specifika profesního modelu studia učitelství vyniknou v kontrastu s tradičním 

akademickým modelem, v němž dominují teoretická příprava, oborové znalosti na úkor 

profesních, obsahující nízký podíl praxe (10 %) odtržené od teoretického studia a velké 

množství atomizovaných studijních předmětů. V profesním modelu je několikanásobně vyšší 

podíl praxe (ve vyspělých zemích je to 20 – 40 %). Praxe je průběžná po celou dobu studia, 

                                                 
7
 Náš program byl určen pro budoucí učitele v osmi oborech – matematika, fyzika, chemie, IT, 

přírodopis/biologie, český jazyk a literatura, dějepis, výchova k občanství.   
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reflektovaná a s mentorskou podporou. Praktické zkušenosti studentů v roli učitele jsou 

východiskem pro veškerou i akademicky orientovanou výuku.  

  Pro funkční propojování teoretické složky přípravy s reflektovanou praxí je důležitá 

intenzivní spolupráce fakulty se školami (význam učící se komunity), příprava učitelů z praxe 

na provázení studentů učitelství a mentoring, zapojení špičkových praktiků do výuky na 

fakultě apod. I zde jsme v souladu s teorií i praxí ve vyspělých zemích, neboť 

profesionalizace přípravy učitelů je klíčovým trendem v řadě z nich, např. v Nizozemí, 

Anglii, Finsku, Norsku, Belgii, Kanadě, USA.   

  Naše inovativní koncepce studia je založena na pojetí učitelství jako pomáhající 

profese, což znamená připravovat budoucí učitele na nové role: učitel jako průvodce žáků na 

vzdělávací cestě; pomocník a podporovatel v dosahování osobního maxima v rozvoji každého 

žáka; diagnostik, který umí poznat individuální předpoklady, možnosti a potřeby svých žáků; 

reflektivní praktik, který do hloubky přemýšlí o žácích, své práci, jejím smyslu a výsledcích 

s cílem ji zlepšovat; člen profesní, navzájem se učící komunity, který spolupracuje s kolegy, 

sdílí své zkušenosti, dále se vzdělává aj.     

  Na základě těchto východisek jsme koncipovali náš studijní program. Důraz klademe 

na smysluplný obsah studia vzhledem k potřebám praxe, výběr toho nejpodstatnějšího 

z hlediska současných nároků na kvalitu vykonávání profese. Jednou z nejvýraznějších 

inovací (která narážela v akreditačním procesu na MŠMT i v NAU) je integrativní přístup 

k obsahu studia. Namísto tradiční struktury desítek atomizovaných akademických disciplín a 

předmětů obsahuje náš program velmi komplexní integrované celky, které odpovídají 

klíčovým oblastem práce učitele. Cílí na rozvoj klíčových profesních kompetencí (kromě 

dovedností a znalostí je kladen důraz na profesní postoje, hodnoty a sebepojetí v roli učitele), 

aby byli absolventi vybaveni vším důležitým, co pro kvalitní práci se žáky potřebují. 

  Pro konkrétnější představu jmenujme příklady komplexních tematických celků - 

Učitel a jeho osobnostní rozvoj, Učitel a jeho intervence v oblasti sociálně vztahové, Učitel 

jako tvůrce příležitostí pro učení druhých, Učitel a jeho vzdělávací obor.  Těmto oblastem se 

studenti věnují po celé studium - se zvyšujícími se nároky na hloubku i rozsah znalostí a 

dovedností. Z hlediska procesů profesního učení studentů se počítalo s párovou, tandemovou 

výukou, s modelováním práce se školní třídou, to znamená učit tak, jak chceme, aby naši 

studenti učili své žáky, aby zažívali ve výuce bezpečné klima, vzájemně respektující 

komunikaci, konstruktivistické přístupy k učení, individualizaci výuky, formativní hodnocení 

apod.   

  Akreditační spis (více než 200 stran textu obsahujícího detailní informace o studijním 

programu – cíle studia, celková koncepce, profil absolventa, podoba přijímacího řízení, 

státnic, struktura studijního plánu, sylaby všech předmětů, informace o osobnostech 

vyučujících atd.) nejdřív procházel schvalovacím řízením na mnoha fórech fakulty a 

univerzity – Akademický senát, vedení fakulty i univerzity, Vědecká rada fakulty, Rada pro 

vnitřní hodnocení na univerzitě. Všemi grémii prošel hladce a získal podporu i u samotného 

pana rektora.
8
 Další kola projednávání návrhu nového programu učitelství byla velmi 

poučným jevem, jak zničit program, který měl na jedné straně finanční podporu jednoho 

odboru MŠMT, ale na druhé straně jiný odbor stejné organizace jej systematicky 

administrativně, pravděpodobně v tiché spolupráci v Národním akreditačním úřadem 

zlikvidoval. Přitom NAÚ jako nezávislý orgán má posuzovat studijní programy opravdu 

nezávisle. 
9
 

                                                 
8
 Další osudy návrhu programu líčí v článku s názvem „Příběh jedné inovace učitelské přípravy“ Vladimíra 

Spilková, který je nyní v tisku v časopise Řízení školy. 
9
 Přes deklarovanou nezávislost NAÚ reálně existuje úzký 

vztah mezi NAÚ a MŠMT prostřednictvím Kanceláře NAÚ, 

která je organizační součástí MŠMT.   
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  Radikálním snížením kvalifikačních požadavků na učitele v novele stát v podstatě 

rezignuje na kvalitu učitelů.  Vysílá signál, že to, co je dnes výjimkou (novela z r. 2014) – 

učitelé bez učitelského vzdělání – se má stát normou, systémem. V podstatě říká, že pracovat 

s dětmi může každý vysokoškolák bez profesní přípravy a praxe s dětmi. Učitelskou 

kvalifikaci mu může uznat ředitel školy s tím, že by měl do tří let začít studovat a doplnit si 

učitelskou kvalifikaci (nikde však není pojistka, že se tak musí stát). Napadlo by to někoho u 

lékařů, advokátů, soudců, tedy u regulovaných profesí (jakou je i učitelství), kde je 

nepřekročitelnou podmínkou vstupu do profese splnění kvalifikačních požadavků předem, ne 

za pochodu?  Vyspělý svět jde přesně opačnou cestou. Zvyšují se nároky na profesionalitu 

učitelů, na kvalitu jejich vzdělávání (např. roste délka studia, v řadě vyspělých zemí mají VŠ 

univerzitní vzdělání i učitelky mateřských škol). Roste význam specifických profesních 

znalostí a dovedností, které jsou považovány za předpoklad pro kvalitní práci se žáky. 

Celosvětově je kladen důraz na profesionalizaci vzdělávání učitelů, tedy na intenzivní 

profesní přípravu na kvalitní práci se žáky. To znamená překonání mýtu, že kdo umí obor, 

umí ho také učit.  Víme i z vlastní zkušenosti, že umět např. matematiku, ještě vůbec 

neznamená, že ji učitel umí učit žáky různých schopností, že je umí motivovat, rozvíjet jejich 

zvídavost, vést ke spolupráci, vytvářet podnětné a bezpečné prostředí pro učení, rozvíjet 

dobré sociální vztahy ve třídě, kvalitně komunikovat se žáky i rodiči, kultivovat postoje a 

hodnoty žáků apod. Profesionalizace přípravy učitelů znamená, že obsahem studia a tedy i 

kvalifikačním požadavkem na jeho konci je kromě znalostí určitého oboru řada důležitých 

znalostí a dovedností, které jsou klíčové pro kvalitní práci učitele. Například znalosti o 

věkových zvláštnostech žáků, o individuálních rozdílech mezi nimi – z hlediska schopností, 

potřeb, zájmů, stylů učení apod., o principech efektivního učení, o práci s cíli učení a výběru 

smysluplného učiva v různých předmětech, poskytování kvalitní zpětné vazby, o strategiích 

rozvoje myšlenkových dovedností, emoční inteligence, o práci s heterogenní třídou (inkluze a 

společné vzdělávání žáků zásadním způsobem posílilo význam dovednosti učitele 

diagnostikovat potenciál žáků, jejich potřeby a reálné možnosti, podmínky potřebné 

k úspěšnému učení). Na rozdíl od řady vyspělých zemí vzdělávací politika u nás nehledá 

systematicky – s oporou o relevantní data - řešení narůstajících problémů hrozících vyústit ve 

skutečnou krizi učitelské profese. Klíč k řešení, či zmírnění těchto problémů však drží v ruce 

právě vzdělávací politika. V posledních 20 letech vznikla řada kvalitních dokumentů 

vzdělávací politiky (Bílá kniha, Strategie 2020, 2030), proklamující řadu progresivních změn 

a vytváření nutných podmínek pro jejich realizaci, ale většinou zůstávalo jen u slov. 

V implementaci máme obrovské rezervy (lze jen doufat, že to v případě Strategie 2030 bude 

jinak). Někdy dokonce konkrétní činy a kroky vzdělávací politiky a decizní sféry jsou 

v přímém rozporu s obecnými proklamacemi. Například snižování požadavků na vstup do 

učitelské profese je skutečným evergreenem české vzdělávací politiky (novely s tímto 

záměrem v r.2007 a 2011). A další novela z r. 2014 již dává řediteli pravomoc uznat 

předpoklad odborné kvalifikace u vybraných skupin pedagogů, i u dalších pedagogů, pokud 

prokáže, že nemohl sehnat kvalifikovaného učitele. Další snižování kvalifikačních požadavků 

na učitele v aktuálním návrhu novely by už bylo selháním vzdělávací politiky. A zvláště 

v situaci, kdy začíná s implementací Strategie 2030, která klade na učitele zvýšené nároky na 

kvalitu profesních kompetencí spojených např. se snižováním nerovností ve vzdělávání, ideou 

společného vzdělávání.
10

         

 

Místo závěru k zamyšlení 

  Vývojové tendence, historické reminiscence a osobní názory na vzájemné souvislosti a 

podmíněnosti světa výchovy a vzdělávání s ostatním světem okolo nás s cílem nejen na ně 

                                                 
10

 Vladimíra Spilková. Otevřený dopis členům školského výboru PS a Senátu PČR z 9. ledna 2021. 
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upozornit širší veřejnost, ale ukázat i možná východiska k řešení skutečných problémů z 

hlediska budoucí perspektivy našich dětí a dětí jejich dětí, to vše se stává předmětem nového 

pojetí pedagogického myšlení. 

Každý z nás by měl mít možnost přečíst si velmi zajímavou a našeho tématu se hluboce 

dotýkající knihu úvah Jacquese Delorse o dovednosti vzdělávat se a učit se, což je pro většinu 

obyvatel stále nevyužívaným bohatstvím. Již Jan Ámos Komenský doporučoval v 17. století 

možnost zlepšení světa vzděláváním všech lidí.
11

 Byl a pro mnohé je dodnes naivním snílkem 

a utopistou. J. Delors nastoluje přesně stejné problémy jako Komenský, ovšem jinak 

formulované a s ohledem na zbytečně promarněný čas "nevzdělávání se" a "neučení se". 

Ovšem J. Delors nechce zlepšovat svět, alespoň o tom nikde nehovoří. Chce ale zlepšovat 

život lidí na této Zemi. Lze označit tohoto bezesporu velmi vlivného muže, znalého i zákulisí 

hospodářského, politického a sociálního vývoje světové společnosti, muže velmi 

racionálního, logicky uvažujícího a citlivého, za snílka a naivního utopistu? Pro řadu 

krátkozrace uvažujících lidí bude J. Delors snílkem a utopistou, pro další nikoliv. Kam se po 

potřebném zamyšlení zařadíte vy? Takové hodnocení ovšem předpokládá aktivní spoluúčast 

na velké přeměně společnosti vycházející z jinak chápané výchovy a vzdělávání. I malý čin je 

stále lepší než mnoho slov.  
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Resumé 

The paper brings new information about the concept of necessary changes in undergraduate 

teacher training at universities in the Czech Republic. The author is based on the knowledge 

of broader social developmental changes in the field of political, economic, socio-cultural 

problems, for which the training of teachers of children of current and future generations 

should. Changes in teacher training should respect not only current societal needs, but also the 

lines of development of both types of school systems, organized either "from above" or "from 

below". In the last part of the text, the author offers an insight into the innovative set of 

changes in teacher training, which has not been accepted by the state authorities, but is 

systematically thoroughly prepared, not only in terms of content, but also organizationally. 

The discussion on an effective model of undergraduate teacher training continues.  
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Paralely v  uplatňovaní teórií výchovy (vychovávania) a didaktických teórii 

a  prax školského vzdelávania 

 

Mária Matulčíková 

 

Anotácia: Príspevok je výsledkom štúdia otázky - aké sú paralely medzi teóriami  výchovy 

(vychovávania) a didaktickými  teóriami, najmä vo vzťahu  k školskému vzdelávaniu.  

Čiastkovými cieľmi teoretického výskumu boli:  1/analýza aktuálnych teórií a modelov 

výchovy, 2/analýza aktuálnych didaktických teórii vyučovania, 3/ komparácia predmetných 

teórií podľa týchto kritérií: a/ povaha vzťahu dospelý – dieťa, učiteľ žiak a miera autonómie, 

dieťaťa, žiaka vo výchove a vyučovaní, b/zohľadnenie  vývinových potrieb v procesoch 

výchovy a vyučovania, c/nároky na kompetencie vychovávateľov a učiteľov v rámci 

analyzovaných teórií a modelov výchovy a vyučovania. Výsledky teoretických analýz slúžia 

ako východisko inovácií pedagogicko-psychologickej prípravy učiteľov, vzdelávajúcich 

podľa programov   s označením ISCED 2 a ISCED 3. 

 

Kľúčové slová: Modely výchovy (disciplíny), didaktické modely, reálna discipína, 

rešpektujúca komunikácia, model novej autority H. Omera, teória M. Winterhofa, SCL, 

konštruktivizmus, blendelearning, flipped instruction, komparácia.  

 

Úvod  

Teórie a modely výchovy vznikali zo základov teórií filozofických, najmä antropologických 

a etických a psychologických. Podobne sa rozvíjali aj teórie a modely vyučovania (didaktické 

modely)  s tým rozdielom, že  ťažisko zdrojov spočívalo v kognitívnej psychológii a následne 

v neurovede. Aj keď sa formálne uznávala potreba prepojenia výchovy a vzdelávania 

(vyučovania) - v pedagogickej  praxi, teória a veda  reflexii vzťahov medzi týmto skupinami 

teórií a modelov (výchovy a vyučovania) nevenovala systematickú pozornosť.  

V nasledujúcom texte sa pokúsime odpovedať na výskumnú otázku:  - aké sú paralely medzi 

teóriami  výchovy (vychovávania) a didaktickými  teóriami, najmä vo vzťahu  k školskému 

vzdelávaniu. Všeobecne sa deklaruje potreba súladu medzi výchovným a didaktickým 

pôsobením, zároveň však platí, že oba typy teórií a modelov sú veľmi úzko naviazané na 

problémy praxe, teda výchovy a vzdelávania. Vo výchove je situácia ešte špecifická, lebo sa 

zreteľne ukazuje závislosť výchovy (vychovávania) v školskom veku, s výchovou v rodine. 

Často sú teórie výchovy rozvíjané v kontexte rodiny a školy.  

V našom teoretickom výskume budeme postupovať v zmysle nasledovných čiastkových 

cieľov: 

 1/analýza aktuálnych teórií a modelov výchovy,  

2/analýza aktuálnych didaktických teórii vyučovania, 

3/ komparácia predmetných teórií podľa týchto kritérií: a/ povaha vzťahu dospelý – dieťa, 

učiteľ žiak a miera autonómie, dieťaťa, žiaka vo výchove a vyučovaní, b/zohľadnenie  

vývinových potrieb v procesoch výchovy a vyučovania, c/nároky na kompetencie 

vychovávateľov a učiteľov v rámci analyzovaných teórií a modelov výchovy a vyučovania.  
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Výsledky teoretických analýz slúžia ako východisko inovácií pedagogicko-psychologickej 

prípravy učiteľov, vzdelávajúcich podľa programov   s označením ISCED 2 a ISCED 3. 

Výber výskumnej vzorky, konkrétnych teórii výchovy (vychovávania) vychádzal z rozboru 

súčasnej odbornej, hlavne knižnej literatúry a následne z analýzy odborných portálov 

v anglickom a nemeckom   jazyku. Vychádzali sme aj z portálov Európskej únie a kanadskej 

provincie Quebec. Nadviazali sme na predchádzajúce práce, predovšetkým na štúdiu, 

publikovanú v zborníku FF UK Paeadagogika 2008. Preto nebudeme v tomto príspevku 

analyzovať programy, ako:  Developmental Discipline, Cooperative discipline, Responsive 

Classroom, The second step, Rational Approach to  School-Wide discipline, Assertive 

Discipline, využijeme však  niektoré závery z týchto analýz, najmä spoločné znaky 

programov výchovy ( discipine):  1/ humanistické  poňatie vzťahu medzi učiteľom a žiakom, 

2/ pozitívna edukácia (pedagogické pôsobenie), 3/ význam  emócií a ich komunikácie,  

4/vzájomný rešpekt a práca s pravidlami, 5/veľký význam výchovnej  prevencie - práca na 

sociálnych vzťahoch a rozvíjanie spoločenstva. 

 

I. Teórie výchovy  

Reálna disciplína, neskôr efektívna disciplína R. D. Morrisha 

Model reálnej disciplíny kanadského behaviorálneho poradcu, psychológa a pedagóga 

analyzujeme ako prvý kvôli tomu, že má silné pedagogické korene. V podnadpise jeho prvej 

knihy  sa nachádza dovetok – „12 kľúčov k tomu ako vychovať zodpovedné deti“ a autor 

použil  zriedkavý pedagogický termín -  vychovávanie („raising“). V prípade modelu  Reálnej 

disciplíny (2009) môžem hovoriť o modeli z toho dôvodu, že poznatky o výchove sú logicky 

usporiadané do systému, majú formulované princípy a jasne deklarovaný základ 

v psychologickej teórii. Model výchovy autor prepracoval aj do verzie pre učiteľov (With all 

Due Respect, voľne : So všetkou úctou)  a napokon aj do malej praktickej príručky.  

Kľúčovým dielom  Secrets of Discipline for Parents & Teachers, 12  Keys for raising 

responsible  children 1997), v českom preklade „12 klíčů k důsledné výchově“ (2009) autor 

ponúkol  nielen sústavu princípov (konkrétne sú popísané na  s.  29-132), ale uvádza 

množstvo tipov na zvládanie  kritických výchovných situácií. Systém výchovy je 

štruktúrovaný do troch stupňov a je prakticky zdôvodnený. Autor upozorňuje, že súčasné 

dieťa v správaní prejavuje tendenciu k nezávislosti, je sebavedomé a pripravené „bojovať“ 

s dospelými, je  vycvičené vo vyjednávaní, avšak často  s chýbajúcou sebadisciplínou. To je, 

napokon  možné pozorovať a aj overiť v bežnej výchovne situácii: 

Schopnosť zodpovedného konania  sa u detí rozvíja postupne, s pomocou dospelých 

a prebieha v spomínaných  troch stupňoch výchovy:  

1/ utváranie základných návykov – hygienických, spoločenských pracovných na báze  

príkladu, vysvetlenia a prípadnej korektívnej spätnej  väzby., 

2/ upevnenie týchto návykov a rozvoj potrebných spôsobilostí a schopností, ktoré 

potrebujú precvičovanie a láskavú, ale dôslednú supervíziu.,  

3/  manažment rozhodovania na báze zodpovednej voľby  dieťaťa  (s. 22 - 25). 

Prvá súčasť výchovy je východisková a najviac sa v nej uplatňuje potreba autority 

vychovávateľa a potreby dieťaťa –  byť pedagogicky vedené. Túto čas výchovy môže chápať 

aj  ako pedagogické vedenia  dieťaťa, či spôsob stavania základných limitov, hraníc vo 

výchove.  



Pedagogika a andragogika  I. (vedy o výchove a vzdelávaní)  

 

33 

 

Autor dôvodil, že  prirodzená autorita vychovávateľa plynie z obrovskej zodpovednosti  za 

dieťa (s. 68) a deti potrebujú autoritatívnosť dospelých, ako nevyhnutnú podmienku učenia sa 

(cvičenia sa) v schopnosti byť zodpovednými  a kooperatívnymi. Rešpekt však musí byť 

obojstranný, autorita dospelého má rešpektovať potreby a záujmy detí. Naopak -  

vyjednávanie, poskytovanie možnosti voľby s logickými dôsledkami deťom ponúkajú 

možnosť vyhrať nad dospelým. Ak dieťa dostane možnosť: alebo prestať vyrušovať, alebo ísť 

za dvere, vyberie si za dvere, lebo je spojené s pocitom výhry nad dospelým. Z hľadiska 

dospelého takáto prehra znamená nutnosť akceptovať alebo ignorovať  nevhodné správanie 

(únik typu: nebudem sa dívať na tvoj výkon, aby som nedostal infarkt). To v konečnom 

dôsledku  znamená rezignovať na potrebu dieťaťa byť vychovávané a rezignáciu na 

zodpovednosť byť vychovávateľom. Autor uvádza množstvo praktických príkladov zo života 

pričom   zdôrazňuje,  že dnešná výchova neučí deti rozlišovať čo je dobré a čo je zlé, učí ich 

vyberať si prijateľnejšie logické dôsledky. Preto je prvá zásada konceptu výchovy 

formulovaná ako pravidlo a druhá v podobe varovania:  „Nikdy neposkytujte možnosť výberu, 

ak je potrebné obmedzenie“ (2009, s. 29). Ak dnes diskutujete o poslušnosti, zajtra o ňu 

budete prosiť (tamže, s. 35). 

Navrhuje, aby sa výchova oprela o utváranie návykov samostatného a zodpovedného 

správania (nácvik, vysvetľovanie, precvičovanie) a uvádza príklad vyučovania v autoškole: 

„ak šofér urobí chybu, inštruktor  ho dovedie do tej istej situácie, aby konal správne. O zákaze 

jazdy na červenú sa nediskutuje!“. 

Formulácia výchovných požiadaviek patrí do rúk dospelého a dieťa potrebuje ubezpečenie, že 

výchovné požiadavky dospelý myslí vážne. Inými slovami – autoritu má vychovávateľ  

vyjadrovať očným kontaktom, ak je to potrebné  fyzickou blízkosťou,  chytením  za ruku 

a vo veľmi  krajnom prípade aj trestom. Výchovná dôslednosť vo vyžadovaní plnenia 

stanovených pravidiel autor približuje sloganom „nulová tolerancia“,  a uvádza aj príslušný 

komunikačný vzorec:  „nech ťa ani napadne“ –  „ísť do križovatky na červenú“-  porušovať 

pravidlá alebo postavené limity. 

Autor upozorňuje na veľký  význam zdvorilosti, ktorá je výrazom   uznania autority 

dospelého  dieťaťom. Autoritu dospelého posilňuje používanie slov „smiem“, „prosím si“, 

„ďakujem“ (s. 18), pretože  mimovoľne  potvrdzujú toho, kto pravidlá určil.  

Zodpovednosti však učí nácvik spôsobov správania a neskôr seba-zodpovedné rozhodovanie 

sa. Je veľmi dôležité, aby dieťa dostávalo láskavú a pevnú spätnú väzbu vo všetkých 

výchovných situáciách,  v ktorých sa základné sociálne a pracovné návyky utvárajú. Tu 

nachádzame apel, ktorý by sme mohli nazvať – dôslednosť vo výchove.  Je dôležité citovať 

autorov názor, že trest  bude účinný iba v prípade zriedkavého použitia. Pre pedagogicky 

vedené dieťa je  prirodzeným trestom  už  nesúhlas rodiča/učiteľa s konaním dieťaťa 

a podobné pôsobenie má  pochopenie vlastnej chyby. V nadväznosti na skúsenosti svojich 

klientov autor upozorňuje, že trest  nemá byť ukladaný v hneve, pretože  hnev dospelého 

otvára dieťaťu cestu k pocitom, že je nespravodlivo trestané. Takisto je dôležité neprerušiť 

komunikáciu s dieťaťom, ktoré je takpovediac „vo výkone trestu“, rovnako z humanistických 

dôvodov. S týmito metodickými poznámkami súvisí  9. pravidlo (s. 109), tu sa hovorí 

o výchove,  ktorá ide najlepšie od srdca, nie od ruky.  

Autor tiež upozorňoval  na častú prax prúdu negatívnych  hodnotení dieťaťa, ktoré dospelí 

vkladajú do rozhovorov s inými dospelými za prítomnosti dieťaťa  (s. 103). 

Prvý stupeň výchovy prechádza plynule do druhého stupňa, ktorý opäť znamená láskavé 

a pevné vedenie. Autor viackrát zdôraznil, že deťom nemožno poskytovať možnosť výberu 

spôsobu správania, ak na tento akt  nie je pripravené. Zručnosti, ktoré sa dôsledne rozvíjajú 

v každodennom živote sú nasledovné:  (R. Morrish 2009,  s. 77): 
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 zdvorilosť,  

 udržanie pozornosti, 

 návrat k dokončeniu úlohy, po prerušení činnosti, 

 prevencia a riešenie konfliktov. 

 

V súvislosti s týmto stupňom výchovy  autor poukazuje na častú chybu vo výchove – 

chýbajúca edukačná zložka. Čo tým myslí ?  Deti potrebujú  od dospelých – vysvetliť, 

precvičiť,  korigovať, opakovať (s. 76-77). Prakticky to znamená, že ak sa dieťaťu  nepodarí 

splniť požadované limity, dodržať pravidlo, máme dieťa vrátiť, aby daný úkon vykonalo 

správne (s. 79) 

Pri rozvíjaní sociálnych zručností musíme dbať na jasné a presné inštrukcie a pomáhať deťom 

premysleným dohľadom (o 15 minút pôjdeš spať, priprav sa)  – dieťa takto vie, že má 

dokončiť prácu a pozná časový priestor pre svoju činnosť. Dohľad a dôvera sú dve 

nevyhnutné podmienky, ktoré zabezpečujú  rozvoj sebadisciplíny dieťaťa. K tomu sa ešte 

pridávajú  organizačné schopnosti dospelých: zabezpečiť hladký priebeh učebných a hrových 

aktivít dieťaťa, pre náročné situácie,  napr. dlhá cesta autom pripraviť tzv. absorbčné činnosti. 

Organizačné schopnosti výchovnej autority súvisia s 11. pravidlom výchovy: najlepším 

riešením je prevencia. Pre celú výchovu  v poňatí R.G. Morissha je príznačná požiadavka 

priameho dohľadu (s. 130), teda rozvážna prítomnosť dospelého, učiteľa. 

Manažment správania  je tretí stupeň tohto modelu výchovy a je spájaný výhradne so 

zodpovednou zrelosťou    („zodpovedné rozhodovanie patrí do zodpovedných   rúk“, s. 96). 

Prenechanie zodpovednosti rozhodovania deťom je možné v tom prípade, ak dieťa dokáže 

dokončiť prácu, vykonať aj takú prácu, do ktorej sa mu nechce.  

Zaujímavou súčasťou výchovy sú tzv. „zdieľané“ odmeny, dieťa je odmenené tak, aby sa 

mohlo podeliť s iným o benefit, či  materiálny dar (dva obľúbené zákusky s rodine so 

súrodencom a pod.). Takéto odmeny   vedú dieťa k prosociálnosti a obmedzujú riziko vzniku 

závisti zo strany  iných  detí. V súvislosti s používaním logických dôsledkov a slobody voľby 

v rozhodovaní sa dieťaťa R.G. Morrish ešte upozorňuje na potrebu  dobrých základov 

výchovy: najskôr musia byť deti dobre vedené a mať osvojené určité sociálne zručnosti (s. 

24), až potom im patrí do rúk rozhodovanie.  

Model výchovy R.D. Morrisha sa nachádza v kritickej pozícii k iným modelom výchovy, 

ktoré stavajú na logických dôsledkoch vo výchove, asi najzreteľnejšie k metodike výchovy 

podľa individuálnej psychológie A. Adlera a humanistického konceptu výchovy 

(komunikácie)  Th. Gordona.  

V otázkach uplatňovania autority dospelého ide ešte ďalej výchovný prístup, metodika 

výchovy Thomasa W.  Phelana (2014), ktorá sa naplno opiera o prirodzenú  výchovnú 

autoritu. Veľmi zaujímavá je metodika počítania do troch a ďalšie  triky, ktoré majú 

dopomôcť k harmónie v rodine. Aj v tomto prípade je metodika doplnená príkladmi z praxe 

výchovy a obsahuje tiež reflexiu skúseností rodičov a učiteľov, ktorí  absolvovali kurzy 

autora knihy.  

 

Model výchovy – Nová autorita (Neue Autorität) 

Haim Omer nazval svoj model  výchovy „Nová autorita“  a slovom „nová“ chcel zdôrazniť, 

že tradičná autorita, ktorá bola  založená na moci, vyhrážkach a trestoch, už nemá miesto 

v súčasnej výchove. Prívlastkom nový sa  stavia na obranu voči liberalizujúcim tendenciám 

vo výchove, podľa ktorých dieťa pre úspešnú budúcnosť potrebuje rásť v slobode a   

v empatickom vzťahu, bez zasahovania. Aj s ohľadom na okruh škôl, ktoré model izraelského 
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psychológa v praxi realizujú, možno zdôrazniť, že pevná, dôsledná, ale láskavá  autorita je 

základom  výchovy. Veľmi zreteľne sa to premieta do princípov výchovy, ktoré budeme 

následne  analyzovať. Aj tu hovoríme o modeli výchovy, nakoľko autor vytvoril teoreticky  

zdôvodnený systém a spracoval tiež koncept špecializovaného učiteľského vzdelávania, ktorý 

realizuje  Inštitút pre Novú autoritu vo  Viedni. V spoluautorstve  vznikli a boli vyskúšané 

špecifické programy výchovy pre školy s náročnou výchovnou situáciou (M. Iemme,  R. 

Tillner,  A. Ebedin, 2009). Model   výchovy má veľmi dobré prepracované  teoretické základy 

vychádza zo systemickej teórie a systemického poradenstva.  Z týchto dôvodov a vzhľadom 

na skutočnosť, že model predpokladá zapojenie celej školy a komunity, je tento model 

inšpiratívny pre prácu sociálnych pedagógov  a sociálnu pedagogiku. 

Podstatu Novej autority  vyjadruje šesť (neskôr sedem) princípov. 

1/  Vzťah  dieťa – dospelý, učiteľ – žiak je skutočný, nie formálny. To znamená, že dospelý 

trávi čas  s dieťaťom, učiteľ so žiakom fyzicky – stará sa oňho, je si vedomý svojich 

povinností. Spoločné chvíle s dieťaťom prežíva vedome, nie ako kulisu k vybavovaniu 

mailovej pošty, alebo sledovania obrazovky tabletu, či televízie. Princíp je v origináli nazvaný  

ako Präsenz (Präsenz, prítomnosť)  a týka sa fyzickej, emocionálnej a interakčnej stránky 

ľudského vzťahu. V tomto koncepte je prítomnosť  a starostlivosť o druhého chápaná ako 

nevyhnutná  kvalita vzťahu a východiskový princíp výchovy. Tento princíp znamená zároveň 

aj to, že je každý zúčastnený človek je  v kongruencii s vlastným prežívaním (prítomné je 

jeho vnútorné ja). Je zrejmé, že ide o druh pedagogických vzťahov, ktorých  vytvorenie a 

udržanie je v dobe technológií veľmi ťažké.  

2/ Druhý  princíp sa nazýva sebakontrola a znamená vedomie zodpovednosti a autority 

rodiča, aj učiteľa. Znamená  - necúvnuť z náročných situácií,  povedať dieťaťu, že je 

povinnosťou dospelého starať  o dieťa a jeho správanie,  vysloviť podporu a trvať na tom, aby 

sa dieťa správalo tak, aby nepoškodzovalo  práva iných. Haim Omer zdôrazňuje,  aké  je 

veľmi dôležité, aby rodič, alebo  učiteľ mal podporu okolia vo svojej role. Princíp znamená 

záväzok umierneného konania v emočne vyhrotených  situáciách.  Podpora roly novej 

autority je v tomto koncepte výchovy veľmi dôležitá a rovnako, ako predchádzajúci princíp je 

limitovaná aktuálnymi podmienkami v školstve. Z novodobej teórie výchovy  Haim Omer 

prebral humanistické  výchovné postupy, ktoré súhrnne nazval ako predchádzanie eskalácii 

(konfliktov  

3/ Tretí princíp  -  zosieťovanie  znamená výchovné spojenectvo čo možno najväčšieho 

okruhu  ľudí (inštitúcií), ktorých sa výchova detí nejakým spôsobom dotýka. Všetky 

zúčastnené strany sa navzájom informujú a podporujú. O potrebe tímovej spolupráce sa 

v pomáhajúcich profesiách vie a netreba vysvetľovať výhody synergického efektu, ktorý 

môže takáto spolupráca vytvoriť. Metaforicky je tento princíp vyjadrený v prísloví: 

„Vychováva celá dedina“. V tomto princípe sa prejavuje teoretický základ systemického 

prístupu k výchove a riešeniu výchovných problémov. 

4/ Protest a nenásilný odpor – je žiadúca vlastnosť učiteľa a  v tomto prípade  sa spája 

s odhodlanosťou a silou  postaviť sa čelom k problémom, jasne vyjadriť neakceptovateľnosť 

správania, ktoré poškodzuje práva iného človeka. Zároveň znamená ukotvenie vo vzájomných 

vzťahoch  „My nemôžeme ďalej akceptovať tvoje násilné správanie a sme tu teraz pri tebe 

preto, že si pre nás dôležitý a zaujíma nás riešenie tohto problému“. Z tohto princípu je 

zrejmé, že sa autor   konceptu výchovy  hlási k filozofickému odkazu nenásilia  M. Ghándího.  

5/ Zmierenie a vzťah. Tento koncept výchovy vychádza z pozitívnej kultúry chýb. Každý 

človek  sa môže dopustiť chyby, mal by však dospieť k jej reflexii a k odhodlaniu, tieto chyby 

neopakovať. Aj k napĺňaniu tohto princípu napomáha nová kvalita sociálnych vzťahov 

a spolupráca všetkých zainteresovaných.  Vo výchove a to zvlášť v prípadoch problémového 
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správania (sa) je dôležité vysielať  k deťom signály prijatia a možné zmierenia 

(Versoehnung).  

6/ Princíp transparentnosti  a otvorenosti sa týka predovšetkým  riešenia najvážnejších 

výchovných problémov. H. Omer sa prihovára za to, aby sa o problémoch hovorilo, pretože 

len vtedy deti môžu nadobudnúť istotu, že  nezostanú s problémami osamotené. Pre prax 

vyučovania je zvlášť zdôrazňované, že výchovný problém učiteľa so žiakom nie je 

záležitosťou iba „jeho“ učiteľa, ale celej skupiny učiteľov. V  praxi škôl sa dokonca  zavádza 

tzv.  „systém-alarm“, ktorý má už na začiatku zachytiť varovné signály možných výchovných 

problémov. Transprentnosť je princíp, ktorý dáva žiakom istotu, že dospelí nebudú problémy 

obchádzať, ignorovať, či popierať. Tým sa   podporuje pocit bezpečia v sociálnych vzťahoch.  

7/ Obnovená dôvera (Wiergutmachung) je princíp, ktorý možno chápať ako alternatívu 

k trestom a tiež stojí na základoch pozitívne kultúry chyby.  Vzhľadom na skutočnosť, že do 

riešenia problémov jednotlivca je zapojené celé spoločenstvo, nie je proces obnovovania 

dôvery jednoduchou záležitosťou.  

V modeli výchovy H. Omera sa spájajú nové pohľady na výchovu s tradíciami  klasickej 

výchovy v silnom vedomí zodpovednosti  za dieťa a  ľudskej blízkosti k dieťaťu.  V tomto 

zmysle  sa model  istým spôsobom zrieka myšlienky slobody  vychovávaného dieťaťa, stavia 

na myšlienke pedagogického vedenia  na báze blízkeho ľudského vzťahu.  Zároveň sa opiera 

o celostne sociálne  poňatie výchovy a systemicky nazerá na každý problém, ktorý vo 

výchove vznikol a na tejto báze realizuje riešenia.  

Teoretický  koncept výchovy  a riešenia problémov výchovy M. Winterhofa 

Potrebu zmien vo výchove detí v prístupoch rodičov a učiteľov M.  Winterhof zdôvodnil 

spoločensky. Zamýšľal  sa nad otázkami: prečo sú súčasní zamestnávatelia nespokojní 

s mladými pracovníkmi, prečo sa sťažujú na nedostatok zodpovednosti, sebadisciplíny, často 

až  pracovnej nespôsobilosti. Využívajúc dlhoročné skúsenosti z praxe detského psychiatra   

sa v prednáškach, článkoch a knihách podujal vysvetliť príčiny a okolnosti tejto 

znepokojujúcej situácie. Osvetlil okolnosti a príčiny rodičovskej bezradnosti, ale aj rastu 

žiadaných psychiatrických a psychologických vyšetrení, nárastu počtu detí s diagnózami  

ADHD,  dyslexia... a výchovných komplikácii v škole. Teoretickým fundamentom jeho 

názorov a prístupov (nielen terapeutických alele aj pedagogických) je psychoanalýza, 

predovšetkým  dielo A. Freudovej a teória E. Ericksona. 

M. Winterhof upriamil pozornosť na duševný  vývin dieťaťa, opiera sa o teóriu štadiálneho 

vývinu E. Ericksona a upozorňuje na to, že ak dospelý neposkytuje dieťaťu potrebné stimuly, 

vývin sa zastavuje a dochádza k výchovným problémom. Ako lekára  psychiatra  zaujímali aj 

príčiny tohto stavu. Prečo sú to práve súčasní rodičia a učitelia, ktorí nedokážu plnohodnotne 

podnecovať celostný rozvoj detí?   Sú horšími rodičmi,  ako ich predkovia? Nie, do    hry 

vstupujú nové životné podmienky, ktoré podľa tohto autora znemožňujú dospelým reagovať 

ako  celistvé osobnosti byť spoľahlivou oporou deťom a s pokojom riešiť výchovné situácie. 

 Moderný spôsob života  s konkrétnymi vplyvmi technológií poznačil  duševný svet 

dospelých a tým aj výchovu, hlavne výchovu detí v útlom veku, v rodine.  Pre prax výchovy 

je podľa autora významné to, ako sa do domácností dostávali digitálne  technológie :  v 90.-

tich rokoch počítače (situácia v SRN, ) následne  bol rok 2008 medzníkom v raste globálnej 

informovanosti  prostredníctvom technológií a posledným „výchovným  činiteľom“ bolo 

podľa autora nástup smartfónov, ktoré umožnili transformáciu veľkej často  sociálneho života 

do virtuálneho priestoru. Tie spôsobili určitú stratu osobnostnej integrity tým, že začali 

zvonka určovať rozhodovanie dospelého.  Pôvodný predpoklad, že sa digitalizáciou dosiahne 

úspora pracovného času a človek bude mať väčší priestor pre sebarealizáciu a rozvoj, sa 
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paradoxne nenaplnil. Naopak, čas, ktorý sa uvoľnil, začali ľudia tráviť v spoločnosti 

obrazoviek. Postupne sa menil profil sociálneho života, digitalizácia, využívaná na 

zabezpečenie potrieb každodenného života priniesla zoslabenie priamych sociálnych 

kontaktov a ochudobnenie spoločenského života. Tieto sociálne zmeny v kombinácii so 

sledovaním spravodajstva,  silne poznačeného negativizmom, podľa autora vyvoláva vnútorné 

stavy  difúzneho strachu a oslabujú vnútornú silu človeka. Nástupom  smartfónov sa  

duševný svet ľudí naplnil  množstvom rozmanitých podnetov a následných  reflexívnych 

reakcií. To malo vplyv nielen na kvalitu koncentrácie pozornosti, ale aj na duševnú 

vyrovnanosť. Čo je  podľa autora zvlášť znepokojujúce, technológie človeka zotročujú tým 

spôsobom, že určujú jeho duševné prežívanie zvonku. Pôsobenie obrazoviek a technológií 

vôbec zabraňuje osobnostnej integrácii, intuitívnemu prepojeniu vedomých a mimovedomých 

vrstiev psychiky. Paradoxne, sa na výchovných problémoch detí v škole podieľajú rodičia, 

pretože nedokážu poskytovať deťom vzor vnútornej stability.  Okrem toho sa dostávajú do 

symbiotického vzťahu s dieťaťom (oidipovský komplex), ktorý možno pozorovať vo 

fenoméne: čo sa stalo môjmu dieťaťu, to  je priamo spôsobené aj mne.  Pocit vnútorného 

vyprázdnenia rodičia vypĺňajú  žitím života svojho dieťaťa. Rodičia žijú symbiotický vzťah 

s dieťaťom a reflexívne reagujú na každú jeho potrebu a bez odstupu dospelého. Spokojnosť 

dieťaťa povýšili na základný pedagogický zákon. Tým sa, nechcene stávajú podnecovateľmi 

pozícií egomana a narcisa v prežívaní dieťaťa a deiťa stagnuje v socio-emočnom vývine. 

Všetky zúčastnené strany (rodič, dieťa, učiteľ) sa dostávajú do začarovaného kruhu: dieťa 

nevie konať inak, rodič reflexívne reaguje na dieťa a učiteľ sa tiež dostáva do stavu 

reflexívnych reakcií na obranu svojho, beztak znehodnoteného statusu. 

V prednáške autor vysvetlil  mechanizmus vzniku výchovných problémov a zdôrazňoval, že 

väčšina detí, ktoré sú posielané do poradní, nie sú choré. Zo skúseností poradenskej praxe 

načrtol postupy, na základe ktorých sa rodičia, ale aj učitelia môžu oslobodiť zo 

symbiotického vzťahu a umožniť dieťaťu rozvíjať sa aj emocionálne a sociálne.    

M. Winterhof nie je ani zástancom hodnoty poslušnosti vo výchove, ani slobody (dieťa ako 

partner, smerujúci k sebaurčeniu), ale zdôrazňuje význam duševnej stability vychovávateľa 

a napĺňanie vývinových potrieb detí. Upozorňuje tiež na vzájomnú súvislosť medzi výchovou 

(podmienky a výsledky)  a kvalitou života spoločnosti. 

Rogeriánske modely výchovy a prístupy k riešeniu problémov vo výchove 

Mimoriadnu odozvu, aj v podmienkach slovenskej pedagogickej teórie a  školskej praxe 

zanechal  starší americký model výchovy, ktorý poznáme v podobe tréningového programu  

T.E.T. Techer effectivenes Training  (v českom preklade Škola bez poražených, 2015).  

Aktuálna pedagogická prax ukazuje, že sa ako oveľa silnejší v našich podmienkach  presadil 

veľmi  podobný model výchovy, ktorý ponúka skupina autorov: P. Kopřiva, J. Nováčková, D. 

Nevolná, T. Kopřiová (2008). Samotná kniha, ktorá sa stala programom pre kurzy 

rodičovskej a učiteľskej výchovy ani nehovorí o modeli výchovy, viac problematiku nového 

vzťahu výchovy  prezentuje v rovine komunikácie. Má však spracovaný teoretický základ: 

rešpektujúci vzťah ako humanistická alternatíva  k mocenskému  pedagogickému vzťahu. 

Z publikácie možno získať obraz o základných pedagogických kompetenciách, ktoré sú pre 

výchovu na báze rešpektu potrebné. Sú to dôležité súčasnosti utvárania rešpektujúceho 

vzťahu. 

Spomínali sme, že tieto modely výchovy majú významnú zhodu v znakom. Môžeme o nich 

uvažovať ako o súčasných modeloch  humanistickej výchovy. Oba vychádzajú z analýzy 

a kritiky mocenského štýlu výchovy -  „učiteľ ako krotiteľ“ (Kopřiva a ďalší).  T. Gordon 

mocenský prístup k výchove označuje ako Metódu I.. Krajne liberálny prístup označuje ako  

metódu II, a popisuje ju ako neprínosnú pre dieťa a často nepríjemnú  pre rodiča, či učiteľa. 
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Rešpektujúca výchovy v poňatí autorského tímu P. Kopřivu) má u Gordona názov  Metóda 

III., a jej základným znakom je  vzájomný rešpekt. 

 Oba modely pracujú aj s podmienkami výchovy, veľký význam pripisujú bezpečnému 

prostrediu a racionálnemu usporiadaniu školskej triedy. Ústredný význam má v oboch 

prípadoch efektívna komunikácia a komunikačné zručnosti učiteľa. 

Teoretické jadro modelov výchovy sú zručnosti edukátora (rodič, učiteľ)ktoré sú potrebné   

pri riešení aj bežných, aj závažnejších výchovných situácií a predstavujú kľúčové momenty 

v realizácii procesu výchovy. Najskôr ide  o poskytovanie spätnej väzby k emočnému 

prežívaniu, to  sa v Gordonovom modeli nazýva aktívne počúvanie, v českej verzii modelu 

výchovy  sa hovorí tiež o aktívnom počúvaní a o empatických reakciách. Ďalšia súčasť 

riešenia situácií výchovy  má názov „ja správy“  tento komunikačný akt môžeme považovať 

za spôsob presadzovania oprávnených limitov vo výchove a oba modely majú tento znak 

zhodne pomenovaný. 

V ďalších prvkoch sa modely viac odlišujú, asi najvýznamnejšie v  miere samostatnosti 

výberu riešenia problémov/konfliktov. Gordonov model stavia na  kompetentnosti  žiakov 

v postupe riešenia konfliktov - od vymedzenia problému až po zhodnotenie úspešnosti 

riešenia (2015, s. 231) a riešenie problém vkladá do rúk detí, žiakov. Český model, akoby 

zostal viac v realite: výber, ktorý je deťom, žiakom poskytovaný je limitovaný, deti dostávajú 

potrebné informácie k rozhodovaniu, doslova sa hovorí o poskytovaní priestoru pre 

spoluúčasť a aktivitu detí: „Čo si o tom myslíš ty?., Čo s tým urobíme (P. Kopřiva et. al. 

2008, s. 74).   

Tabuľka 1. Porovnanie dvoch modelov humanistickej výchovy 

 

Rogeriánsky zamerané modely výchovy sme analyzoval iba stručne kvôli tomu, ide o dva 

prístupy k výchove, ktoré sú všeobecne známe. Z toho istého dôvodu sme zvolili aj metódu 

porovnania amerického a českého modelu rešpektujúcej výchovy. Humanistická výchova 

s rogeriánskych teoretickým základom sa prejavuje  v chápaní dieťaťa, ktoré je v akomkoľvek 

veku a zdravotom stave hodné rešpektu a aj v používaných metódach výchovy. Oba modely 

ponúkajú deťom a žiakom možnosť výberu správania, v prípade českého modelu ide 

o limitovaný výber, ktorý je sprevádzaný  poskytovanými informáciami (ak sú potrebné). 

Americký model prenecháva zodpvoednosť za riešenie problémov v celom rozsahu na 

žiakoch (od spracovania knfliktu až po nájdenie riešenia). 

 

 

II. Teórie vzdelávania a vyučovania    

Efektívna výchova 

 T. Gordona Rešpektujúca výchova (český model) 

Metóda III. Rešpektovať a byť rešpektovaný 

Aktívne počúvanie empatická reakcia, odozva 

Ja - správy Ja- správy 

Postup riešenia problému/ 

konfliktu delegovaný deťom  

a žiakom (body 1.-6.) 

Výzva – čo si myslíš., čo s tým urobíme, 

Limitovaný výber, poskytnutie informácií 

o možných spôsoboch riešenia, dôsledkoch... 
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Aj keď máme k dispozícii komplexnú sústavu teórií vzdelávania od Y. Bertranda (1998), 

v súčasnej teórii školského pedagogického pôsobenia (pedagogy) sa vykryštalizovali dva 

základné prúdy koncepčných názorov na školské vzdelávanie a dopĺňa ich prúd 

konektivizmu, ktorý predstavuje technologické obohatenie týchto pôvodnom  

psychologických trendov vo vzdelávaní.  

 1/ didaktický konštruktivizmus  a 

 2/ humanistický -  na žiaka/študenta zameraný prístup vo vyučovaní (Student centered 

learning, SCL).  

Ako tretí prúd, ktorý preniká obe didaktické tendencie, môžeme uviesť konektivizmus 

s digitálnym vzdelávaním a s koncepciami hybridného vyučovania -  blended leraning 
(zmiešané, hybridné vyučovanie) vrátane novšieho konceptu obráteného vyučovania (flipped 

instruction). 

Uvažovať by sme mohli aj o štvrtom prúde, ktoré predstavuje moderná (interdisciplinárna) 

neuroveda. Neurovedecký prúd v didaktike u nás reprezentuje model ITV/VEU  S. 

Kovalikovej, ktorý zároveň stavia na humanistických základoch na žiaka zameraného 

vyučovania, podobne ako medzinárodný  model vzdelávania  Krok za krokom, podporovaný 

nadáciou Škola dokorán. Spomenúť treba aj tzv. zážitkovú pedagogiku, ktorá  pochádza 

z reformno-pedagogického modelu školy Salem a zážitkovej pedagogiky K. Hahna. 

V súčasnosti sa zážitková pedagogika hlási ku konštruktivistickej tradícii a v praxi napĺňa 

humanistické princípy vyučovania. 

V tejto časti štúdie sa budeme venovať analýze koncepcie vyučovania zameraného na žiaka 

(SCL), ktorá je základom  zmiešaného (hybridného vzdelávaniu, angl. blended learning). 

Zmiešané vzdelávanie sa stalo aktuálne kvôli prieniku technológií do každodenného života 

a v neposlednom rade aj pre nové  podmienky krízového, tzv. kovidového vzdelávania.  

Čerstvou novinkou, modifikáciou zmiešaného vyučovania je obrátené vyučovania (flipped 

instrucion, flipped classroom), inými slovami  nová modalita hybridného vyučovania, ktorá 

na jedenj strane vychádza v ústrety potrebám žiakov, na druhej strane sa vracia k myšlienke 

dobrého výkladu, prednášky, ako základu vyučovania.   

Tab. 2: Schematické znázornenie vývoja rogeriánskych  teórií vyučovania 

1. Student centered leaning              2.  Blended learning               3. Flipped  learning   

Na žiaka zamerané vyučovanie            Zmiešané vyučovanie              Obrátené vyučovanie   

 

Na žiaka zamerané vyučovanie, angl.  student centered learning (SCL) 

Za prapôvodcu moderného konceptu SCLpovažujeme bez akýchkoľvek pochybností Johna 

Deweya. (S.,M. Fishman, L. Mc. Certhy 1998).  Požadoval prirodzené učenie sa, 

vychádzajúce zo záujmov dieťaťa a  zdieľanú skúsenosť  považoval za jadro učenia sa 

a východisko rozvoja myslenia. Jeho prínos pre pedagogiku je vyjadrovaný krédom „learning 

by doing“, manuálne a kooperatívne činnosti boli základom konceptu  vyučovania 

v otvorených učebných priestoroch. Školu chápal ako zárodok spoločnosti a skúsenosť, 

získaná v sieti  školských vzťahov má význam pre budúci občiansky život dospelých. Je 

považovaný za zakladateľa problémového vyučovania  a myšlienkového iniciátora vzniku 

projektového vyučovania.  

Samotné pomenovanie pedagogického modelu SCL vzniklo na podnet druhého 

z najvýznamnejších zakladateľov, ktorý spracoval predovšetkým vzťahovú (výchovnú) 

stránku vyučovania, a bol ním humanistický psychológ,  C. R. Rogers.   
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C. Rogers za kľúčové považoval ľudský vzťah a atmosféru pedagogického procesu. 

V súvislosti s učiteľom vo vzdelávaní  (podobne, ako je to s terapeutom v terapii) formuloval 

tri nevyhnutné a postačujúce podmienky zabezpečenia zdravého vývinu žiakov:  

1/ kongruencia (autenticita),  

2/ bezpodmienečné prijatie (s nehodnotením) a  

3/ empatia (C. R. Rogers 2014).  

Tieto fenomény pokladal sa súčasť profesionality pedagóga a rozpracoval ich do podoby 

pedagogických schopností, kompetencií. 

Kongruencia znamená v prvom rade súlad cítenia s myslením a konaním (tamže, s. 29). Na 

označenie tohto stavu bytia sa používajú aj označenia: úprimnosť, skutočnosť, otvorenosť, 

autenticita. Je zrejmé, že človek nemôže byť vo všetkých životných situáciách kongruentný, 

to znamená konať tak, ako cíti, alebo myslí. Kongruencia jedného človeka pomáha druhému: 

„Keď sa mi podarí byť kongruentným a skutočným, často tým pomôžem druhému človeku. Ak 

je ten druhý očividne skutočným a kongruentným, často naopak pomôže on mne“ (tamže s. 

33). V kongruencii má významné postavenie prežívanie a postoje, tie umožňujú stavať  sa do 

ľudských vzťahov celou osobnosťou. Prežívanie potom  poskytuje dôležité informácie aj pre 

myslenie a konanie.  Kongruencia umožňuje, aby vzťahy medzi ľuďmi boli založené na 

dôvere a vzájomnom rešpekte. 

Bezpodmienečná akceptácia ako schopnosť učiteľa, či znak pedagogickej  situácie 

umožňuje  žiakom slobodné prežívanie, umožňuje disponovať a vyjadrovať vlastné názory. 

Bezpodmienečná akceptácia napomáha k rozvoju sebaakceptácie a sebaúcty. Akceptujúce 

porozumenie umožňuje žiakovi (klientovi) porozumieť vlastným pocitom bez hanby sa 

sebaodsúdenia, a napomáha tomu, aby mohol byť človek (žiak, študent) kongruentnejší. 

Bezpodmienečná akceptácia prežívania v pedagogickej praxi neznamená diktát študentov, 

alebo rezignáciu na ciele vyučovania, či zneváženie pozície učiteľa.  Kongruencia, 

uplatňovaná s bezpodmienečnou akceptáciou umožňuje  učiteľovi nielen  formulovať 

dôsledky konania  žiaka na prežívanie iných, alebo jeho vlastné. Umožňuje tiež obracať 

pozornosť na ciele výučby a pravidlám správania sa, na ktorých sa spolu dohodli. Veľkou 

témou bezpodmienečnej akceptácie je zrieknutie sa hodnotenia. Návyk hodnotiť prejavy 

žiakov je v pedagogickej praxi silne zakorenený. V koncepte SCL ho nahrádza poskytovaním 

spätnej väzby, ktorá ako súčasť bezpodmienečnej akceptácie umožňuje  utvárať skutočné 

vzťahy a realizovať osobnostné zmeny. Spätná väzba je myslená ako objektívny obraz 

konania žiaka a jeho výsledkov.  

Empatia je osobnostná vlastnosť, ktorá učiteľovi umožňuje, aby všetkými možnými 

zmyslami vstúpil do  sveta prežívania žiaka.  Je často chápaná ako reflektované cítenie 

druhého, zrkadlenie, chápajúca odozva, verbalizácia emočného prežívania druhého človeka 

(P. Mikoška 2016, s. 58). Je schopnosťou, ktorá je  úzko prepojená s bezpodmienečnou 

akceptáciou a kongruenciou. Napĺňa sa v ľudskej komunikácii a jej základným prejavom je 

aktívne počúvanie. Aktívne počúvanie znamená vnímanie osobnosti druhého človeka  s tým, 

že je vylúčený akýkoľvek vlastný názor, alebo hodnotenie. Empatia je výrazom vzťahu, ktorý 

vedie k zážitku hodnoty  Ja druhého človeka a v druhom človeku podporuje rozvoj sebaúcty. 

Empatia neznamená rezignáciu na práva vlastné, alebo práva iných. Práve empatia umožňuje 

poľudštenie procesov riešenia konfliktov, osobnostných, aj medzinárodných. Prežívanie 

a empatia je mocným nástrojom akademického učenia. Podceňovaním prežívania, poznávanie 

bez pocitov vedie k odcudzeniu v ľudskom správaní, k negatívnym dopadom v hodnotovej 

orientácii jednotlivcov. C. Rogers uvádza príklady bombardovania Vietnamu a Kambodže, 

ktoré nariadili a vykonali ľudia s rozvinutým intelektom bez toho, aby si uvedomili 
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emocionálny dopad vlastného konania na iných ľudí. Píše o totálnom spôsobe učenia sa, ktorý 

by mal odvrátiť takéto konanie v budúcnosti. Ak by sa  intelektuálny pojem, napr. 

bombardovanie, spájal s prežívanou hrôzou zasiahnutých, vytvorili by sa morálne zábrany, 

v konfliktoch konať takýmto spôsobom (C. Rogers, c.d., s. 260). 

Vyučovanie je vzťah. V zmysle Rogersovej teórie osobnostne zameraného prístupu, je 

vyučovanie chápané ako stretnutie viacerých ľudí, pri ktorom dochádza k vystúpeniu 

z vlastného referenčného rámca a k dešifrovaniu vlastných subjektívnych skúseností. Je to 

stretnutie, kde sa aktualizujú ľudské osobnosti a vzdelávací obsah je zdieľaný, nie 

odovzdávaný.  V zmysle Rogersových tendencií a nevyhnutných podmienok slobodného 

rozvoja jednotlivca v spoločenstve sa do popredia dostávajú procesy prežívania a na svoje 

protiklady sa menia klasické znaky vyučovacieho procesu. Miesto učiteľa sa do centra 

pozornosti dostáva žiak, žiaci, disciplína sa stáva výsledkom práce na vzájomných 

vzťahoch, s využitím podpory vnútornej učebnej motivácie. Ak aj nie je možné odstrániť 

školské hodnotenie, mení sa jeho  podoba, posilnená je najmä  priebežná spätná väzba. 

Chápanie chyby, ako  prirodzenej súčasti  učenia je ďalším faktorom, ktorý podporuje učebnú 

motiváciu. Rogers svoje chápanie vyučovania vymedzil silne kriticky voči prevládajúcemu 

systému školského vzdelávania v USA. P. Mikoška zhŕňa, že stručne by sa jeho koncept 

vyučovania mohol označiť predponou „anti“ voči všetkým znakom tradičného vyučovania (P. 

Mikoška 2016, s. 70). 

Postupom času sa k základom humanistickej pedagogiky C. Rogersa pridávali  nové vedecké 

poznatky a pedagogické prístupy. Upozorniť treba na  koncept emocnionálnej inteligencie (D. 

Goleman), koncept konštruktivizmus a sociokonštruktivizmu. (L. Vygotskij) a v posledných 

rokoch predovšetkým aplikované poznatky modernej neurovedy   (P. Ginnis, 2018, s. 14 - 

35). 

Podstatu na žiaka zameraného učenia v stručnej a výstižnej podobe približujú  nasledovné 

princípy (K. Kaput, 2018, s. 1). 

1/ Žiaci a učitelia (dospelí) sú navzájom prepojení vzťahmi starostlivosti, dôvery a vysokých 

očakávaní. 

2/Biologické, psychologické potreby, potrebu bezpečia nevynímajúc sú u žiakov napĺňané. 

3/ Žiaci sú prijímaní takí, akí sú a rozvíjajú  si pozitívny sebaobraz (identitu), spolu so 

spolupatričnosťou. 

4/ Žiaci majú slobodu výberu v nasledovaní svojich záujmov, od učiteľov dostávajú 

facilitačnú podporu a vedenie. 

5/ Žiaci riešia reálne situácie zo života a získavajú schopnosti, ktoré im pomôžu vo vlastnom 

živote. 

6/ Žiaci majú možnosť preukazovať vysoké výsledky a dostávajú primeranú podporu. 

7/ Žiaci sa učia aj mimo školy – na exkurziách, stážach, cez víkendy atď. 

Ako vyučovacie stratégie pre vyučovanie v systéme SCL sa odporúčajú nasledovné metódy:
12

  

skupinková práca, jigsaw, práca v centrách aktivít,  debaty, panelové a expertné diskusie, hry 

a súťaže, práca so sociálnymi médiami, projektové učenie, problémové učenie, objavné 

učenie, mentálne modely, rolové hry, simulácie, kazuistiky, laboratórne práce, demonštrácie, 

prezentácie, tvorba médií, skladačky. V zmysle Rogerovho chápania SCL, voľba vyučovacích 

metód má až sekundárny význam. Obohatením vyučovania zameraného na žiaka o využitie 

                                                 
12

 https://www.teachthought.com 
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digitálnych technológií, nadobúda vyučovanie novú kvalitu, hovorí sa o zmiešanom, alebo 

hybridnom  učení a vyučovaní (blended learning).  

 

Konštruktivizmus  a sociokonštruktivizmus v kontexte didaktického modelu na žiaka 

zameraného vzdelávania (SCL) 

V podmienkach slovenskej a českej didaktiky sú konštruktivizmus a socio-konštruktivizmus 

vysoko aktuálne stratégie vyučovania, zdôvodňovaný je ich filozofický, ale najmä 

psychologický základ.  Spája sa s konkrétnymi vyučovacími stratégiami a metódami: objavné 

(bádateľské) vyučovanie, projektové vyučovanie, kooperatívne (kolaboratívne) vyučovanie 

a s nádejou sa spája s rozvojom schopností kritického myslenia. Veľmi málo sa reflektuje 

vzťah didaktického konštruktivizmu ku koncepcii vyučovania zameraného na žiaka, pritom 

však spolu úzko súvisia. Jeden na vyučovanie nazerá  preferentne z hľadiska poznávacích 

procesov - konštruktivizmus, socio-konštruktivizmus, druhý z aspektu významu ľudských 

vzťahov a komunikácie (SCL).    

Podľa vysokoškolskej učebnice didaktiky konštruktivistické vyučovanie (R. Tóthová, D. 

Kostrub, Š. Ferková, 2017, s. 170 - 180) vychádza z predpokladu, že žiak sa učí sám a učiteľ 

má vytvoriť podmienky pre jeho autentické konštruovanie poznania. Zároveň sa predpokladá, 

že žiadne poznávanie  v škole nezačína z bodu nula a pre učiteľa je dôležité poznať predbežné 

znalosti každého dieťaťa (hovorí sa o konceptoch učiva).  Učiteľ je facilitátor (uľahčovateľ) 

tvorby poznania a rozvoja myslenia. Konštrukciu presného poznania učiteľ podporuje 

zadávaním vhodných problémových úloh a otázok, ktoré podporujú myslenie. „Logické“  

(„zmysluplné“)  myslenie žiakov je dôležitejšie, ako „správne“ odpovede. Takéto myslenie by 

malo byť odmenené, aj keď bolo postavené na neakceptovateľných predpokladoch“ (tamže, s. 

171).  Veľmi dôležitá je radosť z učenia sa, snaha tvoriť a overovať hypotézy, rozvíjať 

kritické myslenie. V hodnotení  žiakov „...by učiteľ nemal hodnotiť žiakovu schopnosť 

reprodukovať vedecky správne odpovede, ktoré sa žiak na vyučovaní naučil (prípadne 

namemoroval). Ale to, či žiak nejakým spôsobom rozvíja svoju schopnosť myslieť, vytvárať 

vlastné koncepty a úspešne nachádzať nejaké riešenia predkladaných .... problémov“ (tamže, 

s. 175). Podobne, ako v zážitkovej pedagogike sa v konštruktivizme  predpokladá holistický  

vplyv prístupu na celkový rozvoj osobnosti.  V preferovaných prístupoch sa nepočíta 

s rozdielmi v učení sa, spôsobených vekom žiakov. To však neznamená, že by odborníci 

podceňovali logiku osvojovacieho procesu a potrebný čas na hlbšie pochopenie a naučenie sa.  

G. Hein upozorňuje, že: „ ..učenie sa nie je okamžité. Pre zmysluplné učenie platí, že musí 

obsahovať prehodnotenie nápadov, premýšľať a overovať ich, vyskúšať, hrať sa s nimi, 

používať ich“. To sa nemôže odohrať v priebehu 5-10 minút. Ak uvažujeme o niečom, čo sme 

sa naučili, zistíme, že je to produkt opakovanej expozície a myslenia (Constructivist Learning 

Theory | Exploratorium). 

K repertoáru vyučovacích metód konštruktivizmu patria bádateľské metódy, projektové, 

riešenie problémov v skupine, diskusie, metódy autentického a situačného učenia. Didaktický 

konštruktivizmus je rozvinutý v didaktike matematiky, vďaka dielu M. Hejného.  

Obrátené vyučovanie ako moderná súčasť  na žiaka zameraného vyučovania  

Na teoretickej báze rogersovského, a pod vplyvom didaktického konektivizmu (rastu 

významu digitálnych technológií)  bolo vytvorených viacero didaktických prístupov 

a modelov vyučovania. Z nich najnovšia a málo známa je koncepcia, ktorá obracia systém 

výkladu a domácich úloh naopak. Ide o  obrátené vyučovanie ( angl. flipped instruction, 

flipped learning, flipped classroom).  

https://www.exploratorium.edu/education/ifi/constructivist-learning
https://www.exploratorium.edu/education/ifi/constructivist-learning
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Obrátené vyučovanie je podobne ako „SCL“, definované v opozícii k tradičnému  

vyučovaniu, v podobe odovzdávania poznatkov žiakom. Ide o  veľmi rozšírenú  

a prepracovanú didaktickú inováciu, ktorej sú venované špecializované portály (Home_Page - 

Flipped Learning Network Hub, Homepage - Flipped Learning Global Initiative: The 

Exchange, flglobal.org).  

Čo je podstatou koncepcie vyučovania? Humanistický základ a integrácia digitálnych 

technológií je doplnená o element obratu. Ten znamená, že  prvotné  získavanie poznatkov  

(pôvodne od učiteľa)  si zabezpečujú samotní žiaci. Najčastejšie  prebieha alebo na báze 

štúdia video-prednášky, výkladu učiteľa, alebo tiež samostatnou prácou s textami, či inými, 

elektronickými zdrojmi. To, čo v tradičnom vyučovaní sprostredkoval učiteľ žiakom na 

vyučovaní v triede, sa odohráva mimo triedy a v čase, ktorý si vyberajú žiaci. Na túto 

samostatnú prácu potom nadväzujú rozmanité  učebné aktivity v školskej triede. Tradičné 

cvičenia, spracovanie pracovným listov, či kvízy a hry, domáce úlohy z tradičného 

vyučovania nahrádzajú intenzívne interakcie žiakov v rôznych typoch sociálnych foriem: 

individuálne (samostatné), vo dvojiciach, v skupinkách, spoločne, teda v hromadnej forme. 

V triede sa využívajú metódy práce tvárou v tvár, ako aj technologicky podporované aktivity. 

Tieto možnosti kombinácie vytvárajú priestor rozmanitú skladbu učebných metód, možnosti 

uplatňovania diferencovaného prístupu k žiakom a napĺňať aj rozšírené vzdelávacie potreby 

žiakov. V triede s obrátenou výučbou sa používajú vyučovacie metódy, ako napr.  diskusia 

k téme, video - prednášky, pracovné listy, kvízy, kooperatívne riešenie problémov, 

nadväzujúcich na tému prednášky a so vzťahom k reálnemu životu. Ďalej sú to  práce na 

projektoch,  rôzne druhy rozhovorov, hry a digitálne ako aj diferencované spôsoby 

vzájomného autentického hodnotenia a hodnotenia učiteľom. V procesoch vedenia 

vyučovania sa odrážajú didaktické zámery – podpora sebazodpovedného učenia, autenticity 

a nezávislosti. Aj v tejto súvislosti sa hovorí o facilitácii a koučovaciemu prístupu učiteľa 

k žiakom.    

V teoretickej rovine podstatu obráteného vyučovania vyjadrujú štyri princípy, piliere F-L-I -P: 

(N. Hamdan, e all. 2016)
13

, teda flexibilné prostredie (flexible environment), kultúra učenia 

(learning culture), vhodný výber obsahu (intentional content) a profesionálny pedagóg 

(professional Educator). 

Flexibilné prostredie znamená možnosť utvárania učebného prostredia v závislosti od 

aktuálnych potrieb skupiny (triedy) a jej jednotlivcov. Učebné aktivity sú rozvrhnuté do 

dvoch základných prostredí: trieda a prostredie mimo nej (domácnosť, múzeum, knižnica). 

Flexibilnosť učebných foriem je daná možnosťou zoskupovania žiakov podľa počtu žiakov,  

ich záujmov a preferencií, vzdelávacej úrovne a miery samostatnosti práce. V prostredí 

školskej triedy sa prostredie modifikuje na digitálne a prostredie, v ktorej prebieha 

komunikácia tvárou v tvár. Premenlivosti  organizačných foriem vyučovania je aj vybavenie 

školskej triedy, napríklad pre precvičovanie vo dvojiciach sú potrebné tabule na stenách, 

flexibilné pracovné stolíky (lavice) a samozrejme technologické zariadenia. Zostáva na 

manažérskych schopnostiach učiteľa, na akú mieru pracovného hluku si trieda zvykne a akú 

výšku hluku a pracovného chaosu bude akceptovať. 

Kultúra učenia zahŕňa tie aspekty vzťahov medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi, ktoré sa týkajú 

prístupov, komunikácie a sociálne klímy v triede a na vyučovaní. Aj tu je kultúra vyučovania  

vzťahovaná k negácii autoritatívnej výchovy. V tradičnom modeli vyučovania je učiteľ 

hlavným zdrojom informácií,  rozhodujúcim odborníkom na obsah vyučovania. Túto pozíciu 

upevňujú aj tradičné vyučovacie postupy. Zvyčajne učiteľ riadi vyučovací proces tak, že sa 

začína prenosom informácií, teda s využitím prednášky, výkladu učiva. Ďalej nasleduje 

                                                 
13

 LitReview_FlippedLearning.pdf 

https://flippedlearning.org/
https://flippedlearning.org/
https://flglobal.org/
https://flglobal.org/
http://flippedlearning.org/wp-content/uploads/2016/07/LitReview_FlippedLearning.pdf
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precvičovanie a opakovanie (s prípadným využitím didaktických hier), cvičením, testami, aby 

potom skúšanie, testy a známky potvrdili význam autority učiteľa a rešpekt známky, ktorá 

umožňuje ďalší vzdelávací postup. V prevrátenom vyučovaní je učebný model zámerne 

posunutý k prístupu zameranému na žiakov, kde je čas v triede určený na hlbšie skúmanie 

tém a vytváranie bohatších príležitosti na vzdelávanie. Učenie sa stáva pre žiaka 

zmysluplným. Žiaci si môžu tempo ich učenia (sa) prehodnotiť, nakoľko majú možnosť učiť 

sa vopred doma učivo, ktoré bude ďalej spracované v spoločných  učebných aktivitách v 

triede. V orientácii na žiaka a na jeho učenie (sa) ustupujú riziká negatívnej motivácie (strach 

zo známky, vrstovnícka rivalizácia). V rámci rozličných sociálnych foriem, v ktorých 

dochádza k deleniu žiakov, vzniká aj prirodzený priestor  na prácu so žiakmi  so špeciálnymi 

vzdelávací potrebami, dostávajú možnosť pracovať na dokonalom osvojení základného učiva. 

Diverzita je v tomto koncepte vyučovania chápaná ako obohatenie.   Prebratie roly facilitátora 

umožňuje žiakom posilniť ich rozhodovacie schopnosti a zodpovednosť za vlastné učenie sa. 

Zmysluplný (zámerný) obsah vyučovania je daný zásadou umožniť žiakom konceptuálne 

porozumenie a získanie zručností pre praktické uplatnenie poznatkov. To v praxi znamená 

premýšľať o učebnej látke v súvislostiach a v ďalšom kroku aj v kontexte s organizácie 

vyučovania. Vysvetľovanie a výklad (prednáška) stále zostáva efektívnou  vyučovacou  

a treba premyslieť, ako ju zakomponovať do vyučovania (priameho a dištančného – 

prostredníctvom technológií), podobne  sa postupuje v prípade štúdia učebných zdrojov 

(texty, videá, iné aplikácie). Následne treba premyslieť nadväzné učebné aktivity, ktoré 

zabezpečia dokonalé osvojenie učiva.  V prevrátenom vyučovaní sa používajú metódy 

aktívneho učenia, ako sú diskusie, kvízy, vzájomné (žiacke) vyučovanie, kooperatívne 

riešenie problémov, samostatná práca, projektová práca, z novších môžeme spomenúť 

počítačové hry a metódu stručných  textovo-kresebných poznámok (skethnote), ktorej 

podstatou je prevod vizuálne vnímaných informácií do textu. V súčasnosti je k dispozícii aj 

rozsiahlejšia metodika, návody, ako metódu používať. Spomenúť treba aj metódy 

priebežného a záverečného (sumatívneho) hodnotenia, ktoré sú uspôsobené kultúre učenia 

a majú jednoznačnú funkciu – učebnú motiváciu. 

 Profesionálny učiteľ  (pedagóg). V nadväznosti na predchádzajúce znaky je logickým 

záverom, že sa  učiteľ musí  stať oveľa flexibilnejším metodikom (výber typov učebných 

aktivít) z hľadiska priameho a nepriameho („technologického“) vyučovania, z hľadiska 

sociálnych foriem vyučovania. V nárokoch na osobnosť v zmysle výchovného pôsobenia sa 

v tomto koncepte výchovy uplatňuje rogeriánsky prístup k žiakom.  

Veľmi silné kompetencie potrebuje učiteľ v oblasti diagnostiky a následného poskytovania 

priebežnej spätnej väzby, vrátane stratégií povzbudzovania a oceňovania, ako náhrady 

pochvaly a pokarhania. Rovnako sa učiteľ snaží doviesť žiakov k pochopeniu  vlastných chýb 

a nefixovať závislosť žiakov na svojej osobe. S flexibilnou organizáciou vyučovania súvisia 

aj nároky na diferencovanú prácu so žiakmi v podobe prípravy aktivít presne v súlade so 

vzdelávacími potrebami detí a žiakov, ktorí sú integrovaní. Napriek tomu, že extrémne rastú 

nároky na schopnosti učiteľa a jeho rozhodovacie kompetencie, reálna viditeľnosť učiteľa 

výrazne klesá a zároveň stúpa potreba tolerancie voči pracovného ruchu na vyučovaní.  

Počas vyučovacej hodiny učitelia neustále sledujú svojich žiakov, poskytujú im spätnú väzbu 

relevantnú v danom okamihu a neustále hodnotia svoju prácu. Profesionálni pedagógovia 

akceptujú konštruktívnu kritiku a tolerujú zmeny v organizácii, či hlučnosti v triede. 

Obrátená výučba vyžaduje od vyučujúceho skúsenosti s riadením triedy, s využívaním 

interaktívnych metód a digitálnych technológií. 

Koncepcia obráteného vyučovania vznikla ako produkt hľadania didaktických prostriedkov na 

zvýšenie učebnej motivácie žiakov a prehĺbenie učebných procesov.  Hĺbkové učenie (sa), 
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ang. „Deep learning“  je cieľom obráteného vyučovania, ale hĺbkové učenie už existuje ako 

osobitný model vyučovania. Do centra pozornosti  odborníkov sa dostal v reflexiách tranzície 

krízového domáceho vzdelávania (covidové vzdelávanie) na priame vyučovanie, prípadne  

zmiešané (hybridné). Bezpochyby je výrazom obáv zo zníženia úrovne vzdelávacích 

výsledkov   a jeho prepracovanie je pokusom zachytiť všetky možné determinanty, ktoré na 

výslednú kvalitu vzdelávania vplývajú.  Hĺbkové učenie/vyučovanie podľa Fullana a ď. 

(2020 s. 18)  predstavuje hybridný model, ktorý je chápaný ako kvalitatívny posun  

v realizácii  princípu orientácie na žiaka. Odvolávajúc sa na štúdie odborníkov (s. 12) autori 

konštatujú, že obe formy vyučovania (prezenčné a on-line dištančné) môžu byť rovnako 

efektívne a upozorňujú na dôležité faktory tejto efektivity. Uvádzajú: aktivizujúci obsah, 

príležitosti pre interakciu nielen medzi učiteľmi a žiakmi ale aj medzi žiakmi/študentami. 

Uvádzajú tiež cielenú  podporu každému žiakovi. Rovnako je z ich pohľadu  dôležité využitie 

digitálneho priestoru na podporu spolupatričnosti a spolupráce, prostredníctvom „emočných 

kontrol“ (tamže).  

V dokumente sa uvádza, že umelá inteligencia môže ponúknuť preklad, prepis, prezentáciu, 

spätnú väzbu a nástroje na hodnotenie rovesníkov i sebahodnotenie. Dokument sa odvoláva 

na výskumné zistenia (Class 2030, c.d. s 16), podľa ktorých  si žiaci viac prajú, aby ich učili 

učitelia, nie „počítače“. Vzťah učiteľ- žiak zostáva kľúčový, nech by boli technologické 

nástroje vzdelávania akokoľvek dokonalé. Ľudský rozmer vzdelávania sa napĺňa aj v druhom 

dôležitom aspekte, ktorým sú vrstovnícke vzťahy. Tieto zistenia, nie sú prekvapivé, zrejme by 

rovnaké výsledky priniesol výskum aj v slovenských  školách. Didaktický profil koncepcie 

hĺbkového  vyučovania/učenia približuje sústava princípov: 

• prepojenie vyučovania  na účel a zmysel, 

• výzvy pre študentov, aby si nastavili vysoké očakávania, 

 • nastavenie učebných cieľov, ktoré sú zamerané nad rámec základných poznatkov, 

 • využitie aktivizujúcich vyučovacích stratégií a metód, (aktivizujúca pedagogika),  

• utváranie a rozvíjanie ľudských vzťahov a príslušnosti, 

 • poskytovanie príležitostí prispieť svetu.  

Spomínali sme, že obmedzenie prezenčného (priameho) vyučovania priniesli obavy o kvalitu 

vzdelávania a tak odborníci  podrobili analýze proces prechodu na dištančné vzdelávanie  

a späť na prezenčné vzdelávanie. Identifikovali sústavu determinantov, ktoré by mali 

zabezpečiť úspešnosť prechodových procesov. Spomenieme iba tie najdôležitejšie: 

kontinuita učebných procesov (žiakov), profesionálna podpora a poradenstvo učiteľom, 

pohoda (well being) učiteľov, podpora a poradenstvo žiakom, „well being“  pre žiakov.   

Uvádzané sú aj ďalšie princípy, ktoré sa týkajú kontinuity a integrity  procesov hodnotenia 

vzdelávacích výsledkov, zabezpečenia zdravotnej starostlivosti, revízie a úpravy vzdelávacích 

programov a ďalšie (Fulllan a ď. 2020, s. 7 - 8). Analyzovaný koncept pre obdobie covidovej 

krízy je podnetný aj pre slovenskú pedagogickú teóriu a rezortné výskumné ústavy. Určite 

zaujme, pre nás nezvyčajná pozornosť podpore a pomoci učiteľom, ako aj starostlivosť o ich 

pohodu na vyučovaní (tamže). Tiež je podnetom na reflexiu tranzitných procesov od obdobia 

šoku  z krízy zastaveného prezenčného vzdelávania, cez  následnú  dištančnú fázu až po 

obnovené prezenčné vzdelávanie.   

 

III. Porovnanie aktuálnych teórií výchovy a vyučovania (vzdelávania) a závery pre 

inovácie v učiteľskej príprave  

V našich analýzach sme sa opierali o novšie a najnovšie teórie výchovy: reálnu/efektívnu 

discipínu R. Morrisha, Novú autoritu Haima Omera, teóriu M. Winterhoffa a modely 

výchovy/komunikácie T. Gordona a teóriu výchovnej  komunikácie psychologického tímu P. 
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Kopřivu. Z teórií a modelov vyučovania sme do analýz zahrnuli rogeriánsku teóriu na žiaka 

zameraného vyučovania (SCL), konštruktivizmus a konektivizmom ovplyvnenú hybridnú 

koncepciu obráteného vyučovania (flipped instrucion) Do analýza sme zahrnuli aj najnovší 

koncept hĺbkového učenia (deep learning) , ktorý bol formulovaný v podmienkach tranzitných 

procesov od krízového domáceho (dištančného) vzdelávania, k prezenčnému (školskému) 

vzdelávaniu.  

Za kritériá porovnania sme  vybrali: 

1/ chápanie pozície žiaka a povaha vzťahu učieľa a žiaka  a miera rozhodovania žiaka 

v procesoch  výchovy  a vyučovania, 

2/miera rešpektovania vývinových potrieb žiakov 

3/ nároky na kompetencie vychovávateľa, učiteľa. 

 

1/ V prvom analyzovanom aspekte sa teórie výchovy výraznejšie, ako teórie vyučovania 

prikláňajú k posilneniu autority učiteľa, samozrejme na humanistických základoch. Ide hlavne 

o novšie a zahraničné koncpety výchovy (R. Morrish, M. Winterhof, H. Omer). Čím  

intenzívnejši sa autori zaoberali zlyhaniami výchovy, tým  výraznejší bol apel na prítomnosť 

vychovávateľa, na jeho rozvahu a rozhodnosť  a v neposlednom rade aj na dôslednosť. 

Problematika určovania a dodržiavania hraníc (limitov) vo výchove je integrálna súčasť 

nových prístupov k výchove -   napokon odporúčajú ich  aj  ďalší odborníci, ktorých 

monografie sme neanalyzovli: Annete Kast-Zahr, A. Faber, E. Mazlish, R. Wildová, Jan-Uwe 

Rogge, H. Vloud, H. Townsend. Nami analyzované modely výchovy sa rôznia v miere 

prenechávania priestoru na rozhodovanie žiakov  v otázkach správania sa (výchovy), 

predovšetkým v kritických situáciách výchovy. Teórie vyučovania výraznejšie preferujú 

aktívny prístup žiakov k vlastnému poznávaniu, relativizujú - obmedzujú  korektívne zásahy 

učiteľov,  pravda najčastejšie v teoretickejrovine (učebnice všeobecnej didaktiky). 

Humanistický základ a rogeriánskej tradície sú zreteľné v teóriách a koncepciách ako 

výchovy, tak aj vzdelávania. V domácej odbornej literatúre (slovenskej) zatiaľ nie sú 

rozšírené prvky obratu smerom k zmysluplnému posilneniu autority  vychovávateľa a učiteľa, 

ako je to známe v modeloch výchovy, ktoré boli vytvorené ako reakcia na bezmocnosť 

vychovávateľov a učiteľov v zahraničí (Reálna discilína, Neue Autorität). Podobne sa u nás 

nerealizuje  obrátené vyučovanie, ktoré rehabilituje výklad a prednášku učiteľa ako zdroj 

poznania pre žiakov, pravda v novom (technologickom) kontexte. 

Za nové považujeme aj poznatky o negatívnom vplyve technológií na výchovu a vzdelávanie 

predovšetkým malých detí a mladších žiakov. V teórii výchovy M. Winterhofa sú technológie 

zodpovedné za vychovávateľské zlyhania rodičov a následné problémy v škole. Vo vzťahu 

k vyučovaniu sú zahraničné poznatky  ešte výraznejšie a doslova varujúce.  Akademická 

pediatrická spoločnosť USA a Kráľovská pediatrická spoločnosť vo V. Británii vydali 

odporúčania, ktoré  výrazne obmedzujú a štruktúrujú  čas, ktorý majú deti tráviť pred 

obrazovkami,   podrobnejšie o tom   AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS 2016, THE 

ROYAL COLLEGE OF PAEDIATRICS... 2019)  V záujme zdravého vývinu detí v útlom 

a predškolskom veku by malo byť sledovanie obrazovie striktne obmedzené a tieto 

obmedzenia majú výskumné zdôvodnenia. Je dosť pravdepodobné, že s rozširovaním neuro-

psychologických výskumov detského mozgu (M. Stránský)  aj edukačná veda  v SR upraví 

procesy vyučovania predovšetkým detí v útlom veku (materské školy, 1. stupeň ZŠ).  

2/ Všetky nami analyzované teórie  výchovy a vzdelávania (vyučovania)  vycházajú  zo 

základov pozitívnej edukácie a zo  zodpovednosti dospelého  voči osobnosti dieťaťa. Aj keď 

sa explicitne nehovorí o veku, niektoré  novšie teórie počítajú s tým, že určité zložky 

osobnosti dieťaťa  treba pedagogicky rozvíjať postupne a môže byť škodlivé, ak sa deťom 

poskytnú možnosti rozhodovania v situáciách, kedy na to nie sú zrelé. V tomto aspekte sa 
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celkom odlišne javí teória komunikácie/výchovy T. Gordona, ktorá vkladá dôveru v sily detí 

a mladistvých riešiť konfliktné situácie. 

Porovnávacia analýza ukázala, že v nových  didaktických prístupoch je stále favorizovný 

aspekt slobodného poznávania a humanistického nezasahovania do procesov učenia sa. 

Návrhy konštruktivistických vyučovacích hodín stavajú na princípe zážitku a manuálnych 

činností žiakov a to aj s s rizikom tzv. strácania času. Príklady, ktoré sú poskytované 

študentom a záujemcom (Zajac, L. a kol. 2015) akoby zabúdali na to, že učenie sa potrebuje 

aj systematizáciou  a opakovanie- utvrdenie naučeného.  

Z našich analýz vyplýva, že  podobne ako vo vyspelom zahraničí, potrebujeme sledovať 

princíp kontinuity vo vzdelávaní: prezenčné – dištančné(krízové) a opäť prezenčné. 

Užitočné je dbať na potreby učiteľov a žiakov (pomoc a podpora učiteľom je v zahraničných 

dokumentoch nadradená pomoci žiakom). Na túto pomoc a podporu, pohodu pri práci 

v slvoenských podmienkach úplne zabúda.  

Z hľadiska učiteľskej prípravy je potrebné zdôrazniť, že v súvislosti s novými trendami 

v didaktike a s ohľadom na „krízové vzdelávanie“, ktoré sa nezaobíde bez didgitálnych 

technológií,  by  študenti už  počas univerzitnej pedagogickej prípravy, a tiež vale aj učitelia 

v praxi  mali mať možnosť oboznámiť sa s rozličnými didaktickými prístupm rámci 

kontinuálneho vzdelávania získvať poznatky a kompetencie v oblasti zmiešaného (hybridného 

vzdelávania, blended learning).   O tom, že je potrebné zaoberať sa vlastným učebným 

procesom  v jeho štruktúre a logike, svedčia skúsenosti R. Feuersteina a jeho tímu (2014). Pre 

úplnosť treba dodať, že na   význam systematického učenia  u nás upozornil  aj E. Petlák 

(2009, s. 27).  

Do praxe učiteľkej  prípravy  by sa mali vrátiť aj tradičné  metodiky vyučovania  jednotlivých 

predmetov, ale aj metodiky vyučovania v zmysle didaktického konštruktivizmu a zmiešaného 

vyučovania. Životné podmienky detí a mladistvých sa zmenili, zmenil sa koncept detstva 

a dospievania. Učitelia, ba ani odborníci v pedagogike nemajú aktuálne vedecké poznanie 

o tom, s akými charakteristikami vstupujú deti a žiaci do procesov výchovy a vzdelávania. 

Psychologické poznatky o deťoch potrebuje pedagogická prax, inak nie je možné tieto 

významené procesy riadiť vedecky.  Bez systematického psychologického poznania detí, ich 

životných podmienok a aspoňa názorov a očakávaní vo vzťahu k výchove a vzdelávaniu bude 

veda iba naslepo formulovať nové návrhy reformných zmien a odporúčaní pre prax. 

3/ Momentálna spoločenská situácia, ako aj nároky a očakávania rodičov doliehajú aj na školu 

a učiteľov. Okrem tradičných  učiteľských kompetencií, a konštatovanej potrebe používať 

aktivizujúce vyučovacie metódy (M. Drošák, 2014) sa už roky zvyšujú nároky na digitálne 

kompetencie učiteľov a situácia je sledovaná aj v rámci Európskej únie (Ch. Redecker a Y. 

Punie (2017). Temer celý rok  krízového školského vzdelávania v SR priniesol celý rad 

pozitívnych aj negatívnych skúseností, v tomto prípade bola dištančná výčuba krízová nielen 

kvôli celkovej zdravotnej situácii obyvaeľstva, ale aj kvôli závažným problémom 

v hardwérovom a sofvérovom zabezpečení vzdelávania. Je reálne predpokladať, že zmiešané 

vyučovanie (priame a elektronické) sa bude využívať aj v najbližších niekoľkých  rokoch. 

Preto má pre teóri a prax prípravy učiteľov regionálneho školstva význam študovať skúsenosti 

so zmiešaným vyučovaním a perspektívne aj model obráteného vyučovania. Kompetencie, 

učiteľské spôsobnosti, ktoré sú na to potrebné, možno rozdeliť do troch skupín: 

1. technologické,  

2. adminsitratívne a 

3. pedagogické.  

Počet očakávaných učiteľských kompetencií bude najmä v podmienkach zmiešaného  

vzdelávania (blended learning, flipped instruction) ešte znásobený o technologické 

kompetencie  -   nech už berieme akúkoľvek sústavu učiteľských kompetencií (Ch. Kyriacou  
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1996), alebo sústavu kompetencií s ktorými vo výskume pracoval tím E. Stranovskej (2018, s. 

22 a nasl.).  

Vyučovanie a výchova sú spolu úzko prepojené. Učitelia budú potrebovať pre výkon svojho 

povolania aj výcvik  v základných technikách rešpektujúcej výchovy: aktívne počúvanie, 

empatická odozva, Ja-správy, utváranie podmienok pre zodpovednú voľbu typu správania sa 

dieťaťa, mladistvého. To sú základné spôsobnosti, ktoré sú potrebné bez ohľadu na to, ktorý 

model disciplíny (výchovy) si škola alebo učiteľ zvolí.  Vzhľadom na štatistické údaje o počte 

detí s výchovne problémovým správaní a počty detí, ktoré sú zaraďované na vyšetrenie 

a reedukáci do Centier pedagogického psychologického alebo špeciálno-pedagogického 

poradenstva a prevencie, budú učitelia zrejme potrebovať dôkladnejšiu prípravu v práci 

s problémovým správaním svojich žiakov, prípadne ďalšie vzdelávanie, podobne ako sa 

realizuje v koncepte Novej autority. O nových prístupoch k vyučovaniu sme písali 

v predchádzajúcom bode a je zrejmé, že zmiešané vyučovanie  bude klásť ešte vyššie nároky 

na metodickú prirpavenosť učiteľov a príslušné kompetencie. Preto bude potrebné 

zintenzívniť prácu na metodikách vyučovania, už aj s ohľadom na potreby hĺbkového učenia 

(sa) žiakov. To, čo sa však javí ako najaktútnejšia potreba, je podpora učiteľov a starostivosť 

o ich  pohodu na vyučovaní.  
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Resumé 

The paper aims to1/analyze current theories and models of disciplíne, 2/analyze current 

educational theories nad concepts of teaching and then 3/compary their conceptual focus 

based od the following criteria: the position of students and teachers in these theories and the 

degree of determining the proessses of education, taking into account the developmental 

needs of educators and demands on teachers´ competencies. The theoretical results can by 

used as stimuli for the innovation of pedagogical-psychological training of teachers education 

according to the programs marked ISCED 2 and ISCED 3. 
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Širšie súvislosti angažovanosti rodičov v práci školy a príprava budúcich 

učiteľov 

 

Viera Kurincová, Tomáš Turzák 

 

Anotácia: Globalizácia ako fenomén 21.storočia sa prenáša do rôznych oblastí života 

človeka. Výraznou mierou zasahuje do prípravy budúcich učiteľov, ako aj do ich 

celoživotného vzdelávania.  Jej vplyvy sú evidentné i v rodinnom živote, v intrafamiliárnych 

vzťahoch, v existencii rôznych foriem usporiadania domácností a partnerských vzťahov, vo 

výchove, vzťahu rodičov k deťom a pod., ako aj v aktivitách rodiny v extrafamiliárnom 

priestore. Do uvedeného kontextu zapadá aj oblasť komunikácie učiteľa a rodičov 

a angažovanosť rodičov v prostredí školy, na čo sa v príspevku zamerali jeho autori. 

Príspevok prináša vybrané aspekty prípravy budúcich učiteľov na prácu s rodinou žiaka 

a spracovaný je prevažne na báze zahraničnej literatúry. Štúdia je súčasťou riešenia 

výskumnej úlohy KEGA „Téma rodiny v systéme prípravy budúcich učiteľov“ (Projekt č. 

007 UKF-4/2020), ktorej sú autori riešiteľmi. 

Kľúčové slová: Rodina, spolupráca rodiny a školy, modely spolupráce rodiny a školy, 

príprava budúcich učiteľov, kompetencie učiteľov, výskumný projekt 

 

Úvod 

  Niet pochýb o tom, že vzdelanie človeka predstavuje bránu k jeho úspechu 

a uplatneniu sa vo svete. Globalizácia súčasného sveta a éra, ktorá je často spojená s tézou 

o budovaní „vedomostnej spoločnosti“, resp. „spoločnosti založenej na vedomostiach“, 

neustále kladie vysoké nároky na edukáciu žiakov na všetkých stupňoch vzdelávania. Existuje 

spoločný konsenzus odborníkov v tom, že nie všetci žiaci majú v domácom prostredí 

vytvorené adekvátne podmienky na optimálne rozvíjanie ich vzdelávacích predpokladov. 

Výsledky mnohých medzinárodných výskumov potvrdzujú, že miera zapojenia 

a angažovanosti rodičov do vzdelávania sa svojich detí v školskom i  domácom prostredí sa 

významne prenáša do akademických (ale nielen tých) úspechov detí.  

  Spolupráca rodiny a školy je v pedagogickom teréne „staronová“ téma, determinovaná 

je spoločensko-historickými faktormi, najmä životom súčasnej rodiny, podobou školy 

a pripravenosťou učiteľov túto oblasť kontaktov s rodičmi žiakov iniciovať a riadiť. Témou 

spolupráce rodiny a školy sa ako vysokoškolskí učitelia zaoberáme už dlhšie, pričom náš 

záujem o túto oblasť pedagogiky má korene v jednom z našich výskumov začínajúcich 

učiteľov a jeho záverov, keď sa ukázalo, že stresujúce situácie nastupujúcich učiteľov sú 

práve v komunikácii a spolupráci s rodičmi žiakov. Túto oblasť prípravy na učiteľskú 

profesiu považovali za slabšiu. Korešpondovalo to i s viacerými zahraničnými výskumami 

o začínajúcich učiteľoch („novice teachers“), resp. o tzv. šokoch z reality („transition, resp. 

reality shocks“). Napríklad, i podľa novších zistení V. Caspera sa ukázalo, že nedostatočná 

príprava budúcich učiteľov na prácu s rodinou môže vyústiť do obáv začínajúcich učiteľov, 

do pocitov, že sú v tejto oblasti nekompetentní, že rodičia sú im cudzí, že v kontakte s nimi 

robia niečo nesprávne, boja sa, že rodičia budú agresívni, neschopní počúvať ich, obávajú sa 

problémov pri komunikácii s rodičmi z rôznych kultúrnych prostredí (s iným materinským 

jazykom ako je oficiálny štátny jazyk), majú strach z riešenia rozdielnych názorov učiteľa 

a rodičov, z celkovej komunikácie s nimi, z nedostatku času na kontakt s rodičmi, či z 

nepoznania spôsobov ako oznamovať negatívne informácie rodičom o učebných výsledkoch a 

správaní sa ich dieťaťa (bližšie in Buchanan, K. S., Buchanan T. D., 2019, s.5).  
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Praktickým vyústením nášho výskumu do prípravy učiteľov na našom pracovisku bolo 

zavedenie vyučovacieho predmetu, ktorý sa týkal rodinného života a spolupráce učiteľa 

s rodičmi (približne pred 20 rokmi). Nadobudli sme presvedčenie, že téma rodiny je 

pedagogickým imperatívom v učiteľských programoch štúdia, bez ohľadu na to, v obsahu 

ktorej vedeckej oblasti – študijnej disciplíny -  je ukotvená (v zahraničí sa napr. téma vyučuje 

v rámci „vedy o rodine“, vo „familistike“ a pod.). 

  Postupne sa ukázalo, že téma je síce v pedagogickej teórii a praxi verbálne 

proklamovaná ako významná, avšak bez systematického výskumu, ktorý by si vyžadovala. 

Pod vplyvom aktuálnej situácie sme sa v posledných rokoch orientovali na možnosť riešiť 

problematiku v rámci výskumnej schémy KEGA, kde sme v roku 2020 získali grant na 

výskumnú úlohu s názvom „Téma rodiny v systéme prípravy budúcich učiteľov“. V 

príspevku predstavujeme vybrané výsledky literárneho štúdia k téme a to so zameraním 

predovšetkým na literatúru zahraničnú, ktorá je u nás v predmetnej problematike menej 

citovaná.           

 

Teoretické východiská zapojenia, angažovanosti a záväzku rodičov v edukácii svojich 

detí v domácom a v školskom prostredí 

 

Diverzita rodín súčasných žiakov  

   

  Počas života človeka do jeho výchovy a vzdelávania vstupujú predovšetkým dve 

najvýznamnejšie výchovné inštitúcie a ich reprezentanti - rodina, ako primárne výchovné a 

socializačné prostredie a rodičia, ako realizátori výchovy. Škola predstavuje ďalšiu inštitúciu, 

ktorá je vo vzťahu k výchovnému poslaniu rodiny považovaná za sekundárnu inštitúciu 

výchovy. Tento fakt však neznižuje jej edukačné poslanie, ale vyjadruje predovšetkým to, že 

obyčajne nadväzuje na základy, ktoré vo výchove položila rodina žiaka. Dejiny 

pedagogického myslenia a praxe dokumentujú rôzne podoby vzťahov medzi týmito činiteľmi 

a dokazujú, že ich charakter bol vždy determinovaný spoločensko–kultúrnym kontextom, v 

ktorom obe inštitúcie a ich protagonisti existovali a plnili svoje funkcie a poslanie. V centre 

ich privátneho a spoločenského záujmu bolo dieťa/žiak, jeho edukačný progres a príprava na 

život v dospelosti. Rodina ako intímna, privátna, ľudská skupina plní svoje funkcie vo vzťahu 

k jednotlivým členom rodiny, ale i k celej spoločnosti. Miera napĺňania funkcií je 

determinovaná viacerými faktormi, ktoré vstupujú do rodinného života (napr. štruktúra 

rodiny, vzťahy v rodine, ekonomický štandard rodiny, zamestnanosť rodičov, ich vzdelanie, 

hodnotový systém, pedagogizácia rodinného prostredia a pod.) (bližšie Kurincová, V. In 

Porubská, G., Seidler, P., Kurincová, V., 2001). 

  V uvedenom kontexte možno aplikovať idey ekosystémovej teórie rodiny J. 

Bronfenbrennera,   podľa ktorej vnútorný systém rodiny, jej mikrosystém, je ovplyvňovaný 

ďalšími súčasťami ekosystému - mezo, makro a exosytémom resp. chronosystémom (Berns, 

R. M., 2010). Zmeny, ktoré prináša globálny svet sa transformujú i do lokálneho prostredia 

života rodín. Celkový život rodiny sa v priebehu rokov mení, vykazuje vysokú dynamiku. 

Objavujú sa fenomény, s ktorými rodičia doteraz nemali skúsenosti, pred rodičmi sa vynárajú 

výchovné situácie, na ktoré nedokážu vždy adekvátne reagovať. B. M. Nowak (2012, s. 6)  

konštatuje, že samotní rodičia sa vo výchove často cítia byť bezradní a nepripravení napĺňať 

rodinné roly, ktoré sa od nich očakávajú. Ako uvádzame v texte našej žiadosti o pridelenie 

grantu predmetnej KEGA úlohy, z fenoménov, ktoré zasahujú do života rodín a majú svoje 

dopady na výchovu v rodine patria napríklad okolnosti súvisiace s pracovným procesom 

rodičov: „na jednej strane vysoké percento nezamestnanosti rodičov a s ním spojená zlá 

ekonomická úroveň rodiny a chudoba, alebo snaha o jej prekonanie pracovnou migráciou 

jedného alebo oboch rodičov (s opätovnými dôsledkami pre výchovnú rolu rodiča, resp. 



Pedagogika a andragogika  I. (vedy o výchove a vzdelávaní)  

 

54 

 

starého rodiča, napr. v rodinách transnárodných), na druhej strane, u zamestnaných, 

permanentné pracovné stresy rodičov v dvojkariérových manželstvách, workoholizmus a 

infoholizmus. Iné, novšie fenomény, ktoré sa prenášajú do plnenia výchovnej roly rodičov sú 

spojené s transformáciou postindustriálnej rodiny a akceleráciou liberalizmu napr. v oblasti 

morálnych hodnôt, sexuálnej, reprodukčnej a partnerskej. Tradičný a partnerský model rodiny 

sa mení, vzrastá počet nových modelov rodín a domácností (tzv. alternatívnych), založených 

napr. na kohabitačných vzťahoch, rodín rekonštruovaných (doplnených), rodín s nejasnou 

štruktúrou (patchwork family), rodín hybridných (Living Apart Together, spolužitie, ale na 

oddelených miestach), respektíve i tzv. „LGBT“ (lesbických, gay, bisexuálnych a transvesti) 

rodín, ktoré sú v našom spoločenskom kontexte zatiaľ menej skúmané (porovnaj Nowak, B. 

M., 2012, s. 6, Ballard, S. M., Taylor, A. C. eds., 2012). Do úvahy treba brať i rôznorodosť 

ďalších incidentálnych (situačných) stresov, ktorým rodiny v svojom životnom cykle čelia a 

ktoré musia riešiť (napr. narodenie dieťaťa so zdravotným postihnutím a jeho školská 

dochádzka, riešenie patologických závislostí žiaka, odhalenie šikanovania žiaka v škole, 

patologické správanie rodiča, výchova v rodine s rodičom vo väzbe a pod.). (bližšie: 

Kurincová, V. 2019). 

  Stále častejšie sa objavuje pojem „diverzita rodiny/rodinného prostredia“ (Family 

divezity). Túto bližšie objasňujú napr. autori Van Eeden – Moorefield, B. – Shih, K. (2007) 

a uvádzajú široký rozsah charakteristík a dimenzií, v ktorých sa rodiny a rodičia líšia. Ide teda 

o rôzne podoby rodinného života, ktorý možno posudzovať z aspektu demografického, z 

hľadiska celkovej štruktúry rodiny, jej príslušnosti k istej rase, etniku, vo vzťahu k socio - 

kultúrnemu statusu a pod. Variabilita sa však týka aj rôznorodosti rodinných procesov, napr. 

komunikácie v rodine, či rodičovského správania sa k deťom. V tomto smere sú podnetné 

výsledky iniciatívy orientovanej na pomoc deťom z netradičného rodinného prostredia a ich 

učiteľom. Riešitelia (S. Cohen, K. Crawford, S. Giullari, M. Michailidou, A. Mouriki, S. 

Spyrou, F. Taylor, J. Walker) medzinárodného projektu „Integrating Children´s Perspective in 

Policy- Making to Combact the Poverty and Social Exclusion by Single Parent Families: A 

Transnational Comparative Approach (the Second Transnational Exchange Programe 

financovaný Európskou úniou, č. VP/2004/004) sa medzi iným zamerali i na preskúmanie 

diverzity rodiny vo vybraných krajinách Európskej únie so zámerom vypracovať a poskytnúť 

vhodný teoreticko-metodický materiál pre učiteľov („Family Diversity. A Guide for 

Teachers“, Nicosia – Cyprus, 2007).  

  Cenným prínosom v nami sledovanej problematike je pokus o aplikáciu 

ekosystémovej teórie rodiny U. Bronfenbrennera do oblasti kooperácie rodiny a školy, kde 

autori Weiss, H. B., Kreider, H., Lopez M. E., Chatman - Nelson, C. pripravili pre 

profesionálov, včítane učiteľov, publikáciu, v ktorej teoretické pohľady na jednotlivé súčasti 

rodinného ekosystému dopĺňajú prípadovými štúdiami z praxe a metodickými odporučeniami 

pre učiteľov (2010, Preparing Educators to Engage Families). Autori konštatujú, že dnešní 

učitelia čelia stále rozširujúcej sa diverzite študentskej populácie a ich rodín. Záleží však od 

učiteľov, ako poznajú tieto špecifiká jednotlivých rodín a ako sú schopní angažovať rodičov, 

zaviazať ich spolupodieľať sa vo vzdelávaní svojich detí (2010, s. 20). Na strane druhej, 

podmienky, v ktorých rodina žije a charakteristiky rodičov sú limitujúcimi faktormi úrovne 

ich zapájania sa do spolupráce so školou či už priamo v školskom, alebo domácom, 

rodinnom, prostredí. Známe sú viaceré úrovne takejto aktivity rodičov, ako ich napríklad 

analyzovala J. Epstein (napĺňanie rodičovstva – porozumenie potrebám dieťaťa, kreovanie 

podnetného prostredia domova, komunikovanie so školou, dobrovoľníctvo rodiča v škole, 

pomoc rodiča dieťaťu s učením sa v domácom prostredí, účasť rodičov v rozhodovacích 

procesoch školy či spolupráca rodičov s inštitúciami v lokálnom prostredí). 

  Ako konštatuje H. B. Weiss at al, všetky rodiny môžu nejakým spôsobom podporovať 

učenie sa svojich detí, hoci aj jednoduchou otázkou „Čo ste sa dnes učili v škole?“, čím 
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prejavia záujem o svoje dieťa a jeho vzťah k učeniu. Rodina vo vzťahu k škole a 

k vzdelávacím výsledkom svojho dieťaťa môže napr.: 

- vytvárať stabilnú dennú rutinu a režim dieťaťa na prípravu na vyučovanie, 

pravidelnosť v stravovaní, v čítaní si dieťaťa, optimálny spánkový režim, 

- monitorovať a usmerňovať mimoškolské aktivity dieťaťa, 

- stanoviť jasné, veku primerané očakávania od dieťaťa o jeho školských výsledkoch a v 

správaní sa,  

- motivovať k celoživotnému vzdelávaniu dieťaťa podporovaním jeho záujmov, talentu 

a preukazovaním záujmu o edukačné aktivity (2010, s. 22). 

Je prirodzené, že nie všetky rodiny sa angažujú vo vzdelávaní sa svojich detí rovnako, ako to 

vyplýva aj z rôznorodosti súčasných rodín, o čom sme už vyššie písali. Je na učiteľoch, ako 

dokážu rodine pomôcť a aké možnosti na ich angažovanosť a zapojenie sa do učebnej činnosti 

detí im poskytnú.             

 

Rôznorodosť pojmov a modelov zapojenia rodičov do vzdelávania svojich detí  

 

  Odborná pedagogická literatúra v riešenej problematike používa rôznu terminológiu, 

pojmy, na objasnenie rôznych podôb a úrovní komunikácie školy a rodiny, učiteľa a rodiča. 

V domácej literatúre sa najčastejšie stretáme s pojmami ako „spolupráce rodiny a školy“, 

„komunikácie učiteľ – rodič“, „kontakt rodiny a školy“ a pod. Analogicky je to i v oblasti 

prípravy učiteľov, najčastejšie je uvádzaná ako „príprava učiteľov na spoluprácu s rodinou 

žiaka“ (pozri napr. Rozinajová, E., Potočárová, M., Beňo, M.,  Kurincová, V. Turzák, T., 

Zelená, H., Frýdková, E., Tamášová, V., K. Šeďová, J. Majerčíková, Z. Bakošová, N. 

Krajčová, v Českej republike O. Matoušek, R. Čapek, Z. Helus a ďalší).  

  Štúdium zahraničných zdrojov upriamilo našu pozornosť na viaceré pojmy, ktoré 

s témou súvisia a na ich rôzne vymedzenia. Oblasť rôznych podôb komunikácie učiteľa 

s rodičmi je vysvetľovaná ako „family- school cooperation“ (spolupráca rodiny a školy), 

„family-school partnership“ (partnerstvo rodiny a školy), „family/parental involvement in 

school“ (zapojenie rodiny/rodičov do práce školy), „family/parental engagement“ 

(rodinný/rodičovsky záväzok, spolupodiel, zaangažovanosť) a i. V posledných rokoch sa 

v odborných textoch častejšie objavuje spojenie „parental involvement“, ktoré sa využíva na 

vymedzenie participácie rodičov v procese edukácie a získavaní skúseností ich detí. Zahŕňa to 

zapojenie (zainteresovanosť) rodičov (ale i starých rodičov, alebo iných dospelých, ktorí 

v rodine dieťa vychovávajú) v domácich učebných aktivitách dieťaťa (tzv. „home-based 

parental involvement“, napr. asistencia deťom pri čítaní, dohliadanie na dieťa pri 

vypracovávaní domácich úloh a i.), ale aj zapojenie sa rodičov do aktivít v priestore školy 

(tzv. „school-based parental involvement“, napr. účasť na rodičovských workshopoch, na 

stretnutiach rodičov a učiteľov a pod.). Na základe výsledkov viacerých zahraničných 

výskumov sa potvrdilo, že zapojenie rodičov do spomenutých aktivít prináša benefity pre deti 

(zlepšenie študijných výsledkov, postojov ku škole a k školskej dochádzke, zlepšenie 

správania sa, ale aj mentálneho zdravia detí), pre učiteľov (zlepšenie ich vzťahov s rodičmi, 

posilnenie morálky učiteľov, zlepšenie školskej klímy a i.) a nakoniec pre samotných rodičov 

(zvýšenie rodičovskej zodpovednosti a spokojnosti v rodičovstve, zvýšenie záujmu o vlastné 

vzdelávanie sa a pod.). Škoda však, ako konštatuje G. Hornby, že je viditeľná priepasť medzi 

je rétorikou v tejto téme a praxou, ktorá reálne v školách funguje (tá viac favorizuje aktivity, 

ktoré skôr prospievajú učiteľom ako rodičom) (Hornby, G., 2011, s. 1-2).  

  Ďalší, v posledných rokoch využívaný pojem „family engagement“ v širšom zmysle 

vyjadruje  partnerstvo medzi rodinami, školami a komunitami, zvyšovanie rodičovského 

povedomia o benefitoch pre žiakov, ak sa rodičia spolupodieľajú na edukácii svojich detí 

a podporovanie rodičov v získavaní zručností v týchto aktivitách. Pojem sa využíva na 
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vyjadrenie presvedčení, postojov a aktivít rodín  na podporu učenia sa dieťaťa či už 

v domácom, alebo v školskom prostredí, alebo i v najbližšej komunite. Angažovanosť rodičov 

má mnohé dimenzie, zahŕňa rodičovské ašpirácie a očakávania, rodičovské správanie 

a vzťahy so školu. Nevzťahuje sa len na rodičov, ale ide o zdielanie spoločnej zodpovednosti 

rodiny, školy a komunity (knižníc, mimoškolských a komunitných centier a pod.) v prospech 

dieťaťa. Táto angažovanosť rodiča prináša pozitívne výsledky vtedy, ak nie je limitovaná 

vekom dieťaťa, ale ak ju rodičia a učitelia vnímajú ako dlhodobú a to počnúc narodením 

dieťaťa, končiac jeho dospelosťou (Weiss, H. B. at al., 2010, s. 19-25). Ako  konštatuje 

Emerson, L., Fear. J., Fox, S., and Sanders, E. (2012) tento termín je však predmetom 

mnohých diskusií výskumníkov a predstaviteľov školskej politiky, termín sa často požíva aj 

vo význame „parental involvement“ alebo „parental participation“. V odbornej literatúre 

existuje v tomto smere pojmová nejasnosť a definície sú nekonzistentné (pripomíname, že 

problémom je nájsť aj presný slovenský ekvivalent). Dôležitý rozdiel je ale medzi zapojením 

sa (involving) rodičov do školských aktivít a angažovaním, spolupodielom, záväzkom 

(engagement)  sa rodičov v učení sa detí – čo má predovšetkým najväčší pozitívny vplyv na 

akademické výsledky detí (napr. lepšie známky, zapojenie sa do náročnejších výukových 

programov, menej prepadávajúcich žiakov, alebo i lepšia školská dochádzka detí, zlepšenie 

sociálnych zručností, správania sa, adaptácie na školu, zlepšenie osobnostných kompetencií, 

viera vo význam vzdelávania  a pod.).  

  Odborná literatúra, predovšetkým zahraničnej proveniencie, identifikuje i rôzne teórie, 

ktoré v predmetnej oblasti existujú, teórie, ktoré sa usilujú o zachytenie podstaty kontaktov 

medzi rodinou a školou. Ako príklad uvádzame prehľad teoretických pohľadov podľa Y. 

Alghaza (2016), ktorý vidí možnosti využívania teórie plánovaného správania (I. Ajzen: 

Theory of Planned Behavior), teóriu identity (The Identity Theory), teóriu otcovskej 

investície (The Paternal Investment Theory), ekologickú teóriu (Ecological Theory), teóriu rol 

(The Role Theory) a teóriu sociálnej výmeny (The Social Exchange Theory) a i. do 

spolupráce a kontaktov rodiny školy, i keď, ako autor konštatuje, ich aplikačné dimenzie sú 

limitované (2013, s. 570-572).   

V tomto zmysle sa ako funkčný prístup ukazuje pohľad americkej autorky J. L. Epsteinovej 

(2009, s. 9 - 30), ktorá vychádza z teórie prekrývania (prepájania) oblastí vplyvu (The Theory 

of „Overlapping Spheres of Influence“). Autorka poukazuje na význam spoločnej 

zainteresovanosť rodiny, školy a komunity v komplexnej starostlivosti o dobro dieťaťa, s tým, 

že každý zo zapojených subjektov má svoje špecifické úlohy. V partnerstve rodiny a školy 

možno vidieť záujem o budovanie škôl, ktoré sa budú viac podobať rodine (tzv. „family-like 

schools”). V podmienkach takejto školy každé dieťa cíti svoju vlastnú hodnotu a vytvára sa 

priestor pre rôzne aktivity všetkých rodín. Na druhej strane rodina, ako partner školy, sa snaží 

o vytvorenie domáceho prostredia tak, aby podporovalo záujem a ciele školy (tzv. „school-

like families”) a rodičia svoje dieťa vnímajú aj v jeho sociálnej role žiaka. Koncept je 

zasadený do okolitej komunity, ktorá podporuje rodinu i školu („family-like settings”, 

„community-minded families”).  

  Mnohé roky v tejto oblasti pracuje G. Hornby, ktorý sa zaoberá teóriou, výskumom 

a reálnou školskou praxou vzťahu rodiny a školy. Autor identifikuje viaceré modely 

komunikácie profesionálov (najmä psychológov, učiteľov, či  riaditeľov škôl) a rodičov. 

Postupne ich hierarchizuje od tých, ktoré sa snažia čo najviac minimalizovať vplyvy rodiny v 

škole po tie, ktoré naopak vysoko vyzdvihujú angažovanosť rodiny. Popisuje: 

- protektívny model („Protective Model“, ktorého zámerom je vyhnúť sa konfliktom 

tým, že sa oddeľujú funkcie profesionálov od funkcií rodičov. Zapájanie rodičov do 

práce školy tento model považuje za narúšajúce prácu učiteľov a znižujúce efektivitu 

vzdelávania. V modeli funguje idea, že učiteľova úloha je vzdelávať deti v škole, 
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úloha rodiča je zabezpečiť, aby dieťa prišlo do školy načas a so všetkými 

pomôckami),   

- expertný model („Expert Model“, profesionáli vnímajú seba ako jedinečných expertov 

na všetky oblasti vývoja dieťaťa a jeho edukácie, kým pohľady rodičov majú nižšiu 

hodnotu. Rodičia majú len prijímať informáciu o deťoch od profesionálov, čo ich 

vedie k submisivite voči nim. Profesionáli prichádzajú o cenné informácie, ktoré im 

rodičia môžu poskytnúť, prehliadajú ich, nevidia, aké rôzne problémy rodičia môžu 

riešiť), 

- transmisívny model („Transmission Model“, tento model je využívaný profesionálmi, 

ktorí sa považujú za hlavný zdroj poznania dieťaťa, ale ktorí zároveň uznávajú 

benefity, ktoré môžu mať, keď vnímajú rodičov ako ďalší zdroj informácií. Veria, že 

niektoré z ich skúseností môžu prenášať na rodičov, aby rodičia v domácom prostredí 

mohli aplikovať žiaduce edukačné intervencie – napríklad i u nás známe techniky 

spolučítania, či iné. Prirodzene, očakáva sa, že profesionáli budú mať zručnosti 

v usmerňovaní rodičov, že budú poznať techniky efektívneho partnerstva a nebudú 

preťažovať rodičov požiadavkami domácich intervencií, napr. v prípade detí so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami), 

- kurikulum-obohacujúci model („Curriculum-enrichment Model“, už z pomenovania je 

evidentné, že v tomto modeli je záujem o obohacovanie školského kurikula na báze 

špecifickým znalostí a skúseností rodičov žiakov, čo môže prospieť všetkým 

zainteresovaným subjektom. Tieto aktivity sú nóvum napr. v multikultúrnej výchove, 

kde rodičia z rôznorodého prostredia môžu rozšíriť existujúce kurikulum o nové 

informácie o histórii, hodnotách, pohľadoch na sociálne skupiny, ktoré rodičia 

reprezentujú. Je to zároveň cesta, kde sa rodičia a učitelia učia jeden od druhého), 

- konzumentský model („Consumer Model“, v modeli sú rodičia vnímaní ako 

konzumenti edukačného servisu. Učitelia pôsobia ako konzultanti, poskytujú možnosti 

na rôzne aktivity pre rodičov a je na rodičovi, ktorú možnosť z ponuky si vyberá. 

Rozhodovanie o zapájaní sa do aktivít samotným rodičom podporuje ich rodičovské 

kompetencie a rodičia sa cítia menej závislí od profesionálov), 

- partnerský model („Partnership Model“, ukazuje sa byť najvhodnejším modelom. V 

ňom sú za expertov považovaní rovnako profesionáli – experti v oblasti edukácie ako 

aj rodičia, ako aj experti v poznaní svojich detí. V kontakte teda spolupracujú ako 

partneri, vymieňajú si skúsenosti a dokážu spoločne optimálne zabezpečovať výchovu 

dieťaťa), 

- a model rodičovského zapojenia („Model for Parent Involvment“, ktorému G. Horny 

venuje najväčšiu pozornosť. Navrhol ho na základe kombinovania niektorých prvkov 

modelov, ktoré vypracovali autori ako napr. Bastiani, Epstein, Kroth, Wolfendale  a 

Kroth. Model pozostáva z dvoch obrátených pyramíd, kde jej jedna strana predstavuje 

potreby rodičov a druhá rodičovské možnosti a pozitíva. Vizuálne sú potom zobrazené 

rozdielne úrovne potrieb a možnosti rodičov. Každý komponent má ďalej vymenované 

a popísané vedomosti a zručnosti, ktoré učiteľ potrebuje, aby vedel zapojiť rodiča do 

edukácie (bližšie in Hornby, G., 2011, s. 27-37). 

Za zmienku stojí i vypracovanie modelu faktorov, ktoré pôsobia ako bariéry pri zapájaní 

rodičov do vzájomnej spolupráce  (s.12). Tu G. Hornby identifikoval štyri skupiny faktorov: 

rodičovské a rodinné faktory (napr. presvedčenie rodiča o význame zapájania sa do 

vzdelávania dieťaťa, aktuálny kontext rodinného života, spoločenská trieda, pohlavie 

a etnikum rodiča a pod.), faktory na strane dieťaťa (napr. jeho vek, učebné výsledky, 

problémy, špeciálne edukačné potreby, nadanie a talent, výchovné problémy a i.,), faktory vo 

vzťahu učiteľ-rodič (napr. školské a individuálne ciele a záujmy rodiča a učiteľa, postoje 

k spolupráci, úroveň jazyka v komunikácii a pod.) a nakoniec spoločenské faktory (politické 
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historické a demografické faktory, ako aj ekonomické podmienky (bližšie in Hornby, G., 

2011, s. 11-26). 

Evidentné je, že takto realizované zapájanie rodičov do vzdelávania svojich detí a do školskej 

politiky ako uplatňovanie ich individuálnych a kolektívnych práv vyžaduje pripravenosť na 

tieto aktivity na strane učiteľov, ale aj samotných rodičov. Ide o ich špecifické vedomosti, 

zručnosti a postoje.  

Vzhľadom na zameranie nášho projektu nás ďalej zaujíma to, ako je v pedagogike riešená 

téma prípravy učiteľov na spoluprácu s rodinou žiaka.      

  

Reflexia významu spolupráce rodiny a školy v príprave budúcich učiteľov   

 

  Ďalšiu dimenziu analyzovanej problematiky predstavujú teda kompetencie a roly 

učiteľa, ktoré sú späté s jeho pedagogickou činnosťou v škole i mimo nej a to vo vzťahu k 

rodine žiaka. Viacerí autori pri skúmaní kompetencií učiteľov uvádzajú i tie, ktoré učiteľ 

potrebuje v oblasti spolupráce s rodičmi žiakov, napr. B. Kasáčová, B. Kosová, M. 

Potočárová, V. Kurincová, T. Turzák, E. Frýdková, J. Majerčíková, E. Mendelová, v Čechách 

napr. O. Šimoník, B. Blížkovský, S. Střelec, H. Lukášová-Kantorková, V. Spilková, J. 

Vašutová, V. Švec, J. Průcha, R. Čapek a iní. V ich klasifikáciách sa najčastejšie uvádza 

kompetencia diagnostická, poradensko-konzultačná, intervenčná, komunikačná, interaktívna, 

či organizačná. Z novších pohľadov sa ako pedagogicky funkčný ukazuje model kompetencií 

kreovaný autorkami B. Kasáčovou a B. Kosovou (2006), kde úroveň kompetencií, ktoré 

považuje za dôležité u učiteľov rozvíjať sú analyzované v dimenzii žiak (diagnostika žiaka, 

identifikácia sociokultúrneho kontextu rozvoja žiaka) a následne v dimenzii edukačného 

procesu ako schopnosti učiteľa v oblasti prevencie a nápravy sociálno-patologických prejavov 

v správaní žiakov (tie sú často dôsledkom vplyvu jeho rodinnej atmosféry a pedagogických 

schopností rodiča). Na základe rozsiahleho výskumu zameraného na profesiogram učiteľa sa 

ukázalo, že uvedené činnosti v školskej a mimoškolskej práci učiteľa tvoria jeho významnú 

zložku (Kasáčová, B. - Tabačková, P., 2010).  

  Z viacerých zahraničných zdrojov, s ktorými sme sa pri riešení našej výskumnej úlohy 

oboznámili, nás v kontexte prípravy budúcich učiteľov na spoluprácu s rodinou žiaka 

inšpirovali výsledky  ATEPIE (Advancing Teacher Professionalism for Inclusive, Quality and 

Relevant Education) projektu, ktorý sa riešil na medzinárodnej úrovni. Autori vychádzali 

z konštruktivistického prístupu k vzdelávaniu žiaka a z myšlienky, že hlavnou úlohou učiteľa 

je vytvoriť možnosti a podmienky pre optimálne vzdelávanie a vývoj každého žiaka. 

V zmysle uvedeného autori vypracovali šesť domén a indikátorov kompetencií učiteľov 

(každá oblasť je vymedzená istými profesijnými vedomosťami, zručnosťami a hodnotami 

a im zodpovedajúcich indikátorov). Ide o oblasti ako: „Žiak a učenie sa“, „Vyučovanie 

a hodnotenie“, „Učebné prostredie“, „Profesijný rozvoj a zodpovednosť“, „Kooperácia školy, 

rodiny a komunity“ a napokon „Rozvoj školy a zdokonaľovanie výchovno-vzdelávacieho 

systému“.  

  Spolupráca rodiny a školy, ich partnerstvo a uznanie rodiča ako prvého učiteľa dieťaťa 

jeho učiteľom je jedným z predpokladov priaznivého vývoja žiaka. V predmetnej oblasti by 

mal mať učiteľ vedomosti a porozumieť tomu, čo experti zo školského a mimoškolského 

hovoria o prostriedkoch zabezpečujúcich dobro dieťaťa, mali by vidieť význam a vplyv 

zaangažovanosti rodičov do života školy, mali by vedieť ako podporovať a zabezpečiť trvalé 

partnerstvo rodiny a školy a mali by poznať možnosti a zdroje, ktoré má blízka 

lokalita/komunita na podporu rodín a detí. Indikátormi profesijných zručností sú napr. 

schopnosti kooperácie a účasti na tímovej práci v diferencovaných kultúrnych kontextoch, 

učiteľ by mal dokázať efektívne komunikovať a rešpektovať iných učiteľov – kolegov, 

rodičov, expertov a ďalšie oficiálne autority a využívať rozmanité stratégie, ktoré prispejú 
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k efektívnemu partnerstvu zúčastnených subjektov. Čo sa týka hodnotovej dimenzie, učiteľ 

má byť otvorený a pripravený (ochotný) spolupracovať, má posilňovať vzťahy s účastníkmi 

spolupráce na základe empatie, vzájomného rešpektu a tolerancie k rôznym názorom, má 

podporovať vzájomnú dôveru voči žiakom, kolegom a rodičom a napokon byť pripravený 

podporovať práva a záujmy každého dieťaťa v škole a komunite (voľne podľa Rangelov 

Jusović, R., Vizek Vidović, V., Grahovac, M., 2013, s. 24-35). 

  Ide o vedomosti a zručnosti, pri ktorých nie sú pochybnosti o ich význame pre 

efektívnu výchovnovzdelávaciu prácu. Potvrdzujú to mnohé štúdie, s ktorými sme sa v tejto 

súvislosti oboznámili. Na druhej strane sa však naráža na problém, či príslušné štátne/národné  

dokumenty, resp. pedagogická dokumentácia vysokých škôl pripravujúcich budúcich učiteľov 

s dostatočnou pozornosťou vymedzuje štandardy a kompetencie na ich rolu kooperátora 

s rodinou žiaka. Ukazuje sa, že uvedené je skôr v rovine proklamatívnej ako realizačnej. Na 

základe analýz študijných programov pedagogických a filozofických fakúlt na Slovensku E. 

Frýdková dospela ku konštatovaniu, že na Slovensku je tendencia venovať pozornosť najmä 

teoretickej stránke riešenej problematiky, že je to skôr okrajová záležitosť prípravy učiteľov 

zahrnutá napr. vo všeobecnej pedagogike, teórii výchovy, pedeutológii, rodinnej výchove 

a pod. absentuje praktická príprava študentov, priestor na aplikovanie teoretických poznatkov 

do konkrétnej práce s rodičmi. Odkazuje na českého autora S. Střelca, ktorý za žiaduce 

zručnosti učiteľa v tomto smere považuje zručnosť nadväzovať kontakt s rodičmi, zručnosť 

vhodne informovať rodičov o edukačných výsledkoch ich detí, zručnosť riadiť diskusie 

s rodičmi, presviedčať ich o vlastnom záujme o dobro každého žiaka a pod. (Frýdková, E., 

2009). Porovnávajúc tieto zistenia so zahraničnou literatúrou vidíme, že ide o všeobecný 

problém prípravy budúcich učiteľov. M. Mandarakas na základe výsledkov medzinárodných 

výskumov upozorňuje tiež na fakt, že v tejto oblasti je príprava učiteľov slabá. Je len malou 

obsahovou súčasťou niektorých vyučovacích predmetov v mnohopredmetových študijných 

programoch učiteľstva. Autorka rovnako upozorňuje na nedostatok relevantných výskumných 

aktivít v tejto oblasti (2014, s. 22). 

  Edukačná kontinuita a prepojenosť medzi rodičmi žiakov a učiteľmi je teda právom 

považovaná za pedagogický imperatív dnešnej doby. Schopnosť vzájomnej kooperácie 

spolupráce je na jednej strane prejavom vysokej profesionality a kompetentnosti učiteľov na 

druhej strane odráža osobnostnú zrelosť rodiča jeho pedagogickú kultúru. Na základe 

zahraničných zdrojov sa žiada ešte dodať, že niektoré krajiny okrem posilnenia kooperačnej a 

intervenčnej funkcie školy/učiteľa vo vzťahu k rodinám žiakov („Family Centred Schools“, 

„Family Firendly Schools“, „Family-Suportive Community Schools“), realizujú certifikované 

programy pre odborníkov na pomoc rodine ako „Family Life Educator“ (edukátor pre rodinný 

život), vhodné ako špecializačné štúdium po ukončení bakalárskeho pedagogického programu 

(iniciatíva NCFR, National Council on Family Relations, USA a Kanada). (Ballard, S. M., 

Taylor A. C., 2012). Význam spolupráce je dokumentovaný aj skutočnosťou, že existuje 

európska výskumná sieť o rodičoch vo výchove (European Research Network About Parents 

in Education, ERNAPE), ktorá organizuje pravidelné medzinárodné konferencie k tejto 

problematike. Platformu na výmenu poznatkov a skúseností predstavuje International Journal 

about Parents in Education  (ISSN: 1973-3518).     

 

Záver 

  V súčasnosti (v kontexte aktuálnych podmienok akreditácie) prebieha na vysokých 

školách na Slovensku proces tvorby nových študijných programov. Opis študijného odboru 

Učiteľstvo a pedagogické vedy, ktorý je východiskovým dokumentom, v bakalárskom stupni 

štúdia konkrétne nevymedzuje požiadavku pripraviť absolventa na prácu s rodinou žiaka, ale 

je tu zdôraznené porozumenie celej pedagogickej realite, činiteľom a determinantom edukácie 

žiaka, psychologickým a sociálnym aspektom vývinu žiaka, poznanie špecifík rôznych 
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sociálnych skupín a diverzity žiackej populácie. Požiadavky na magisterský stupeň štúdia sú 

konkrétnejšie a okrem relevantných vedomostí sa očakáva, že absolvent bude pripravený tak, 

že dokáže efektívne komunikovať a kooperovať s externým prostredím, teda ja rodičmi 

žiakov. V praxi má preukázať spôsobilosť formulovať adekvátne diagnostické, pedagogické a 

odborné závery, odporúčania a usmernenia a má efektívne kooperovať nielen s rodičmi, ale aj 

širším sociálnym prostredím a ďalšími odborníkmi (napríklad v prípade žiaka so špeciálnymi 

výchovnovzdelávacími potrebami). 

Pre vysoké školy pripravujúce budúcich učiteľov ide teda o náročnú prácu. Je tu teda výzva 

premietnuť do nových študijných programov všetko to, na čo poukazuje pedagogická teória 

a čo žiada pedagogická prax.  V tomto duchu sa bude v nasledujúcich rokoch niesť aj naša 

koncepčná, pedagogická a výskumná práca. 
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Resumé 

Globalization as a phenomenon of the 21st century influences various areas of human life. It 

also affects the training of future teachers and the process of their lifelong learning. The 

globalization has also an impact on family life and relationships generally, on various forms 

of family organization, partnerships, parents' relationship with children and family activities. 

One of the issues is represented by the family and school cooperation and family / parent 

involvement in the school environment. This literature review represents mostly foreign 

publications and deals with the topic of training of future teachers aimed at the work with the 

pupil's family. The study is a part of the KEGA research project "Family as a Topic in the 

System of the Future Teachers Preparation" (Project No. 007 UKF-4/2020). 
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Názory J. A. Komenského na osobnosť učiteľa a ich inšpirácia 

v akademickej príprave budúcich učiteľov 
 

Janka Medveďová 
 

 

Anotácia: Pri príležitosti 350. výročia od smrti J. A. Komenského by sme chceli 

v nasledujúcom príspevku poukázať na odkaz, význam a inšpirácie humanistických a 

demokratických myšlienok Komenského v príprave budúcich učiteľov. Hoci tvoril v 17. 

storočí  a ľudstvo prešlo veľký kus cesty, aj v 21. storočí vyvolávajú jeho humanistické diela 

obrovský záujem. V centre pozornosti dnešnej edukácie sú sociálne projekty, reformy 

vzdelávania a vízie celoživotného vzdelávania, ktorých cieľom je zlepšiť  spoločnosť. 

Výchova a vzdelanie sú neodmysliteľným prostriedkom na takúto zmenu, preto je potrebné 

 motivovať nielen študentov učiteľstva k hlbšiemu záujmu o jeho osobnosť, filozofiu 

výchovy, paradigmu výchovy a vzdelania. No pre začínajúceho učiteľa je dôležitá požiadavka 

funkčnosti teórie v jej praktickej realizácii a nemá počas štúdia čas na hlbšie komeniologické 

analýzy všetkých jeho diel. Možno sa javí Komenského paradigma výchovy v dnešnej 

postmodernej dobe  utopická, no aj pedagogika globalizovanej spoločnosti sa môže inšpirovať 

Komenského pedagogickým optimizmom a uskutočniť návrat k prameňom, aby sme 

začínajúcich učiteľov presvedčili o ich profesionálnom statuse a význame ich profesie v 

náprave vecí ľudských v Komenského poňatí a osobnostný rozvoj človeka v spoločnosti, jeho 

spoločenské vzťahy a vzťah k svetu ako celku, jeho zmysluplné a aktívne angažovanie 

sa v modernom poňatí. 

 

Kľúčové slová: J. A. Komenský, kultivácia osobnosti, pansofia, osobnosť učiteľa, príprava 

učiteľa 
 

 „Akú väčšiu alebo lepšiu službu môžeme preukázať štátu, ako keď učíme a vzdelávame 

žiakov.“ 

                                                                             Veľká didaktika, Predslov, Pozdrav čitateľom 

 

 

Dielo J. A. Komenského je nadčasové a v akejkoľvek dobe vyjadruje podstatu spoločenských 

a duchovných potrieb človeka. Jeho pansofia predstavuje projekt kultivovaného riešenia 

spoločenských problémov, tvorivej práce, občianskej angažovanosti a hľadanie zmyslu 

osobného i spoločenského života – vybrať zo všetkého (pan) to, čo je podstatné pre múdry 

(sofia) život a spoluvytvárať tak celok. Komenský pokladal výchovu a vzdelanie za jednu 

z ciest pri zmene spoločnosti a videl v nej dôležitú všenápravnú úlohu Jeho teória 

univerzálneho vzdelania je súčasťou jeho veľkolepého projektu nápravy sveta a celoživotnej 

kultivácie človeka a vyjadruje nádej, že práve pansofické školy, pansofické knihy 

a pansofickí učitelia privedú ľudské spoločenstvo k panharmónii. Hoci sa dnešný obsah toho, 

čo je  dôležité a podstatné pre život líši od toho, čo za podstatné považoval Komenský v 17. 

Storočí, aj dnes musíme vnímať systém cieľov, metód a obsahu vzdelávania v tesnom vzťahu 

so systémom spoločenského vývoja, celku sveta, vývoja človeka v tomto svete a jeho rýchle 

adaptovanie sa na zmeny v kontexte celoživotného vzdelávania. 

Ján Amos Komenský – významný filozof, spisovateľ, filológ, teológ, polyhistor 

a pedagóg – učiteľ národov. On sám sa označil predovšetkým za teológa a jeho úsilie vo 

všetkých vymenovaných oblastiach smerovalo od skvalitnenia výchovy a vzdelávania 

k univerzálnej náprave vecí ľudských – vedy, politiky, náboženstva teda všenápravy celého 

ľudstva. Ľudský život má byť o hľadaní najvyššieho dobra (summum bonum). Vo svojich 



Pedagogika a andragogika  I. (vedy o výchove a vzdelávaní)  

 

64 

 

úvahách pripustil, že to je náročná úloha, ale určite nie nedosiahnuteľná. Ako uvádza K. Rýdl 

(2019, s. 85) Komenský sa narodil do zložitého obdobia náboženskej netolerancie 

a chaotického, nefungujúceho systému, no jeho osobné a spoločenské tragédie ho priviedli 

k zamysleniu sa nad najzložitejšími myšlienkami ľudskej existencie a pomohli mu 

sformulovať jeho životné krédo: usilovať o harmóniu, zjednotenie, mravné uvedomenie sa 

a ľudské porozumenie. Myšlienka, že výchova je prostriedkom skutočnej nápravy, zo 

všetkých ľudských činnosti je tá, ktorá nie je márna. Patril k neúnavným bojovníkom za 

svetový mier, porozumenie a spoluprácu medzi národmi. Pokúsil sa o reformu vo viacerých 

európskych krajinách a jeho dielo je natoľko nadčasové, že aj v súčasnosti je výnimočným 

a inšpiratívnym dielom v oblasti výchovy a vzdelania. Jeho tvorba ho viedla predovšetkým 

k humanizácii školy, k skvalitneniu pedagogickej práce, k motivácii žiakov a snahe uľahčiť 

a spríjemniť im učenie. Výchovnovzdelávací proces nazval umením. Vzdelanie chápal ako 

bránu k poznaniu, prostriedok na celkové zdokonalenie človeka. Tvrdil, že zlo, nedostatky a 

chyby vyplývajú z nevedomosti. Práve výchove a vzdelaniu pripisoval najväčšiu dôležitosť 

pri odstraňovaní nevedomosti. Vytvoril pedagogický systém pri ktorom spracoval kľúčovú 

otázku vzťahu človeka a sveta a tento vzťah založil na myšlienkach pansofie – univerzálnej 

múdrosti.   

Vo svojich prácach vyjadril významné postavenie, funkciu, úlohy a dôležité črty 

osobnosti učiteľa a vychovávateľa. Rozvoj a kultivácia osobnosti každého žiaka je podľa 

Komenského podmienená činnosťou a príkladom učiteľa. K učiteľom sa Komenský obracal 

v mnohých spisoch, napr. Najnovšia metóda jazykov (Methodus linguarum novissima), Škola 

pansofická (Schola pansophica), Predpisy pre dobre organizovanú školu (Leges scholae bene 

orinatae), Fortius znovu živý, alebo ako vyhnať lenivosť zo škôl (Fortius redivivus), všetkých 

troch Didaktikách (Českej, Veľkej, Analytickej), Vševýchove (Pampedia), O význame 

vzdelania a kultúre duševných schopností (De cultura ingeniorum). O význame čítania 

a voľbe správnych kníh na štúdium, ktorými možno dopĺňať školské vyučovanie a knihách 

ako celoživotných prostriedkoch vzdelávania, aby sme sa stávali žiakmi skutočnej múdrosti, 

načrtol v spise Ako dômyselne používať knihy, hlavný nástroj vzdelávania (De...libris). 

Ocenil nielen význam kníh, ale predložil aj konkrétne metodické odporúčania práce s knihou 

na vyučovaní, ale aj v čase mimo vyučovania. Odhaľuje tajomstvo, ako možno dosiahnuť 

veľké, všestranné vzdelanie využívaním múdrosti skrytých v knihách a v knižniciach. 

Oceňoval veľký význam školských knižníc a knihy, učebnice a encyklopédie nazýval 

prozaicky ako fakle svetla, ktoré osvetľujú svet na ceste k múdrosti. 

Komenský nebol prvý, ktorý sa vyjadroval k u učiteľskej profesii a osobnosti učiteľa. 

Vo svojich názoroch čerpal aj z antickej aj kresťanskej tradície, ktoré najvýznamnejšie 

determinovali vývoj európskej kultúry.  Inšpiroval ho Platón svojimi Dialógmi, v ktorom 

vystupuje postava Sokrata  - veľkého vychovávateľa, ktorý sa formou dialógu snaží svojich 

poslucháčov priviesť k poznaniu pravdy, prečo sú v živote dôležité múdrosť a poznatky. Aj 

Komenský využíval dialóg, aby poukázal na význam princípu názornosti. Dialogická metóda 

je stále aktuálna v dnešnom edukačnom procese a umožňuje dynamizovať osvojovanie si 

poznatkov. Komenský podobne ako Platón za základné ľudské cnosti pokladal múdrosť, 

umiernenosť, spravodlivosť a statočnosť, ktoré vo svojich prácach doplnil o ďalšie, ktoré 

v jeho dobe boli vo vývoji spoločnosti dôležité. Vo Veľkej Didaktike, Pampedii, Pansofii aj 

Informatóriu školy materskej hovorí o pravdivosti, ktorú obsahovala tak múdrosť, 

prezieravosť aj spravodlivosť. Umiernenosť mala zase obsahovať sebaovládanie, trpezlivosť, 

zdržanlivosť, zdvorilosť a statočnosť v sebe niesla sebapremáhanie, vernosť a lásku, 

vytrvalosť a pracovitosť. Komenský tak ako Aristoteles videl ideál krásy, dobra, charakteru, 

etiky a politiky v pravom vzdelaní. O kynickom filozofovi Diogenesovi napísal školskú 

divadelnú hru (Diogenes Cynicus redivivus) a podobne ako on, aj Komenský kritizoval 

formalizmus – prázdne rozprávanie bez hlbšieho významu a zdôrazňoval pravdu, dobro 
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a jednoduchosť. Komenský vo svojich dielach často citoval a odvolával sa na rímskych 

filozofov ako boli Seneca a Quintilianus. Mnohé z didaktických zásad, ktoré Qunitilianus 

predniesol v práci O výchove rečníka (Institutio oratoria) sa stali piliermi Komenského 

výchovno-vzdelávacej koncepcie. V spise sv. Augustína O učiteľovi (De magistro) našiel 

inšpiráciu pre jeho triádu myslenia, jazyka a a činnosti (praxe). Ako uvádza Čapková (1992, 

s. 20) z Augustínovho dialógu vyplýva, že len slová nemôžu byť poučné, až v úzkej spojitosti 

s vecnou skutočnosťou, rozumom a ľudským pochopením sú účinné. Aj Komenský sa 

v kritike formalizmu prihovára učiteľskej profesii a kritizuje prázdne slová a bezobsažnosť 

bez príkladu a názornosti. Premýšľal o vzťahu vecí a slov a išlo mu o zjednotenie priameho 

poznávania vecí, slov a ich praktické využívanie, ktoré definoval v didaktickej zásade 

prepojenia teórie s praxou. V období humanizmu a renesancie sa nielen v školskej oblasti 

hlásal k návratu antického ideálu výchovy a aj Komenský často citoval vo svojich 

najznámejších pedagogických spisoch aj predstaviteľov humanistickej výchovy, ktorí 

v učiteľskej  praxi odmietali slepé memorovanie, formalizmus a absenciu reálnych poznatkov. 

Celková úroveň škôl bola v tom období nízka a bolo preto potrebné zmeniť obsah školského 

vzdelávania, zefektívniť vyučovanie a prepojiť poznatky a zručnosti získane v škole 

s vývojom vedy, techniky a umenia. Komenský svojim dielom reflektoval na túto potrebu 

a hľadal spôsob ako vzdelávanie uľahčiť, urýchliť a adekvátne potrebám doby prehĺbiť. Jeho 

pansofia – všemúdrosť sa stala cestou múdrosti a mala ukázať, čo je v živote podstatné a ako 

si utvoriť k svetu ako celku správny vzťah, ako zdokonaľovať ľudskú prirodzenosť 

v rozumovom poznávaní, vo vnímaní, v cítení, chcení a konaní, ako to robiť všestranne 

a zároveň dôkladne.  

Komenský v zmysle jeho pansofického poňatia všetci – všetko – skrze všetko (omnes 

– omnia - omnino) považoval učiteľov a vychovávateľov za významný činiteľ vo vybudovaní 

lepšej spoločnosti. Omnia – všetko mal byť výber z toho, čo je pre ľudský život a povolanie 

podstatné. Čo je v obsahu dnešného vzdelávania podstatné??? Sú to poznatky, zručnosti, 

schopnosti, v akej miere a rozsahu zastúpené pre zmysluplný a aktívny život po škole? 

Moderná pedagogika za posledné tri desaťročia prešla transformáciou od tradičnej výchovy 

k humanistickej, osobnostne orientovanej výchove založenej na personalistickej 

a konštruktivistickej pedagogickej koncepcii (Spilková – Hejlová, 2010), neustále sa 

diskutuje o potrebe reformy a revízie obsahu vzdelávania, v ktorom sa ešte stále kladie dôraz 

na transmisívne si osvojovanie vedomostí a memorovanie. No aj Komenský vo svojich 

spisoch definoval ciele školy, aby sa premyslene vybral vyučovací obsah a metódy, aby žiaci 

neboli preťažovaní množstvom učiva a aby zvolené metódy rešpektovali prirodzený vývoj 

osobnosti, aby učenie spôsobovalo radosť a aby učitelia hľadali spôsoby ako učenie uľahčiť... 

„hľadať a nachádzať spôsob, podľa ktorého by učitelia menej učili, ale žiaci sa viac 

naučili...“ (Veľká didaktika, Predslov, 1954) Neustále pripomínal náročnosť učiteľského 

povolania. Učiteľova práca a pôsobenie spolu utvára a formuje žiaka, pomáha uchovávať 

hodnoty minulej kultúry, ale má byť pripravený utvárať aj budúcnosť. Zaoberal sa aj 

sociálnou prestížou učiteľskej profesie, pretože učiteľovu prácu považoval za rozhodujúcu pre 

ďalšie smerovanie a úroveň celej spoločnosti. Veľký význam pripisoval škole pri všeobecnej 

náprave vecí ľudských a školu videl ako malé spoločenstvo založené na zákonoch a poriadku 

a náprava akéhokoľvek spoločenstva/kolektívu závisí od nápravy každého jedného člena 

individuálne. 

Komenský zdôraznil, že učiteľstvo je poslanie a nie každý sa na takúto prácu hodí – 

„byť didaktikom je zvláštny Boží dar.“ Aj v dnešnej dobe by sme súhlasili s jeho tvrdením, že 

tí ktorí spĺňajú predpoklady, „musia byť s radosťou prijímaní, prosbami a platom lákaní, 

podporovaní, povzbudzovaní a ak chcú v tejto snahe vytrvať, chránení pred príkoriami. 

Vynikajúci učitelia sa majú odmeňovať a tak povzbudzovať do ďalšej práce v škole aj 

v spoločnosti.“ (Predpisy pre dobre organizovanú školu, 1991). 
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Vo Veľkej didaktike, vytýčil pre učiteľov konkrétne ciele, obsah a metódy 

vzdelávania, aby sa zo školy stala dielňa ľudskosti a didaktiku - teóriu výchovy a vzdelávania 

nazval umením ako vyučovať. (Veľká didaktika, 1954)  Prial si, aby škola bola miestom 

čulosti, príjemných a užitočných prác, hier a priateľského súťaženia. 

Komenského chápanie učiteľa vychádzalo z jeho názoru na človeka, jeho postavenie 

a úlohu vo svete. Nevnímal človeka ako Boží obraz – obraz dokonalého pravzoru len pod 

vplyvom jeho kazateľskej profesie, ale ako všeobecnú požiadavku, že len človek má to právo 

a možnosť sa stále zdokonaľovať. (Tamže) Človek bol v jeho poňatí slobodná a aktívna 

bytosť a musí sa naučiť ako slobodne a správne pochopiť veci a narábať s nimi a byť aktívny 

v živote tým správnym spôsobom. Vychovávateľov nazval „služobníkmi prirodzenosti“, aby 

bez násilia, ale podporovaním prirodzených vlôh viedli žiakov k tvorivosti, rozvíjaniu 

poznatkov, schopností, zručností a záujmov a tak nachádzali správnu cestu a zmysel života. 

Človek podľa Komenského disponuje rozumom, rečou a prácou, t.j. uvedomelou činnosťou, 

na ktorej sa zúčastňujú aj morálka, cit, vôľa a duchovný život a  určil tri kľúčové faktory 

osobnostného rastu  - rozum, reč, uvedomelý čin (ratio, oratio, operatio), ktoré vo 

Všeobecnej porade o náprave vecí ľudských doplnil o trojicu vedieť, chcieť a môcť konať 

(scire, velle, posse). (Vševýchova, 1992, s. 29-30) 

Komenský definoval požiadavky na dobrého učiteľ vo Vševýchove (1992, s. 116-142), 

v siedmej časti s názvom Všeučiteľstvo (Pandidascalia) a zhrnul ich do troch hlavných zásad: 

1. aby každý učiteľ bol taký, akým ma spraviť iných, 

2. aby poznal spôsoby, ako urobiť takými iných,  

3. aby bol horlivý vo svojom diele, 

teda aby bol schopný a aby vedel a chcel vychovať vševedcov (pansofov). Aj v dnešnej 

akademickej príprave budúcich učiteľov sa snažíme študentom nielen odovzdať teoretické 

penzum a definície pedagogických teórií, ale aj moderné poňatie didaktických prístupov, 

ktoré kreovali rôzne pedagogické koncepcie a pedagogické myslenie za ostatných 350 rokov 

od pôsobenia Komenského. Aj Komenský si želal, aby „vzdelávatelia boli navyberanejší, 

zbožní, počestní, príčinliví, pracovití a múdri...Majú byť horliví a nehanbiť sa svoj úrad, aby 

neboli znechutení a neklesali pod ťarchou práce....“ Mala ich charakterizovať cnosť, 

prezieravosť, múdrosť a rozumnosť, aby žiakom dobre rozumeli a rozvíjali ich prirodzené 

sklony a nadanie. Aby však učitelia a vychovávatelia vedeli vychovať takýchto ľudí, musia 

poznať všetky povinnosti a ciele svojho povolania, všetky prostriedky, ktoré k tomu vedú 

a všetku rozmanitosť metód, aby zostúpili k žiakom a pomáhali ich chápavosti všetkými 

možnými spôsobmi. Učiteľ nemôže učiť toľko, koľko by sám chcel, ale len toľko, koľko 

môže žiak pochopiť, pretože „dušou“ vyučovania je prispôsobenie výučby žiakovmu nadaniu. 

Komenský si prial, aby učitelia cibrili žiacky úsudok a cvičili pamäť. Kládol dôraz na 

pozorovanie, porovnávanie, hodnotenie a vyjadrovanie. Silu pamäti videl v silnom vtlačení 

vnemu a radil rozvíjať zmyslové vnímanie, ale  súhlasil aj s Erazmom Rotterdamským v tom, 

že pamäť sa zakladá aj na dokonalom pochopení a základom pochopenia a úsudku je 

„poriadok vecí.“ (Tamže) Z pohľadu žiaka malo ísť o nezaneprázdnenú myseľ, pokoj a veľký 

záujem, vlastný názor, zotrvanie pri veci, návrat ku nej a aktívnu účasť, to všetko podľa neho 

rozhoduje o sile vnemu a efektivite zapamätania si. Najlepšie učiteľské vzdelávanie chcel 

postaviť na zásadách univerzálneho pansofického utvárania človeka, aby najmenších žiakov 

vyučovali najlepší a najvzdelanejší učitelia.  

Komenský analógiou s prírodou a prírodných javov dospel k základným zásadám 

prirodzenej výchovy a učiteľovu prácu prirovnal k záhradníkovi, ktorý sa starostlivo stará 

o obrábanie svojej záhradky, ale zároveň ju videl ako prácu na umeleckom diele  alebo 

rozumné staviteľstvo. Učiteľova práca nekončí za múrmi školy, ale ovplyvňuje celý ďalší 

život. Prirodzená výchova v jeho poňatí harmonizuje s procesom rastu a vývoja po celý 

ľudský život. Jednoducho „ak budú učitelia zaobchádzať so žiakmi láskavo, ľahko sa vkradnú 
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do ich sŕdc, takže sa budú občas radšej zdržiavať v škole ako doma...Veci samy vábia mládež, 

ak sa prednášajú podľa chápavosti veku a jasne, najmä ak sa k nim niekedy primiešajú žarty 

alebo aspoň niečo menej vážne, ale vždy príjemné, lebo to znamená spájať príjemné 

s užitočným....Metóda, ak má vzbudiť chuť do učenia, musí byť poprvé prirodzená lebo 

všetko, čo je prirodzené, postupuje samo od seba, po druhé, aby už sama metóda privábila 

myseľ, treba ju nejako rozumne oslaďovať, to jest, aby sa vyučovacie predmety, nech sú 

akokoľvek vážne, prednášali priateľsky a príjemne, totiž formou rozhovoru...“(Veľká 

didaktika, 1961, s. 218-221).  

Komenského učebnice sa vyznačovali novosťou v spracovaní obsahu, ktoré bolo 

štruktúrované tak, aby si ho žiaci čo najprirodzenejšie osvojili, poznatky roztriedil podľa 

presného poriadku, v ktorý on sám veril. Žiaci mali spoznávať konkrétne veci, základy, 

príčiny a ciele všetkého najdôležitejšieho, čo je, čo sa deje a prečo sa to deje. Nemali mať 

pred očami len pomyselnú „kopu dreva“, ale dômyselnú stavbu. Mali pochopiť vnútorné 

súvislosti a štúdium sa malo sústrediť na zmysel života, sveta a ľudskej činnosti. Ľudskosť 

bola v Komenského poňatí jeden z najvýznamnejších výchovno – vzdelávacích cieľov, 

proces, v ktorom sa  stávame lepšími a uvedomelejšími ľuďmi. 

Odporúčal učiteľom, aby žiakom správne a zrozumiteľne vysvetľovali vzťah celku 

a časti, vzťah medzi všeobecným vzdelávaním a špecializovanými odbormi. Mali dbať na to, 

aby sa rozlíšilo základné učivo od rozširujúceho učiva v každom odbore a aby žiakov učili 

chápať vzťahy medzi týmito odbormi, v širšom zmysle medzi poznaním a mravnou, citovou, 

sociálnou výchovou, medzi materiálnou a duchovnou činnosťou, medzi vzdelávaním 

a vývinom človeka od útleho detstva cez dospelosť až po starobu. Na dosiahnutie celostnosti 

vo vyučovaní Komenský odporúčal pansofickú metódu, ktorá spočívala v premyslenej 

kombinácii viacerých prístupov a usilovala o prirodzené, nenásilné, no komplexné pôsobenie. 

Základom pansofickej metódy bola kombinácia analýzy, syntézy a synkrízy – rozboru, 

zloženia do celku a porovnávania. Komplexnosťou sledoval cieľ, aby žiaci pochopili zmysel 

života a sveta a smerovanie k celkovej harmónii a jednote. Ako uvádza Čapková (1992, s. 70-

71) Komenský ukázal, ako majú učitelia kombinovať prístupy k vyučovacej látke a k žiakom. 

Nabádal učiteľov, aby venovali pozornosť mysleniu a jazykovému prejavu svojmu aj žiakov. 

Vzťahom vnímania a rozumovej abstrakcii a vyjadrovania, aby správne volili slová pre 

rozličné a podobné veci, pre pomenovanie a vecné vzťahy a súvislosti. Apeloval na ústny 

prejav učiteľov, ktorých vyzýval, aby nezabúdali, že vychovávajú, aby dokázali jasne 

a zrozumiteľne vyjadriť mnohotvárnu skutočnosť. Predpokladá to úzky vzťah ku skutočnosti 

a k mysleniu o danej veci, výber podstatného a vedľajšieho a ich názorné, prehľadné 

usporiadanie. Usudzoval, že krása reči je podmienená tým, aby ten, kto o niečom hovorí 

(hlasová modulácia, rytmus, tempo, gestikulácia), bol si istý obsahom. Má sa teda 

pripravovať nielen na to, aby mal čo hovoriť, aby zvládol vecnú stránku, ale aby aj účinok 

jeho slov bol estetický – harmónia múdrosti a krásy v jazykovom prejave podnecujú k aktivite 

a činom. (Tamže) 

Pri učiteľovom výklade majú žiaci pozorne sledovať príklady a pýtať sa na to, čomu 

neporozumeli. Pracovná aktivita má byť rovnomerne rozdelená na učiteľa a žiaka. Učiteľ 

vyučovanie riadi a usmerňujem, nie však autoritatívne. On sám sa na vyučovanie musí 

dôkladne pripraviť, premyslieť si postup a zvoliť vhodné metódy. „Učiteľovi sa nič nesmie 

javiť takým ľahkým, aby sa to nesnažil urobiť vždy iným a iným spôsobom ešte ľahším.“ 

(Didaktická rozprava, §155 In Čapková, 1992 s. 78) Komenský vyslovil požiadavku, že žiaci 

majú napodobňovať osvojené učivo rukou či jazykom tak dlho, kým to správne nepochopia 

a aj v napodobňovaní majú byť vedení k samostatnosti. Ak aj urobia chybu, sami ju majú 

objaviť a opraviť a až keď to nedokážu sami, má zasiahnuť učiteľ, aby vysvetlil príčinu 

omylu a spôsob, ako chybu čo najrýchlejšie odstrániť. Od napodobňovania jednoduchšieho 

obsahu môžu žiaci prejsť („keď zosilnie ruka, rozum a jazyk“) k tvoreniu vecí samostatne. 
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Následne učiteľ kladie otázky a žiaci majú dospieť k tomu, aby vysvetlili, ako došli 

k záverom. Tým si zopakujú preberanú látku a lepšie si ju zapamätajú a naučia sa sústredene 

a systematicky pracovať. Je potrebné, aby učiteľ žiakov za správne odpovede chválil, 

v otázkach žiakov striedal a pýtal sa aj triedy ako celku. Súťaživosť medzi žiakmi považoval 

za podnetnú lebo si tým cibrili vnímanie a podnecujú k ďalším otázkam a rozmýšľaniu 

o súvislostiach. Žiaci sa majú učiť veci a javy  správne pomenúvať, aby získali istotu, že ich 

poznanie sa prehlbuje. Neoddeliteľnou súčasťou vyučovania malo byť opakovanie a skúšanie, 

či už  priamo na vyučovacej hodine, alebo opakovanie a skúšanie väčších celkov učiva o deň, 

týždeň, mesiac, polrok, rok. Žiaci sa mali medzi sebou skúšať navzájom a učiteľ mal 

opakovanie len usmerňovať. Komenský videl význam školského vyučovania v prehlbovaní 

samostatného myslenia, ktoré dnes nazývame kritickým myslením. Dôležitá bola aj činnosť, 

pri ktorej si žiak mal uvedomiť, že nie je len pre neho samotného, ale aby ďalej mohol šíriť 

poznanie a vzdelávať tak druhých. Škola mala byť skutočnou prípravou na život, rovnako ako 

celý svet a celý život boli v Komenského poňatí školou. 

Komenský je predstaviteľom humanisticky orientovanej pedagogiky, ktorá bola proti 

akémukoľvek násiliu v škole „činnosť taká posvätná, ako je vzdelávanie, nemá sa sprevádzať 

hnevom, údermi, mrzutosťou, krutým výrazom a trpkými slovami“, ale vážil si poriadok 

a disciplínu. Disciplíne pripisoval veľký význam a vo Veľkej didaktike jej venoval celú 

XXVI kapitolu. Žiak si mal vážiť učiteľa pre jeho vzdelanosť a cítiť jeho neustálu pozornosť. 

Mal v učiteľovi vidieť príklad hodný nasledovania a učiteľ nesmie poľaviť z pozornosti, aby 

žiak nezblúdil. Podľa Komenského žiaci v priateľskom súťažení spoznajú význam disciplíny, 

podobne aj skúšanie, opakovanie a opravovanie chýb vedú k disciplínovanosti.  

Komenský si aktivitu človeka cenil najviac zo všetkého ľudského konania. Poňatie 

človeka ako otvorenej duše, ktorá ku svojmu životu potrebuje stále nové poznávanie sveta aj 

seba samého, človeka, ktorý je schopný klásť otázky svojmu okoliu a zo získaných odpovedí 

si rozširovať vlastné poznanie, s rešpektom ku ostatným ľudom a predmetom v jeho 

bezprostrednej blízkosti. (Rýdl, 2019, s. 78) Celý život sa učíme zvládnuť životné okolnosti 

podľa svojich síl, možností a okolností čo najlepšie. 

Vyslovil požiadavku aktivity a vlastnej činnosti detí vo výchove, žiakovi patrí práca, 

učiteľovi vedenie (Komenský, 1991, s. 40) Chcel, aby prestala byť škola strašiakom 

a mučiarňou, ale premenila sa na školu radosti, aby motivovala a cibrila pozornosť žiakov, 

aby sa stala škola hrou (schola ludus).  Škola ako dielňa ľudskosti (officina humana), v ktorej, 

...“by ľudia boli vzdelávaní v ozajstných ľudí a kresťanov, musí umožniť nadobudnúť múdru 

myseľ, výrečný jazyk, schopnosť pracovať, uhladenosť mravov“. (Komenský, 1991, s. 270) 

Stanovuje a analyzuje ciele školy...“ byť múdrym, tak jednať a hovoriť, to je zmyslom, soľou 

múdrosti – je korením, potrebným pre celý ľudský život, bez neho by všetko v živote bolo 

nechutné, páchnuce a ľahko by podľahlo skaze“. Vystríha pred povrchnosťou a formalizmom 

vo vzdelávaní a hovorí: „že učiť len hovoriť a neučiť pritom byť múdrym, učiť jazykom bez 

poznávania vecí, neznamená zdokonaľovať ľudskú prirodzenosť, ale ju len nalíčiť“. (Tamže, 

s. 270) 

Komenský bol propagátorom tvorivej školy. Školy podľa Komenského majú byť 

presiaknuté duchom tvorivosti, majú byť školami tvorivého myslenia a tvorivej práce 

v každej zložke svojej činnosti.  Žiaci by v školách mali nadobudnúť pravú múdrosť 

a vzdelanie, osvojiť si pravé hodnoty, stávať sa mravnými, schopnými rozvoja 

a zdokonaľovania sa počas celého života. (Komenský, 1992, s. 23) Tvorivosť zefektívňuje 

proces vzdelávania a osvojovania si poznatkov Rozvíjať vo väčšej miere tvorivosť a aktivitu 

žiakov znamená preniesť motiváciu na úroveň prirodzenej túžby po poznaní, naučiť žiakov 

samostatne pracovať, orientovať sa v množstve informačných a komunikačných zdrojov, 

logicky vyvodzovať príčiny, podstatu a dôsledky, vzájomné súvislosti procesu a javov. Veľmi 

dôležitou súčasťou optimálneho vyučovania je intenzívnejšie využívanie medzipredmetových 
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vzťahov, snaha učiteľov zvyšovať záujem o obsah vyučovacieho predmetu, naučiť žiakov 

hľadať rôzne tvorivé inšpirácie, vnútorné prežívanie a podvedomie. Tvorivé myslenie ako 

hľadanie rôznych možností daného problému, originalita riešenia, schopnosť chápania väzieb 

medzi faktami vzájomne vzdialenými, vytváranie nových metód, postupov, pokusov. Snaha 

naučiť žiakov tvorivosti ako životnému štýlu. 

 „Moja metóda smeruje k tomu, aby sa školská robota zmenila v hru a potešenie.“                                                                                               

(Komenský, 1956, s. 173)  

Komenský premyslene chápaným vzťahom človeka a sveta v školách života a v živote 

ako škole poukázal na celistvosť univerzálnej kultúry. Základným prvkom jeho výchovy je 

rozvíjanie tvorivosti každého človeka v prospech celku. 

Tvorivá bytosť je súčasne bytosť slobodná a mala by ju charakterizovať čistota 

životných cieľov a snáh. Sloboda znamená odvahu rozhodovať, ale aj niesť zodpovednosť za 

svoje rozhodnutia a činy. Slobodná a zodpovedná bytosť dokáže obhajovať svoje názory, 

myšlienky, idey a nikdy ich nezrádza. Byť človekom znamená byť komplexnou a integrálnou 

bytosťou, ktorá dokáže rozvíjať a harmonizovať svoje telo i ducha, intelekt, rozum, srdce 

i svedomie. Človek sa má riadiť ideami humanizmu a demokracie. 

Súčasná škola neustále hľadá a vyznáva humanistické koncepcie a demokratické idey, 

je potrebné aktivizovať ducha múdrosti, poukázať na skutočnú hodnotu vzdelania, naučiť 

žiakov a študentov správne pochopiť ich vlastnú úlohu vo svete, s hľadaním jeho významu, 

s hľadaním pravdy, lásky a krásy. (Hanesová, 2019) 

 Výchova a vzdelávanie je umenie. Školy a učitelia by mali rozvíjať nielen kognitívnu, 

ale aj emocionálnu stránku osobnosti žiakov, zušľachťovať charakter, pozitívne rozvíjať 

osobnostné vlastnosti ako sú napr. statočnosť a národnú hrdosť, vytvárať komplexný postoj 

k životu a svetu.  

V edukačnom procese je dôležité používať kladné emocionálne prejavy ako je radosť 

z poznania, motivovať ďalšiu učebnú činnosť žiakov a viesť ich k vnútornej slobode a 

utváraniu sociálnych vzťahov. Úsilie učiteľov a vychovávateľov by malo smerovať 

k vytváraniu optimálnych vonkajších podmienok pre žiakov, ktoré by harmonicky utvárali ich 

osobnosť a aktivizovali by ich.  Zdravý a tvorivý duch, neustále hľadanie a experimentovanie, 

objavovanie nového, túžba po poznaní, láska ku knihám, múdrosti a pravde sú základné 

atribúty správneho prístupu učiteľa, ktoré sú prítomné v Komenského myšlienkach 

i v dnešnej aktuálnej dobe. 

Podmienkou úspešného plnenia výchovnovzdelávacích cieľov je celková kultúrna 

úroveň učiteľa, estetická a etická kultúra jeho prejavov, jeho správania, jeho činov, postupov 

a jazykového prejavu. (Brezinka, 1990, č. 4, s. 289-315) Komenského požiadavky na učiteľov 

sú v mnohom podobné. Učitelia majú byť ľudia najvyberanejší, zbožní, čestní, vážni, 

pracovití a múdri. Okrem širokého vzdelania požadoval od učiteľov aj širokú metodickú 

pripravenosť, lásku k dieťaťu a k výchovnej a vzdelávacej práci. Je preto potrebné do 

edukačného procesu zahrnúť systematicky riadenú tvorivú činnosť, rozvíjať myslenie žiakov, pestovať 

schopnosť samostatne získavať poznatky a informácie, selektovať informácie na základe ich kvality, 

rozvíjať u žiakov  spôsoby činnosti, aby všestranné vzdelávanie uspokojovalo mladého človeka, 

rozvíjalo jeho záujmy a talent, umožňovalo mu sebarealizáciu, naučilo ho kritickému mysleniu 

v dnešnej dobe informačnej explózie a mediálneho vplyvu. 

 

Záver 
Univerzálnosť Komenského diela a ťažisko jeho myšlienok sa dotýka predovšetkým 

formovania predstavy o významnom vplyve výchovy na vývoj spoločnosti. Viacero z jeho 

výchovných zásad platí dodnes, ba čo viac sú v modernej pedagogike čoraz viac 

zdôrazňované, jeho práce sú presiaknuté humanizmom a stávajú sa aj pre dnešnú pedagogickú 

teóriu a prax aktuálne. Jeho dielo svojou mnohostrannosťou a nadčasovosťou ponúka nové 
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podnety a myšlienky aj v súčasnosti. Podstata učiteľovej činnosti a veľkosť jeho učiteľskej 

osobnosti nespočíva v autoritatívnom a logickom zdôvodňovaní vedeckých teórií a etických 

noriem, ale dnes viac ako kedykoľvek predtým v zainteresovanom vzťahu učiteľa k žiakovi, 

v riešení ľudských zásad a mravných kríz, v tolerancii názorov, v príklade, ktorý je hoden 

nasledovania v obhajobe humanistických a demokratických životných ideálov. Komenský 

prisudzoval vo svojej paradigme výchovy významné miesto aj umeniu a kráse. Umeniu 

a kráse venoval pozornosť v mnohých svojich dielach. Prostredníctvom umenia sa mali žiaci 

stať spolutvorcami edukačného procesu. V dnešnej škole si opätovne kladieme otázky o 

nevyhnutnosti umenia a krásy, o potrebe výchovy umením. Je to prostriedok pri formovaní 

potreby a schopnosti tvorivo myslieť, konať, hovoriť. Vo Vševýchove rozvíjal teóriu 

celoživotného vzdelávania, celoživotnej univerzálnej kultúry a kultivácie ľudskej osobnosti 

a sebavýchove a sebavzdelávaniu. Požiadavka univerzálnej pansofickej kultúry bola 

uvedomelá tvorivá činnosť taká, ktorá smeruje k zušľachteniu ľudského vnútra a k tomu je 

potrebné vychovať dobrých učiteľov, ktorí budú učiť ďalšie generácie, ale 

neustále zdokonaľovať aj samých seba. „Dobrým učiteľom je ten, kto sa usiluje byť tým, za čo 

ho pokladajú, t.j. učiteľom, nie maskou učiteľa. Teda nebude sa vyhýbať učiteľskej práci, ale 

bude ju vyhľadávať a nebude konať prácu len naoko[...]Naši učitelia nesmú byť podobní 

stĺpom pri cestách, ktoré len ukazujú smer, ale samy nejdú...“ (Predpisy pre dobre 

organizovanú školu, 1991) 
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Resumé 

On the occasion of the 350th anniversary of the death of J. A. Comenius, we would like to 

point out in the following study the legacy, significance and inspiration of Comenius' 

humanistic ideas in the preparation of future teachers. Even in the 21st century, his 

humanistic works arouse great interest. The focus of today's education is on social projects, 

educational reforms and visions for lifelong learning, which aim is to improve society. 

Education is an essential means of such a change, so it is necessary to motivate not only 

students of the study program of teaching and pedagogical sciences to take a deeper interest in 

his personality, the philosophy of education, the paradigm of education. However, for the 

beginning teacher is important the requirement of the functionality of the theory in its 

practical implementation and he does not have time during the study for deeper 

commeniological analyzes of all Comenius works. The Comenius paradigm of education in 

today's postmodern times may seem utopian, but the pedagogy of a globalized society may 

also be inspired by Comenius' pedagogical optimism. 
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Kritické čtení, psaní a kritická reflexe v pregraduální přípravě budoucích 

učitelů 

 

Jana Martincová 

 

 

Anotácia: Teoretická studie zpracovává aktuální zahraniční přístupy k vybraným metodám 

kritického myšlení, a to kritickému čtení, psaní a kritické reflexi. Poukazuje na souvislost 

uvedených metod s vysokoškolským vzděláváním a zasazuje je do kontextu pregraduální 

přípravy budoucích učitelů. Teoretická studie je rozdělena do čtyř částí. V první části autorka 

vymezuje úlohu uvedených metod ve vysokoškolské přípravě, spolu s pedagogickým 

ukotvením kritického myšlení. Ve druhé části předkládá teorii kritického čtení, ve které 

prezentuje jeho základní metody rozvoje, a to metody SQ3R, SQ4R a QAR. Ve třetí části 

pojednává o kritickém psaní v kontextu akademického psaní, kdy představuje základní 

charakteristiky kritického psaní a jejich možnou aplikaci v pregraduální přípravě. V poslední, 

čtvrté části, autorka uvádí kritickou reflexi s odkazem na reflektivní myšlení. V závěru 

příspěvek nabízí pedagogická a metodologická doporučení související s tématem příspěvku, 

která by mohla vést k vývoji této problematiky.  

 

Klíčová slova: kritické čtení, kritické psaní, kritická reflexe, kritické myšlení, pregraduální 

příprava učitelů, vysoká škola 

 

Úvod  

  Kritické myšlení je nedílnou součástí vysokoškolského vzdělávání. I když není vždy 

jasně identifikováno, jeho metody jsou často používány téměř ve všech formách pregraduální 

přípravy. V příspěvku se zaměřujeme na metody kritického myšlení ve vysokoškolské 

přípravě budoucích učitelů. Jednak tím přepokládáme rozvoj studentovi úrovně kritického 

myšlení, dále rozšiřujeme teoretickou platformu kritického čtení, kritického psaní a kritické 

reflexe, a zároveň předpokládáme inspiraci budoucích pedagogů pro aplikaci těchto metod 

v praxi.  

  Příspěvek nese charakter teoretické studie, kdy se zaměřuje na vymezení tří metod 

kritického myšlení. Kritické myšlení je definováno jako účelný, autoregulační úsudek, který 

vede k interpretaci, analýze, hodnocení a závěrům, stejně jako k vysvětlení důkazů, koncepcí, 

metodik, kritérií nebo kontextových úvah, na nichž je úsudek založen (Facione, 1990). 

Kritické myšlení se dále vyznačuje standardy, které musíme aplikovat i v jednotlivých 

metodách kritického myšlení. Mezi tyto intelektuální standardy řadíme: jasnost, přesnost, 

preciznost, relevanci, hloubku, šířku, logiku, význam a spravedlnost v myšlení. (Elder, Paul, 

2008) Koncept kritického myšlení je velmi široký, kdy se kritické myšlení vymezuje nejen 

v rámci jednotlivých schopností a dovedností, které jej sytí (interpretace, analýza, hodnocení, 

usuzování, explanace, autoregulace), ale také strategií, metod nebo modelů kritického 

myšlení.  

  Aplikace kritického myšlení ve vysokoškolské přípravě vychází především 

z Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů a z konstruktivistického pojetí výuky. 

Konstruktivistický přístup ve vzdělávání je novodobým přístupem, který můžeme 

charakterizovat i jako moderní pedagogiku. Již nastává odklon od instruktivního přístupu, 

který se především orientuje na učitele a na samostatnou práci studentů (Novotná, Jurčíková, 

2012). Základní podstatou tohoto přístupu a role studenta v takto zaměřené výuce je, že 

znalosti nejsou pasivně přijímány, ale měly by být aktivně vytvářeny studentem v průběhu 

poznávání, kdy jsou naše poznávací struktury vysoce přizpůsobivé a tím nám napomáhají k 

poznávání skutečného světa. (Wheatley, 1991, cit. podle Hrbáčkové, 2006)  
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Pro aktivní vytváření znalostí studenta nám mohou sloužit metody kritického myšlení. Mezi 

základní metody řadíme techniky kladení otázek (Sokratovský dialog), diskuzní a debatní 

metody, kritické čtení, kritické psaní a kritickou reflexi. V příspěvku se zaměříme na poslední 

tři metody rozvoje kritického myšlení. Na základě analýzy dostupné literatury shledáváme, že 

vymezení těchto metod a jejich teoretické ukotvení možné aplikace ve vysokoškolské 

přípravě absentuje. Zároveň považujeme za nutné zasadit tuto teorii do profesní přípravy 

budoucích učitelů, kteří přenáší své schopnosti, dovednosti a kompetence do pedagogické 

praxe.     

 

Kritické čtení 

  Kritické čtení je jedním z nástrojů rozvoje kritického myšlení, který může být 

používán ve vysokoškolském vzdělávání. Zároveň usuzujeme, že jeho použití je na vysokých 

školách nutné jelikož ,,dovednost kritického čtení textů spočívá v posouzení, do jaké míry 

autoři poskytli odpovídající zdůvodnění pro svá tvrzení. Toto posouzení částečně závisí na 

tom, jak autoři sdělují informace a zároveň na znalostech, zkušenostech a úsudku, které jsme 

schopni vnést do tématu.“ (Wallace, Wray, 2011, s. 7) Autoři považují kritické myšlení za 

podmínku akademického studia. Mnozí autoři zároveň poukazují na charakter slova kritické 

(critical) (Wallace, Wray, 2011; Goatly, Hiredhar, 2013) ve smyslu kritického myšlení, 

nikoliv kritiky textu, aj. Zaměňování kritického čtení s kritikou textu považujeme za jedno 

z největších úskalí kritického myšlení. Z daného důvodu někteří autoři navrhují používat 

místo pojmu ,,kritické čtení“ pojem ,,analytické čtení“ nebo ,,hloubkové čtení“. 

  Nosich (2012) uvádí, že základem kritického čtení je reflektivní analýza a syntéza 

informací. V hlubším slova smyslu poukazuje na kritické myšlení, kdy je nutné během 

kritického čtení využívat již uvedené standardy kritického myšlení. Kritické čtení je 

alternativní způsob čtení, který jde nad rámec typického přístupu ke čtení. Pod pojmem 

typický přístup ke čtení rozumíme zpracování informací nebo osobní reakci na čtený text. 

(McDonald, 2004). 

  Kolektiv autorů Manarin, Carey, Rathburn, Ryland (2015) přisuzují kritickému čtení 

velkou váhu, a to nejen z hlediska akademického nebo ekonomického úspěchu, ale především 

z hlediska úspěchu v každodenním životě. Kritickým čtenářem se studen stává tehdy, pokud 

dokáže předpovídat závěry vyplývající z textu, odvozovat informace, vytvářet závěry, 

porovnávat a kontrastovat přečtené (Patesan, Balagiu, Zechia, Alibec, 2014).  

  Zajímavé je, že kritické čtení je zřídka zaměřeno na dotazování se na fakta. Většinou 

se jedná o posuzování kvality interpretace a vyhodnocení informací o jevu, skutečnosti nebo 

fenoménu, o kterém je v textu pojednáváno. Toho může kritický čtenář dosáhnout, pokud 

bude kontrolovat důkazy podporující informace, argumenty autora (zdali logicky podporují 

vyvozený závěr), explicitní a implicitní indikátory hodnot autora a předpoklady shody/rozdílů 

v tvrzení autora a jiných autorů, shodu mezi názory autora a čtenáře z hlediska vlastních 

znalostí (Wallace, Wray, 2011). Dle daného se tedy v kritickém čtení jedná o komplexní 

posouzení studovaného textu a jeho relevance k námi sledované problematice. Záměrem při 

kritickém čtení není tedy získat pouze fakta, ale přemýšlet nad textem jako komplexem 

informací, argumentů a závěrů autora, zhodnocovat silné a slabé stránky textu a hledat 

argumenty podporující/vyvracející závěry.  

  Důraz na kritické čtení kladou i zahraniční univerzity, například Salisburská univerzita 

identifikovala 7 strategií kritického čtení, mezi které zařazuje:  

- předběžný náhled (Previewing) – učení se o tématu textu předtím, než jej studen přečte,  

- kontextualizace (Contextualizing) – umístění textu v historických, biografických a 

kulturních souvislostech,  

- dotazování se pro porozumění a zapamatování (Questioning to understand and remember) 

– kladení otázek ohledně obsahu, 
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- úvaha o zpochybnění přesvědčení a hodnot (Reflecting on challenges to your beliefs and 

values) – zkoumání a hodnocení odpovědí na předchozí otázky, 

- návrhy a sumarizace (Outlining and summarizing) – identifikace hlavních myšlenek a 

jejich formulace vlastními slovy,  

- hodnocení argumentů (Evaluating an argument) – testování logiky textu, stejně jako jeho 

důvěryhodnosti a dopadu,  

- porovnávání a kontrastování textu s příbuznými texty (Comparing and contrasting related 

readings) – pozorování shod a rozdílů mezi texty a jejich srovnávání. (Salisbury 

university, 2009) 

Tyto strategie, které vedou k dosažení cíle porozumění textu a kvalitní práce s textem, 

považujeme v případě užití kritického čtení za důležité a snadno aplikovatelné. Student tak 

získává stručný návod, jak aplikovat kritické myšlení a jak jej využívat v praxi.  

Nyní se již zaměříme na metody kritického čtení, mezi které řadíme čtení s poznámkami, 

restrukturalizaci textu, kritickou analýzu nebo recenzi. Patesan, Balagiu, Zechia a Alibec 

(2014) zařazují mezi hlavní metody rozvoje kritického čtení: metodu 3R, SQ3R, SQ4R, QAR. 

Některé z těchto metod budeme blíže specifikovat.  

  Nejzákladnější metodou kritického čtení je metoda 3R (read-recite-review), která je 

charakteristická následujícími třemi kroky: 1) přečtení textu; 2) převyprávění obsahu textu 

(zavření knihy a vybavování si obsahu); 3) znovu přečtení materiálu a jeho přezkoumání. 

Tato metoda používá dvě strategie učení, a to: přípravu a praktickou zkoušku toho, co vím. 

(Harrington, 2016) Metoda 3R bývá častěji aplikována, nežli metody SQ3R nebo QAR, 

především na základní škole. Jelikož ale tyto metody považujeme za komplexnější (SQ3E, 

QAR) a více vypovídající o rozvoji schopnosti kriticky myslet, budeme je blíže specifikovat. 

Rovněž tyto metody shledáváme za dobře aplikovatelné ve vysokoškolské přípravě budoucích 

učitelů, jelikož napomáhají k dosahování vyšších kognitivních cílů.   

 

SQ3R a SQ4R 

  Tuto metodu vytvořil v F. Robinson (1946). SQ3R je charakterizována jako pečlivá 

analýza textu a její následná reflexe, z důvodu identifikace klíčových bodů textu a uvedení 

implicitních částí textu. (Manzo, Manzo, 1990) 

 

Tabulka 1. Znázornění fází metody SQ3R (Walch, 2003) 

 

S (survey) 

PRŮZKUM 

Q (question) 

OTÁZKY 

R (reading) 

ČTENÍ  

R (recall) 

VYBAVOVÁNÍ 

SI 

R (reflect) 

UVĚDOMĚNÍ 

SI 

- průzkum, o 

čem text 

pojednává 

- informace, 

co o textu 

vím,  

- uvědomění 

si klíčových 

pojmů  

- vytváření 

předpovědí 

o textu 

- kladení 

otázek  

- rozhodnutí 

o účelu 

čtení 

- precizní 

přečtení 

textu 

- tvorba 

průběžných 

poznámek 

- revize 

přečteného 

textu,  

- vyznačení 

nejdůležitější

ch bodů 

textu 

- přemýšlení 

o tom, co se 

jedinec 

naučil,  

- přemýšlení 

o čem text 

pojednává a 

jaký to má 

význam 

 

Tato metoda byla následně rozšířena o čtvrté R (review) = SQ4R.  Fáze review může být 

charakterizována jako schopnost jedince rekapitulovat text a přečtení si vlastních poznámek. 

Následně se student sám sebe dotazuje na podstatné části textu. Tím si prohlubuje své studijní 

zvyky (Coon, Mitterer, 2010) a aplikuje hloubkový přístup k učivu. Pokud jedinec kriticky čte 
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informace (učivo, látku), dosahuje lepšího porozumění informacím a jejich osvojení. Můžeme 

zároveň sledovat dlouhodobější uchování učiva v paměti a zlepšení schopnosti vysvětlit 

samotnou látku. Tuto schopnost považujeme ve vysokoškolské přípravě budoucích učitelů a 

jejich následné praxi za klíčovou.  

 

QAR 

Technika QAR byla vytvořena Raphealem v roce 1984 a aplikována v roce 1986. Metoda je 

nazývána Question-answer relationship, tedy metoda vztahu otázka a odpověď.   Tato metoda 

byla vytvořena, aby se studenti naučili formulovat otázky na různých úrovních kognice. 

(Richardson, Morgan, Fleener, 2006) Metoda QAR je charakteristická systémem kladení 

otázek v textu, a to ve 4 dimenzích. 

 

Tabulka 2. Dimenze a otázky metody QAR (Parisi, 2010, s. 14) 

 

Dimenze Soubor otázek 

Přesně tady Co? Kdo? Kde? Kdy?  

Přemýšlej a 

hledej 

Co je tím míněno? Jak můžeme popsat? Jaký je rozdíl? Jaká je hlavní 

myšlenka?  

Autor a já Co by se stalo, kdyby? Jak byste popsal? Znáte někoho jako je..? Proč? 

Jaký byl účel? Co když?  

Já Jak bychom mohli…? Myslíš si, že? Uvažuj, jak? Který je lepší? Jaký 

je názor? Pokud se shodují tak?  

 

Jak je z tabulky patrné, můžeme sledovat odraz metody kritického čtení v Bloomově 

taxonomii vzdělávacích cílů. Díky danému je tato metoda charakterizována jako nástroj 

rozvoje čtení s porozuměním (Strode, Raphael, Corsi, Au, 2012; Hostmeyer, Kinsella, 2011). 

Metoda QAR je založena na 4 principech: 1) čtenář postupuje od faktografických otázek 

k otázkám vztahujícím se k delším částem textu, které vyžadují interpretační, aplikační a 

transdisciplinární schopnost myšlení; 2) učitel zajišťuje podporu kladení otázek na začátku 

čtení a následně podněcuje nezávislost studenta na podpůrných opatřeních; 3) v rámci této 

metody provádíme okamžitou zpětnou vazbu; 4) postupujeme od kratších částí textu po ty 

delší, složitější části. (Parisi, 2010) 

Metoda QAR je používána více než 20 let (Strode, Raphael, Corsi, Au, 2012) a je považována 

za efektivní metodu rozvoje kritického myšlení prostřednictvím kritického čtení. Zároveň 

bývá aplikována nejen ve vysokoškolské výuce, ale také na základních a středních školách.  

 

Kritické psaní v kontextu akademického psaní 

  Bez pochyb můžeme tvrdit, že akademické psaní je nedílnou součástí studia na vysoké 

škole. Studenti v rámci výuky píší mnohé eseje, seminární práce nebo úvahy pro rozvoj 

schopností a znalostí v daném oboru a splnění podmínek k jednotlivým předmětům. 

Vyústěním psaní textů na vysoké škole pak bývá bakalářská, diplomová práce nebo disertační 

práce. V těchto pracích se však často setkáváme s tzv. kompilačním charakterem, kdy studenti 

neanalyzují a nesyntetizují informace z odborných publikací a článků, ale pouze opisují 

názory odborníků. Zároveň se v těchto typech prací setkáváme s problémy ve formě 

vyjadřovaných názorů, pro která však student nemá dostatek věcných břemen (tedy 

argumentů podporující/vyvracející daný názor). Proto se nyní zaměříme na kritické psaní a 

jeho úlohu ve vysokoškolském studiu. Toto téma budeme prokládat teorií akademického 

psaní. Při primární analýze předmětového portfolia některých oborů zjišťujeme, že kurzy 



Pedagogika a andragogika  I. (vedy o výchove a vzdelávaní)  

 

76 

 

akademického psaní jsou již částečně rozšířeny na univerzitách. Nikde však nenalézáme kurz 

kritického psaní. Rovněž v profesní přípravě budoucích učitelů absentuje takto zaměřená 

výuka. Zařazení samostatného předmětu však není jediným způsobem rozvoje kritického 

psaní v kontextu akademického psaní. Metody práce s textem a kritické psaní lze rozvíjet i 

v rámci jednotlivých předmětů oborového portfolia.  

  Brinton, Snow a Wesche (2003) identifikovali 4 základní rysy akademického psaní v 

univerzitním vzdělávání v severní Americe: 1) jazyková charakteristika, 2) kognitivní znalosti 

(kritické myšlení), 3) doplňující informace, 4) znalost problematiky. Za důležitý zde 

považujeme apel na kritické myšlení. Zároveň Godfrey (2011) považuje za jednu z oblastí 

akademického psaní kritické psaní, kdy především poukazuje na to, že deskripce, vysvětlení, 

názory nebo vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu není kritickým psaní. Mezi techniky 

kritického psaní zařazuje analýzu, syntézu a hodnocení. Zde můžeme opět vidět vliv 

Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů na kritické myšlení, respektive psaní. Aktuálně se 

zaměříme na definici, co to vlastně kritické psaní je, a které charakteristiky jej sytí.  

Univerzita v Birminghamu definuje kritické psaní jako součást akademické debaty. Dané 

vyžaduje práci s argumenty (jejich odmítnutí nebo přijetí), činnost se závěry jiných autorů a 

vyhodnocení argumentů a důkazů, které poskytují. (University of Birmingham, 2015) 

  Kritické psaní se vyznačuje mnoha charakteristikami, které uvádí například 

Cottrellová (2011). Jedná se o: obsah, účel pro čtenáře, jasnost, analýza, výběr, sekvence, 

nejlepší uspořádání, podobné body a ukazatele. Pro specifikaci charakteristik uvádíme 

tabulku s jejich přesným popisem.  

 

Tabulka 3. Charakteristika kritického psaní (Cottrellová, 2011, s. 168 - 169) 

 

Souhrn znaků 

kritického psaní 

Specifikace znaků 

Obsah V kritickém psaní je většina textu věnována prezentaci případu 

prostřednictvím uvedení důvodů, použitím příslušných důkazů, 

porovnáváním a hodnocením alternativních argumentů a 

zhodnocení protichůdných důkazů. Základní informace, které mají 

obecnou povahu, se používají velmi zřídka. Popis je omezen na 

minimum.   

Účel pro čtenáře Jedinec, který ovládá kritické psaní, vždy pamatuje na své čtenáře. 

Cílem argumentace je přesvědčit ostatní. Při kritickém psaní je 

důležité zvážit, kdo bude text číst, především z hlediska jedinců 

s protichůdným názorem. Jedinec, který ovládá kritické psaní, ví, 

které aspekty argumentu budou pravděpodobně nejspornější, a 

použije více důkazních prostředků s cílem zabránit protichůdným 

názorům.  

Jasnost Při kritickém psaní je hlavním cílem napsat co nejsrozumitelnější 

text. Zároveň je autorovým cílem přesvědčit čtenáře, tudíž je 

podstatné, aby ve svém stylu psaní poukázal na významné body 

textu. Dlouhé, komplikované nebo špatně oddělené věty mohou 

čtenáři ztížit schopnost sledování textu. Jazyk kritického psaní se 

drží faktů a vyhýbá se emocionálnímu obsahu, adjektivům a 

květnatému jazyku nebo žargonu.  

Analýza Analytické psaní je typem psaní, které sleduje důkazy podrobným a 

kritickým způsobem. Především zvažuje silné a slabé stránky 

důkazů a odůvodňuje, jak dosáhl výstupních rozhodnutí a závěrů.  

Výběr informací Při předkládání příliš mnoha detailů může vzniknout problém, že 
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bude hlavní argument skryt. U čtenáře pak může dojít ke ztrátě 

zájmu při sledování argumentace a při odůvodňování závěrů 

nebudou hlavní argumenty zřejmé. Obvykle při kritickém psaní 

nedokážeme sledovat všechny body kritické analýzy, které 

podporují naše argumenty. Na druhé straně příliš mnoho detailů 

může vyvodit pocit, že není dostatek důkazů pro vyjasnění případu 

(tématu).  

Sekvence  Čím složitější argument je, tím je důležitější, aby informace byly 

předkládány (sekvenovány) čtenáři logickým způsobem. Kritické 

psaní musí být především dobře naplánováno, aby bylo uchopeno 

dle nejdůležitějších bodů. Čtenáři tak budou schopni snadněji 

sledovat argumenty, a to, jak mezi sebou body navzájem souvisejí.   

Nejlepší uspořádání Obecně je vhodnější přestavit body, které podporují vlastní 

argument jako první, aby si čtenář vytvořil představu a názoru 

autora na daný problém. Většinou se tak děje v úvodu textu. 

Čtenáři pak většinou interpretují následující úvahy a informace 

z perspektivy první argumentace.  Pokud dobře používáme kritické 

psaní, musíme pečlivě zvážit, zdali argumenty dávají smysl. Pro 

ověření nejlepšího uspořádání si můžeme klást následující otázky:  

- Jsou argumenty dobře seřazeny nebo by mohly mít logičtější 

koncepci?  

- Kde se daný argument bude nejvíce hodit? (z hlediska podpory 

evidence) 

- Je argument logicky zařazen vzhledem k předcházejícím 

argumentům?  

- Pokud by byla informace přesunuta jinam, bylo by snazší 

sledovat logickou koncepci argumentace? 

Podobné body Podobné části textu by měly být umístěny blízko sebe. Například 

body, které podporují jeden aspekt úvahy, musí být seskupeny tak, 

aby se následně například vzájemně nevyvracely. Obvykle bychom 

měli dokončit analýzu jedné části textu předtím, než přejdeme 

k části další.  

Ukazatelé  Dobré kritické psaní vede čtenáře v jednotlivých argumentech bez 

explicitního vyjádření, zdali s daným argumentem souhlasíme či 

nikoliv. Zkušení autoři používají určitá slova nebo fráze, které 

ukazují čtenářům odkaz daného argumentu na argumenty 

předchozí nebo následující.  

V kritickém psaní není obvyklé používat grafické prostředky pro 

zvýraznění důležitých bodů. Pod grafických prostředky rozumíme 

kurzívu, podtržení textu, velká písmena, větší písmo, barvu nebo 

šipky. Místo toho se spoléháme na dobré sekvenování textu a 

používání logické linie jazyka a argumentů.  

 

 

Kromě výše uvedených bodů, které popisuje Stella Cottrellová, považujeme za velmi 

důležitou práci s informacemi při kritickém psaní. Jedinec by prvotně měl používat primární 

zdroje. Pokud neumí pracovat se zdroji, dochází často k již zmiňovanému komplikačnímu 

charakteru textu nebo jeho chybnému uchopení. Takto psaný text následně neobsahuje vlastní 

argumenty a názory pro/proti podpoření vyvozujících závěrů. Zároveň absentuje přínos 
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takové práce.  Leicesterská univerzita proto rozlišuje mezi kritickým psaním a deskriptivním 

(popisným) psaním, kdy kritické psaní definuje za pomoci následujících charakteristik:  

- při kritickém psaní automaticky nepřijímáme nebo neodmítáme závěry jiných autorů, aniž 

bychom zvážili argumenty a důkazy, které je podporují/vyvracejí,  

- kritické psaní je vyváženou prezentací důvodů, proč mohou být závěry jiných autorů 

přijaty, a nebo je potřeba k nim přistupovat s opatrností,  

- kritické psaní obsahuje jasnou prezentaci vlastních názorů a argumentů, které vedou k 

závěrům (souvisejí s tématem),  

- v kritickém psaní je autor schopen uznat možná omezení textu.  

  Popisné (deskriptivní) psaní následně charakterizují jako schopnost autora popsat 

určitý jev nebo fenomén. Jako příklad uvádějí: nastavení výzkumu, popis literatury, seznam 

naměřených hodnot, popis načasování výzkumu, popis autorů publikujících v dané oblasti, 

atd. (University of Leicester, 2016) 

  Z rozdílu mezi kritickým psaním a deskriptivním psaním je zřejmé, že v rámci 

vysokoškolské výuky se musíme zaměřovat právě na kritické psaní. Nesmíme však 

opomenout i deskriptivní psaní, jelikož má nezastupitelné místo v některých fázích psaného 

textu, jako například specifikace designu výzkumu nebo deskripce naměřených hodnot ve 

výzkumu. Důležité je obě tyto metody psaní propojovat tak, aby se vzájemně doplňovaly.  

  Mezi základní nástroje rozvoje kritického psaní v akademickém prostředí můžeme 

zařadit: psaní kritických přehledů (přehledových studií), psaní článků, skupinové psaní, 

projekty akčního výzkumu, případové studie (Chittooran, 2015), eseje, závěrečné práce 

(Cottrell, 2011, Kolby, 2014), kritické analýzy (Wallace, Wray, 2016). 

  Podstatné je, aby všechny výše uvedené nástroje rozvoje kritického psaní obsahovaly 

charakteristiky dle Cottrellrové (2011) a zároveň naplňovaly intelektuální standardy 

kritického myšlení (Paul, Elder, 2008).  

 

Kritická reflexe  

  Kritická reflexe u vysokoškolských studentů je důležitá z důvodu transformace učení 

právě prostřednictvím kritické reflexe, díky čemuž probíhá učení v prostředí myšlení, reflexe 

a propojování osvojených informací s novými. Kritická reflexe je schopnost prozkoumání 

oprávněnosti názoru a přehodnocení strategií a postupů používaných při řešení problémů 

Merizow (1990). Colley, Bilics, Lerch (2012) poukazují na důležitost kritické reflexe ve 

vzdělávacím systému, především pak při výuce matematiky. Upozorňují však, že pokud se 

jedinec naučí kriticky reflektovat informace v jednom předmětu, může tuto schopnost využít i 

v předmětech jiných. 

  Nejvýznamnějším představitelem kritické reflexe a reflektivního myšlení je John 

Dewey, který tento pojem definoval v roce 1933 jako ,,aktivní, perzistentní a pečlivé zvážení 

přesvědčení nebo předpokladů formou poznávání a osvětlování důvodů a závěrů, které 

přesvědčení podporují“ (Dewey, 1933). Deweym se inspirovali mnozí další autoři a stal se 

klíčovým autorem v rozpracování tohoto konceptu. Další významnou současnou autorkou 

vymezující kritickou reflexi je Stella Cottllerová (2011, s. 208), která ji vymezuje pomoci 

několika charakteristik:  

- volba: schopnost jedince vybrat jeden aspekt zkušeností, učení nebo odborné praxe pro 

analýzu,  

- změna perspektivy: schopnost analyzovat zkušenosti z různých úhlů pohledu nebo z různé 

úrovně detailů,  

- návrat ke zkušenosti: schopnost vracet se ke zkušenosti jednou nebo opakovaně u dalších 

problémů,  

- analýza vlastní role: schopnost zhodnocení důvodů a důsledků vlastní činnosti,  

- čerpání ze získaných zkušeností, vědomostí: využití teorií, výzkumů a odborných znalostí,  
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- prohlubování znalostí: aktivní uvědomění si významu, pozorování toho, co je důležité a 

schopnost učit se ze situací,  

- s pochopením uskutečnit změnu: používat chápání problému i k jinému účelu.   

 

Choy a Oo (2012) poukazují na nedostatečnost výzkumných šetření, které se zabývají 

reflexním myšlením v kontextu kritického myšlení, spolu s kritickou reflexí. Rozpracování 

konceptu kritické reflexe zároveň absentuje v mnohých odborných publikacích, které se 

kritickým myšlením zabývají. (Stratton, 1999; Paul, 2012; Tittle, 2011) 

Cittooran (2015) charakterizuje kritickou reflexi jako schopnost jedince zkoumat a propojovat 

zkušenosti, s cílem podpořit stále složitější a komplexnější mentální schémata. Osvojení této 

schopnosti vede jedince k hodnocení vzájemných vztahů, rozdílů a aberací a může vést 

k vyřešení problémů a rozvoji myšlení vyššího řádu. Tyto schopnosti jsou nezbytné pro 

studium na vysoké škole. Student dosahuje efektivnějšího získávání informací, znalostí a 

dovedností a zároveň  precizuje své kompetence pro konkurenceschopnost na trhu práce. 

V případě profesní přípravy budoucích učitelů je rozvoj myšlení vyššího řádu v souladu 

s Bloomovou taxonomií vzdělávacích cílů, která je nejen součástí samotné přípravy, ale 

zároveň absolventi koncipují vlastní výuku dle této teorie.  

  Brookfield (1995) a Mezirow (1998) vytváří zpřesňující pohled na kritickou reflexi, 

prostřednictvím dimenzionálního pojetí, konkrétně vymezují dimenze:  

1) analýzy předpokladů, která obsahuje uvědomění si předpokladů činnosti a jejich 

dopadu na činnost samotnou.  

2) kontextové analýzy, kdy si student uvědomuje skutečnost, že jsou všechny 

předpoklady činnosti utvářeny v kulturním a historickém kontextu, čímž se stávají 

jedinečné.  

3) imaginativní spekulace – jedná se o alternativní vysvětlení běžných znalostí studentem 

a alternativní pohled na aktuální vědění a poznání, oproti rutinnímu nahlížení na 

okolní svět. 

4) reflexní skepse, která představuje završení prvních tří činností a zahrnuje dotazování se 

na pravdivost vyvozených závěrů a předpokladů. (cit. podle Cittooran, 2015). 

Tyto dimenze nám rovněž poskytují určitý návod, jak kritickou reflexi ve vzdělávání uplatnit. 

V aplikaci se jedná o postup posuzování a rozhodování před samotnou činností studenta, 

zohlednění celkového kontextu situace, alternativní pohled na činnost a uvažování o činnosti 

v různých úhlech pohledu a na závěr zohlednění a rekapitulace celé činnosti a komplexní 

pojetí zkušenosti. Díky danému si zkušenost jedinec více zvnitřňuje a dochází k celostnímu 

osvojení kompetencí vyplývající ze zkušenosti. Kritická reflexe tak slouží i jako prostředek 

zlepšení procesu řešení problémů, kdy umožňuje reflektivní posouzení strategií k dosažení 

cíle (Rudd, 2007. 

  I přesto, že kritickou reflexi mnozí autoři nezahrnují mezi metody rozvoje kritického 

myšlení, my ji považujeme za stěžejní. Kritická reflexe je součástí nejen kritického psaní, ale 

také kritického čtení a uvažování jedince v pregraduální přípravě. Napomáhá k lepšímu 

osvojení si učiva studentem, jelikož je student nucen nad problémy uvažovat a nahlížet na ně 

z různých úhlů pohledu. Zároveň díky kritické reflexi využívá již své znalosti z předchozích 

řešených problémů v nových situacích.  

 

Závěr  
  Jak jsme poukázali v úvodu článku, kritické čtení, psaní a kritickou reflexi 

považujeme za jeden z nejdůležitějších nástrojů rozvoje kritického myšlení v pregraduální 

přípravě učitelů. Zároveň vidíme možnost uplatnění těchto metod ve vlastní pedagogické 

práci budoucích učitelů. Jednotlivé metody mohou být využívány na všech stupních 

vzdělávacího systému. Nezřídka se setkáváme s konceptem Problem-based learning, který 
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nabízí mimořádný prostor pro uplatnění kritického myšlení ve vzdělávání. Rovněž další 

koncepty vzdělávání, jako je projektová výuka, skupinové a kooperativní vyučování nebo 

výuka založená na Sokratovském dialogu, vytváří možnost aplikace metod kritického 

myšlení.  

Článek také nabízí mnohé výzkumné podněty, které nebyly doposud zkoumány 

v pregraduální přípravě učitelů v České republice. Mezi tato podněty můžeme zařadit:  

- analýzu kritického čtení v pregraduální přípravě – identifikaci využívání této metody v 

pregraduální přípravě,  

- práci s textem – analýza schopnosti budoucích učitelů aplikovat metody kritického 

myšlení během tvorby textu, analýza způsobu práce s textem,  

- schopnost kritické reflexe budoucích učitelů, jako předpokladu efektivnější práce 

s vlastními vědomostmi, schopnostmi, dovednostmi a zkušenostmi. 

Byť kritické myšlení přestává být novým fenoménem, stále se setkáváme s nedostatky 

pedagogické aplikace tohoto konceptu a rovněž nedostatečné výzkumné pozornosti. Na vině 

mohou být doposud neujasněné metody kritického myšlení a také často nekoncepční uchopení 

tohoto pojmu. Díky danému v praxi dochází k otázkám typu: Co to kritické myšlení je? Jedná 

se o kritiku? Jak jej mám správně aplikovat? Zároveň nesmíme opomenout náročnost 

přípravy výuky s aplikací kritického myšlení. 

Z výzkumného hlediska v České republice absentují výzkumné nástroje, které by přesně 

analyzovaly kritické myšlení v jednotlivých stupních vzdělávání. Pro střední školy a vysoké 

školy lze aplikovat Watson-Glaserův test kritického myšlení (2000), varianta C, avšak pro 

základní školy žádný nástroj nemáme. To může být rovněž podnětem pro další výzkumné 

šetření a směřování výzkumu kritického myšlení v našem prostředí. Také absentují výzkumné 

nástroje, které analyzují schopnost kritického čtení, kritického psaní nebo kritické reflexe.  

Na kritické myšlení a jeho metody bychom neměli zapomínat, a to jak v pregraduální přípravě 

učitelů, tak při vzdělávání v jiných oborech. Jedná se o kompetenci 21. století, díky které se 

v dnešní přeinformatizované době můžeme lépe orientovat v informacích, ke kterým 

získáváme díky internetu neomezený přístup, a které mohou být zavádějící a mylné.  

 
Příspěvek vznikl z disertační práce autorky, která byla obhájena v roce 2019 na Masarykově univerzitě, 

Filozofické fakultě, Ústavu pedagogických věd.  
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Resumé 

The theoretical study elaborates current foreign approaches to selected methods of critical 

thinking, namely critical reading, writing and critical reflection. It points out the connection 

between these methods and higher education and places them in the context of undergraduate 

training of future teachers. The theoretical study is divided into four parts. In the first part, the 

author defines the role of these methods in higher education, together with the pedagogical 

anchoring of critical thinking. In the second part, he presents the theory of critical reading, in 

which he presents his basic methods of development, namely the methods SQ3R, SQ4R and 

QAR. The third part deals with critical writing in the context of academic writing, where it 

presents the basic characteristics of critical writing and their possible application in 

undergraduate preparation. In the last, fourth part, the author presents a critical reflection with 

reference to reflective thinking. In conclusion, the paper offers pedagogical and 

methodological recommendations related to the topic of the paper, which could lead to the 

development of this issue. 
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Vzťahy medzi žiakmi v škole smerujúcej k inklúzii 

 

Pavol Janoško, Jana Svetlíková 

 

 

Anotácia: Príspevok predstavuje výskumnú sondu do vzťahov v triedach žiakov v škole 

smerujúcej k inklúzii. Autori približujú faktory ovplyvňujúce kvalitu vzťahov a inkluzívnu 

klímu v triedach: efektívna komunikácia – práca s heterogenitou – spolupráca, ako aj nástroje 

formovania a podpory učiaceho sa spoločenstva v základnej škole. 

 

Kľúčové slová: Inklúzia. Učiace sa spoločenstvo. Inkluzívna klíma. 

 

Úvod 

  Prechod k inkluzívnemu vzdelávaniu, ku ktorému sa naša vláda zaviazala už pre 

desaťročím, priniesol nové nároky na školy a školské zariadenia, na vytváranie podmienok 

pre všestranný rozvoj detí s akcentom na dobrú spoluprácu a vzťahy medzi všetkými aktérmi 

výchovno-vzdelávacieho procesu. Úlohou učiteľov a odborných zamestnancov v školách je 

vytvárať podmienky na to, aby malo vzdelávanie zmysel pre všetkých žiakov a prinášalo 

vhodné podnety pre ich aktívnu účasť. Seitz (2005, s. 17, in Horňáková, 2006) zdôraznil 

potrebu empirických výskumov zameraných na skúmanie kvalitatívnych ukazovateľov 

vyučovania v škole pre všetkých. Vyžaduje to prechod od konštelácie vyučovania v modeli 

subjekt – objekt k individualizovaniu procesov. Mali by pritom vznikať nové “poriadky” 

v zmysle postupnej a stupňujúcej sa komplexnosti spoločenstva všetkých detí od tých s 

ťažším postihnutím k najnadanejším. 

 

Učiace sa spoločenstvo - teoretické východiská  

  Inkluzívna škola potrebuje skúmať svoje vnútorné i vonkajšie zdroje, aby ich vo 

výchovno-vzdelávacom procese čo najlepšie využila. Snaží sa identifikovať bariéry 

a znižovať ich. Nejde len o odstraňovanie fyzických bariér, ale aj zvýšenie kompetencií a 

pripravenosti učiteľov na inkluzívne formy učenia a spolupráce, posilnenie sociálno-

ekonomických podmienok a pod. Materiálno-technická nepripravenosť nie je dôvodom pre 

odmietanie inkluzívnej cesty k vzdelávaniu, lebo tieto automaticky neprinesú potrebné zmeny 

a aj v horších podmienkach sa už dá veľa urobiť. Hašková (2014, s. 638) to formulovala 

hlavne v sociálnom kontexte: „V školách nestačí vytvoriť vhodné priestorové a materiálne 

predpoklady, ale hlavne odstrániť sociálne bariéry a vytvoriť inkluzívnu klímu“. 

Inkluzívne školstvo je postavené na rešpektovaní individuality a rovnosti práv na vzdelanie. 

S tým súvisia požiadavky (Thies, 2014) na inkluzívnu školu, ktorá má: 

 posilňovať sociálne vzťahy, solidaritu, vnímanie spoločenských súvislostí, využívať 

spoločné aktivity, spájať, nikoho nevynechať, nevyčleňovať, neoddeľovať, 

 podporiť dieťa ako člena svojej triedy (spoločenstva školy) bez obmedzenia, treba 

zabrániť umelému vytváraniu špeciálnych skupín, 

 prestať diferencovať deti podľa postihnutia, ak dieťa potrebuje, dostáva individuálnu 

podporu, ktorá sleduje dosiahnuteľné vývinové ciele v danom sociálnom 

a vzdelávacom rámci, 

 zamerať sa na osobné kompetencie, ktoré dieťa bude v budúcnosti potrebovať pre svoj 

život, 

 východiskom pre podporu sú individuálny potenciál a silné stránky dieťaťa (nie jeho 

nedostatky). 
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Základným modelom a formou práce/vzdelávania v inkluzívnej škole je tzv. Učiace sa 

spoločenstvo. Patrí k základným atribútom inkluzívnej školy, je postavené na sociálnych 

kontextoch učenia – všetci jednotlivci majú účasť na dianí v triede v takej miere, že sa stáva 

kolektívnym dianím a prínosom pre všetkých (Horňáková, Janoško, 2020 podľa Bielaczic, 

Collins, 1999). V kontexte školskej praxe tento model rozlíšil vyučovanie v skupine (kde 

učenie prebiehalo v hlave jednotlivca) od skupinovej práce, kde bolo učenie výsledkom 

konfrontácie s učebným materiálom a členmi skupiny (učenie zo skúsenosti). Výmena 

skúseností medzi účastníkmi výchovy a vzdelávania a priamy zážitok umožnil naučené 

využívať a trvalo si osvojiť. 

Učiace sa spoločenstvo teda prispieva k podpore osobnostného rastu všetkých aktérov 

vzdelávania (žiakov, učiteľov, odborných zamestnancov, rodičov) a k minimalizovaniu bariér 

učenia. Jeho formovanie je vo veľkej miere o vytváraní podmienok pre efektívnu 

komunikáciu a spoluprácu, nielen v rámci školy, ale aj v kontakte s vonkajším prostredím. 

 

Inkluzívna klíma školy 

  Vytváranie zdravej a priateľskej školskej klímy je dôležitou úlohou, ktorá si vyžaduje 

každodenné nasadenie tímu školy. Obrazne vyjadrené, klíma je ako pôda pre rastliny. Treba 

starostlivo dohliadať, aby prospievali a akonáhle sa deje niečo zlé, treba zasiahnuť. Klíma 

školy je dynamicky vystavená aktuálnemu dianiu a neustále ovplyvňuje to, ako sa deti, 

učitelia, personál i návštevníci v škole cítia. Pohoda a sociálna opora vytvárajú predpoklady 

pre dobré učenie sa.  

Skúmanie školskej klímy prinieslo potvrdenie jej významu. Z pohľadu učiteľov (Havel, 

Filová, 2010) základným rysom inkluzívnej školy bola pozitívna klíma. Učitelia sú primárne 

zodpovední za utváranie pozitívnej klímy. Klíma ako sociálno-psychologická premenná 

vzniká predovšetkým na základe interakcií, ktoré ju priamo ovplyvňujú. Deti klímu 

spoluvytvárajú. Je dôležité (Horváthová, 2005) či vnímajú, že sa k nim pristupuje ako k 

individualitám, s akcentom na ich jedinečnosť a zároveň s akceptovaním ich rozdielnosti, 

ktorá vyplýva z prirodzených osobnostných rozdielov a z ich jedinečnej životnej situácie. 

Dnes sa veľa hovorí o šikanovaní v školách. Pozitívna klíma bráni vzniku poškodenia dieťaťa 

zo sociálne podmieneného stresu, ktorý znižuje schopnosť učiť sa. Častá skúsenosť s ním 

potvrdzuje sociálne choré prostredie, ktoré ohrozuje aj zdravie. Stačí aj ľahostajnosť alebo 

nezáujem a u detí rastie stres. Negatívny stres, ktorý vzniká pri neprijatí alebo ohrození 

aktivuje amygdalu - centrum obranného systému organizmu. Do tela sa vo zvýšenej miere 

vyplavujú stresové hormóny. Ak je stres krátkodobý, organizmus dieťaťa sa s ním vyrovná 

rýchlejšie. Zložitejšie je to pri chronickom strese, ktorý súvisí s dlhodobým tlakom, pocitom 

obáv alebo neprijatia. Pri ňom dochádza k degenerácii neurónov, poruchám vnímania 

a koncentrácie, čo výrazne vplýva na schopnosť učiť sa (Grawe, 2007). 

Inkluzívna klíma v triede potrebuje aj podporné a prijímajúce tímy odborníkov na školách. 

Učiteľ tiež potrebuje cítiť podporu a mať zdroj pomoci, ak si to vyžiada. Len tak môže na 

škole vznikať otvorené a demokratické prostredie. 

Často sa zdôrazňuje (Pavlovská a Röderová, 2010), že učitelia sa v súčasnosti necítia byť 

dostatočne pripravení na prácu s rôznorodým triednym kolektívom. Potrebovali by 

rozširujúce poznatky, vychádzajúce z osvedčených praktických skúseností iných inkluzívne 

orientovaných učiteľov, ako aj intenzívnejšiu oporu a spoluprácu v tíme. Jednotlivci, ktorí sa 

rozhodnú ísť cestou inklúzie, sa podľa citovaných autorov cítia osamotení. Úplná podpora 

v pedagogickom zbore sa preto javí ako jeden zo základných predpokladov kreovania 

inkluzívnej klímy v školách – musia touto cestou vykročiť všetci. Nejde to ani bez 

interdisciplinárne zloženého tímu odborníkov, ktorý bude priamo na škole reagovať na 

spektrum problémov súvisiacich s individuálnou životnou situáciou detí v triedach. V praxi to 
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znamená predovšetkým posilnenie súčasných tímov škôl a školských zariadení 

o psychológov, liečebných, sociálnych a špeciálnych pedagógov. 

 

Sociálne vzťahy v triede – metodológia výskumu 

  Základnú tézu nášho výskumu sme formulovali tak, že dobré sociálne vzťahy medzi 

deťmi sú predpokladom vytvárania učiaceho sa spoločenstva a zároveň aj jednou z jeho 

charakteristík a súčasne sú tiež indikátorom dobrej (inkluzívnej) výchovy. Orientácia ZŠ v 

edukácii na životné zručnosti (vychádzanie s druhými ľuďmi) je vlastne prosociálnou 

výchovou v každodennom živote, teda by mala viesť k tomu, že sa deti v škole cítia dobre, 

bezpečne, učia sa spolu dobre vychádzať, spolupracovať. 

 

Cieľ výskumu 

  Cieľom výskumu bolo zistiť, aké sú sociálne vzťahy v triedach žiakov navštevujúcich 

inkluzívne orientovanú základnú školu. Zaujímalo nás, ako tu fungujú žiacke triedne 

spoločenstvá, ako samotní žiaci vnímajú klímu a vzťahy vo svojich triedach; ako sa v nich 

cítia, ako vnímajú správanie spolužiakov voči sebe a nakoľko sú si blízki navzájom. 

Predpokladali sme, že sledovaní žiaci budú vnímať sociálne vzťahy v triede ako lepšie než 

žiaci v bežných školách. 

 

Výskumná vzorka 

  Na výskum sociálnych vzťahov detí v triedach sme si zvolili školu, ktorá je inkluzívne 

orientovaná a v pedagogickej koncepcii pracuje podľa projektu Škola pre 21. storočie. Vo 

výchovnej práci kladie dôraz otvorenú komunikáciu a na osvojovanie a rozvíjanie životných 

zručností žiakov; ide teda o školu, kde sa pedagogický zbor cielene snaží o vytvorenie 

ústretového rozvíjajúceho a akceptujúceho prostredia (podrobnejšie o koncepcii a práci školy 

sme referovali v predchádzajúcich štúdiách – Svetlíková, 2014, 2017, 2018). 

Zber údajov sme uskutočnili začiatkom leta v roku 2019 u žiakov 2. stupňa, navštevujúcich 

5.- 9. ročník, prítomných na vyučovaní v čase administrácie dotazníkov. Výskumnú vzorku 

tvorilo 170 žiakov, čo predstavuje 89,06% všetkých žiakov 2. stupňa danej školy, z toho bolo 

51,8% chlapcov a 48,2 % dievčat. (Jeden dotazník bol neúplný, preto sme ho nezahrnuli do 

získaného výskumného materiálu.) 

 

Tab. 1. Štruktúra výskumnej vzorky 

ročník chlapci dievčatá Spolu/% 

5. 15 16 31 

6. 17 16 33 

7. 27 20 47 

8. 19 17 36 

9. 10 13 23 

Spolu/% 88  -  51,8% 82  - 48,2% 170  - 100% 

 

Metódy výskumu 

  Pre náš výskum sme zvolili dve metódy zberu dát:  

1. Dotazník klímy školskej triedy od J. Mellibrudu, ktorý adaptoval a publikoval Zelina (M. 

2006). 

2. Sociometrický test s jednou otázkou: „Predstav si, že pripravuješ svoju narodeninovú 

oslavu. Koho zo svojich spolužiakov spolužiačok by si na ňu pozval/pozvala?“ 
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Dotazník klímy školskej triedy sme zvolili zámerne kvôli tomu, že bol použitý vo výskume 

Národného ústavu certifikovaných meraní v školstve (ďalej NÚCEM), tak ako o ňom 

referovala Fülöpová (2015). Výskum sa uskutočnil na veľkej vzorke, ktorá síce nebola 

zostavená stratifikovaným výberom, ale vzhľadom na jej veľkosť 3047 respondentov zo 

základných škôl z celého Slovenska, možno vypočítané priemerné hodnoty považovať za 

kvázi štandard pre Slovensko. 

Použitý dotazník na zisťovanie klímy triedy tvorí 16 výrokov, ktoré merajú 4 znaky triedy: 

úprimnosť, porozumenie, ocenenie hodnoty, akceptácia a sú charakterizované nasledovne: 

 Úprimnosť – žiaci sa rozprávajú otvorene, dokážu vyjadriť aj nesúhlas, neurážajú sa a 

sú vzájomne celkom úprimní 

 Porozumenie – spolužiaci si rozumejú, neprekrucujú význam slov, otvorene sa 

vyjadria o každom a poznajú, ak niekoho niečo trápi 

 Ocenenie hodnoty – žiaci sa zaujímajú o svojich spolužiakov,  začleňujú ich do 

svojich aktivít,  cenia si ich  takých akí sú 

 Akceptácia – žiaci sa navzájom prijímajú, vytvárajú otvorenú atmosféru, neodsudzujú 

druhých, nevysmievajú sa. 

 

V sociometrickom teste sme úmyselne respondentom položili len otázku na pozitívne voľby, 

aby sme sa vyhli prípadnému iniciovaniu negatívnych hodnotení. Získané údaje sme 

diferencovali podľa veku aj podľa rodu respondentov. Sociometrický test sme spracovali do 

sociometrických matíc, vyhodnotili obľúbenosť respondentov a reciprocitu pozitívnych 

volieb. 

  Oba výskumné nástroje sme použili u všetkých respondentov s tým, že u žiakov 5. - 7. 

ročníka uvádzame z dotazníka klímy len výsledky pre „akceptáciu“ (dotazník je určený pre 

starších žiakov a  niektoré výroky boli pre nich ťažšie pochopiteľné), lebo výroky viažuce sa 

k akceptácii boli zrozumiteľné aj pre nich. 

 

Výsledky výskumu 

 

1. Klíma školskej triedy 

  Respondenti odpovedali v dotazníku na výroky k uvedeným štyrom charakteristikám 

vzťahov v triede škálovanými odpoveďami, a to od 0 po 5, pričom 5 je najvyššia hodnota.  

Za každú skúmanú vlastnosť/charakteristiku mohol respondent získať 4 x 5 bodov, z čoho sa 

vypočítala priemerná hodnota a z priemerných hodnôt všetkých štyroch vlastností napokon aj 

celková klíma triedy. Čiže za každú charakteristiku triedy bola tiež minimálna hodnota 0 a 

maximálna 5. 

Osobitne sme vyhodnotili podskupinu respondentov 8. a 9. ročníka, aby sme ich výsledky 

mohli porovnať s údajmi z výskumu NÚCEM, pretože tento ústav pracoval so vzorkou 

respondentov 9. ročníka základnej školy. My sme však mali pomerne málo deviatakov, preto 

sme ako vekovo najbližších pričlenili do podskupiny aj ôsmakov. Vypočítané priemerné 

hodnoty v triedach 8. a 9. ročníka uvádzame v tabuľke 2. Pre porovnanie sú tu uvedené aj 

hodnoty kvázi  štandardu. Hodnoty nad slovenským priemerom sú vyznačené tučnými 

číslicami. 

 

Tab. 2. Priemerné hodnoty dosiahnutých bodov v jednotlivých charakteristikách a v celkovej 

klíme triedy v 8. a 9. ročníku. 

 

ročník N úprimnosť porozumenie ocenenie akceptácia celková 

klíma 
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Z uvedených údajov vidíme, že vo väčšine charakteristík klímy žiaci zo skúmanej školy 

dosiahli vyššie, teda lepšie výsledky, než je „štandard“. Nižšie výsledky sme zaznamenali len 

pri charakteristike „úprimnosť“, čo mohlo byť spôsobené možno paradoxne snahou 

nedotknúť sa spolužiaka príliš otvoreným vyjadrením (najmä pri výroku „neváhajú mi dať 

najavo, keď ma majú dosť“ alebo „držia jazyk za zubami, aby ma neurazili“). Výrazne 

najvyššie žiaci vnímajú a oceňujú vzájomnú akceptáciu. 

Zaujímalo nás tiež, či sú rozdiely vo vnímaní klímy triedy z hľadiska pohlavia respondentov, 

preto sme získané údaje a výsledky diferencovali aj podľa tejto premennej a podávame ich v 

tabuľke 3. Hodnoty nad slovenským priemerom sú opäť vyznačené tučnými číslicami. 

 

Tab. 3. Priemerné hodnoty dosiahnutých bodov v jednotlivých položkách a celkovej klíme 

v 8. a 9. ročníku podľa rodu respondentov . 

 

rod N úprimnosť porozumenie ocenenie akceptácia celková 

klíma 

chlapci 29 3,216 3,267 3,560 3,767 3,453 

dievčatá 30 2,717 3,333 3,617 4,092 3,440 

Spolu 59 2,962 3,301 3,589 3,932 3,446 

„štandard“ 3047 3,128 2,877 2,761 2,954 2,908 

 

Rozdiely v pociťovaní klímy v triede medzi dievčatami a chlapcami sú výrazné v 

charakteristike „úprimnosť“ a o niečo menej aj v charakteristike „akceptácia“. Zdá sa, že 

dievčatá vnímajú úprimnosť kamarátov/tok citlivejšie (alebo majú s ňou viac problémov) než 

chlapci. V priemere však hodnotia celkovo klímu svojich tried dievčatá aj chlapci 

porovnateľne a tiež lepšie než respondenti v slovenskom priemere. 

Namerané údaje sme porovnávali s údajmi zo súboru žiakov základných škôl z výskumu  

NÚCEM na významnosť rozdielov pomocou z-testu. Výsledky ukázali, že priemerné 

výsledky žiakov z Detvy nie sú významne odlišné od žiakov, lebo z-testy boli menšie ako 

jedna štandardná odchýlka. Predpokladáme, že pri väčšej výskumnej vzorke by mohli byť 

výsledky preukaznejšie. 

V ďalšom kroku sme porovnávali výsledky našich respondentov s priemerom základných škôl  

z výskumu NÚCEM a zistili sme, že  ak výsledky prevedieme na T-skóre,  zisťujeme že v 

teste úprimnosti je T= 51 čo zodpovedá priemeru a 53. percentilu, to znamená, že naši 

respondenti  sú lepší ako 53% celej populácie. V teste porozumenia je T= 56 čo je 73. 

percentil, v teste ocenenia je T=59 čo predstavuje 83. percentil,  v teste akceptácie dokonca 

T=61 čo je 87. percentil celkovej populácie z výskumu NÚCEM. 

8. A 18 2,736 3,388 3,653 4,125 3,476 

8. B 18 2,847 2,903 3,181 3,528 3,115 

9. A 14 3,143 3,607 3,982 4,179 3,772 

9. B 9 3,361 3,444 3,666 3,972 3,611 

spolu 59 2,962 3,301 3,589 3,932 3,446 

„štandard“ 3047 3,128 2,877 2,761 2,954 2,908 
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Z toho vyplýva, že náš predpoklad bol správny, aj keď sa výsledky neodlišovali  natoľko, aby 

boli štatisticky významné. Výsledky potvrdzujú, že vo všetkých testoch bolo vnímanie klímy 

triedy v tejto škole nad úrovňou priemeru, niekde menej a niekde viac. (Za vypočítanie 

štatistickej významnosti autori ďakujú doc. PhDr. E. Komárikovi, CSc.). 

Okrem toho sme vyhodnotili údaje zo subtestu „akceptácia“ získané aj od detí ostatných 

ročníkov 2. stupňa, ako pomocné údaje ku sociometrii. Výsledky uvádzame v tab. 4. 

Zvýraznené čísla predstavujú hodnoty nad „štandardom“. 

 

Tab. 4. Priemerné hodnoty dosiahnutých bodov v jednotlivých položkách a v celkovej klíme 

triedy  v triedach na 2. stupni ZŠ 

 

ročník N úprimnosť porozumenie ocenenie akceptácia Celková 

klíma 

5. A 18    3,444  

5. B 13    3,038  

6. A 14    2,839  

6. B 19    4,000  

7. A 23    3,772  

7. B 24    3,542  

8. A 18 2,736 3,388 3,653 4,125 3,476 

8. B 18 2,847 2,903 3,181 3,528 3,115 

9.A 14 3,143 3,607 3,982 4,179 3,772 

9. B 9 3,361 3,444 3,666 3,972 3,611 

„štandard“ 3047 3,128 2,877 2,761 2,954 2,908 

 

Všetky triedy sa javia ako pomerne dobre sociálne fungujúce spoločenstvá,  čiže žiaci sa cítia 

byť prijímaní a akceptovaní a vnímajú klímu svojej triedy ako dobrú alebo aj dokonca lepšiu, 

než žiaci v celoslovenskom priemere. 

 

2. Pozitívne sociálne vzťahy v triede 

  Na zistenie  toho, ako sa deti v škole cítia, slúži aj sociometria, ktorá mapuje pozitívne 

(príp. aj negatívne) vzťahy medzi jednotlivými členmi skupiny. Ak má dieťa v škole 

kamarátov, alebo aspoň jedného dobrého kamaráta, má šancu sa cítiť v škole (relatívne) 

dobre, čo spoluvytvára predpoklady pre aktívne učenie sa. 

V našom prípade sme sa rozhodli použiť sociometrický test s jednou otázkou: „Predstav si, že 

pripravuješ svoju narodeninovú oslavu. Koho zo svojich spolužiakov spolužiačok by si na ňu 

pozval/pozvala?“  

Pri vyhodnocovaní získaných údajov sme postupovali tak, že sme pre každú triedu vyhotovili 

sociometrickú maticu, vypočítali priemerné hodnoty získaných pozitívnych volieb, priemerné 

hodnoty vzájomných pozitívnych volieb. Tieto údaje podávame v tab. 5. 
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Tab. 5. Výsledky sociometrie v jednotlivých triedach 

 

trieda N Z toho 

prítomní 

Priemer 

získaných 

volieb 

Priemer 

vzájomných 

volieb 

Bez vzájomnej 

voľby 

5.A.  22 18 4,28 2,89 3 

5.B. 15 13 5,69 2,77 1 

6.A 15 14 6,29 4,64 0 

6.B. 21 19 5,26 3,37 0 

7.A. 25 23 8,17 4,22 1 

7.B. 26 24 3,63 1,67 7 

8.A. 21 18 4,56 2,89 2 

8.B. 19 18 5,11 3,28 1 

9.A. 15 14 6,07 4,71 0 

9.B. 13 9 4,78 3,56 0 

 

Pri výsledkoch sociometrie hodnotíme získané údaje len porovnávaním, teda kto viac – kto 

menej. Aj keď tu neexistujú nejaké normy, domnievame sa, že uvedené údaje svedčia o  

dobre sociálne previazaných skupinách, kde si deti vytvorili medzi sebou dosť pozitívnych 

väzieb. 

  Analýza sociogramov ukázala, že vo väčšine tried sú viac-menej dobre prepojené 

samostatné skupiny dievčat a samostatné skupiny chlapcov, ale nie sú od seba izolované.  

Medzirodové dobré vzťahy nie sú výnimkou. Svedčí to o pozitívnom vývoji a  dozrievaní 

tried ako sociálnych skupín. 

  Prípadný nižší počet odovzdaných, prijatých volieb či vzájomných pozitívnych volieb 

však ešte nemusí znamenať, že sa dieťa cíti medzi spolužiakmi nedobre. Závisí to aj od 

osobnosti dieťaťa, či inklinuje k extroverzii alebo introverzii. Extroverti mávajú obvykle viac 

kamarátov a introverti menej (ale zato často stálejších, založených na hlbších vzťahoch). Z 

pedagogického hľadiska si treba všímať deti, ktoré nemajú ani jednu vzájomnú pozitívnu 

voľbu. V 7. B. triede sme zaznamenali až sedem detí bez vzájomnej pozitívnej voľby, čo 

považujeme za závažné a potrebné bližšie skúmať a prípadne následne cielene pracovať s 

triedou. Počas administrácie sociometrie neboli v triedach prítomní všetci žiaci, čo mohlo do 

istej miery ovplyvniť výsledky, preto by bolo vhodné zopakovať sociometriu s porovnateľnou 

otázkou za plnej účasti žiakov a potom robiť nejaké závery, či plánovať pedagogickú 

intervenciu orientovanú na outsiderov a ich prijatie v triede.   

 

3. Niektoré vzájomné súvislosti 
  Zaujímalo nás tiež, ako vnímajú klímu triedy a svoje pozitívne vzťahy žiaci, ktorí sú v 

škole oficiálne integrovaní, či vnímajú svoju situáciu inak, než ostatné deti. Preto sme z 

celkových údajov špeciálne vybrali údaje od integrovaných detí a zahrnuli ich do tab. 6. 

Zvýraznené čísla predstavujú hodnoty  nad „štandardom“. Tabuľka obsahuje zároveň aj údaje 

zo sociometrie u jednotlivých detí. 
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Tab. 6. Klíma triedy podľa integrovaných žiakov a ich pozitívne vzťahy v triede 

 

žiak/čka Ú P O A Celková 

klíma 

Odovzdané 

voľby 

Prijaté 

voľby 

Vzájomné 

voľby 

1.    1,00  4 2 1 

2.    3,50  5 6 4 

3.    5,0  2 3 2 

4.    1,75  6 5 3 

5.    1,50  7 8 5 

6.    1,50  10 1 0 

7. 2,75 2,75 3,50 3,50 3,125 0 4 0 

8. 2,00 3,00 2,50 2,00 2,375 4 4 2 

9. 3,75 4,25 4,50 5,00 4,375 4 2 2 

10. 2,75 3,50 4,00 5,00 3,813 10 9 9 

„štandard“ 3,128 2,877 2,761 2,954 2,908    

Legenda: Ú = úprimnosť, P = porozumenie, O = ocenenie, A= akceptácia 

 

V škole sa v čase výskumu nachádzalo v triedach 2. stupňa 10 integrovaných žiakov, z toho 

šesť v ročníkoch 5. - 7. a štyria v 8. a 9. ročníkoch. Preto v prvom prípade uvádzame z 

dotazníka klímy len údaje o vnímaní „akceptácie“ detí spolužiakmi. 

  Z prezentovaných údajov vyplýva, že integrovaní žiaci nevnímajú automaticky klímu 

svojej triedy ako nepríjemnú alebo voči sebe nepriateľskú. Naopak, v niektorých smeroch sa 

cítia v škole dobre prijatí, začlenení a niektorí aj vysoko akceptovaní. Z hľadiska sociometrie 

sa javia žiaci pod číslom 6 a 7 ako problematickí, pretože nemali ani jednu vzájomnú 

pozitívnu väzbu so žiadnym prítomným spolužiakom. Tu opäť narážame na možný vplyv 

neprítomnosti niektorých žiakov na vyučovaní, čiže reálna situácia kamarátskych vzťahov 

môže byť aj iná, než sa ukazuje podľa zistených údajov. U ďalších detí vidíme pomerne dobrú 

sociálnu situáciu, pretože sami sa chcú kamarátiť aj si kamarátov nachádzajú. 

  Z uvedeného vyplýva, že nemožno v prípade našej školy priamo spájať integrovaného 

žiaka s jeho nižším sociálnym statusom alebo odmietaním v triednom kolektíve. Zjavne tu 

spolupôsobia aj iné faktory, ktoré uľahčujú alebo sťažujú jeho prijatie spolužiakmi. 

Potvrdzuje sa tak naše zistenie aj z predchádzajúceho výskumu (Svetlíková, 2018). 

  Ďalej nás zaujímalo, ako vnímajú klímu svojej triedy žiaci, u ktorých sme 

nezaznamenali v sociometrii žiadnu vzájomnú pozitívnu voľbu. Je to 15 žiakov 2. stupňa. Ich 

výsledky z dotazníka uvádzame v tabuľke 7. Zvýraznené čísla predstavujú hodnoty nad 

„štandardom“.  

 

 

 

 

 

 



Pedagogika a andragogika  I. (vedy o výchove a vzdelávaní)  

 

91 

 

 

 

 

Tab. 7. Klíma triedy očami detí s nulovou vzájomnou pozitívnou voľbou 

 

žiak/čka úprimnosť porozumenie ocenenie akceptácia celková klíma 

1.    3,00  

2.    3,5  

3.    2,75  

4.    3,50  

5.    1,50  

6.    3,50  

7.    2,00  

8.    2,25  

9.    5,00  

10.    3,75  

11.    3,00  

12.    4,75  

13. 4,25 3,00 4,50 5,00 4,188 

14. 2,75 2,50 2,50 4,00 2,938 

15. 1,50 2,75 3,25 3,50 2,75 

„štandard“ 3,128 2,877 2,761 2,954 2,908 

 

V našej výskumnej vzorke bolo 15 respondentov, ktorí nezískali ani jednu vzájomnú 

pozitívnu voľbu, z toho boli traja z 8. a 9. ročníka, takže v ich prípade uvádzame v tabuľke 

všetky dosiahnuté hodnoty v dotazníku klímy triedy a u respondentov z nižších ročníkov len 

výsledky  v položke „akceptácia“. Uvedené výsledky jednotlivých detí sú rôznorodé a voči 

slovenskému priemeru nižšie, vyššie aj porovnateľné. Podľa informácií od pedagógov a 

školskej psychologičky sa zdá,  že v tejto podskupine sú   žiaci, ktorým ostatní nerozumejú, 

oni sami možno nechápu svoje okolie, nevedia vyjadriť uznanie alebo sa im ho nedostáva, ale 

napriek tomu sa nedá povedať, že je väčšina z nich ostatnými žiakmi  neakceptovaných. To 

svedčí o skutočne prosociálnej výchovnej práci školy v súlade s jej pedagogickou koncepciou.  

 

Záver 

  Zistenia, ku ktorým sme dospeli, a ktoré sme tu uviedli, poukazujú na to, že má 

zmysel usilovať sa v školách o inkluzívnu, prosociálnu výchovu, lebo aj odlišné deti tak majú 

pomerne dobrú šancu sa úspešne začleniť v školskom prostredí. Mnohí učitelia aj v skúmanej 

škole mali pochybnosti, či a kedy sa dostaví efekt ich intenzívneho snaženia o lepšie vzťahy 

medzi žiakmi a medzi pedagógmi a žiakmi. Keď sme na pedagogickej porade prezentovali 

naše zistenia o tom, ako ich žiaci vnímajú klímu svojich tried a vzťahy v nich, povzbudilo ich 

to. Spoločne sme diskutovali o problematických javoch v triedach a hľadali možné 
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vysvetlenia aj na základe ich skúseností. Jednotlivé deti s nepriaznivými výsledkami sme 

prediskutovali s výchovnou poradkyňou a školskou psychologičkou. Navrhli sme ďalšiu 

možnú doplnkovú diagnostiku aj vzhľadom na to, že v čase nášho výskumu chýbali v škole 

niektorí žiaci, a mohlo to ovplyvniť celkové výsledky najmä v sociometrii. 
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Resumé 

The paper presents a research probe into relationships in the classrooms of pupils in a school 

leading to inclusion. The authors present the factors influencing the quality of relationships 

and the inclusive climate in the classroom: effective communication - working with 

heterogeneity - cooperation, as well as tools for forming and supporting the learning 

community in primary school. 
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Transverzálnosť profesijného a celoživotného vzdelávania učiteľov v 

učiacej sa európskej spoločnosti. 

 

Viola Tamášová, Zuzana Geršicová 

 

 

Anotácia: V teoretickej štúdii  chcú autorky  objasniť niektoré otázky vo vzdelávaní učiteľov 

z hľadiska ich vzdelávacích potrieb  a z hľadiska rozvoja ich štandardných profesijných 

kompetencií. Aby mohol učiteľ všetky požiadavky, ktoré sú na neho kladené riadne napĺňať, 

potrebuje mať možnosť osobného i profesijného rozvoja v rámci organizácie, aj mimo nej. 

Systematické vzdelávanie má v školskej organizácii celý rad funkcií, a to okrem rozvojovej aj  

integračnú, inovačnú, adaptačnú, motivačnú a rad ďalších. Je možné ho tiež chápať ako 

prostriedok zamedzujúci vysokej miere fluktuácie v rámci organizácie.  

Predpoklad profesijného rozvoja spočíva v nastavení podmienok zo strany vedenia školy. 

Úlohou školy je napr. podpora spoločného učenia, plánovania a realizácie tohto učenia, a 

využívanie spolupráce a kolegiality jeho účastníkov. S pozitívnymi výsledkami v oblasti 

profesijného rozvoja je možné sa stretnúť v oblasti workplace learning a medzigeneračného 

učenia, ako možností pre profesijný rozvoj učiteľov v európskom kontexte. 

 

Úvod 

  Požiadavku na odbornú kvalifikáciu, ktorá zodpovedá požiadavkám na výkon 

povolania,     musia učitelia  spĺňať ako prvú podmienku. Aby bol pedagóg schopný plniť 

plány ministerstva školstva danej krajiny a bol pripravený na ich implementáciu v praxi, a 

zároveň bol schopný plniť požiadavky podľa príslušného Rámcového, či školského 

vzdelávacieho programu, aj pre žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami, 

musia jeho profesionálne i osobnostné charakteristiky zodpovedať určitému profilu, ktorý sa v 

priebehu času a dĺžky učiteľskej praxe vyvíja a mení. Model profesijného rozvoja učiteľov 

rozlišuje päť rôznych štádií ( Berliner in Anderson, 1996). Podľa tohto modelu je to 

začínajúci učiteľ, začiatočník, prechádza, posúva sa cez fázu pokročilého začiatočníka ku 

kompetentnému učiteľovi. Menšia časť učiteľov sa následne presúva do fázy skúseného 

učiteľa, po ktorej nasleduje fáza učiteľa experta. Priestor pre rozvoj odborných vedomostí a 

zručností sa u jednotlivých učiteľov individuálne líši, ale odhady pre dosiahnutie odbornosti 

pri výučbe uvádzajú interval päť a viac rokov učiteľskej praxe. 

 

1 Vzdelávacie potreby učiteľov a ich štandardné profesijné mompetencie v edukačnom 

procese 

  Profesijné kompetencie sú pre kvalitný výkon učiteľskej profesie kľúčové. V 

nadväznosti na rýchle zmeny, rozvoj moderných technológií a nové poznatky, narastá význam 

kontinuálneho profesijného vzdelávania a rozvoja ( Veteška, 2020 a, 2020 b). Vedomosti a 

vhodné používanie vyučovacích metód predstavuje akýsi základ, uvádza Tomková, A. a kol. 

(2012), ku ktorému sa ďalej radia vedomosti pedagogickej povahy vo vyučovanom odbore a 

ich prepojenie s odborovou didaktikou, znalosť kurikulárnych dokumentov a ich obsahu, 

poznanie cieľov výchovy, vzdelávacieho prostredia, poznanie žiakov a v neposlednom rade aj 

svojich vlastných limitov. Rovnako významné je aj vzdelávanie pomocou edukačného 

odborového manažmentu, čo je  rozhranie medzi teóriou riadenia a  odborovou didaktikou.  

Aby mohol učiteľ všetky požiadavky, ktoré sú na neho kladené riadne napĺňať, potrebuje mať 

možnosť osobného i profesijného rozvoja v rámci organizácie aj mimo nej. Systematické 
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vzdelávanie má v školskej organizácii celý rad funkcií, a to okrem rozvojovej aj integračnú, 

inovačnú, adaptačnú, motivačnú a rad ďalších. Je možné ho tiež chápať ako prostriedok 

zamedzujúci vysokej miere fluktuácie v rámci organizácie (Tureckiová, M., 2009). Podpora 

potrieb učiteľov v rámci učiacej sa školy sa zameriava okrem iného na ich profesijný rozvoj, a 

zvýšenie spôsobilosti a odbornosti (Tamášová, V., 2015). Dôraz sa kladie pritom na 

kognitívny vývoj žiaka a skvalitnenie jeho učenia sa, schopnosť prepájania informácií, vyššie 

úrovne myslenia, ai. Naproti tomu, princípy komunitných škôl sa vzťahujú aj k osobnostne-

sociálnym stránkam rozvoja žiaka a orientujú sa skôr na hodnoty, ako je výchovná funkcia, 

riešenie sociálnych problémov, emocionálnej sféry, a pod. Podpora učiteľov v komunitných 

školách potom smeruje napríklad k rozvoju ich komunikačných zručností s rodičmi, otázok 

poradenstva (Kariková, S. 2019) a práce so žiakmi so špecifickými výchovno-vzdelávacími 

potrebami vo všetkých formách (Lechta, 2010). 

  Vo všeobecnej rovine je možné konštatovať, vychádzame pritom z myšlienok 

Kasíkovej, H. (2010, cit. podľa Trnavský, 2020), že základnou potrebou učiteľov je najmä 

rozvoj ich zručností, vedomostí a odbornosti. K naplneniu týchto špecifických potrieb môže 

dôjsť prostredníctvom najrôznejších aktivít. Profesijný rozvoj jedinca nepredstavuje 

záležitosť jedného vyučujúceho, ale aj ostatných učiteľov a celého školského zariadenia. 

Dôležitú úlohu tu hrá spolupráca učiteľov v rámci školy, čo predstavuje jednu z podmienok 

efektívneho profesijného rozvoja učiteľov. 

  Predpoklad profesijného rozvoja spočíva v nastavení podmienok zo strany vedenia 

školy, a preto uvedieme niektoré inovačné formy, ktoré sa osvedčili v európskom edukačnom 

manažmente práve pri získavaní štandardných profesijných kompetencií učiteľov, 

vzdelávateľov, majstrov. Úlohou školy je podpora spoločného učenia, plánovania a 

realizácie tohto učenia, a využívanie spolupráce a kolegiality jeho účastníkov. S pozitívnymi 

výsledkami v oblasti profesijného rozvoja je možné sa stretnúť v oblasti workplace learning a 

medzigeneračného učenia, ako možnosti pre profesijný rozvoj učiteľov. 

 

2 Workplace learning – učenie pre pracovisko a medzigeneračné učenie 

  V širšom poňatí učenie pre pracovisko pozostáva z učenia na pracovisku, čiže learning 

in workplace, učenie pre pracovisko, teda learning for workplace a učenie prostredníctvom 

pracoviska, teda learning trought the workplace (Cacciattolo, K. 2015; Castleton, G.- Gerber, 

R., & Pillay, H., 2004). Charakteristický znak učenia sa na pracovisku predstavujú spontánne 

reakcie v rámci spoločenských interakcií pracovníkov - napr. aj pedagogických i 

nepedagogických pracovníkov školy. Učenie pre pracovisko je najčastejšie realizované 

prostredníctvom špecificky zameraného tréningu, ale aj všeobecným vzdelávaním v širšom 

slova zmysle. Popritom, učenie prostredníctvom pracoviska, je učenie sprostredkované na 

základe pracovno-právneho vzťahu pracovníka a organizácie, napr. školy. Ide o vzdelávacie 

programy, školenia, kurzy a podobne (Evans, K., 2006). 

  Prienikom troch základných typov učenia je potom učenie pre pracovisko. Konkrétne sa 

jedná o spojenie formálneho učenia, neformálneho vzdelávania a informálneho učenia. 

Odborníci tiež uvádzajú, že učenie na pracovisku je z troch štvrtín realizované cez neformálne 

vzdelávanie, a to formou sebavzdelávania, mentoringu alebo prenosu informácií. Formálnym 

učením sa získavajú najrôznejšie osvedčenia alebo certifikáty. 

 

2.1 Medzigeneračné učenie 

  Ďalším spôsobom rozvoja učiteľov je medzigeneračné učenie. Ide o špecifický druh 

učenia, ktorý možno definovať nasledovne: "Procesy učenia, ku ktorým dochádza hlavne k 

styku príslušníkov rôznych generácií. Medzi rodičmi a deťmi, starými rodičmi a vnukmi a 

vnučkami, medzi inými dospelými a deťmi či dospievajúcimi, apod." (Průcha, J. - Veteška, J. 

& kol., 2012, s. 154, Průcha, J., et al., 2017). Všeobecnejším spôsobom ho možno označiť 
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ako súbor aktivít a znalostí teoretického, výskumného a aplikačného charakteru, ktorý sa 

orientuje na istý prínos pre každú zúčastnenú generáciu. Hovorí sa o stretnutí, vzájomnej 

výmene informácií medzi ľuďmi z rôznych generácií. Je potrebné zdôrazniť podľa 

Rabušicovej, M. et al. (2016), že tento prenos je obojsmerný. Medzigeneračné učenie 

prebieha rovnako v prostredí školy, a to cez koncept uvádzajúceho učiteľa, hospitácie, 

formálnej štruktúry a organizácie, alebo aj cez mentoring. Kľúčovým obsahom 

medzigeneračného učenia sú vyučovacie metódy, prístupy k práci alebo životu, prístupy k 

moderným technológiám a organizácii školského kontextu. Taký obsah sa potom šíri smerom 

od staršej k mladšej generácii, kedy dochádza k transferu informácií a skúseností z oblasti 

organizácie vyučovania, alebo fungovania školy ako inštitúcie, od mladšej generácie k staršej, 

a to najmä v oblasti využívania moderných technológií, ale aj obojsmerne, napríklad v oblasti 

efektívnych vyučovacích metód. K medzigeneračnému učeniu možno zahrnúť aj otázky 

motivácie a bariér vo vzdelávaní pedagógov ( Matúšová, 2019, s. 93), ktoré ovplyvňujú ich 

úspešnosť a spokojnosť v práci.  

 

2.2 Kolegiálna podpora v škole 

  Kolegiálna podpora a jej formy sa dajú realizovať aj v školskom prostredí. Spolu s 

odovzdávaním skúseností tvorí predpoklad fungujúcej učiacej sa a spolupracujúcej školy, 

uvádza Pol, M. (2007). Kolegiálna podpora je spolu so zdieľaním skúseností, informácií alebo 

problémov (Gillies, R. M., 2000) obsahom termínu kolegialita, ktorú práve 

v integrovanej/inkluzívnej škole je možné a potrebné využívať. Kolegialita by v prostredí 

takejto školy mala byť jasne cielená, plánovaná a reflektovaná, zdôrazňuje Lazarová, B. 

(2006). Znamená to, že by učitelia, špeciálni pedagógovia, asistenti učiteľa a nepedagogickí 

zamestnanci mali aktívne spolupracovať s vedením na rozvoji školy ako inštitúcie, ktorá 

ponúka inklúziu. Kolegialita však musí spĺňať určité podmienky, ako je princíp 

dobrovoľnosti, čo znamená, že by nikto nemal byť do ničoho nútený, aby nedošlo k 

potláčaniu rozvoja pedagóga, čo by bol opačný efekt. Kolegialita by nemala potláčať 

individualitu. Je možné rozlíšiť celkovo 4 úrovne kolegiality, a sú to: 

• spoločenská konverzácia, 

• pomoc a podpora, 

• zdieľanie a výmena názorov a skúseností, 

• spoločná práca (Little, W. J., 1990). 

  Za najsilnejšiu formu spolupráce možno označiť spoločnú prácu, pretože pri nej 

dochádza k upevňovaniu vzťahov a zodpovednosti za vlastnú aj skupinovú prácu, čo vedie k 

zlepšovaniu pripravenosti v kolektívnych úlohách a kritickému hodnoteniu odvedenej práce, 

ide o pozitívnu edukáciu a nové potencionality pedagóga (Hanuliaková - Porubčanová, 2019, 

s 495). Je to procedurálny komponent (je to jeden z troch praktických komponentov 

inkluzívnej edukácie: organizačný, procedurálny a inštruktážny), ktorý integruje rozličných 

odborníkov - pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy, ktorí spolupracujú na 

plánovaní a implementovaní programov pre rôznych žiakov v mainstreamovom prostredí 

(Harris, 1990; Porter, Wilson & Kelly, 1991, Pugach & Jonson, 1990, in: Stainback & 

Stainback, 1996). Sociálno - psychologické a pedagogické výskumy potvrdzujú, že zmena 

v usporiadaní ľudských vzťahov na princípoch spoločnej práce mnohostranne prispieva 

k uplatneniu iných parametrov, ktoré možno označiť ako perspektívne: 

● zvýraznenie humanistickej dimenzie vo vzťahu; 

● osobnostný a sociálny aspekt  

● posilnenie demokratického, participujúceho vzťahu ( Gillies, R., M., 2000). 

  Najčastejšou formou spolupráce v  škole sú spontánne diskusie o problémoch 

v pedagogickej praxi a vzájomné návštevy na vyučovacích hodinách, hospitácie, ale patria 

sem aj stretnutia predmetovej a metodickej komisie, zamerané na riešenie otázok v danom 



Pedagogika a andragogika  I. (vedy o výchove a vzdelávaní)  

 

97 

 

vyučovacom predmete. Odborná verejnosť akcentuje spoluprácu vyučujúcich aj mimo 

vyučovacích predmetov, ako je organizovanie pedagogických rád, prevádzkových rád, 

využívanie mentoringu, tímového vyučovania, hospitácií, peer pozorovanie a review, 

supervízie, koučovanie či konzultácií ako ďalších možných foriem kolegiálnej podpory 

profesijného rozvoja pedagóga. 

 

3 V čom pomáhajú jednotlivé formy pri napĺňaní špecifických potrieb učiteľov v škole? 

  Hospitácie - predstavujú najbežnejšiu formu kolegiálnej podpory. V praxi sú hospitácie 

vnímané skôr ako určitá forma kontroly a dohľadu nad prácou pedagóga, avšak z iného 

pohľadu je možné ich vnímať ako prostriedok k profesionálnemu rozvoju učiteľov, určitú 

formu pomoci. Ako nástroj kontroly využíva hospitáciu hlavne riaditeľ školy. Za účelom 

hospitácií sa medzi sebou navzájom môžu navštevovať aj jednotliví pedagógovia. Môže ísť 

jednak o druh vyžiadanej návštevy zistenia spätnej väzby na vlastnú pedagogickú činnosť od 

kolegu z odboru, alebo od profesijne starších kolegov, u ktorých ide o spôsob odovzdania 

skúseností s metódami a formami pedagogickej práce. Pri práci so žiakmi so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami je táto forma odovzdávania skúseností a rád pre mladších 

kolegov obzvlášť prínosná a výhodná. 

  Mentoring - cieľ mentorskej spolupráce spočíva v rozvoji zručností a vedomostí, 

kvalitnejších kľúčových kompetencií, a dosiahnutie emočnej stability, zdravého sebavedomia, 

ale aj žiaduceho rozvoja školskej klímy (Lazarová, B., 2006, Krásna - Barnová, 2019). 

Existuje niekoľko podôb mentoringu, avšak v oblasti vzájomných vzťahov medzi mentorom a 

mentorovaným je možné definovať formálny a neformálny mentoring. Pri neformálnom 

mentoringu ide o vzťah založený na lojalite medzi jednotlivými subjektmi v ich dôvere, 

lojalite a rešpektu voči sebe navzájom. Nie je tu stanovená štruktúra, a na rozdiel od 

formálneho mentoringu (ktorý môže byť vyžiadaný treťou stranou a platený), nie sú 

zastrešení žiadnou inštitúciou. Mentori neabsolvujú žiadne školenie a nie sú ani finančne 

ohodnotení. Ďalšou formou mentoringu je napríklad individuálny mentoring, ktorý je možné 

ďalej rozčleniť na peer mentoring a reverse mentoring. Peer mentoring je realizovaný v rámci 

jednej generácie bez vekových rozdielov (Brumovská, T., & Málková, G., 2010). 

 

3.1Tímové vyučovanie 

  Je možné ho popísať ako vyučovanie, pri ktorom jednu triedu vyučuje naraz viac 

vyučujúcich (napr. dvaja učitelia, tj. skúsený učiteľ a začínajúci učiteľ, kolegovia, metodici, 

majster odbornej výchovy a učiteľ, špeciálny pedagóg a učiteľ, atď). V prípade, že ide o 

vyučovanie iba dvoch pedagógov, je možné ho označiť za párovú/tandemovou výučbu. 

Pozitíva tímovej výučby spočívajú v tom, že má blahodarný vplyv na profesijný rozvoj 

pedagógov, pretože je tu realizovaná vzájomná interakcia, v priebehu ktorej učitelia zdieľajú 

vlastné názory a prezentujú svoje vyučovacie metódy pred ostatnými (Trnavský, J., 2020). 

Tento koncept je založený na vzájomnej podpore a pomoci medzi učiteľmi, kedy 

prispôsobivosť a vzájomná spolupráca hrajú jednu z dôležitých rolí. 

  Prínosom tímovej spolupráce (Senge, P., et al, 2009) je napr.: -* podnietenie iniciatívy 

všetkých členov pedagogického kolektívu a ich angažovanosti pre napĺňanie cieľov a vízie 

školy a prijímanie zodpovednosti za úlohy; - * zlepšenie vzťahov a celkové zlepšenie 

sociálnej klímy v škole a rozvoj komunikačných zručností pedagógov, hlavne otvorenosti pri 

vyjadrovaní názorov a pocitov; -* vznik širšieho priestoru pre zapojenosť rodičov a žiakov do 

práce na úlohách školy, na tvorbu vízie; -* do riešenia problémov a využívania príležitostí pri 

žiakoch so špecifickými vzdelávacími potrebami. Tímová spolupráca zamestnancov školy 

predstavuje pre žiakov model kolegiálnej, partnerskej spolupráce učiaceho sa spoločenstva 

(Pedler, M., et al., 1999) formou demokratického riadenia.   
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3.2 Koučing 

  Je metóda, ktorá podporuje osobný rozvoj jedinca, jeho sebauvedomenie, zručnosti a 

schopnosti, podobne ako pri mentoringu (Petrášová, M. A. & kol., 2014, Krásna - Barnová, 

2019). Ide o najvyššiu úroveň vzťahov medzi zamestnancom a zamestnávateľom, v oblasti 

školstva medzi pedagógom a vedením školy. Zamestnávateľ predstavuje motivátora, a 

zamestnanec je motivovaný, a má možnosť si samostatne zvoliť svoje ciele a spôsoby ich 

dosiahnutia. V učiteľskej profesii je na individuálnej úrovni najlepšie uplatniteľný 

individuálny koučing, prebiehajúci na úrovni kouča a koučovaného (Horská, V., 2009). Aký je 

rozdiel medzi mentoringom a koučingom? Pri mentoringu odovzdáva mentor mentorovanému 

know how a ukazuje mu, ako funguje správna prax na konkrétnych príkladoch. Pri koučingu 

si koučovaný musí zvoliť vlastnú cestu a kouč tu má úlohu sprevádzajúceho subjektu, ktorý 

rešpektuje ciele koučovaného( Daučianskaité – Žydžiunaité, 2020). 

 

3.3 Konzultanstvo 

  Ide v ňom o externú podporu kariérneho rastu, zvyčajne časovo ohraničenú, vďaka 

účasti na nejakom projekte. V oblasti slovenského školského prostredia je však možné sa 

stretnúť s konzultantmi, poskytujúcimi metodickú a poradenskú podporu pedagógom, ktorí sa 

ocitli v problémovej alebo inak obtiažnej profesijnej alebo životnej situácii.  Najviac 

využívané sú služby školských poradcov, ako sú školskí psychológovia, špeciálni 

pedagógovia alebo výchovní poradcovia, etopédi, atď. (Lazarová, B., 2006). 

  Kolegiálne poradenstvo má aj svoje limity, a to sú hlavne odpor a rezistencia 

zamestnancov, voči návrhom vedenia, alebo tzv. vnucovaná/nútená kolegialita a tzv. 

diferenciačná spolupráca, na základe združovania sa do formálnych skupín (napr. aj podľa 

sympatií). Aby mohla byť kolegiálna podpora úspešne a efektívne realizovaná a 

implementovaná, a viedla k žiaducemu skvalitňovaniu pedagogických procesov v školskom 

zariadení, je nutné navodenie vhodnej atmosféry zo strany vedenia školy.  

  Formou pološtrukturovaného rozhovoru a dotazníka zistil J. Trnavský (2020) 

nasledovné špecifické potreby učiteľov na Morave (poradie podľa dôležitosti, ktorú 

jednotlivým potrebám priraďovali učitelia): 1. potreba ďalšieho vzdelávania (vo 

všeobecnosti) a lepšieho finančného ohodnotenia ( dlhodobý problém na Slovensku) - keďže 

ide aj o prácu so žiakmi so špecifickými edukačnými potrebami, je ďalšie vzdelávanie práve 

z tejto oblasti stále aktuálne. 2. potreba mentoringu a pravidelného psychologického 

poradenstva - učitelia najčastejšie využívajú služby školského psychológa v oblasti duševnej 

hygieny, pretože  profesia učiteľa je psychicky veľmi náročná pri práci s adolescentmi, 

obzvlášť s adolescentmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. 3. potreba mať mimoškolské 

akcie, ktoré by mohli viesť k lepším vzťahom v rámci učiteľského zboru, ale aj k vytváraniu 

lepších vzťahov so žiakmi. 4. potreba kolegiality, 5. potreba supervízie a potreba dostatku 

voľného času a jeho efektívneho využívania - sa umiestnili vo výbere na poslednej priečke.  

  K tomu, aby sa využila rovnosť príležitostí pre vzdelávanie, je nutné podporiť 

vytváranie podnetného a funkčného prostredia na učenie sa a na prácu v školskom prostredí 

pre všetkých. Na učenie sa v súvislostiach a schopnosť využívať osvojené informácie v 

rozličných kontextoch je dôležité vytvoriť také učebné prostredie, ktoré bude stimulovať 

rozvíjanie vedomostí, ale aj schopnosť žiakov tieto vedomosti uplatňovať v reálnej praxi, 

podporovať zvedavosť a objavovanie, inovácie a zmeny. To predpokladá jednak zmenu 

v prístupe pedagógov, hlavne v splnení ich špecifických potrieb, ktorým sme sa venovali, a 

tiež zmenu vnútorného prostredia tried a škôl tak, aby mali žiaci (aj žiaci zo znevýhodneného 

sociálneho prostredia) možnosť učiť sa priamo v prostredí triedy a školy v rôznych 

organizačných formách, variabilnými metódami, s rozličnými dostupnými vzdelávacími 
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zdrojmi, materiálmi a učebnými pomôckami, laboratóriami a laboratórnym vybavením, 

relevantným IT vybavením. 

  Učebné prostredie by malo umožňovať aplikáciu výučbových stratégií podporujúcich 

aktívnu pozíciu učiaceho sa (Rozvadský - Gugová, 2013) a bez prekážok pre napĺňanie 

potenciálu každého dieťaťa (vrátane odstránených fyzických bariér pre žiakov so zdravotným 

postihnutím). Prostredie by malo podporovať rozvíjanie kľúčových kompetencií učiteľov aj 

žiakov, čo sa spája s požiadavkou vytvorenia multidimenzionálneho priestoru, v ktorom by 

mali mať žiaci umožnené pracovať aj samostatne, premýšľať o súvislostiach, spájať sa s 

inými žiakmi alebo expertmi (napr. aj virtuálne) pri riešení rôznych problémov, alebo pri 

zverejňovaní svojho pokroku. Multidimenzionálne prostredie by malo súčasne vytvárať 

priestor na relax aj pre učiteľa. Prostredie na učenie sa by nemalo byť limitované len 

fyzickým prostredím školy, ale malo by sa ním chápať aj blízke či širšie okolie školy (vrátane 

parkov, lesa, múzeí, knižníc, zoologických či botanických záhrad, špecializovaných 

laboratórií a pod.) a rôzne pracovné prostredia (remeselnícke dielne, podniky, firmy, úrady a 

pod.), ktoré by vniesli kvalitatívnu zmenu do života učiteľov a žiakov. Postupne by sa 

súčasťou učebného prostredia malo stať aj virtuálne prostredie, a to v situáciách (ako je 

v súčasnosti napr. pandémia COVID - 19 a iné ohrozenia), v ktorých sa umožní efektívne 

plnenie edukačných cieľov a preverí sa tým schopnosť a reziliencia učiteľov aj žiakov. A to 

sa v súčasnosti na Slovensku a vo svete deje. 

 

Záver 

Kariéra učiteľa je celoživotný proces práce na sebe (Geršicová, 2016, Fortis, 2019), je to 

proces sebautvárania, ktorý umožňuje udržať sa a byť konkurencieschopný na trhu práce. 

Vedľajším produktom tohto procesu je dosiahnutie určitej pracovnej pozície, postupu v 

zamestnaní, statusu, prestíže. 

Kariérny rast v školstve má svoju oporu v kariérnom systéme a kariérnom stupni (Hlaďo, 

2019). Potreba absolvovania celoživotného vzdelávania vyplýva z práv a povinností každého 

pedagóga udržiavať a rozvíjať si svoje profesijné a kľúčové kompetencie (Rozvadský-Gugová 

&Barnová, 2020). Motivuje každého účastníka profesijného kontinuálneho vzdelávania 

získavať nové vedomosti a zručnosti, a tak zdokonaľovať a prehlbovať svoj  profesijný rozvoj 

a kariérny rast potrebný pre úspešný výkon odborných a riadiacich činností. 

Štúdia vznikla v rámci riešenia vedeckého projektu IGA 007VŠDTI/2020 „ Manažérske 

kompetencie a inovácie v súčasnej edukačnej praxi.“ 
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Resumé 

The main goal of the paper is to clarify the issues of professional and lifelong education of 

teachers, and within them also the specific needs of teachers who work and teach students 

from socially disadvantaged backgrounds. In order for the teacher to be able to properly fulfill 

all the requirements placed on him, he needs to be able to have a personal and professional 

development within the organization and beyond. Systematic education has a number of 

functions in the school organization, in addition to developmental as well as integration, 

innovation, adaptation, motivation and many others functions. It can also be understood as a 

means of preventing a high degree of fluctuation within the organization. 

The precondition for professional development lies in the setting of conditions by the school 

management. The role of the school is to support joint learning, planning and implementation 

of this learning, and to use the cooperation and collegiality of its participants. Positive results 

in the field of professional development can be found in the field of workplace learning and 

intergenerational learning, as opportunities for the professional development of teachers in 

the European context. 
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Výber učiteľského povolania z pohľadu študentov FiF UK 
 

Ľuboslava Sejčová 

 

 

Anotácia: Cieľom práce je analyzovať a priblížiť problematiku postavenia učiteľa a jeho 

statusu v Slovenskej republike. V poslednom období sa stretávame na Slovensku s viacerými 

negatívnymi javmi v oblasti školstva, klesá počet mladých ľudí, ktorí si zvolia učiteľské 

štúdium a ak aj vyštudujú, len malá časť z nich si zvolí pedagogickú dráhu a ide naozaj učiť. 

Riešiť tento problém komplexne znamená ponúknuť mladým začínajúcim učiteľom dôstojný 

život, reagovať na ich potreby a zároveň postupne zvyšovať ich kvalitu vysokoškolskej 

prípravy a odbornú pripravenosť na ich pedagogickú dráhu. V príspevku sú uvedené vybrané 

výroky budúcich učiteľov, ktorí sa pripravujú na svoje povolanie na Filozofickej fakulte 

Univerzity Komenského v Bratislave - z pripravovaného výskumu, v ktorom zisťujeme 

motiváciu k štúdiu a názory študentov, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu tohto typu štúdia 

i celkovo postavenia učiteľa v spoločnosti. 

 

Kľúčové slová: učiteľ, prestíž učiteľskej profesie, motivácia, výber učiteľského povolania. 

 

1. Prestíž učiteľskej profesie  

 

Učiteľstvo sa v súčasnosti chápe ako jedna zo sociálnych a pomáhajúcich profesií. 

Výchova a vzdelávanie žiakov je zároveň službou spoločnosti (Kasáčová, 2003). Výskum 

týkajúci sa učiteľa je vo svetovej pedagogike značne rozvinutý (reseach on teacher/teacher 

education), o čom svedčia početné publikácie, konferencie a iné vedecké aktivity. V zahraničí 

vznikli početné časopisy, ktoré publikujú poznatky o profesii učiteľa (napr. Teaching and 

Teacher Education, Teachers and Teaching, Journal of Teacher Development, European 

Journal of Teacher Education) (Průcha, 1997). 

Americkí odborníci A. C. Ornstein a D. U. Levine (1989) poukazujú na to, že až do 20. 

storočia mali učitelia relatívne nižšiu odbornú prípravu pre svoje povolanie (v porovnaní napr. 

s inžiniermi, lekármi a i.) a súčasne i relatívne nižšiu právomoc rozhodovať o podmienkach 

výkonu svojho povolania. Podobne to platí aj pre českých a slovenských učiteľoch, u ktorých 

sa vysokoškolské vzdelávanie učiteľov pre úroveň základných škôl začalo uskutočňovať až 

od roku 1946, na rozdiel od iných odborníkov (inžinierov, architektov a i.). Autori považujú 

tento zvláštny historický vývin učiteľstva za možnú príčinu toho, že sa vôbec môžeme pýtať, 

či učiteľstvo je, alebo nie je profesiou v úplnom slova zmysle, či nie je len „semiprofesiou“.  

Úplná profesia sa musí vyznačovať okrem iného súborom znalostí a zručností, ktorý 

presahuje znalosti laických osôb, vysokú  úroveň dôvery v jednotlivých pracovníkov profesie, 

vysokú sociálnu prestíž a vysoký ekonomický status profesionálov, čo učitelia nie veľmi 

spĺňajú. Je to preto, že mnohí ľudia vykonávajú učiteľské povolanie bez príslušnej 

kvalifikácie, tiež nie je presne vymedzené, čo tvorí súbor profesijných znalostí pre výkon 

učiteľského povolania, požiadavky na vysokoškolskú prípravu sú odlišné (napr. na rôznych 

fakultách). Výsledkom týchto okolností je to, že mnohé osoby z laickej verejnosti môžu často 

hovoriť o záležitostiach vzdelávania, akoby to boli experti, čo v iných profesiách nie je možné 

(Průcha, 1997). 
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S. Štěch (2003) uvádza, že už od 20. – 30. rokov minulého storočia sa učiteľstvo ocitá 

medzi prvými troma najváženejšími povolaniami v Čechách a na Slovensku. Respondenti 

z nižších vrstiev a z malých obcí opakovane v prieskumoch vnímali učiteľa ako vzdelanca 

a zaraďovali ho na špičku. Učitelia sú mimoriadne citliví na obraz, ktorý si o nich druhí 

vytvárajú. Kľúčoví sú najmä rodičia, ktorí hrajú rozhodujúcu rolu v tom, ako si celá 

spoločnosť váži učiteľov. Významnú a prakticky len negatívnu rolu hrajú v obraze profesie 

médiá, napríklad filmy, kde je tradične učiteľ skarikovaný buď ako „trápny“ alebo „rigidný“ 

či ako „hysterická“ učiteľka. Tiež spravodajské relácie, v ktorých sa prezentujú len negatívne 

udalosti alebo sa hovorí o učiteľoch ako o tých, ktorí stále chcú dostať „vyššie mzdy“  či 

zdôrazňovanie dlhých prázdnin atď. 

Hlavným problémom nie je len absolútna výška platu, ale skôr skutočnosť, že učitelia 

majú pocit, že ho nemôžu ovplyvniť. Podobne ideálne uplatnenie získaných vedomostí 

a vlastnej zodpovednosti je obmedzované, ak nie znemožňované spormi v školskej inštitúcii, 

pracovným strojovým tempom a nedisciplinovanosťou žiakov (Štěch, 2003).  

Učitelia sú si vedomí, že vykonávajú prácu, ktorá uspokojuje významnú potrebu 

spoločnosti (zabezpečiť hladký medzigeneračný prenos poznania či kontinuitu). V realite je 

však tento spôsob zabezpečovania tejto potreby vystavený kritike: od kritiky poslania (majú 

vzdelávať, ale výchova je vecou rodičov), cez kritiku profesionálnych zručností (vzdelávajú 

zle, pretože neformujú osobnosť a nerozvíjajú kritické myslenie v súvislostiach) až po kritiku 

z nedostatočnej pripravenosti na požiadavky doby. Sprostredkovať účinné poznanie, naučiť, 

je hlavným poslaním ich práce, je to vnímané ako niečo samozrejmé. Ale na funkciu „rozvíjať 

osobnosť žiaka“ sa pozornosť verejnosti zameriava až neúmerne, ide však o sféru vágne 

definovanú (Štěch, 2003).  

B. Kasáčová (2003) uvádza, čo utvára profesionalitu učiteľa. Profesionalitu učiteľa 

vytvárajú najmä tieto dimenzie: 

– individuálna – osobnostné predpoklady a charakteristiky profesionála, ktoré má 

spĺňať, 

– spoločenská – v ktorej sa formulujú úlohy a povinnosti profesionála a požiadavky 

spoločnosti na jeho pracovný výkon a dosahované efekty ako aj akceptované normy 

jeho profesionálneho konania, 

– kvalifikačná – v ktorej sa konkretizuje požadované vzdelanie, jeho úroveň, typ, 

špecializácia a požiadavky na ďalší kvalifikačný postup.  

Okrem motivácie do štúdia by mal byť učiteľ plnohodnotnou osobnosťou, ktorá sa 

vyznačuje tým, že je autentická, tvorivá, slobodná, zodpovedná, všestranná a celistvá 

(Kasáčová, 2003). Podľa B. Kosovej (1995) by mal byť učiteľ  autentickou osobnosťou, ktorá 

má úctu k sebe a tiež priznáva hodnotu druhým, má tiež zdravé sebavedomie, otvorene 

prežíva vlastné zážitky a skúsenosti a dokáže precítiť aj prežívanie detí, chápať a vnímať ich 

problémy, realisticky a pravdivo vníma svet, seba a iných bez skresľovania a predsudkov 

a cieľavedome rozvíja svoje schopnosti, stále sa zdokonaľuje a rastie ako človek. 

Aj keď neexistuje presný predpis vlastností, ktoré musia patriť do výbavy učiteľa, 

niektoré osobnostné vlastnosti a charakteristiky možno považovať za vyslovene 

kontraindikované pre učiteľskú profesiu – agresivita, prílišná impulzivita, psychické defekty 

a deviácie. U študentov učiteľstva sú dôležité také charakteristiky, ktoré umožňujú kognitívny 
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rozvoj a sebarozvoj budúceho učiteľa. Podmienkou sebarozvoja je schopnosť metakognície, 

t.j. uvažovania o poznávaní a schopnosť svoj vlastný rozvoj plánovať, realizovať a hodnotiť.  

Netreba zabúdať na fakt, že niektoré povolania sú stresujúce samé o sebe. Medzi takéto 

môžeme zaradiť aj profesiu učiteľa. Túto skutočnosť dokazujú aj viaceré zahraničné či 

domáce výskumy (napr. Eres, Atanasoska, 2011; Kaur, 2011; Černá, Gergelová, 2008; 

Hodačová a kol., 2007; Židková, Martinková, 2003; Kyriacou, 2001 in Baranovská, 

Holienková, 2014). Spoločnosť od učiteľov oprávnene očakáva prispôsobenie sa rastúcim 

požiadavkám modernej doby, z dôvodu čoho je pedagóg neustále vystavovaný nadmernej 

záťaži, ktorá môže u neho vyvolať stres (Baranovská, Holienková, 2014). 

 

2. Učiteľská profesia a jej prestíž v Európe a na Slovensku 

 

V prieskume TALIS 2013 konštatovalo 90,2% učiteľov v EÚ, že boli spokojní so svojou 

prácou a 90,1 % so školským prostredím. Avšak iba 18,4% učiteľov pociťuje, že ich profesiu 

si spoločnosť cení. Štáty s najnižším percentom učiteľov, ktorí veria, že ich profesia sa chápe 

pozitívne, sú Španielsko (8,5 %), Francúzsko (4,9 %), Chorvátsko (9,6 %), Slovensko (4 %) a 

Švédsko (5%). Vo všeobecnosti sú teda učitelia spokojní alebo veľmi spokojní so svojim 

povolaním, ale sú toho názoru, že spoločnosť ho nedoceňuje. Podiel učiteľov, ktorí veria, že 

ich profesiu si spoločnosť cení, výrazne klesá po dosiahnutí veku 30 rokov (Európska 

komisia/EACEA/Eurydice, 2015, s. 104). 

V niektorých prieskumoch zameraných na vnímanie spoločnosti mali respondenti 

zatriediť sociálnu prestíž učiteľa vo vzťahu k iným povolaniam. Prieskumy uvádzajú, že 

učiteľské predstavy o tom, ako si spoločnosť cení učiteľskú profesiu, sú menej pozitívne než 

verdikt samotnej spoločnosti. V Španielsku spoločnosť priraďuje rovnakú sociálnu prestíž 

profesii učiteľa a iným vysoko odborným profesiám (ako ekonóm, právnik a psychológ), 

zatiaľ čo v Taliansku sa spoločenská prestíž učiteľov považuje za blízku podnikateľom 

a manažérom v stredne veľkých podnikoch. V Lotyšsku majú učitelia podobné ocenenie ako 

iní profesionáli verejného sektoru, napr. v oblasti zdravotníctva, polície a požiarnej ochrany. 

Avšak iba 1% rodičov skúmaných v roku 2015 chceli od svojich detí, aby sa stali učiteľmi v 

obave, že utrpia stres a nízky zárobok, ktoré často súvisia s vyučovaním (Európska 

komisia/EACEA/Eurydice, 2015). 

Výskumná nadácia v Taliansku, ktorá sa pýtala 16 000 učiteľov, uvádza, že 70% z nich 

konštatovalo, že jeden z dôvodov nespokojnosti s ich prácou bolo presvedčenie, že ich 

profesia nebola docenená spoločnosťou. V prieskume uskutočnenom v roku 2013 v Lotyšsku 

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy uviedol, že nízky plat a priveľká pracovná záťaž 

boli úzko prepojené, pretože učitelia mali veľa nadčasov s cieľom získať viac peňazí. 

Podobné zistenie bolo obsiahnuté v prieskume v roku 2014, ktorý uskutočnil škótsky 

Odborový zväz školstva. Zdôraznil stres spôsobený čoraz väčšou pracovnou záťažou a jeho 

nepriaznivým vplyvom na zdravie a duševnú pohodu učiteľa (Európska 

komisia/EACEA/Eurydice, 2015). 

Prieskum o tom, ako učitelia chápu svoju profesiu, uskutočnili vo Francúzsku v roku 

2013 a zahrnovala vzorku 499 učiteľov vo veku do 35 rokov, ktorí pracovali na úrovni 

ISCED 1, 2 a 3. Uvádza sa v ňom, že polovica respondentov bola frustrovaná svojou prácou a 

iba jedna štvrtina bola pozitívne naladená k svojmu povolaniu. Nízka úroveň spokojnosti s 
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prácou súvisela hlavne s nedostatkom ekonomického a symbolického uznania (spoločenské 

uznanie, prestíž v kariére, pozitívne mediálne pokrytie) a možnosťami kariérového postupu. 

Na druhej strane, prieskum v roku 2012, so vzorkou 1 007 francúzskych obyvateľov vo veku 

nad 18 rokov, zistil, že osem z desiatich respondentov má pozitívny názor na učiteľskú 

profesiu, zatiaľ čo 77% respondentov konštatovalo, že učitelia si zaslúžia lepšie spoločenské 

uznanie. Podobný podiel bol toho názoru, že táto profesia poskytovala dobré vyhliadky a boli 

by pyšní, ak by sa ich deti stali učiteľmi (Európska komisia/EACEA/Eurydice, 2015). 

Prieskum v Poľsku v roku 2013 žiadal 904 respondentov nad 18 rokov, aby špecifikovali 

spoločenské uznanie, ktoré pripisovali 30 profesiám, pričom učiteľská profesia zastávala 

jedno z najvyšších stupňov medzi inými najuznávanejšími profesiami, ako je požiarnik, 

univerzitný profesor, nasleduje stavebný pracovník, zdravotná sestrička a doktor. To 

naznačuje, že profesie, ktoré slúžia spoločnosti a prispievajú spoločnému dobru, sú vysoko 

oceňované (Európska komisia/EACEA/Eurydice, 2015). 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejnil výsledky 

medzinárodnej štúdie OECD o vyučovaní a vzdelávaní TALIS 2018, ktorá sa zameriava na 

učiteľov. Z hlavných zistení štúdie TALIS 2018 na Slovensku vyplýva, že len 4,5 % našich 

učiteľov si myslí, že práca učiteľa je spoločnosťou ocenená (v roku 2013 si to mysleli 4 % 

učiteľov). V krajinách OECD si to myslí v priemere až 25,8 % učiteľov. V tomto ukazovateli 

sme sa, podobne ako aj v roku 2013, ocitli na poslednom mieste zo všetkých krajín OECD. 

 

3. Motivácia k učiteľskému povolaniu 

 

Motivácia k povolaniu učiteľa je významnou determinantou vzniku učiteľskej 

profesionality. Znamená to, že nejaké udalosti zohrali v individuálnej histórii jedinca natoľko 

významnú úlohu, že sa v podobe zvnútorneného motívu podieľali na voľbe učiteľskej 

profesie. Učiteľské povolanie je snáď jediným, s ktorým sa všetky deti a dospievajúci denne 

stretávali, mnohých z nich tieto skúsenosti ovplyvnili v pozitívnom i negatívnom smere. 

Výskumne je sledovaná populácia študentov učiteľstva, ktorí identifikujú faktory, ktoré sa 

podieľali na ich rozhodnutí stať sa učiteľom. Menej sa však vie o tom, aké sú dôvody tých 

študentov, ktorí by si v žiadnom prípade nezvolili učiteľskú profesiu.  

Problematika učiteľovej osobnosti a motivácie voľby učiteľského povolania je v 

posledných rokoch výskumným problémom mnohých regionálnych i zahraničných autorov. 

Najčastejšie sa identifikujú vonkajšie motívy (napr. benefity, sociálny status, či vplyv iných) a 

vnútorné (napr. záujem, schopnosti a skúsenosti) ako základné kategórie voľby učiteľského 

povolania (Tomšik, 2017). 

Čopíková (2014) uvádza, že motivácia k tomuto povolaniu vo vysokej miere ovplyvňuje, 

akým učiteľom človek bude, čo ďalej ovplyvní postoj detí a mladých ľudí k učeniu. V 

súčasnosti sú mladí ľudia motivovaní k učiteľskému povolaniu z viacerých dôvodov. V 

zahraničí sú známe výsledky výskumov, ktoré boli realizované na rôznych univerzitách v 

Georgii v Severnej Karolíne (Schutz, Crowder, White 2001), kde bol identifikovaný výskyt 

motívov k voľbe povolania v takomto poradí (Čopíková, 2014): 

– altruistické motívy (20 %) 

– skúsenosti z minulosti (19 %) 

– bývalí učitelia (18 %) 
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– osobnostné charakteristiky (13 %) 

– rodičia a rodinní príslušníci (10 %) 

– láska k deťom (7 %) 

– rovesníci (6 %) 

– záujem o predmet (4 %) 

– rodičovstvo (3 %). 

Schutz, Crowder, White (2001) motívy k voľbe učiteľskej profesie rozdelili na štyri 

hlavné skupiny motívov (in Kocová, 2015): 1.vplyv rodiny, 2.vplyv učiteľov, s ktorými sa 

stretli počas vzdelávania, 3.vplyv rovesníkov, 4.skúsenosti z vyučovania v škole, vrátane 

skúseností počas štúdia učiteľstva. 

Slovenský výskum (Kasáčová 1998), uskutočnený u 294 študentov učiteľstva pre 1. 

stupeň ZŠ, zaznamenal tieto motívy stať sa učiteľom: 

– túžba stať sa učiteľom od detstva (44, 6 %) 

– vplyv učiteľa –rodiča (15, 4 %) 

– stredoškolské štúdium (10 %) 

– vzor a vplyv konkrétneho učiteľa (8, 5 %)  

– iné motívy k štúdiu učiteľstva (pôvodne chceli študovať niečo iné, chcú pracovať s 

deťmi, zostať celý život v škole, nespokojnosť so súčasným stavom, a pod.) (18,5 %).  

Výskumné tímy v rôznych krajinách sa zaoberajú problematikou motivácie uchádzačov o 

štúdium učiteľstva, pričom obvyklými výskumnými metódami sú rozhovory a dotazníkové 

metódy. Celosvetovo používaný model motivácie k učiteľskému štúdiu vytvorili P. W. 

Richardson a M. G. Watt (2005, Watt et al., 2012), pričom vychádzali zo štyroch skupín 

motívov (in Jursová Zacharová a Sokolová, 2015): 

– charakter učiteľského povolania (status, náročnosť a pod.),  

– vnímané predpoklady pre učiteľstvo,  

– vnútorné motívy (ktoré rozdelili na motívy osobného a sociálneho charakteru) 

– motívy náhradnej voľby.  

Viaceré výskumy motivácie k voľbe učiteľského štúdia (Chong & Low, 2008; Bastick, 

2000; Yong, 1995; Watt et al., 2012) dospeli k trom základným kategóriám motívov (in 

Jursová Zacharová a Sokolová, 2015): 

a) vonkajšia motivácia (pracovná istota, dostupnosť štúdia alebo pracovných miest, 

prázdniny a pod.),  

b) vnútorná motivácia (záujem o učiteľskú profesiu alebo vyučovanie konkrétneho 

predmetu, dlhodobé plánovanie profesijnej dráhy)  

c) altruistická motivácia (sociálna motivácia - prínos učiteľskej profesie pre spoločnosť, 

snaha zmeniť vzdelávací systém, ovplyvňovanie a pomáhanie deťom a mladým 

ľuďom).  

M. Heinz (2013) skúmala motívy budúcich učiteľov a učiteliek sekundárneho 

vzdelávania v Írsku (N = 781) a zistila, že u respondentov prevládali altruistické motívy 

a vysoké očakávania od štúdia. H. M. G. Watt et al. (2012) porovnávali motívy k voľbe 

učiteľského štúdia na medzinárodnej vzorke študentov a študentiek z Austrálie, Nórska, 

Nemecka a USA (N = 2.290) a zistili, že sa respondenti a respondentky interkultúrne výrazne 

nelíšia v motívoch k voľbe štúdia. 
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Na Slovensku skúmala N. Kocová (2015) motiváciu študentov učiteľstva Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (N = 97). Zisťovala, ktoré činitele ich motivujú k 

vykonávaniu učiteľskej profesie a ktoré ich, naopak, od toho odrádzajú. Dotazníkový výskum 

potvrdil najsilnejší motív pozitívny vzťah k deťom. Za  najväčšie pozitívum pedagogickej 

profesie respondenti považovali prácu s deťmi (44 %), čo predstavuje veľký obrat oproti 

starším výsledkom u nás a v zahraničí. Ďalším faktorom, ktorý študenti UAP vnímajú ako 

pozitívny, je dostatok voľného času (19 %). Na poslednej priečke sa objavilo finančné 

ohodnotenie –iba 1 % respondentov ho vníma ako pozitívum pedagogickej profesie. Pre 

budúcich učiteľov je najvýznamnejším faktorom, ktorý negatívne ovplyvňuje rozhodnutie 

vykonávať pedagogickú profesiu, finančné ohodnotenie (až u 94 % respondentov). 

Autorky Z. Jursová Zacharová a L. Sokolová (2015) uskutočnili analýzu postojov a 

motívov k voľbe učiteľského štúdia u študentov a študentiek prvých ročníkov bakalárskeho 

štúdia učiteľských študijných programov (N = 160). Z analýz výsledkov 

dvojdimenzionálneho  sémantického diferenciálu a Dotazníka motivácie k štúdiu učiteľstva 

(Jursová Zacharová & Sokolová, 2015) vyplýva, že respondenti majú k učiteľskej profesii 

kladné až neutrálne postoje a takmer 75 % plánuje učiteľskú kariéru. Pre väčšinu 

respondentov bolo učiteľské štúdium prvou voľbou (55 %), avšak takmer 40 % študentov 

nastúpilo na učiteľské štúdium preto, že neboli prijatí na iný odbor štúdia. Tiež sa ukázalo, že 

študentky učiteľstva pre primárne vzdelávanie vnímajú učiteľskú profesiu pozitívnejšie a 

najviac ich k štúdiu učiteľstva motivujú predchádzajúce skúsenosti. Respondenti a 

respondentky súhlasne hodnotili aj motívy spojené so sociálnymi, altruistickými postojmi k 

učiteľstvu, ktoré sa ukazujú ako signifikantné aj v zahraničných výskumoch (Bastick, 2000; 

Heinz, 2013; Richardson & Watt, 2005). Pri použití dotazníka respondenti nepripisovali taký 

význam vplyvu dôležitých osôb (significant others) na výber štúdia, ani v životných 

príbehoch, v ktorých opisovali konkrétne príklady vzťahujúce sa k učiteľským alebo 

rodinným vzorom sa učiteľské vzory neukázali ako tie najvýznamnejšie motívy. 

Medzi altruistické motívy voľby učiteľského povolania R. Tomšik (2017) zaraďuje 

prosociálne správanie a motív túžby pracovať s deťmi alebo mladistvými (Kagan, Knight, 

1981; Kyriacou, et. al., 1999; Saban 2003). Výskumným zámerom autora bolo identifikovať 

rozdiely medzi študentmi s priemernou a vysokou mierou  prosociálneho správania, a 

študentmi s nízkou mierou prosociálneho správania v ostatných faktoroch voľby povolania 

(vnútorné, vonkajšie a altruistické typy motivácie). Išlo o 305 študentov učiteľstva prvých 

ročníkov bakalárskeho štúdia Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Prešovskej Univerzity, 

Trnavskej Univerzity a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.  Študenti učiteľstva s 

priemerným a vysokým skóre na subškále Prosociálne správanie prejavili štatisticky vyššiu 

mieru vnútorných, altruistických a niektorých vonkajších motívoch, v porovnaní so 

študentmi, ktorí na uvedenej subškále skórovali nízko. Tým pádom nízka miera prosociality 

priamo ovplyvňuje znížený intrinsický záujem o učiteľské kompetencie (pedagogické 

zručnosti, schopnosti a skúsenosti), kariérny rast a  plány jednotlivca venovať sa práci s deťmi 

a dospievajúcimi. Jednotlivci s nízkym skóre na subškále prosociálne správanie si častejšie 

volia učiteľské povolania ako náhradné riešenie a pod vplyvom iných vonkajších faktorov 

(rodičov, vrstovníkov apod.). (Tomšík, 2017). 

Ako tiež potvrdzujú teoretické a empirické východiská (napr. Jugović, I. et al., 2012; 

Tomšik, 2018), jednotlivci s osobnostnými charakteristikami ako svedomitosť, extraverzia a 
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prívetivosť si volia učiteľské povolanie na základe vnútornej alebo altruistickej motivácie. 

Charakteristiky osobnosti ako nervozita či emocionálna nestabilita nie sú v súlade s 

personálnymi požiadavkami osobnostných charakteristík učiteľov, čo týchto jednotlivcov 

odrádza od voľby učiteľského povolania, resp. volia si učiteľské povolanie pod vplyvom 

vonkajšie motivácie. 

M. Perignáthová (2019) uskutočnila výskum atraktivity učiteľského povolania metódou 

osobných rozhovorov zaznamenávaných do počítača. Výskumnú vzorku tvorili: študenti 

gymnázií a stredných odborných škôl študujúci v maturitných odboroch – končiace ročníky 

(SŠ = 1060 respondentov), vysokoškolskí študenti v učiteľských študijných programoch – 

denná forma (VŠU = 962), vysokoškolskí študenti na ostatných ako učiteľských študijných 

programoch (VŠO = 1075) a pedagogickí zamestnanci v základných a stredných školách 

(PED = 1058). Podľa výsledkov výskumu je učiteľská profesia príťažlivá predovšetkým 

vďaka práci s mladými ľuďmi, vychovávaniu a odovzdávaniu hodnôt a odovzdávaniu 

vedomostí. K rozhodnutiu nestať sa učiteľom väčšinu študentov viedli nízky plat, nízke 

spoločenské uznanie a zlý obraz profesie učiteľa, príliš veľa stresu a málo možností na 

profesijný rast. Najviac od tejto profesie študentov odrádzal nízky plat a práve zlepšenie 

finančného ohodnotenia dominovalo v rebríčku zmien potrebných na zatraktívnene profesie.  

Pedagógovia a budúci učitelia považujú za najnáročnejšie aspekty profesie nedostatok 

disciplíny a motivácie u niektorých žiakov, stres a veľké pracovné zaťaženie okrem učenia. 

Starší učitelia nad 61 rokov najviac hodnotili, že náročnosť profesie spôsobuje nedostatok 

disciplíny a motivácie u niektorých žiakov. Takmer 92 % pedagógov si nevie predstaviť, že 

by v budúcnosti zmenili svoje povolanie. Zmenu povolania si nevedia predstaviť najmä starší 

učitelia – takmer všetci (98 %) pedagógovia vo veku 61 a viac rokov sa vyjadrili, že zmena 

povolania je pre nich nepredstaviteľná. Spomedzi najmladších učiteľov (vo veku do 30 rokov) 

tak uviedlo 83 % opýtaných. 

Pozitívnym výsledkom je, že približne tri štvrtiny opýtaných študentov učiteľských 

odborov plánujú po skončení štúdia pracovať ako učitelia. Spolu pre všetky skupiny 

respondentov bola najpopulárnejšou pozitívnou stránkou učiteľského povolania práca s 

mladými ľuďmi (viac ako 50 % z nich ju uviedlo ako jeden z top troch dôvodov). Ďalšími 

dôležitými faktormi sú odovzdávanie hodnôt (41 %) a vedomostí (39 %). Najmenej ľudí 

motivovali dôvody súvisiace so spoločenským ocenením povolania (9 %) a atraktívnosťou 

platu (12 %). 

Zároveň sa ukázalo, že nízky plat viac odrádza mužov ako ženy (pre 61 % mužov bol 

nízky plat jeden z top troch dôvodov, prečo sa rozhodli nestať učiteľom, v prípade žien to 

bolo 54 %). Súčasne výsledky potvrdili, že problém nízkych platov je naliehavejší pre západ 

Slovenska. Pre študentov z Bratislavského a Trnavského kraja boli totiž nízke platy 

významnejším faktorom, prečo sa rozhodli nestať učiteľom. Učiteľský študijný program si 

ako svoju prvú voľbu vybralo 41 % opýtaných učiteľov a „skôr“ prvou voľbou bol pre 

ďalších 39 % učiteľov. Alarmujúci je fakt, že až 78 % zo všetkých opýtaných nesúhlasí s 

tvrdením, že práca učiteľa je v spoločnosti dostatočne ocenená.  

Riešiť tento problém komplexne znamená ponúknuť mladým začínajúcim učiteľom 

dôstojný život, reagovať na ich potreby a zároveň postupne zvyšovať ich kvalitu 

vysokoškolskej prípravy a odbornú pripravenosť na ich pedagogickú dráhu. Rovnako treba 

korigovať aj postoje verejnosti k povolaniu učiteľa. Mladí ľudia cítia ten dešpekt a 
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hyperkriticizmus voči učiteľom v spoločnosti a radšej si zvolia povolanie, ktoré nie je 

pranierované, je slobodnejšie a má väčšiu vážnosť v spoločnosti.  

 

4. Motivácia pre výber učiteľského povolania z pohľadu študentov FiF UK 

V poslednom období sa stretávame na Slovensku s viacerými negatívnymi javmi 

v oblasti školstva, klesá počet mladých ľudí, ktorí si zvolia učiteľské štúdium a ak aj 

vyštudujú, len malá časť z nich si zvolí pedagogickú dráhu a ide naozaj učiť.  

V našom výskume sme sa preto zamerali na mladých ešte budúcich učiteľov, ktorí sa 

pripravujú na svoje povolanie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 

Chceli sme zistiť ich motiváciu k štúdiu a názory a nápady, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu 

tohto typu štúdia i celkovo postavenia učiteľa v spoločnosti. Použili sme nami vytvorený 

Dotazník pre študentov učiteľstva FiF UK (Sejčová, 2020) so širokým priestorom pre voľnú 

formuláciu odpovedí študentami učiteľstva vo veku 21 – 25 rokov (aprobácie  slovenský 

jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, anglický jazyk a literatúra, nemecký jazyk a 

literatúra, história, filozofia, pedagogika a i). Výskumnú vzorku tvoria  študenti prvých 

ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia učiteľských študijných programov Filozofickej fakulty 

UK v Bratislave v aktuálnom akademickom roku.  

Zaujímalo nás, čo ich viedlo k výberu učiteľského povolania, či ich zaujal nejaký učiteľ 

a motivoval k tomu, že sa rozhodli stať učiteľom, skúmali sme ich ochotu ísť učiť po 

skončení štúdia, na čo sa v škole najviac tešia, a ak nechcú ísť učiť, čo ich od toho odrádza. 

Tiež sme chceli vedieť, aké vlastnosti by mal mať dobrý učiteľ, aký by nemal byť dobrý 

učiteľ, ktoré kompetencie učiteľa sú podľa nich najdôležitejšie a čo by ste zmenili, zlepšili, 

aby sa profesia učiteľa stala atraktívnou pre študentov a získala si status a vážnosť 

v spoločnosti medzi verejnosťou. Zber dát ešte prebieha a výsledky sa kompletizujú, ale to, čo 

výskum zatiaľ ukazuje, je úprimný záujem študentov o študovaný odbor. Dokladujú to aj 

voľné odpovede študentov, ktoré odrážajú ich osobnú a jedinečnú motiváciu k štúdiu, ochotu 

ísť učiť po skončení štúdia a vnímanie postavenia učiteľa v spoločnosti.  

Z vyjadrenia študentky učiteľstva, aprobácie slovenský jazyk – história (21 rokov): na 

otázku, čo Vás viedlo k výberu učiteľského povolania, to boli výborní učitelia, ktorých zažila 

počas základnej a strednej školy. Uviedla: „Najviac ma zaujal náš skvelý dejepisár a dobrá 

slovenčinárka na strednej škole. Boli profesionáli, bolo na nich vidno, že pracujú s radosťou 

a s láskou a úctou k svojej profesii. Vždy boli v dobrej nálade. Hoci boli profesionáli, 

nevyvyšovali sa nad nás, svojich žiakov. Vtedy som si povedala, že by som chcela vyskúšať byť 

ako oni. Tak som sa dala na učiteľstvo histórie a slovenčiny. Raz možno budem učiť na našom 

skvelom gymnáziu po ich boku. Inak máme učiteľstvo aj v rodine. Konkrétne teda tri moje tety 

sú učiteľky. Každá učí niečo iné na rôznych typoch škôl. Takže možno sa u mňa prejavila aj 

nejaká zdedená predispozícia. Kto vie.“ Študentka ďalej uviedla, že chce po skončení štúdia 

ísť učiť a najviac sa teší na vzťah ku žiakom, tvorivú prácu, to že môže byť pre žiakov 

priateľom i vzorom a napokon, že má rada deti, takže sa teší na prácu s nimi. Dobrý učiteľ by 

mal byť podľa študentky voči deťom priateľský, múdry a vzdelaný, mal by to byť dobrý 

človek, zároveň prísny, zásadový, komunikatívny, mal by učiť, ale aj vychovávať a rozvíjať 

žiakov, dobre vysvetľovať a zaujať žiakov, byť zanietený a mal by mať dobrý vzťah k deťom. 

A aký by nemal byť dobrý učiteľ? „Dobrý učiteľ by nemal byť arogantný voči okoliu (žiakom, 
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rodičom...). nemal by byť pasívny na hodinách. Nemal by iba sedieť a diktovať poznámky. 

Žiakom takého hodiny nič nedajú. Nemal by žiakov prepínať a zároveň by ich nemal nechať 

„nič nerobiť“. Treba si nájsť správnu zlatú cestu. Tiež by som si dobrého učiteľa nevedela 

predstaviť bez prirodzeného rešpektu“. Ktoré kompetencie učiteľa považuje za 

najdôležitejšie? Didaktické, komunikačné, pedagogicko-psychologické a sociálne. 

Na otázku, čo by zlepšila, aby sa profesia učiteľa stala atraktívnou pre študentov a získala 

si status a vážnosť v spoločnosti medzi verejnosťou, respondentka uviedla: „Toto je veľmi 

ťažká otázka, ktorá trápi učiteľov už dlhé roky. Nedá sa na ňu poriadne odpovedať. Ide 

o nastavenie spoločnosti a jej mentalitu. Slováci sa uberajú cestou záujmu o ekonomiku, 

právo. Štúdium humanitných smerov je podceňované. V spoločnosti panuje názor, že 

absolventi humanitných zameraní nenájdu uplatnenie na pracovnom trhu. Preto sa veľa 

záujemcov nehrnie do tohto štúdia. Možno by pomohla nejaká osveta zo strany učiteľov. 

Mohli by sa snažiť viac spropagovať svoje povolanie. Letáčikmi, videami, spotmi atď... Je to 

potrebné, aby si ľudia uvedomili, čo všetko učiteľ zažíva, čo všetko má na starosti, s čím 

všetkým sa denne boria. Tým by sa zvýšil rešpekt ostatných ľudí voči nim.“ 

Študenta učiteľstva, aprobácie histórie a geografia (22 rokov) priviedol k výberu 

učiteľského povolania výborný učiteľ na strednej škole a tiež uviedol, že „chcem pracovať 

s mladými ľuďmi, formovať ich osobnosti, predávať im moje skúsenosti a informácie“. Na 

otázku či ho zaujal nejaký učiteľ, tak že sa rozhodol stať učiteľom, uviedol: „ zaujala ma 

moja učiteľka anglického jazyka na strednej škole, keďže som študoval v jazykovej triede 

zameranej na anglický jazyk a stretával som sa s ňou denne aj 2 či 3 krát. No zakaždým prišla 

do triedy usmievavá, plná energie a elánu do ďalšieho učiva. Bola veľmi priateľská, vždy 

100% pripravená, vtipná a hlavne spravodlivá. Jej hodnotenia boli zamerané aj na aktivitu 

na hodinách, ktorá bola odmenená známkou síce s menšou hodnotou ako z testov. Tieto 

známky však v niektorých príkladoch zavážili aj pri konečnom hodnotení, u mňa dokonca aj 

na maturitnej skúške, pri ktorej mi daná učiteľka spokojne udelila lepšiu známku práve vďaka 

aktivite na hodinách. Počas každej hodiny sa dokázala venovať ako skupine tak aj 

jednotlivcom, nerobilo jej problém vysvetliť danú problematiku aj viac krát, až kým učivo 

nepochopili úplne všetci. Jej správanie bolo ukážkové čo sa týka profesionality, no dokázala 

so žiakmi nadviazať aj bližšie vzťahy. Jej dvere do kabinetu boli doslovne vždy otvorené pre 

každého žiaka, ktorý potreboval s niečím pomôcť. Určite by som niekedy v budúcnosti chcel 

byť aspoň z polovice tak dobrý a motivujúci pedagóg ako bola ona“.  

Študent uviedol, že chce po skončení štúdia ísť učiť a rád sa popasuje so všetkými 

problémami tejto profesie a najviac sa teší na vzťah ku žiakom, že bude viesť žiakov, že môže 

byť pre žiakov priateľom i vzorom a na celé školské prostredie. Dobrý učiteľ by mal byť 

podľa študenta spravodlivý, priateľský, múdry a vzdelaný, dobrý a morálny človek, ktorý je 

zásadový, komunikatívny, ochotný pomôcť žiakom aj kolegom, mal by učiť ale aj 

vychovávať žiakov, dobre vysvetľovať a zaujať žiakov, byť zanietený pre svoju prácu, stále 

by sa mal rozvíjať a mal by mať dobrý vzťah k deťom. Nemal by byť nespravodlivý, 

zasadnutý má žiakoch, neistý, nekomunikatívny, cholerický. Ktoré kompetencie učiteľa 

považuje za najdôležitejšie? Komunikačné, pedagogicko-psychologické, odborné, 

manažérske a sociálne. 
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Na otázku, čo by zlepšil, aby sa profesia učiteľa stala atraktívnou pre študentov a získala 

si status a vážnosť v spoločnosti medzi verejnosťou, respondent uviedol: „Určite by som stál 

za tým, aby bola práca učiteľov lepšie platovo ohodnotená. Takisto by som učiteľom na 

strednej škole dal väčšiu voľnosť vo výbere dôležitého učiva ktoré žiaci musia zvládnuť. Do 

určitej miery by som sa snažil aj napraviť vzťah učiteľ – dieťa – rodič a jasne by som stanovil 

ich role. V súčasnosti často dochádza k tomu, že rodičia neprávom kritizujú prácu učiteľov, 

pričom v mnohých prípadoch ide práve o chybu a lenivosť ich detí. Preto by som určite bol za 

zvýšenie právomocí a kompetencií učiteľa a snažil by som sa zabezpečiť lepšie ochranné 

mechanizmy voči takýmto negatívnym vplyvom. Napríklad kvalitnou komunikáciou 

s rodičmi“.   

Ďalší študent učiteľstva, aprobácie slovenský jazyk – história (22 rokov) sa vyjadril, že si 

„vybral učiteľské povolanie bez nejakého vonkajšieho vplyvu, zaujal ho daný odbor, ktorý 

otvárali v rámci učiteľstva“. Tiež by chcel ísť po skončení štúdia učiť a „teší sa najmä na 

tvorivú prácu a na celé školské prostredie“. Dobrý učiteľ by mal byť múdry a vzdelaný, 

komunikatívny, mal by učiť ale aj vychovávať a rozvíjať žiakov, dobre vysvetľovať a zaujať 

žiakov, byť zanietený pre svoju prácu a stále by sa mal rozvíjať. Aký by nemal byť dobrý 

učiteľ? Pasívny, dogmatický. Čo by zlepšil, aby sa profesia učiteľa stala atraktívnou pre 

študentov a získala si status a vážnosť v spoločnosti medzi verejnosťou, respondent stručne 

uviedol: „zmeniť celý vzdelávací systém“. 

Z uvedených vyjadrení budúcich učiteľov je zrejmé, že sa nad mnohými otázkami 

zlepšenia povolania učiteľa zamýšľajú a mnohé by chceli v školstve zlepšiť a korigovať. 

Zároveň je ich výber povolania premyslený a významne ovplyvnený zažitými skúsenosťami 

zo základnej a strednej školy, kde sa stretli s výbornými učiteľmi. Respondenti mnohé námety 

na zlepšenie postavenia učiteľa v spoločnosti jasne formulovali. 

Viaceré európske štáty usporadúvajú kampane na zvýšenie obrazu učiteľského povolania. 

To je tiež možnosť, ako zatraktívniť túto prácu na Slovensku a pritiahnuť talentovaných 

študentov k štúdiu učiteľstva na pedagogických a filozofických fakultách. Súčasťou 

pracovných podmienok učiteľov sú však aj pravidlá o odmeňovaní za prácu a zvyšovanie 

platov. Dostatočne vysoký plat, prípadne doplnený o príplatky a výhody, môže pôsobiť ako 

významný podnet k tomu, aby si mladí ľudia hľadali zamestnanie v rezorte školstva a tiež 

môže byť nástrojom ako zatraktívniť učiteľské povolanie.  
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Resumé 

The aim of this thesis is to analyze and explain the issue of the status of a teacher and his 

status in the Slovak Republic. Recently we have encountered several negative phenomena in 

the field of education in Slovakia, the number of young people who choose to study as a 

teacher, and even if they graduate, only a small part of them choose to pursue a pedagogical 

career and really can learn. Addressing this problem in a comprehensive way means offering 

young beginners a decent life, responding to their needs, while gradually improving their 

quality of university education and professional preparation for their teaching career. The 

article presents selected statements of future teachers who are preparing for their profession at 

the Faculty of Arts at Comenius University in Bratislava - from the upcoming research, in 

which we find out the motivation to study and opinions that could lead to improving this type 

of study and overall position of a teacher in society. 
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Adaptívne schopnosti a kompetencie žiakov nultého ročníka ZŠ  

v sociálno-pedagogickom diskurze 
 

Michal Pankevič 

 

 

Anotácia: Exekutívna i elementárna edukačná prax v jej empirickej rovine sa dnes, viac ako 

inokedy, zaoberá otázkami, v čom spočíva význam predškolskej edukácie a prípravných či 

tzv. nultých ročníkov základných škôl, aký typ, obsah a rozsah poskytovania prípravy žiakov 

je v kontexte ich edukačného progresu najvhodnejší, príp. akú úlohu tu zohráva jeho sociálny 

rozmer. Tieto otázky sú obzvlášť dôležité z pohľadu edukácie žiakov z marginalizovaných 

rómskych komunít, ktorej atribúty sa stali integrálnou súčasťou národnej i európskej školskej 

politiky. Tento príspevok ponúka teoreticko-empirický a sociálno-pedagogický diskurz na 

tému tzv. školskej pripravenosti a formalizácie učenia sa detí z rómskych komunít 

v podmienkach sociálnej a edukačnej praxe slovenských škôl. Ponúka prizmu teórie 

a školskej reality, apeluje na prehodnotenie úlohy pomáhajúcich školských profesií v kontexte 

edukácie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

 

Kľúčové slová: adaptívne schopnosti, edukačná prax, kompetencie, nultý ročník ZŠ, sociálne 

znevýhodnené prostredie, sociálna edukácia 

 

Úvod 

Exekutívne, filozoficko-liberálne i axiologicko-reformné iniciatívy v slovenskom 

školstve prichádzajú, už dlhodobo, s ideou zmeny tradičnej školy. Zásadná zmena by však 

nemala byť presiaknutá rezortizmom, absenciou konsenzu či širšej komunikácie. Edukačná 

prax je konfrontovaná so zdanlivou snahou o konštruktívny dialóg, povrchným načúvaním 

podnetom a vágnou snahou o ich praktické uchopenie. Učitelia sa, v uvedenom kontexte, dnes 

(a domnievame sa, že niekedy i oprávnene) pýtajú, či ide iba o ich subjektívny pocit alebo 

o objektívne zdieľanie bizarnej školskej reality. Uvedený obsah naberá na vážnosti, najmä 

pokiaľ uvažujeme nad diskurzom edukácie žiakov z marginalizovaných rómskych komunít. 

Zdá sa, že sme tu svedkami takpovediac paradoxu hodnôt – na jednej strane explicitne 

formulované požiadavky zo strany štátu či Európskej únie, na strane druhej ich implicitná 

realizovateľnosť v školskej a edukačnej praxi. Nejde však, v tejto súvislosti, iba o formálne 

zabezpečenie procesu výchovy a vzdelávania. Je nevyhnutné sa zamyslieť nad tým, aký je 

skutočný potenciál, aká je hodnotová, vzdelanostná a sociálna motivácia rómskych detí, 

žiakov a ich rodičov vnímať školu ako súčasť vnútorného života ich komunity; aká je, 

takpovediac, školská „štartovacia čiara“ rómskych detí a čo môže (alebo by mohol) ponúknuť 

existujúci systém pomáhajúcich školských profesií. 

Nasledujúci text nemá ambíciu (a ani kontúry) vedeckej štúdie. Je však kritickým 

pohľadom na súčasnú edukačnú prax optikou pedagóga v sociálno-pedagogickom diskurze. 

 

1 Niektoré teoretické determinanty zaškolenia rómskych detí 

 

Empíria naznačuje, že Rómom, dospelým i deťom, chýba, vo vzťahu k majorite, istá 

miera sebaúcty. Mnohí sú však hrdí na to, že sú tým, čím sú a pravidlá ich komunity sú 

jedinou platformou oprávnenou deklarovať ich úspech alebo neúspech. Ako vyplýva 

z niektorých štúdií a exploratívnych zisťovaní
14

, európske školy (do siete ktorých patria i tie 

                                                 
14

Tileaga, C., 2005. Accounting for extreme prejudice and legitimating blame in talk about the Roma people, 

Discourse & Society, Vol. 16, No. 5, 603-624. 



Pedagogika a andragogika  I. (vedy o výchove a vzdelávaní)  

 

115 

 

slovenské) nie sú pripravené zdieľať rómsku kultúru a v skutočnosti v nich ide o predsudky, 

že Rómovia sú necivilizovaní, majú nedostatok vzdelania a chabú kultúru. Aj v tomto prípade 

platí, že pravda je niekde uprostred. Ako uvádza Rosinský
15

, „predsudky, ktoré vznikajú na 

oboch stranách, vytvárajú živnú pôdu pre vznik neznášanlivosti ...“. Predstavme si, že 

z prostredia, plného vzájomných predsudkov a stigiem (ktoré by si mala spoločnosť priznať 

a otvorene o nich komunikovať), prichádza dieťa do školy. 

Slovenská školská legislatíva
16

 ponúka rómskemu dieťaťu a jeho rodičom (resp. 

zákonným zástupcom) niekoľko možností zaškolenia, prirodzene, v závislosti od 

objektívneho posúdenia vývinu osobnosti dieťaťa (zvyčajne sa jedná o pedagogicko-

psychologické vyšetrenie a posúdenie školskej zrelosti). Máme tu na mysli najmä zaradenie 

dieťaťa do prvého ročníka základnej školy, do prípravného ročníka v špeciálnych základných 

školách, absolvovanie predškolskej edukácie (aktuálne napr. prostredníctvom národného 

projektu inklúzie v materských školách – Národný projekt PRIM
17

), ako aj zaradenie dieťaťa 

do nultého ročníka základnej školy. 

Vzhľadom na deklarované experimentálne znižovanie počtu tried špeciálnych škôl (s 

dôrazom na integráciu žiakov do tried základných škôl) či aktuálne toľko pertraktovanú 

problematickosť schémy predškolskej edukácie, sa práve zaškolenie detí, „ktoré k 1. 

septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť, pochádzajú zo 

sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u nich 

predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy“
18

 v nultom 

ročníku dnes javí, aj z pohľadu pedagogickej empírie ako, za daného stavu, optimálne riešenie 

plnenia školskej dochádzky. Aj napriek tomu, že sa objavujú názory o tom, že „súčasná 

úprava tzv. predškolskej dochádzky je považovaná za jednu z príčin existencie nultých 

ročníkov, pri ktorých k prirodzenému kontaktu s väčšinovým prostredím prichádza neskoro, 

nehovoriac ani o tom, že finančná úspora  z nultých ročníkov by sa mohla efektívnejšie využiť  

na financovanie povinnej dochádzky do materskej školy pre deti, ktoré sa potrebujú 

adaptovať na školské prostredie“ 
19

, čo koreluje so zjavnou myšlienkou zrušenia nultého 

ročníka škôl, ostáva tento typ edukácie naďalej aktuálnym. 

Okrem zrušenia nultých ročníkov sa hovorí aj o zlepšení prípravy budúcich učiteľov či 

posilnení personálnych kapacít materských a základných škôl v podobe pedagogických 

asistentov a odborných zamestnancov. Tieto opatrenia by mali údajne posilniť začlenenie 

znevýhodnených žiakov do vzdelávacieho systému. Je však potrebné dodať, že takáto revízia 

je podmienená možnosťami štátneho rozpočtu, a nepochybne, i prioritami vlády. Uvádzaný 

obsah teda predstavuje syntézu a synergiu niekoľkých premenných:  

 žiak, 

 učiteľ, 

 rodič (zákonný zástupca) , 

 pedagogický asistent, terénny sociálny pracovníka odborný zamestnanec (máme na 

mysli pôsobenie pomáhajúcich školských profesií ako školský psychológ, školský 

špeciálny pedagóg či sociálny pedagóg), 

 škola ako vzdelávacia inštitúcia. 

                                                 
15

Rosinský, R., 2006. Čhavale romale alebo motivácia rómskych žiakov k učeniu. Nitra: Fakulta sociálnych vied 

a zdravotníctva UKF v Nitre, 2006. 267 s. ISBN 80 – 8050 – 955 – 7. 
16

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
17

Bližšie pozri 

https://www.minv.sk/swift_data/source/romovia/np_docs/np_prim/oficalne_dokumenty_np_prim_ii/sprievod

ca_np_prim_ii/sprievodca_np_prim_ii_0111_2020_s_prilohami/01_Sprievodca_NP%20PRIM_II_20201023

_bez_SZ.pdf 
18

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), § 19, ods. 6 
19

 Bližšie pozri Dôvodová správa k novele zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), s. 1 
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Chiş, Markus
20

 (2020) zdôrazňujú, v kontexte prípravných (nultých) ročníkov škôl, 

práve význam pomáhajúcich školských profesií a to najmä z toho dôvodu, že predstavujú 

významný komplementárny prvok pri eliminácii sociálno-patologických javov v školskom 

i rodinnom prostredí, čo generuje tendenciu zlepšovať prístup ku škole a k vzdelávaniu, ako aj 

vnímanie tejto hodnoty. Konkrétna intervencia pri každom z rozmerov by, samozrejme, 

mohla predstavovať ideálny model pre zabezpečenie rovnakých príležitostí alebo šancí, avšak 

naše inštitucionálne štruktúry sú, ako ukazuje prax, sotva pripravené pre takéto prístupy (o 

tom na inom mieste). 

 

2 Teória verzus realita alebo ako (ne)stratiť pedagogický optimizmus 

 

Školská edukačná prax, predovšetkým na školách východného Slovenska je, v 

komparácii so školami na iných miestach Slovenska, typická zvýšeným zastúpením rómskych 

žiakov v nultom ročníku základnej školy (pozri Graf 1).  

 
Zdroj: CVTI, 2019 (údaje za školský rok 2018/2019) 

 

 Kedy a prečo vlastne boli zriadené nulté ročníky? Krátky historický exkurz nám hovorí, že 

pojem nultý ročník bol prvýkrát zavedený do školskej praxe prijatím zákona Národnej rady 

SR č. 408/2002
21

. „Cieľom zriadenia prípravných ročníkov bolo intenzívne pôsobiť na žiaka 

vo forme celodenného výchovnovzdelávacieho systému, s prelínaním programu výchovnej 

práce materskej školy a čiastočne plnením učebných osnov 1. ročníka ZŠ“
22

. V uvedenom 

kontexte je možné vnímať, ako východisko, syntézu predškolskej edukácie a kurikula 1. 

ročníka základnej školy. V zásade teda ide o hľadanie odpovede na tri kľúčové otázky: 

1. Čo má vedieť dieťa pred vstupom do 1. ročníka základnej školy? 

2. Aké majú byť cieľové štandardy a požiadavky na splnenie úrovne školskej zrelosti po 

stránke osobnostného a sociálneho vývinu, rozvoja reči a počiatočnej gramotnosti, 

základov matematiky, jazykových kompetencií, socializácie, poznania a chápania 

sveta, telesného rozvoja a rozvoja tvorivosti? 

3. Aké má byť zloženie a obsah predmetov v nultom ročníku, aby zabezpečili všetkým 

žiakom plynulý prechod z nultého ročníka do 1. ročníka základnej školy? 

Hľadanie odpovedí na tieto otázky determinujú tri faktory (pozri Obrázok 1), ktoré 

svojou synergiou vytvárajú predpoklad pre plnenie edukačných cieľov i dosahovanie 

efektívneho progresu žiaka. 

 

                                                 
20

 Chiş, V., Markus, O., 2020. The context for the Study on Roma education – from theory to empirical facts. 

Educatia 21 6:33-47. 6/2008. Revista Institutului de Pregătire Didactică. 33-47 p. 
21

Klein, V., Rusnáková, J., Šilonová, V., 2012. Nultý ročník a edukácia rómskych žiakov. Spišská Nová Ves: 

Roma education fund, 2012. 266 s. ISBN 978-80-971181-0-5. EAN 9788097118105. 
22

tamže, s. 106 
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Obr. 1 Obsahové determinanty edukácie v nultom ročníku základnej školy (z pohľadu    

           učiteľa) 

 
Zdroj: Kolektív, 2005. Pracovný materiál pre nultý ročník základnej školy – 1. časť. Prešov: MPC v Prešove, 

2005. 203 s. ISBN 80-8045-383-7. 

 

 Je nespochybniteľné, že systém zlepšovania školskej pripravenosti detí, ktoré nedosiahli 

školskú spôsobilosť je, ako sa uvádza v analýze projektu To dá rozum
23

, dvojkoľajný. Kým 

deti na západe krajiny majú odklad povinnej školskej dochádzky, deti na východe Slovenska 

putujú do nultých ročníkov. Súhlasíme tiež s názorom, že „nulté ročníky sa stali hlavným 

kompenzačným nástrojom verejnej politiky pre rómske deti z najchudobnejších 

segregovaných rómskych lokalít, a to napriek tomu, že nie sú k dispozícii dáta, na základe 

ktorých by sa mohlo usudzovať o ich dlhodobejšom pozitívnom vplyve na ich ďalšiu 

vzdelávaciu dráhu“
24

.Uvedenú skutočnosť dopĺňajú i exploratívne zistenia autorov Petrasová, 

Porubský
25

, ktorí konštatujú, že „chýbajú dôkazy o tom, či nultý ročník prispieva k neskoršej 

integrácii žiakov alebo naopak, umocňuje ich ďalšiu segregáciu“, ako i výskum Brejnaka
26

, 

ktorý uvádza, že nulté ročníky nedokážu dostatočne pripraviť všetky deti na vzdelávanie v 

prvom ročníku základnej školy.V neprospech existencie nultých ročníkov hovorí aj sociálno-

pedagogický fakt, že šesťročný žiak nultého ročníka je už vo výraznejšej miere formovaný 

prostredím, v ktorom dovtedy žil a je ťažšie „tvarovateľný“ novým prostredím, než napr. 

trojročné dieťa hravou formou v materskej škole.  

 Rozporuplnosť efektivity nultých ročníkov základnej školy a otázniky, ktoré sa v tejto 

súvislosti vynárajú súvisia, primárne, s adaptívnymi schopnosťami a kompetenciami žiakov, 

ktorí ich navštevujú. Prizma praxe sociálneho pedagóga naznačuje, že tieto schopnosti 

a kompetencie sú limitované najmä spôsobom výchovy v rodine, a zväčša, i jej sociálnym 

statusom. Ide, najmä, o: 

 jazykové a komunikačné bariéry (rómsky „jazykový kód“ je obmedzený), 

 patologické sociálne a výchovné prostredie s absenciou osvojenia si hygienických a 

pracovných návykov, hodnôt a primeraných foriem sociálneho správania, 

 nedostatočnú úroveň hrubej a jemnej motoriky ako dôsledok nízkeho počtu podnetov z 

domáceho prostredia, 

 absenciu individuálnej zodpovednosti za svoje činy, za správanie, za seba, 

 prostredie komunity (temperament, hlučnosť, voľnosť, nerobenie samostatných 

rozhodnutí) verzus školské pravidlá a hodnota vzdelania, 

                                                 
23

Bližšie pozri Vančíková, K., ID. Deti zo SZP a nulté ročníky – analýza projektu To dá rozum. 
24

tamže 
25

Petrasová, A., Porubský, Š., 2003. Vzdelávacie cesty rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Správa z výskumu. Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti, 2003. 96 s. ISBN 978-80-89571-08-6. 
26

Brejnak, W., 2005. Rola rodziny w przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania. Zycie szkoly. Roč. 59, č. 

2 (2005). ISSN 0137-7310. s. 14 – 20 (In Klein, V., Rusnáková, J., Šilonová, V., 2012. Nultý ročník 

a edukácia rómskych žiakov. Spišská Nová Ves: Roma education fund, 2012. 266 s. ISBN 978-80-971181-0-

5. EAN 9788097118105. 
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 školskú (ne)úspešnosť, podmienenú často patologickým psychickým (nízka úroveň 

intelektových schopností) alebo telesným (telesný handicap) vývinom ako dôsledku 

(ne)štandardu rodinných vzťahov, 

 intuitívnu orientáciu v medziľudských vzťahoch, 

 cit pre rytmus, pohyb, živelnosť, vyžadovanie neustálej pozornosti dospelého. 

Uvedený obsah možno doplniť exploratívnymi zisteniami Krauze-Sikorskej a Kusza
27

, 

ktorí realizovali výskum zameraný na problematiku školskej neúspešnosti šesťročných žiakov 

prvej triedy základnej školy a tzv. nultých tried. Väčšina neúspešných žiakov, ako konštatujú 

autori, má problémy s výslovnosťou a vyjadrovaním, s tempom práce v triede a so 

sústredením. Ako autori ďalej uvádzajú, je potrebné, aby učitelia dobre a intenzívne 

spolupracovali s odborníkmi z oblasti pomáhajúcich školských profesií, ako i s rodinou 

dieťaťa. Je teda viac než zrejmé, že kooperácia s niektorou s komplementárnych odborných 

profesií v oblasti školstva je, z pohľadu rozvoja osobnosti dieťaťa (a najmä toho rómskeho), 

nevyhnutnosťou. Avšak... 

 „Metodicko-pedagogické centrum v Prešove vydalo ... Pracovný materiál pre nultý ročník 

základnej školy, ktorý bol vypracovaný expertmi v rámci projektu PHARE SK 0002.01 Better 

condicions for Roma selfrealisation in education system. Tento materiál zostavili učitelia s 

dlhoročnými skúsenosťami v teoretickej oblasti, ale aj z praktických aspektov edukácie 

rómskych žiakov a slúži učiteľom i žiakom nultých ročníkov vo všetkých zložkách edukácie v 

nultom ročníku“
28

. V uvedenom dokumente sa uvádza, že „nultý ročník poskytuje dostatočný 

časový priestor na kvalitnú pedagogickú a psychologickú diferenciálnu diagnostiku žiakov, 

vzhľadom na primeranú formu ich ďalšieho vzdelávania – bežná trieda, vyrovnávacia trieda, 

špeciálna trieda...“
29

. Čo sa však, v kontexte uvádzanej „kvalitnej“ pedagogickej 

a psychologickej diagnostiky žiakov, deje v praxi? Empirické zistenia je možné zhrnúť do 

niekoľkých rovín: 

 prieťahy v pedagogicko-psychologickom vyšetrení žiakov, 

 pedagogicko-psychologické vyšetrenie žiakov často prebieha bez kontinuálnej 

konzultácie s triednym učiteľom, 

 neprimeraná dĺžka pedagogicko-psychologického vyšetrenia, 

 závery psychológa často nekorešpondujú s realitou alebo sú príliš vágne, 

 do bežných tried sú, po pedagogicko-psychologickom vyšetrení, začlenení žiaci, ktorí 

následne nie sú schopní plniť požiadavky takejto triedy (nutnosť opätovných 

vyšetrení), 

 byrokracia, zaťažujúca učiteľa. 

 Je teda na mieste otázka, či dnes hovoríme o kvalite alebo o kvantite (a kvótach) v školách. Či 

má byť naša pozornosť zameraná na osobnosť žiaka alebo na počet žiakov (bez osobnosti). Či 

pojem pomáhajúce (školské profesie) je o úprimnej pomoci pedagógom, žiakom a ich 

rodičom, a či si skutočne zaslúži viac, než iba svoj etymologický význam. Existuje vôbec 

signifikantná kauzalita medzi edukačným progresom rómskych detí a žiakov a intervenciou 

pomáhajúcich školských profesií v podmienkach slovenského školstva? 

 

 

 

 

                                                 
27

Krauze-Sikorska, H., Kusza, K., 2007. Jak pomóc dziecku. Zycie szkoly. Roč. 62, č. 3 (2007). ISSN 0137-7310. 

s. 5 – 10 (In Klein, V., Rusnáková, J., Šilonová, V., 2012. Nultý ročník a edukácia rómskych žiakov. Spišská 

Nová Ves: Roma education fund, 2012. 266 s. ISBN 978-80-971181-0-5. EAN 9788097118105). 
28

Klein, V., Rusnáková, J., Šilonová, V., 2012. Nultý ročník a edukácia rómskych žiakov. Spišská Nová Ves: 

Roma education fund, 2012. 266 s. ISBN 978-80-971181-0-5. EAN 9788097118105. s. 108. 
29

tamže, s. 108. 
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Záver 

 

 Edukačná prax i špecifická pedagogická empíria naznačujú, že rómske rodiny majú hlboké 

špecifické tradície, odzrkadľujúce sa v ich hodnotách. Väčšina rómskych rodín stavia na 

vzdelávaní, založenom na tradíciách, na histórii komunity, na tzv. komunitnom vzdelávaní. 

Deti sú vzdelávané podľa rómskeho „želaného modelu“, modelu posilneného sociálnym 

prostredím a sociálne a spoločensky žiaduce správanie je v rodine a v spoločnosti stále 

nedostatočné. Očakávanými interakciami sú orientácia na súťaživosť, veľkorysosť a 

vzájomnú pomoc, na hodnoty typické v rómskych komunitách. Rómske deti sú veľmi skoro 

zapojené do komunitných aktivít a vplyvom tejto, takpovediac, slobodnej evolúcie, skúmajú 

okolie, asimilujú konkrétne vedomosti, hodnoty, normy a postoje, ktoré im pomáhajú stať sa 

„dospelými v komunite“ rovnako ako ich rodičia. Prístup ku škole a k štátnemu vzdelaniu nie 

je hlavným motivačným aspektom pre väčšinu rómskych rodín. Toto všetko vplýva, vo väčšej 

či menšej miere, aj na adaptívne schopnosti a kompetencie detí, ktoré sú zaškolené (nielen) 

v systéme nultých ročníkov. 

 Dnes poznáme faktory úspešnosti rómskych žiakov a snáď aj to, ako by mal fungovať 

efektívny systém kvalitných programov ranej starostlivosti a predškolského vzdelávania. 

Chýba nám však nielen politická kompetentnosť a hlbšie poznanie slovenských učiteľov, ich 

zloženie vo vzťahu k vzdelávacej efektívnosti, ale tiež intenzívnejšia spolupráca 

a komunikácia širšej komunity odborníkov nielen z oblasti školstva. To by mohla byť možno 

prioritná výskumná úloha štátu, ktorá by následne viedla k zmene systému a návrhu 

optimálnych programov a schém. Bez zbytočných mediálnych a politických hier. 
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Resumé 

More than ever, executive and elementary educational practice in its empirical level deals 

with the importance of pre-school education and preparatory grade of primary schools. Also, 

what type, content and scope of providing pupil training are most appropriate considering 

their educational progress, or what role is kept by its social dimension. These issues are 

particularly crucial when educating pupils from marginalized Roma communities, whose 

attributes have become an integral part of national and European school policy. This paper 

offers a theoretical-empirical and socio-pedagogical discourse on whether the children are 

ready to attend the school and formalization of learning of children from Roma communities 

in the conditions of social and educational practice of Slovak schools. It offers the prism of 

theory and school reality and calls for a reassessment of helping school professions in the 

context of educating pupils from the socially disadvantaged environment. 

 

PhDr. PaedDr. Michal Pankevič, PhD. 

Základná škola s materskou školou Markušovce 

Školská 16 

053 21 Markušovce 

 

 

 

 

 



Pedagogika a andragogika  I. (vedy o výchove a vzdelávaní)  

 

121 

 

Reflexie študentov učiteľstva z pedagogickej praxe 

 

Igor Marks 

 

Anotácia: Pedagogická prax študentov učiteľstva je dôležitou súčasťou vysokoškolskej 

prípravy budúcich učiteľov. Študenti v rámci reflexií o pedagogickej praxi vo svojich 

úvahách reflektujú svoje praktické skúsenosti z prostredia cvičných škôl. Postrehy, 

hodnotiace prvky a oblasti z pedagogickej praxe môžu predstavovať impulz pre ďalšie 

zlepšovanie pedagogickej praxe. 

 

Kľúčové slová: pedagogická prax, reflexia, prínos pedagogickej praxe 

 

Pedagogická prax je povinnou súčasťou štúdia a akademickej prípravy študentov na učiteľské 

povolania. Na Vysokej škole DTI (Dubnica nad Váhom) je realizovaná formou povinných 

predmetov Pedagogická prax 1 a Pedagogická prax 2 v rámci bakalárskeho štúdia 

a Priebežná pedagogická prax a Súvislá pedagogická prax v rámci magisterského štúdia. 

 Pedagogickú prax študenti realizujú na vyučovacích predmetoch a vyučovacích hodinách, 

ktoré svojou povahou korešpondujú s profilom absolventa v daných odboroch: Učiteľstvo 

praktickej prípravy, Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch, resp. 

Učiteľstvo ekonomických predmetov. 

 Podrobné pokyny k organizácii pedagogickej praxe sú študentom poskytnuté na začiatku 

akademického roka zodpovednými pedagógmi Vysokej školy DTI. 

Pedagogická prax nadväzuje na získané  teoretické vedomosti zo študovaných 

odborov, z pedagogických a psychologických disciplín, ktoré majú študenti aplikovať 

a využiť vo vyučovacom procese v cvičných stredných školách. Touto formou si študenti 

Vysokej školy DTI majú možnosť overiť získané vedomosti priamo v školskej praxi výučbou 

predmetov, ktoré študujú, získavať prvé učiteľské kompetencie, zoznámiť sa s vybavením 

cvičnej školy, so základnými školskými dokumentmi, s pedagogickou dokumentáciou, s 

organizáciou výchovnej práce v čase mimo vyučovania.    

Problematike pedagogických praxí venujú renomovaní autori veľa pozornosti (napr. 

Geršicová a Gubricová, 2014; Danek, 2019). Teoretické a aplikačné rozpracovanie 

pedagogických praxí budúcich učiteľov najnovšie nájdeme v prácach  napr. Matúšová - 

Prusáková - Slaboňová (2018); Sirotová (2019) venovala pozornosť študentskému portfóliu; 

Michvocíková (2019) sa zaoberala  pedagogickou praxou vysokoškolských študentov; príp. 

Danek (2019), ktorý opísal pedagogickú prax z hľadiska jej miesta, prínosu a významu v 

procese prípravy budúcich učiteľov.  

 Jednou zo súčastí portfólia z pedagogickej praxe je taktiež záverečná analýza, ktorá poskytuje 

priestor na reflexiu pedagogickej praxe. V rámci nášho textu sme realizovali komparáciu 

reflexií praxe študentov externej formy bakalárskeho a magisterského štúdia. Analyzovali 

sme hodnotiace prvky, následne identifikovali hodnotené oblasti, na základe ktorých 

porovnáme hodnotenia pedagogickej praxe študentov externej formy bakalárskeho 

a magisterského štúdia. Identifikované hodnotiace prvky a oblasti tak môžu predstavovať 

materiál pre ďalšie skvalitnenie  pedagogickej praxe bakalárskeho aj magisterského štúdia. 

Sledované kategórie majú charakter hodnotenia kvality príslušnej praxe a môžu mať 

výpovednú hodnotu najmä vo vzťahu ku kvalite študijného programu. 

 V našej analýze zameriavame pozornosť na komparáciu reflexií praxe študentmi učiteľstva 

bakalárskeho a magisterského štúdia. Vzhľadom na odlišný profil študenta v bakalárskej a 

magisterskej forme štúdia chceme zistiť, ktoré aspekty praxe sú hodnotené na základe formy 
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štúdia rovnako, a v ktorých aspektoch sa najviac prejavujú rozdiely. Komparatívnu vzorku 

tvoria študenti učiteľstva praktickej prípravy bakalárskej formy štúdia a študenti učiteľstva 

ekonomických predmetov magisterskej formy štúdia.  

 Záverečné hodnotiace reflexie od študentov sme podrobili textovej analýze (pozri napr. Švec 

1998, príp. Řiháček 2013), v ktorých sme hľadali spoločné a odlišné prvky v hodnotení 

pedagogických praxí u študentov učiteľstva externej formy bakalárskeho a magisterského 

štúdia. Výskumný súbor tvorí 202 reflexií Pedagogickej praxe 1 študentov externej formy 

bakalárskeho štúdia a 153 reflexií Priebežnej praxe študentov externej formy magisterského 

štúdia na Vysokej škole DTI. Textová analýza dát bola vykonaná na jar 2020. Identifikované 

prvky sme na základe podobných odpovedí zaradili do jednej zo šiestich kategórií, ktoré 

vyplynuli z textovej analýzy reflexií: 

• dôvody výberu školy; 

• pocity, myšlienky, obavy, tréma, strach, očakávanie a pod. pred hospitáciami; 

• prístup cvičného pedagóga k študentovi – praktikantovi; 

• prínos pedagogickej praxe pre študenta; 

• originálne nápady a postrehy zo života školy a triedy; 

• návrhy na zmeny pri realizácii pedagogickej praxe. 

 Každú z tematických kategórií predstavuje niekoľko prvkov, ktoré majú svoju 

výpovednú hodnotu. V závislosti od formy štúdia sme identifikovali rôzny počet prvkov 

podobného obsahového zamerania pri každej kategórii, ktoré vyplynuli z obsahovej analýzy 

reflexií. Ich prehľad a komparáciu opisujeme na nasledujúcich riadkoch. 

 Rozdiely v hodnotení tejto praxe boli zrejmé najmä z dôvodu zabezpečenia praxe 

a výberu školy. Študenti bakalárskeho štúdia kontaktujú cvičné školy samostatne, študenti 

magisterského štúdia sú rozdelení na zmluvné cvičné školy. Práve tento rozdiel v organizácii 

praxe ovplyvnil dôvody výberu školy, kde študenti realizovali hospitácie. Vzhľadom k tomu, 

že dôvody sa opakovali, boli rozdelené do 7 oblastí (tabuľka č. 1). 

 

Tabuľka č. 1. Identifikované prvky v rámci tematickej kategórie Dôvody výberu školy 

 

 Bc. - % Mgr. - % 

Blízkosť bydliska 14,85 % 48,40 % 

Zloženie odborov 

vzhľadom k odboru 

študenta 

22,28 % 5,23 % 

Zameranie školy 11,39 % 10,46 % 

Referencie v okolí 14,85 % 5,23 % 

Pôsobil som tam ako 

žiak 

18,32 % 19,62 % 

Nepôsobil som tam ako 

žiak 

3,46 % 0 % 

Odporúčanie známeho 14,85 % 11,12 % 

 

 Hlavný rozdiel v hodnotení dôvodov výberu školy sa prejavil v možnosti výberu 

školy. Študenti sú povinní realizovať pedagogickú prax na SOŠ v rámci odborných predmetov 

tak, aby to korešpondovalo s ich študijným odborom. Individuálne zabezpečenie praxe často 

predstavuje pre študentov externej formy (bakalárskeho) štúdia najväčšiu prekážku pri 

organizácii praxe. Prejavilo sa to najmä v praktickom rozhodovaní pri výbere školy z hľadiska 

blízkosti bydliska, v hodnotiacich reflexiách sa to markantnejšie odzrkadlilo v rámci 

magisterského štúdia.  
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 Študenti bakalárskeho štúdia museli hľadať najmä v školy v súlade so svojim 

študijným odborom. Z uvedeného je zrejmé, že forma štúdia nemá výrazný vplyv na 

hodnotenie dôvodov výberu cvičnej školy za účelom praxe, ale determinuje jej organizáciu. 

 Druhá sledovaná kategória rieši hodnotenie praxe z hľadiska pocitov študentov pred 

hospitáciami. Študenti reflektovali svoje pocity. Najvýraznejší rozdiel  vidíme v kategórii 

„tréma z neznámeho“, kde by sme mohli predpokladať opačné výsledky. A to z toho dôvodu, 

že študenti magisterského štúdia už majú skúsenosť s návštevou školy v podobe hospitácií 

v rámci bakalárskeho štúdia. Vysvetľujeme si to tým, že budúcich magistrov v rámci praxe 

čakajú aj praktické výstupy a tento fakt pravdepodobne ovplyvnil ich trému. Prehľad 

sledovaných oblastí je obsiahnutý v tabuľke č. 2. 

 

Tabuľka č. 2. Identifikované prvky v rámci tematickej kategórie Pocity, myšlienky, obavy, 

tréma, strach, očakávanie a pod. pred hospitáciami 

 

 Bc. - % Mgr. - % 

Bez obáv 16,34% 7,85 % 

Zvedavosť, pozitívne 

očakávania 

33,17 % 21,58 % 

Tréma z neznámeho 21,78 % 42,51 % 

Obavy z prijatia u žiakov 

z dôvodu narušenia 

vyučovania 

22,77 % 15,70 % 

Nostalgia na školské časy 5,94 % 7,85 % 

Neuvedené 0 % 4,58 % 

 

 V konečnom dôsledku, ani tu nebadáme markantné rozdiely medzi bakalárskym 

a magisterským štúdiom, okrem vyššie uvedenej kategórie „tréma z neznámeho“. 

 Pozitívne hodnotenia sme získali pri hodnotení práce a prístupu cvičných pedagógov  

k praxujúcemu študentovi (tabuľka č. 3). 

 

Tabuľka č. 3. Identifikované prvky v rámci tematickej kategórie Prístup cvičného pedagóga 

k študentovi – praktikantovi 

 

 Bc. - % Mgr. - % 

Pozitívny, ústretový, 

priateľský, nápomocný 

50 % 52,32 % 

Odpovedá na otázky 

praktikanta po VH 

27,23 % 13,08 % 

Po VH vysvetľuje 

praktikantom svoje 

metodické postupy 

11,39 % 20,27 % 

Dáva tipy a rady do budúcej 

praxe 

5,94 % 7,2 % 

Neuvedené 5,45 % 7,2 % 

 

 Do tretej tematickej kategórie sme zaradili hodnotenia a postrehy študentov súvisiace 

s prácou cvičného pedagóga, resp. s jeho prístupom k študentovi na praxi. Bolo potešujúce, že 

študenti, tak bakalárskej ako aj magisterskej formy štúdia, hodnotili prístup a prácu 

pedagógov ako výborný. Študenti najviac oceňovali pozitívny, ústretový a priateľský prístup, 

cítili sa ako budúci kolegovia. Taktiež ocenili aj ochotu odpovedať na otázky zo strany 
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praktikantov. Pozitívnou črtou je, že sme v analýzach reflexií nezaznamenali  negatívne 

hodnotené prvky. 

 V rámci tematickej kategórie hodnotenie prístupu a práce cvičných učiteľov 

k praxujúcemu študentovi  sme nezaznamenali v rámci praxe v hodnoteniach praxi študentov  

bakalárskeho a magisterského štúdia závažné rozdiely. V oboch skupinách študentov sa 

objavovali len pozitívne hodnotenia práce a prístupu cvičných pedagógov. 

 V štvrtej tematickej kategórii hodnotenia sme sa zamerali na celkový prínos 

pedagogickej praxe pre študenta (tabuľka č. 4). 

 

Tabuľka č. 4. Identifikované prvky v rámci tematickej kategórie Prínos pedagogickej praxe 

pre študenta 

 

 Bc. - % Mgr. - % 

Prepojenie teórie s praxou 16,83 % 10,46 % 

Dobrá (nová) skúsenosť 5,45 % 9,81 % 

Pozitívny príklad v osobe 

učiteľa 

10,89 % 20,93 % 

Zažiť atmosféru 10,89 % 0 % 

Získaný pohľad z druhej 

strany 

28,22 % 29,43 % 

Kladný prínos (bez 

podrobností) 

5,94 % 20,27 % 

Neuvedené 21,78 % 9,16 % 

  

Ako vyplýva z identifikovaných prvkov (tabuľka č. 4), študenti vnímajú prax ako 

dôležitú súčasť svojej vysokoškolskej prípravy. V reflexiách študentov sme zaznamenali 

pozitívne (kladné) hodnotenia vo vzťahu k vlastnému štúdiu, v ktorých študenti pomerne 

často oceňovali, že videli aplikáciu a uplatnenie teoretických poznatkov v praxi. Hospitácie 

im pomohli k vytvoreniu presnejšej a jasnejšej predstavy výchovno-vzdelávacieho procesu, 

získali pohľad z druhej strany (učiteľskej), taktiež motivačne do budúcnosti na nich pôsobí 

pozitívny príklad v osobe učiteľa. Podobne, veľa prvkov v reflexiách smerovalo aj 

k hodnoteniu prínosu pre vlastnú prax študentov ako budúcich pedagógov.  

 V piatej tematickej kategórii hodnotenia sme sa pokúsili identifikovať v rámci reflexií 

originálne nápady a postrehy zo života školy a triedy (tabuľka č. 5). 

 

Tabuľka č. 5. Identifikované prvky v rámci tematickej kategórie Originálne nápady a postrehy 

zo života školy a triedy 

 

 Bc. - % Mgr. - % 

Modernizácia v zmysle 

modernej techniky 

13,37 % 0 % 

Zmena pozície učiteľa 

z direktívneho na partnera 

6,44 % 0 % 

Otvorený a priateľský vzťah 

medzi učiteľom a žiakmi 

13,37 % 0 % 

Zmysel žiakov pre humor 6,93 % 0 % 

Zmysel učiteľa pre humor za 

účelom odľahčenia situácie 

6,93 % 13,74 % 

Učiteľ nikoho nepochválil 6,44 % 0 % 

Strohá výzdoba školy/triedy 13,37 % 0 % 
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Iné 6,44 % 0 % 

Neuvedené 26,73 % 86,26 % 

 

 V rámci vytypovaných oblastí na základe analýzy reflexií sa práve v tejto kategórii 

prejavili najvýraznejšie rozdiely. Študenti magisterského štúdia v rámci hospitácií neuviedli 

skoro žiadne postrehy ani originálne nápady, s ktorými sa počas pôsobenia na pedagogickej 

praxi stretli. Vysvetľujeme si to tým, že pedagogická prax v rámci magisterského štúdia už 

nebola pre nich takým podnetným prostredím ako ich predchádzajúca pedagogická prax 

v bakalárskom štúdiu, keď sa do škôl dostali po viacerých rokoch od ukončenia svojej 

strednej školy. Naopak, študenti bakalárskeho štúdia počas svojej pedagogickej praxe boli 

pomerne vnímaví a okrem modernizácie škôl a tried v zmysle používania modernej techniky, 

si všimli zmeny v školách hlavne v rovine zmien v osobnosti učiteľa, otvorenými vzťahmi 

medzi učiteľom a žiakmi, ako aj v používaní humoru s cieľom odľahčenia rôznych situácií. 

Objavujú sa tu však aj prvky s negatívnymi postrehmi typu „chýbala pochvala“ alebo „strohá 

výzdoba školy a triedy“. 

 V poslednej tematickej kategórii hodnotenia nás v rámci reflexií zaujímali návrhy zo 

strany študentov na prípadné zmeny pri realizácii pedagogickej praxe (tabuľka č. 6). 

 

Tabuľka č. 6. Návrhy na zmeny pri realizácii pedagogickej praxe 

 

 Bc. - % Mgr. - % 

Bez pripomienok 76,73 % 56,90 % 

Výber školy bez obmedzenia 2,48 % 6,54 % 

Realizácie praxe v každom 

roku štúdia 

0 % 

 

3,92 % 

Viac hodín praxe 0 % 5,89 % 

Neuvedené 20,79 % 26,81 % 

 

 Výsledky indikujú, že študenti bakalárskeho aj magisterského štúdia sú s realizáciou 

pedagogickej praxe spokojní. Výrazná väčšina študentov vo svojich reflexiách nemala žiadne 

pripomienky, príp. neuviedla žiadne návrhy. Z ostatných odpovedí, ktoré boli početne aj 

percentuálne zanedbateľné, sa nedá vyvodiť žiadny relevantný záver. Potešujúce však je, že 

malé percento študentov si uvedomuje, že pedagogická prax by mala byť vo väčšom rozsahu. 

Tieto vyjadrenia sa objavili u študentov magisterského štúdia, ktorých okrem hospitácií čakali 

neskôr aj praktické výstupy a zjavne si uvedomovali malý priestor na realizáciu a aplikáciu 

svojich teoretických vedomostí pri aplikácii do praxe.  

 

Záver 

 Cieľom našej analýzy bola komparácia reflexií pedagogickej praxe študentov učiteľstva 

v bakalárskej a magisterskej forme štúdia za účelom identifikácie hodnotiacich kategórií, 

ktoré predstavujú významné oblasti praxe a následne zistenie odlišností v uvedených prvkoch 

u študentov bakalárskej a magisterskej formy štúdia. Identifikované hodnotiace prvky 

a oblasti tak môžu predstavovať potenciál pre ďalšie skvalitnenie pedagogickej praxe v rámci 

oboch porovnávaných foriem štúdia. 

 V rámci nášho výskumu v oblasti analýzy reflexií sme identifikované prvky hodnotení 

a postrehov študentov priradili do šiestich tematických kategórií, ktoré kopírujú významné 

oblasti praxe. Išlo o dôvody výberu školy, pocity, myšlienky, obavy, tréma, strach, 

očakávanie a pod. pred hospitáciami, prístup cvičného pedagóga k študentovi – praktikantovi, 
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prínos pedagogickej praxe pre študenta, originálne nápady a postrehy zo života školy a triedy, 

návrhy na zmeny pri realizácii pedagogickej praxe. 

 Celkovo možno konštatovať, že študenti bakalárskej i magisterskej formy štúdia 

hodnotili pedagogickú prax vo svojich reflexiách veľmi pozitívne vo všetkých sledovaných 

kategóriách. V oblasti dôvodu výberu školy sa prejavil hlavný rozdiel v hodnotení dôvodov 

výberu školy, čo bolo spôsobené najmä organizáciou pedagogickej praxe zo strany Vysokej 

školy DTI. V druhej sledovanej kategórii (pocity... pred hospitáciami) nebadáme markantné 

rozdiely medzi bakalárskym a magisterským štúdiom, okrem oblasti „tréma z neznámeho“. 

V kategórií hodnotenie prístupu a práce cvičných učiteľov sme zaznamenali kvalifikovaný 

a pozitívny prístup vyučujúcich na vyučovaní tak k žiakom, ako aj k samotným študentom-

praktikantom. V kategórií celkový prínos praxe sme zaznamenali pozitívny prínos praxe vo 

vzťahu k štúdiu i  k vlastnej budúcej praxi. V piatej sledovanej kategórii (originálne nápady 

zo života školy a triedy) sa v rámci vytypovaných oblastí na základe analýzy reflexií prejavili 

najvýraznejšie rozdiely. Študenti magisterského štúdia v rámci hospitácií neuviedli skoro 

žiadne postrehy ani originálne nápady, s ktorými sa počas pôsobenia na pedagogickej praxi 

stretli. V poslednej sledovanej kategórii sme analyzovali postrehy študentov k návrhom na 

zmeny pre realizácii pedagogickej praxe. Analýza napovedá, že študenti bakalárskeho aj 

magisterského štúdia sú s realizáciou pedagogickej praxe spokojní. Potešujúce však je, že 

malé percento študentov si uvedomuje, že pedagogická prax by mala byť vo väčšom rozsahu. 

Tieto vyjadrenia sa objavili u študentov magisterského štúdia. 

 Z uvedených zistení nám vyplynulo viacero podnetov na skvalitnenie praxe, ako napr. 

pokračovať v organizácií spoločných stretnutí s vedením školy a minimalizovať zmeny 

v harmonograme praxe v jej priebehu. Ako dôležité sa javí budovať povedomie v rámci 

cvičných škôl, akademického prostredia, ako aj širšej verejnosti o cvičných školách ako 

kvalitných spolupracujúcich organizáciách s akademickým prostredím, v rámci Vysokej školy 

DTI aktívne pracovať s cvičnými učiteľmi vo forme seminárov, informačných stretnutí či 

workshopov, ktoré by mali byť zamerané na skvalitnenie praxe. 
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Resumé 

The pedagogical practice of teacher students is an important part of the university training of 

future teachers. Within the reflections on pedagogical practice, students reflect in their 

reflections on their practical experience from the environment of training schools. 

Observations, evaluation elements and areas from pedagogical practice can provide an 

impetus for further improvement of pedagogical practice. 
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Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických pracovníkov 

 

Ľudmila Rumanová 

 

Anotácia: Kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu výrazným spôsobom ovplyvňuje úroveň 

práce učiteľa. Učiteľ na základných či stredných školách má spĺňať viaceré požiadavky. 

Základnou požiadavkou sú kvalifikačné predpoklady - odborná i pedagogická spôsobilosť. 

Predkladaný príspevok poukazuje na aktuálne požiadavky na výkon pedagogickej a odbornej 

činnosti, jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov, profesijné 

kompetencie učiteľov, ich pedagogickú a odbornú spôsobilosť a vzdelávanie učiteľov. 

 

Kľúčové slová: učiteľ, kvalifikačné predpoklady, odborná spôsobilosť, pedagogická 

spôsobilosť, vzdelávanie učiteľov. 

 

Úvod 

Kvalitu a úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu výrazným spôsobom ovplyvňuje jeho 

riadiaci subjekt, t. j. učiteľ. Ak má byť vyučovanie na vysokej odbornej i didaktickej úrovni, 

musí ho realizovať plne kvalifikovaný učiteľ so zodpovedajúcimi odbornými a 

pedagogickými kompetenciami.  

 

1 PEDAGOGICKÍ  A ODBORNÍ  ZAMESTNANCI 

 

V školách a školských zariadeniach pôsobia pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorých 

právne postavenie je presne upravené zákonom. (Zákon 138/2019 Z.z.) 

Pedagogický zamestnanec  je zamestnanec, ktorý vykonáva  pedagogickú činnosť - priamu 

výchovno-vzdelávaciu činnosť a ostatné činnosti s ňou súvisiace a  vedúci pedagogický 

zamestnanec. 

Odborný zamestnanec  je zamestnanec, ktorý vykonáva  odbornú činnosť - najmä  

psychologickú, logopedickú a špeciálnopedagogickú starostlivosť alebo výchovné, kariérne a 

sociálne poradenstvo. Žiakom poskytuje prevenciu s osobitným zreteľom na ich výchovu a 

vzdelávanie v školách a v školských zariadeniach a vedúci odborný zamestnanec. 

 

Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci vykonávajú činnosť: 

 v materských, základných, stredných školách a  školských zariadeniach; 

 v školách zriadených ústrednými orgánmi štátnej správy; 

 pracoviská praktického vyučovania; 

 v zariadeniach, v ktorých sa vykonáva výchova a vzdelávanie detí a žiakov v 

odvetvovej pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy; 

 v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; 

 v zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu, v ktorých sa vykonáva výchova, výchovné 

poradenstvo alebo vzdelávanie plnoletých fyzických osôb; 

 organizácie zriadenej ministerstvom školstva na plnenie úloh v oblasti profesijného 

rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov; 

 v katolíckom pedagogickom a katechetickom centre zriadenom Konferenciou 

biskupov Slovenska. 

Pedagogickí a odborní zamestnanci majú v súvislosti s výkonom pedagogickej resp. odbornej 

činnosti postavenie chránenej osoby v zmysle Trestného zákona. (Zákon 138/2019 Z.z.) 
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1.1 Predpoklady na výkon pedagogickej a odbornej činnosti 

 

V podmienkach Slovenskej republiky sú požiadavky na všetkých učiteľov (učiteľov 

materských škôl, základných škôl i stredných škôl) vymedzené v zákone č. 138/2019 Z. z. o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov takto. Kvalifikačné predpoklady a osobitné 

kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov sa posudzujú podľa nových predpisov – Zákon 138/2019 Z.z. a  Vyhláška 

1/2020 Z.z.  

Na výkon pedagogickej činnosti a odbornej činnosti musí zamestnanec spĺňať nasledovné 

predpoklady:  

 kvalifikačné predpoklady sa získavajú dosiahnutím v príslušnom študijnom 

programe vysokoškolského štúdia alebo v príslušnom študijnom odbore strednej školy; 

kvalifikačné predpoklady je ďalej možné doplňovať a rozširovať,  

 bezúhonnosť - za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za 

úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom 

pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti; bezúhonnosť sa preukazuje pred 

nástupom do zamestnania výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 

 zdravotná spôsobilosť - rozumie sa ňou telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť 

potrebná na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti, 

 ovládanie štátneho jazyka – osobitne sa nepreukazuje, ak bolo požadované vzdelanie 

získané v štátnom jazyku. 

Uvedené predpoklady musia pedagogickí a odborní zamestnanci spĺňať po celý čas výkonu 

pedagogickej alebo odbornej činnosti. 

 

Ministerstvo školstva vydalo a zverejnilo Etický kódex pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov, ktorý si môžu školy a školské zariadenia rozpracovať vo svojich 

pracovných poriadkoch v súlade so zameraním školy alebo školského zariadenia. 

 

1.2 Kategórie pedagogických a odborných zamestnancov 

 

Kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov spresňuje  Zákon č. 

138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch o zmene a 

doplnení niektorých zákonov do dvoch skupín, na pedagogických zamestnancov 

zodpovedných za uskutočňovanie školského vzdelávacieho programu a výchovného 

programu a na pedagogických zamestnancov podieľajúcich sa na uskutočňovaní školského 

vzdelávacieho programu alebo výchovného programu.  

 

Kategórie pedagogických zamestnancov 

Podľa § 19 zákona č. 138/2019 Z. z. pedagogický zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť v 

kategórii: 

učiteľ (MŠ, prvého stupňa ZŠ, SŠ, ZUŠ, JŠ), majster odbornej výchovy, vychovávateľ, 

korepetítor, školský tréner, pedagogický asistent, zahraničný lektor, školský špeciálny 

pedagóg, učiteľ profesijného rozvoja (lektor vzdelávania, metodik profesijného rozvoja, 

konzultant atestačného konania). 

Kategória školský tréner  nahrádza doterajšiu kategóriu tréner športovej školy a tréner 

športovej triedy. Medzi pedagogických zamestnancov sa zaraďuje aj školský špeciálny 

pedagóg. Učiteľ profesijného rozvoja sa zaoberá výchovou, vzdelávaním a poradenstvom v 

neformálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.  

 

https://www.direktor.sk/sk/predpisy/predpis-138-2019-z-z.p-373.html
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Kategórie odborných zamestnancov 

Podľa § 23 zákona č. 138/2019 Z.z. odborný zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť v 

kategórii: 

psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, kariérový 

poradca, logopéd a školský logopéd, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg. 

 

Zavádza sa nová kategória odborného zamestnanca, a to  kariérový poradca na plnenie úloh 

centier pedagogicko-psychologického poradenstva v oblasti koordinácie odborného 

vzdelávania a prípravy pre trh práce.  

 

1.3 Kariérový systém a kariérová pozícia  

 

Pedagogickí a odborní zamestnanci sú podľa ustanovených pravidiel zaradení do kariérového 

stupňa a na kariérovú pozíciu. 

Kariérový stupeň vyjadruje mieru osvojenia si profesijných kompetencií a náročnosť 

vykonávania pedagogickej činnosti pedagogickým zamestnancom a náročnosť vykonávania 

odbornej činnosti odborným zamestnancom. Rozoznávame nasledovné kariérové stupne: 

 začínajúci pedagogický/odborný zamestnanec - pedagogický alebo odborný 

zamestnanec sa zaradí do tohto kariérového stupňa spravidla pri nástupe do prvého 

zamestnania v ktorom vykonáva pedagogickú alebo odbornú činnosť, 

 samostatný pedagogický/odborný zamestnanec - pedagogický alebo odborný 

zamestnanec sa zaradí do tohto kariérového stupňa spravidla po ukončení adaptačného 

vzdelávania, 

 pedagogický/odborný zamestnanec s prvou atestáciou - pedagogický alebo odborný 

zamestnanec sa zaradí do tohto kariérového stupňa spravidla po vykonaní prvej atestácie, 

 pedagogický/odborný zamestnanec s druhou atestáciou - pedagogický alebo odborný 

zamestnanec sa zaradí do tohto kariérového stupňa spravidla po vykonaní druhej atestácie.  

 

Kariérová pozícia - zaradenie do kariérovej pozície sa spája s výkonom činnosti 

pedagogického 

alebo odborného zamestnanca špecialistu, alebo s výkonom činnosti vedúceho 

pedagogického/odborného zamestnanca. 

 

2  SPÔSOBILOSŤ   

 

Spôsobilosť je schopnosť jedinca aplikovať vedomosti a zručnosti v určitom kontexte, ktorý 

je vymedzený stupňom samostatnosti a zodpovednosti, ako aj mierou zložitosti prostredia. 

Zdôraznená je spôsobilosť týkajúcu sa tvorby úsudku a schopnosti komunikácie.  Spôsobilosť 

pokladáme za cieľovú kategóriu, za jeden z dôležitých ukazovateľov úrovne nielen 

pedagogickej, ale aj celkovej prípravy učiteľa. Základom pre rozvoj pedagogickej 

spôsobilosti sú všeobecné, odborné i pedagogicko - psychologické vedomosti, praktické 

zručnosti a osobnostné kvality učiteľa. 

 

2.1 Profesijné  kompetencie  učiteľov 

 

Profesijná kompetencia je komplexná schopnosť alebo spôsobilosť k úspešnému 

vykonávaniu profesie. Jej súčasťou sú vedomosti, zručnosti, postoje, hodnoty, motívy a 

vlastnosti osobnosti, ktoré sa prejavujú v určitom charakteristickom spôsobe správania a 

ovplyvňujú úroveň výkonu a činnosti. (Pavlov, I., 2013, s.22). Spôsob správania učiteľa 

podmieňujú aj ďalšie faktory: jeho skúsenosti, spôsob myslenia, štýl vyučovania, učiteľovo 

https://www.direktor.sk/sk/predpisy/predpis-138-2019-z-z.p-373.html
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poňatie výučby, vnímanie seba v roly učiteľa, schopnosť sebareflexie, ochota ďalej sa 

rozvíjať. Aby učiteľ efektívne zvládal plniť úlohy súvisiace s realizáciou pedagogickej 

činnosti, mal by byť vybavený súborom profesijných kompetencií: 

1. kompetencie orientované na žiaka, na jeho vstupné charakteristiky a podmienky rozvoja,  

2. kompetencie orientované na edukačný proces, ktoré možno ďalej členiť na:  

- kompetencie na mediáciu obsahu edukácie, jeho didaktickú transformáciu pre potreby 

vyučovania a učenia sa žiaka (obsahy a interakcie),  

- kompetencie na vytváranie podmienok edukácie,  

- kompetencie na ovplyvňovanie osobnostného rozvoja žiakov,  

3. kompetencie orientované na sebarozvoj učiteľa.  

Tento model bol určitým základom pre vypracovanie návrhov profesijných štandardov pre 

jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov. Pre učiteľa bol návrh 

profesijného štandardu vypracovaný vo vzťahu ku kariérovým stupňom.  

V dimenzii edukačného procesu sú jednotlivé kompetencie štruktúrované do týchto oblastí: 

- ovládať obsah a didaktiku vyučovacieho procesu, plánovať a projektovať vyučovanie, 

- realizovať vyučovanie, hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia žiakov.  

V oblasti plánovania sa predpokladá, že učiteľ má spôsobilosť vymedziť ciele vyučovania a 

formulovať ich v podobe učebných požiadaviek či uskutočniť didaktickú analýzu učiva. V 

časti realizovať vyučovanie sa uvádza aj spôsobilosť poznať vyučovacie metódy a formy 

podporujúce aktívne učenie sa žiaka. 

 

2.2  Pedagogická  a odborná  spôsobilosť 

 

Pedagogickou spôsobilosťou sa rozumejú vedomosti v oblasti pedagogiky, špeciálnej 

pedagogiky, liečebnej pedagogiky, psychológie, didaktiky odborných predmetov, schopnosti 

a zručnosti nevyhnutné na výkon pedagogických činností získané štúdiom na vysokej škole 

alebo na strednej škole v študijných odboroch učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické 

vedy a v doplňujúcom pedagogickom štúdiu v SR.  

Pedagogickú spôsobilosť pokladáme za cieľovú kategóriu, za jeden z dôležitých 

ukazovateľov úrovne nielen pedagogickej, ale aj celkovej prípravy učiteľa. Byť spôsobilým 

na pedagogickú činnosť znamená spĺňať predpoklady na jej vykonávanie, byť v pedagogickej 

práci úspešným, vedieť ju efektívne vykonávať. Podľa Kasáčovej et al (2006), pedagogická 

spôsobilosť zahŕňa v sebe celý rad kompetencií, resp. zručností. Ide najmä o tieto 

kompetencie: psychologicko-pedagogické, didaktické, diagnostické, rétorické a komunikačné, 

manažérske, sebareflexívne.  

 

PEDAGOGICKÉ SPÔSOBILOSTI UČITEĽA 

sú jednotlivé logicky súvisiace činnosti učiteľa, ktoré podporujú učenie sa žiaka. Ich 

dôležitými prvkami sú: 

 vedomosti – učiteľove poznatky týkajúce sa daného odboru, žiackeho kurikula, 

vyučovacích metód, rozličných faktorov vplývajúcich na vyučovanie alebo učenie 

žiaka  a  vedomosti učiteľa o vlastných pedagogických spôsobilostiach. 

 rozhodovanie – uvažovanie a rozhodovanie v priebehu prípravy na vyučovanie, počas 

vyučovania a po ňom, zamerané na čo najlepšie dosiahnutie vzdelávacích cieľov. 

 činnosť – navonok sa prejavujúce správanie učiteľa, ktorého cieľom je pomáhať 

žiakom učiť sa. 

majú 2 charakteristické stránky: 

 Schematizmus – realizácia základných vzorových pedagogických postupov, v určitej 

analógii pochopených a osvojených si vzorcov profesijného správania učiteľa. 
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 Modifikácia – schopnosť učiteľa upraviť a prispôsobiť osvojené si pedagogické 

postupy meniacim sa výchovno-vzdelávacím podmienkam. 

Učiteľ ich uplatňuje obe v dôsledku rozmanitých pedagogických situácií. V školskej praxi sa 

stretáva so situáciami, ktoré nemôže vopred predpokladať či predvídať a musí robiť okamžité 

rozhodnutia. Musí pohotovo a tvorivo modifikovať svoj prístup podľa situácie. 

ZÁKLADNÉ PEDAGOGICKÉ SPÔSOBILOSTI UČITEĽA 

sú úzko prepojené, treba ich chápať komplexne a vo vzájomných vzťahoch: 

 plánovacie spôsobilosti – plánovať vyučovaciu hodinu, vymedzovať výučbové ciele, 

výber učebných činností, voľba vyučovacích metód, výber materiálno-technických 

prostriedkov 

 spôsobilosti potrebné na realizáciu vyučovacej hodiny, aktívne zapojenie žiakov do 

učebnej činnosti v priebehu vyučovacej hodiny, 

 riadiace spôsobilosti – správne organizovať učebnú činnosť žiakov v priebehu 

vyučovacej hodiny, vzbudiť záujem o učebný predmet, aktivizovať žiakov, 

 spôsobilosti na zabezpečenie priaznivej klímy v triede, 

 spôsobilosti potrebné na udržanie disciplíny v triede a na riešenie výchovných situácií, 

 diagnostické spôsobilosti spojené s kontrolou a hodnotením učebnej činnosti, 

 autodiagnostické spôsobilosti súvisiace so sebahodnotením pedagogickej činnosti. 

 

3 VZDELÁVANIE  UČITEĽOV 

 

Kvalifikačným predpokladom pre výkon povolania učiteľa základnej a strednej školy v SR, je 

absolvovanie vysokoškolského štúdia druhého stupňa - magisterské štúdium a pre majstrov 

odborného výcviku na stredných odborných školách vysokoškolské štúdium prvého stupňa - 

bakalárske štúdiu .(Turek, 2014).          

Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch okrem iného stanuje povinnosť 

udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie. Pedagogickí a odborní zamestnanci 

udržiavajú a rozvíjajú svoje profesijné kompetencie v kariérovom systéme prostredníctvom 

vzdelávania alebo sebavzdelávania. (Porubský,Š., Kosová,B., Pavlov,I., 2014,s.35). Druhy 

vzdelávania: kvalifikačné, adaptačné, aktualizačné, inovačné, predatestačné, špecializačné a 

funkčné vzdelávanie. Za absolvovanie akreditovaných programov niektorých druhov 

vzdelávania získavajú pedagogickí a odborní zamestnanci kredity.  

Učitelia podľa tohto zákona  majú právo na profesijný rozvoj v rozsahu 5 pracovných dní v 

kalendárnom roku s náhradou mzdy. Profesijný rozvoj sa uskutočňuje prostredníctvom 

vzdelávania, tvorivej činnosti, sebavzdelávania a absolvovaním odbornej stáže. 

Profesijný rozvoj sa realizuje podľa schváleného plánu profesijného rozvoja na 4 roky, ktorý 

vydáva riaditeľ školy a schvaľuje pedagogická rada. Tento plán sa rozpracováva na každý 

kalendárny rok. Ročný plán vzdelávania sa môže počas jeho platnosti dopĺňať a meniť v 

súlade s aktuálnymi možnosťami a potrebami školy. 

Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov na Slovensku upravujú nasledovné právne 

predpisy:  

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

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji,  

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov,  

Nariadenie vlády SR č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov sa organizuje ako kvalifikačné, 

funkčné, špecializačné, adaptačné, predatestačné, inovačné a aktualizačné vzdelávanie. 

Absolvovaním príslušného vzdelávania pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec 
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splní požiadavky na zaradenie do príslušného kariérového stupňa alebo kariérovej pozície 

alebo inovuje svoje profesijné kompetencie inovačným vzdelávaním.  

Poskytovateľom vzdelávania môže byť škola alebo školské zariadenie (povinné aktualizačné 

vzdelávanie), vysoká škola, organizácie zriadené ministerstvom na zabezpečenie alebo 

plnenie úloh v oblasti kontinuálneho vzdelávania (Štátny pedagogický ústav, Metodicko-

pedagogické centrum, Štátny inštitút odborného vzdelávania), vzdelávacia organizácia iného 

ústredného orgánu štátnej správy podľa osobitného predpisu, cirkev alebo náboženská 

spoločnosť, alebo iná právnická osoba, ktorá má v predmete činnosti vzdelávanie. 

Organizáciu, obsah, rozsah a formy kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov 

upravuje zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch. 

Aktualizačné vzdelávanie organizuje a poskytuje svojim pedagogickým a odborným 

zamestnancom škola podľa vlastných potrieb. Program schvaľuje riaditeľ školy, odborným 

garantom je učiteľ s druhou atestáciou. Učiteľom po absolvovaní aktualizačného vzdelávania 

riaditeľ školy vydá potvrdenie o absolvovanom aktualizačnom vzdelávaní.  

Programy kvalifikačného, špecializačného, funkčného a predatestačného vzdelávania 

schvaľuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a ich platnosť trvá 5 rokov. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva a odníma oprávnenie na 

poskytovanie inovačného vzdelávania. Vydané oprávnenie trvá 5 rokov. Funkčné vzdelávanie 

je určené pre riadiacich zamestnancov (riaditeľov a zástupcov škôl) a je pre nich povinné v 

rozsahu a časovom harmonograme určenom zákonom.  

Hodnotenie zamestnancov uskutočňuje raz za rok priamy nadriadený. Predmetom hodnotenia 

sú výsledky, náročnosť a kvalita výkonu pracovnej činnosti, osvojenie si a využívanie 

profesijných kompetencií. Hodnotenie slúži ako podklad pre plán profesijného rozvoja a 

odmeňovanie.  

Učiteľ alebo odborný zamestnanec si hradí náklady spojené: s kvalifikačným vzdelávaním, s 

absolvovaním základného modulu funkčného vzdelávania, ak ho učiteľ neabsolvuje v súlade s 

plánom profesijného rozvoja, s predatestačným vzdelávaním.  

Hradí si aj adaptačné vzdelávanie, ak nie je uskutočňované školou, ale organizáciou 

zriadenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (napr. Metodicko-pedagogické 

centrum). Zriaďovateľ školy platí zamestnancovi rozširujúce štúdium, ak je naplánované v 

pláne profesijného rozvoja. Ostatné formy vzdelávania naplánované v pláne profesijného 

rozvoja v rozsahu danom zákonom hradí účastníkovi vzdelávania zamestnávateľ. 

Profesijný rozvoj je podporovaný aj finančnými benefitmi za absolvované vzdelávanie. 

Príplatok k platu dostane učiteľ vo výške 6% za rozširujúce štúdium, 12% za vykonanú štátnu 

jazykovú skúšku, 3% za špecializačné vzdelávanie a 3% za inovačné vzdelávanie. Príplatok 

za profesijný rozvoj je na 7 rokov a najviac v sume 12%, z toho za inovačné vzdelávanie 

najviac 9%.  

 

Záver 

V literatúre sa uvádzajú rôzne požiadavky, ktoré by mali učitelia spĺňať, najčastejšie sa 

vyskytuje najmä láska k deťom, láska k učiteľskému povolaniu, všeobecné a odborné 

vzdelanie z oblastí, ako je pedagogická didaktika, psychológia, pedagogický talent, autorita 

učiteľa, spravodlivosť a objektívnosť v hodnotení, organizačné schopnosti učiteľa, schopnosť 

predvídať, pedagogický takt a pedagogický optimizmus.  Učiteľ by mal byť vysoko vzdelaný, 

teoreticky odborne zdatný, ale ak nedisponuje aj pedagogickými spôsobilosťami a nedokáže 

nájsť správne postupy a prístupy vo výkone pedagogickej činnosti, jeho odborné poznatky 

zostanú pre výchovno-vzdelávaciu činnosť nevyužité. Učiteľ musí disponovať určitými 

spôsobilosťami, ktoré rozvíja, buduje ich a praxou sa z neho stáva expert vo svojej profesii. 

http://www.statpedu.sk/sk/
https://mpc-edu.sk/
https://mpc-edu.sk/
http://siov.sk/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/138/20191015
https://www.minedu.sk/
https://www.minedu.sk/
https://mpc-edu.sk/
https://mpc-edu.sk/
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Resumé  

The quality of the educational process is significantly affected by the level of work of the 

teacher. The teacher at primary or secondary schools has to meet several requirements. The 

basic requirement is qualification prerequisites - professional and pedagogical competence. 

The presented paper points out the current requirements for the performance of pedagogical 

and professional activities, individual categories of pedagogical and professional staff, 

professional competencies of teachers, their pedagogical and professional competence and 

teacher education. 
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Úlohy učiteľa strednej školy pri exkurzii 

 

Marianna Kajabová 

 

 

Anotácia: Príspevok predkladá pedagogickú skúsenosť z edukačnej praxe pri príprave 

a realizovaní exkurzie ako organizačnej formy vyučovania na strednej škole. Exkurzia môže 

rozšíriť teoretické a empirické znalosti ohľadne otázok učiteľstva doma a v zahraničí. Je 

určená pre tých, ktorí začínajú do edukačného procesu implementovať pedagogickú činnosť 

všeobecnovzdelávacích predmetov v prepojení s prácou v teréne. Tiež pre učiteľov, ktorí 

prichádzajú s cieľom rozšíriť si svoje profesijné kompetencie v danej oblasti. Poukazujeme na 

úlohy pedagóga pri napĺňaní plánu a realizácie exkurzie za využitia kľúčových kompetencií.  

 

Kľúčové slová: exkurzia, stredná škola, kľúčové kompetencie učiteľa 

 

 

1. Exkurzia ako organizačná forma vyučovania 

 

      Delenie organizačných foriem vyučovacieho procesu viacero autorov uvádza rôzne. Ich 

kritériom býva napr. počet žiakov na vyučovaní, miesto výučby, stupeň samostatnosti žiakov 

a iné (Skalková 2007, s. 35). Organizačná forma vyučovania je „časová jednotka zameraná 

na realizovanie obsahu vyučovania a výchovnovzdelávacích cieľov, pričom sa uplatňujú a 

využívajú viaceré výchovnovzdelávacie metódy a prostriedky, rešpektujú didaktické zásady a 

je v nej interakcia medzi učiteľom a žiakom“ (Petlák 1997, s. 139). Pri zohľadnení časového 

hľadiska je organizačnou formou nielen vyučovacia hodina, ale aj vychádzka, výlet či 

exkurzia. Na rozdiel od výletu má exkurzia intenzívnejšie vzdelávacie zameranie, pripravuje 

sa dlhšie a dôslednejšie, má väčšie časové rozpätie. Exkurziu možno považovať za formu 

práce, ktorá sa uskutočňuje mimo školy.  

      V rámci exkurzie využíva učiteľ „rozličné druhy vyučovacích metód, najmä názorné 

metódy (pozorovanie), ústne metódy (opis, vysvetľovanie, rozhovor) a veľa učebných 

pomôcok.“ (Vasil In: Ferianc, 1997, s. 56). Cieľ exkurzie vychádza z učebných osnov. Učiteľ 

má naladiť žiakov v procese motivácie na ich vlastný tvorivý prístup. Je spolupracujúci, 

odmeňujúci, akceptujúci a empatický. Záver exkurzie je nanajvýš dôležitý. Musí sa odraziť 

vo vedomom prehĺbení poznatkov žiakov. Ak majú byť organizačné formy didakticky 

prínosné, sú nepomerne náročnejšie ako príprava učiteľa a žiakov na vyučovaciu hodinu v 

triede (Petlák 1997, s. 141).  

 

1.1 Klasifikácia fáz exkurzie  

 

      Exkurzie je možné deliť na tri základe témy (Turek 2014, s. 299):  

 tematické exkurzie (jedna téma z učiva),  

 komplexné exkurzie (viac tematických celkov),  

 komplexné a medzipredmetové exkurzie (viac predmetov),  

alebo na dve základné didaktickej funkcie:  

 úvodné exkurzie (zhromaždenie materiálu pre nasledujúcu tému, motivácia žiakov),  

 záverečné exkurzie (upevnenie a prehĺbenie učiva).  

      Podľa zamerania ju delíme na prírodovednú, vlastivednú, zemepisnú, historickú a 

exkurziu do výrobných podnikov.  



Pedagogika a andragogika  I. (vedy o výchove a vzdelávaní)  

 

137 

 

      Z didaktického hľadiska členíme prípravu exkurzie do troch fáz (Ferianc 1997, s. 56, 

Kožuchová 2010, s. 38):  

 príprava exkurzie - ide o teoretickú prípravu žiakov na exkurziu, ktorá sa uskutočňuje 

v škole (informácie o zameraní exkurzie, miesto exkurzie, počet dní, stravovanie, 

určenie cieľa a jeho sledovanie, správanie, doprava a pod.),  

 uskutočnenie exkurzie - návšteva vybraných miest podľa vopred pripraveného 

harmonogramu,  

 zhodnotenie a využitie exkurzie vo vyučovaní - vyhodnotenie exkurzie z hľadiska 

predmetu a medzipredmetových vzťahov.  

      Prípravná fáza je nesmierne dôležitá, nakoľko od nej závisí úspešnosť exkurzie a vhodné 

implementovanie do tematického plánu predmetu. Cieľ, obsah a termín exkurzie sa má stať 

súčasťou tematických plánov. Aby exkurzia splnila výchovno-vzdelávacie ciele, je potrebná 

dôkladná príprava učiteľa. Etapy prípravnej fázy sú nasledovné: 

 vytýčiť cieľ,  

 oboznámiť sa s prostredím,  

 preštudovať si odbornú literatúru,  

 premyslieť termín exkurzie,  

 stanoviť finančné náklady,  

 zabezpečiť dopravu, vstup do pamiatok, sprievodcu,  

 informovať rodičov žiakov a vedenie školy.  

Učiteľ plánujúci exkurziu, by si mal položiť nasledovné otázky:  

 Chystám sa so žiakmi navštíviť inštitúciu, ktorá už má pre nich pripravené edukačné 

materiály?  

 Bol/a som už na miestach, kde bude exkurzia prebiehať?  

 Čo by mala dať exkurzia žiakom?  

 Bolo by vhodné vypracovať pre žiakov pracovný list, alebo ich upozorniť, aby dávali 

pozor na niečo konkrétne?  

Nejde len o prípravu učiteľa, ale aj žiaka:  

 poznať cieľ exkurzie,  

 zadať úlohy pozorovania, 

 poučiť o správaní a bezpečnosti.  

Vlastná exkurzia:  

 vysvetľovanie, pozorovanie, 

 učiteľ nezasahuje do reči sprievodcu, dbá na bezpečnosť žiakov a dodatočne doplní 

komentovanú prehliadku o potrebné informácie,  

 ak robí komentár učiteľ, musí sa kvalitne pripraviť. 

      Zhodnotenie a využitie exkurzie vo vyučovaní musí učiteľ urobiť čo najskôr. Ak sa to dá, 

najlepšie hneď v ten deň, alebo na najbližšej vyučovacej hodine. Učiteľovi musí ísť o spätnú 

väzbu, o kontrolu vedomostí, ktoré môže doplniť a skorigovať aby sa zvýšil efekt exkurzie.  

Zhodnotenie exkurzie:  

 zhodnotenie správania, disciplíny žiakov (dôležité je vyhodnotenie správania žiakov 

počas exkurzie a pri preprave autobusom),  

 diskusia o exkurzii (po návrate v škole).      

 

2. Organizácia exkurzie  

 

    Predkladaná organizácia exkurzie je zameraná na všeobecno-vzdelávací predmet Umenie 

a kultúra (UK) na gymnáziách a na predmet Dejiny výtvarnej kultúry (DVK) na SOŠ a SUŠ. 

Podľa ŠPÚ sa „pri realizácii tejto oblasti vzdelávania využíva metóda kombinácie skúsenosti 
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postavená na osobnom zážitku, cez reflexiu skúseností, aktívnu aplikáciu poznatkov až po 

ďalší rozvoj v tejto oblasti.“ Príprava exkurzie je ovplyvňovaná mnohými činiteľmi, 

nevynímajúc činnosti učiteľa, ktorý pri ich aplikovaní využíva projektové, realizačné 

a reflexívne kompetencie (Kožuchová et al., 2000, s. 81). Príspevok poukazuje na tie, ktoré 

považujeme za dôležité.  

 

2.1 Príprava exkurzie 

 

Úloha učiteľa:  

1. Ubezpečiť sa, že je exkurzia zahrnutá do školského plánu exkurzií.  

2. Preštudovať si základnú normu záväznú pre školy, t. j. zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove  

a vzdelávaní (školský zákon). Práva a povinnosti v týchto zákonoch sa vzťahujú aj na  

organizovanie exkurzií. Dôležitá zákonná povinnosť škôl a pedagógov je zabezpečenie  

bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, ustanovená v § 152. uvedeného zákona. 

3. Určiť dátum a časové rozpätie exkurzie. Dlhšie exkurzie majú väčší edukačný efekt.  

4. Vytvoriť harmonogram exkurzie (organizačnú a výchovnú náplň), ktorý pošle žiakom    

a rodičom prostredníctvom mailu. Tiež ho rozdá žiakom na vyučovacej hodine, alebo ráno v 

deň odchodu.  

5. Informovať sa o miestach, kde sa bude exkurzia konať (kontakty, otváracie hodiny,  

ubytovanie, múzeá, galérie, hrady, zámky, jaskyne, poplatky, zľavy).  

6. Dohodnúť telefonicky, alebo mailom podrobnosti s kontaktnými osobami na miestach  

exkurzie. Učiteľ napr. môže zabezpečiť otvorenie kaštieľa v Strážkach aj mimo otváracích  

hodín, alebo v pondelok, keď je inštitúcia oficiálne zatvorená. Expozícia má pomerne nízky 

počet návštevníkov, preto zamestnanci ocenia záujem aj mimo otváracej doby. Do všetkých 

pamiatok sa treba so skupinou objednať dopredu na určitú hodinu. Viaceré kostoly prídu 

otvoriť rehoľné sestry/mnísi (Poniky, Spišský Štvrtok, Gymnaziálny kostol v Levoči), farári 

(Čerín), domáci obyvatelia/kostolník (Žehra, Dravce) a preto je povinnosťou učiteľa mať na  

spomínané osoby uložené telefónne číslo. Pokiaľ učiteľ vybaví v niektorej z inštitúcií zľavu, 

treba si uchovať mailovú komunikáciu, aby mal dôkaz, ak bude mať službu iná osoba, ako tá 

s ktorou zľavu dohodol.  

7. Podať na vedenie školy s dostatočným predstihom žiadosť o exkurziu, ktorá obsahuje   

podrobné informácie a je v súlade s organizačnou smernicou pre školské exkurzie.  

8. Získať najneskôr deň pred odchodom informovaný súhlas zákonných zástupcov žiakov. Na  

vytvorenie súhlasu môže využiť pedagóg ASC agendu. Informovaný súhlas zákonného  

zástupcu žiaka nájde v tlačových zostavách v sekcii „Rozhodnutia“, ktorý obsahuje 

univerzálne informované súhlasy.  

9. Zabezpečiť autobus a nocľah pre vodiča.  

10. Zabezpečiť ubytovanie pre žiakov a učiteľov. Dohodne si večierku, čas uzamknutia  

areálu.  

11. Informovať žiakov o exkurzii – dátum, podmienky, ciele, zoznam potrebných vecí, 

oblečenie, stravovanie, nocľah. Tieto informácie sú aj súčasťou informovaného súhlasu 

zákonných zástupcov žiakov, ale žiakom dá informácie zvlášť, pretože podpísaný 

informovaný súhlas si ponechá. Treba zistiť, koľko žiakov je alergických na aké potraviny  a 

prispôsobiť tomu jedálny lístok (celiakia, laktóza, intolerancia a pod.).  

12. Vyzbierať od žiakov peniaze za náklady na cestu, ubytovanie, vstupy do pamiatok.  

Pedagóg disponuje aj školskými peniazmi v prípade potrebných doplatkov.  

13. Prideliť žiakom úlohy. Každý žiak si vylosuje tému referátu o konkrétnej pamiatke, ktorú  

počas exkurzie navštívime a ktorou nás prevedie. Žiak má vopred pripravený text hovoriť 

naspamäť formou lektorského výkladu. Prípravy textu pred exkurziou môžu žiaci 

prekonzultovať s pedagógom, ktorý im poskytne študijnú literatúru a fundované internetové 
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zdroje (napr. https://apsida.sk/zoznam). Pri ústnom prejave žiaka hodnotí pedagóg obsah, 

štruktúru a pochopenie textu známkou od 1 do 5 na základe obsahu vedomostí o pamiatke (1= 

najlepšie hodnotenie, 5 = najhoršie hodnotenie).  

Všeobecné úlohy pre žiakov:  

 Predstavte spamäti ostatným spolužiakom miesto na ktorom sa nachádzame.  

 Urobte si dokumentáciu miesta, fotografie, video, zápis, náčrt. Pozbieraný materiál 

použijete v záverečnej prezentácii.  

 Odpovedzte na otázky učiteľa, riešte zadané úlohy (vytlačené otázky a úlohy vo forme 

pracovného listu rozdáme žiakom na začiatku cesty v autobuse, aby vedeli na čo sa 

majú sústrediť na jednotlivých zastaveniach).  

14. Poučiť žiakov o bezpečnostných pravidlách a školskom poriadku, poučenie podpíšu.  

15. Prichystať a prezrieť si všetky náležitosti a dokumenty, ktoré berie so sebou, skontrolovať  

pomôcky a didaktický materiál. Do obalu si zoradiť všetky dokumenty podľa časového sledu 

ako ich bude potrebovať (cestovný príkaz, povolenie exkurzie, informácie o zastaveniach, 

mapy a sprievodcov, kontakty, tlačivo „Záznam o školskom úraze“, mailovú komunikáciu o 

rezerváciách a dohodách podmienok služieb apod., doklady o zaplatení služieb dopredu, 

zoznamy, vytlačené otázky a úlohy pre žiakov).  

Vytlačiť si rôzne zoznamy (napr. z ASC agendy) podľa účelu, na ktorý ich bude potrebovať:  

 Zoznam – pedagogický sprievod, osobné údaje  

 Zoznam – žiaci, rodné číslo, bydlisko, kontakt na zákonného zástupcu  

 Zoznam – žiaci, poučenie o bezpečnosti, podpisy žiakov  

 Zoznam – žiaci – miesto na poznámky a hodnotenie  

16. Zvoliť v rámci kooperatívneho vyučovania vhodné aktivizujúce metódy. 

17. Realizovať exkurziu. Je dôležité uvedomiť si, či prebieha realizácia pred prebratím témy,   

alebo po prebratí tematického celku. Podľa toho učiteľ prispôsobí výber aktivizujúcich metód 

a ich obsah. 

18. Získať od žiakov spätnú väzbu. Cestou domov z exkurzie vyzve žiakov k vyplneniu  

dotazníka o exkurzii.  

19. Dbať na skorý príchod k areálu školy, nech sa aj žiaci z okolitých miest a obcí dostanú čo 

najskôr bezpečne domov.  

20. Zhodnotiť prezentácie žiakov v škole, ktoré sú výstupom z exkurzie. Učiteľ uplatňuje 

reflexívne kompetencie, prebieha hodnotenie a sebahodnotenie.  

21. Predložiť vedeniu školy správu o priebehu a výsledku exkurzie, školskej ekonómke        

vyúčtovanie. Bloky za vstupy a potrebné náležitosti, si počas exkurzie učiteľ svedomito 

odkladá. 

 

  2.2 Realizácia exkurzie na príklade z praxe 

    

Vzdelávací štandard: ISCED 3 - Človek a spoločnosť – Umenie a kultúra – Stredovek 

Tematický celok: gotika  

Téma: architektúra/gotická cesta 

Vzdelávací cieľ: poznať znaky gotickej architektúry, vedieť ich komparovať s románskym 

slohom, pomenovať význam gotickej cesty v európskom kontexte 

Rozvíjané kľúčové kompetencie: k učeniu, k riešeniu problémov, komunikatívne, 

personálne a sociálne 

      Na základe didaktickej funkcie išlo o záverečnú tematickú exkurziu z  DVK, ktorá sa 

konala v termíne 7. - 11. mája 2018. Zúčastnili sa jej žiaci 2. ročníka Strednej školy 

umeleckého priemyslu (SŠUP) v Bratislave. SŠUP má vypracovanú vnútornú organizačnú 

smernicu pre školské exkurzie vydanú vedením školy. Doba trvania exkurzie bola v súlade so 

žiadosťou o jej povolenie, aby bolo jasné či ide o školskú alebo súkromnú činnosť.  

https://apsida.sk/zoznam
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      V rámci riadenia a organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu uvádzame harmonogram 

cesty (v zátvorkách je stanovený čas presunu autobusom z jedného miesta na druhé a čas 

vstupu do pamiatok):  

 

Pondelok:  

 odchod autobusu z parkoviska spred SŠUP o 7.00. V autobuse zopakujeme žiakom 

informácie o priebehu a podmienkach exkurzie, zásady bezpečnostného správania sa, 

rozdáme žiakom pripravené otázky a úlohy. 

 Bratislava  - Poprad (4 h., vstup o 11.00) do Kostola sv. Egídia, kampanila, 

 Poprad - Spišská Sobota (10 min., vstup s komentovanou prehliadkou o 12.30) do 

Farského kostola sv. Juraja, mestská pamiatková rezervácia, meštianske domy, 

zvonica, Mariánsky stĺp,  

 Spišská Sobota - Levoča (15 min.), ubytovanie v internáte SOŠ Majstra Pavla z 

Levoče, individuálny obed, Farský kostol sv. Jakuba (vstup o 16.00 s komentovanou 

prehliadkou, obr.1),  

 večera každý deň o 18.00 vo vopred dohodnutej reštaurácii blízko ubytovania,  

 večierka o 22.00. 

 

Obr. 1.  

Žiaci 2. ročníka SŠUP, kooperatívne vyučovanie s pracovným listom 

   
 

Utorok:  

 raňajky od 8. 00 do 9. 00 vo vopred dohodnutej reštaurácii blízko ubytovania,  

 Levoča - prehliadka mesta, dom Majstra Pavla z Levoče (vstup o 10.00 s 

komentovanou prehliadkou), radnica (vstup o 11.00 s komentovanou prehliadkou),  

Gymnaziálny (Čierny) kostol (vstup o 12.30), individuálny obed, Dom Thurzovcov, 

Mariánska hora, kalvária. 

Streda:  

 raňajky od 8.00 do 9.00, 

 Levoča - Spišské Podhradie (15 min.), prehliadka mesta,  

 Spišské Podhradie - Spišská Kapitula (5 min., vstup o 10.30) do Baziliky sv. Martina a 

kaplnky Panny Márie s komentovanou prehliadkou, kláštorné domy,  

 Spišská Kapitula - Žehra (10 min., vstup o 12.00 s komentovanou prehliadkou) do 

kostola sv. Ducha, kaštieľ Csákyovcov v časti Hodkovce-Žehra, dnes Domov 

sociálnych služieb Domovina n. o.,  

 obed v kolibe pod Spišským hradom o 13.30, 

 koliba - Spišský hrad (5 min., vstup o 15.30 s komentovanou prehliadkou, obr.2),  

 Spišský hrad - Levoča (15. min.), príchod na ubytovanie.  
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Obr. 2.  

Žiaci 2. ročníka SŠUP v Bratislave a pedagóg, autorka príspevku. 

 
 

Štvrtok:  

 raňajky od 7. 15 do 8. 00,  

 Levoča - Jasov (1 h. 40 min., vstup o 10.00 s komentovanou prehliadkou) do 

Premonštrátskeho kláštora s Kostolom svätého Jána Krstiteľa, 

 Jasov - Jasovská jaskyňa (5 min., vstup so sprievodcom o 11.30),  

 Jasovská jaskyňa - Košice (35 min.), individuálny obed, pamiatky v centre mesta - 

Dóm sv. Alžbety, Urbanova veža, kaplnka sv. Michala, štátne divadlo,  

 Košice - Levoča (1 h. 20. min.), príchod na ubytovanie.  

Piatok:  

 raňajky od 8. 00 do 9. 00, odubytovanie sa,  

 Levoča - Spišská Belá-Strážky (15 min.) – kampanila, kostol sv. Anny (vstup o 10.30), 

kaštieľ SNG (vstup s komentovanou prehliadkou o 11.00), park.  

 Príchod do BA pred SŠUP o 17.00.  

 

      Počas exkurzie uplatňuje učiteľ realizačné kompetencie. V rámci komunikácie dokáže 

nadviazať kontakt s triedou a individuálne s každým žiakom. Vie reagovať na neverbálne 

prejavy žiakov, dokáže s nimi viesť diagnostický a heuristický rozhovor. Používa primerané 

slovné metódy a systematicky vytvára v kolektíve pozitívne prostredie. Prostredníctvom 

organizačných a riadiacich úloh zapája do aktivít všetkých žiakov, vie udržať disciplínu pri 

organizovaní kooperatívneho vyučovania. Snaží sa v čo najväčšej miere motivovať žiakov 

a poverovať ich zodpovednosťou za svoje správanie a vedomostné výsledky. Podporuje 

žiakov v spolupráci a zájomnej pomoci. Diagnostické a intervenčné úlohy slúžia učiteľovi na 

priebežnú diagnózu triedy a samotných žiakov. Učiteľ vie výučbu prispôsobiť možnostiam 

žiakov, vie s nimi systematicky pracovať. Využíva pozitívne formy hodnotenia aktivít, 

pravidelne vyhodnocuje priebeh vyučovania, poskytuje žiakom konštruktívnu spätnú väzbu  

a vedie ich k sebahodnoteniu.  

      Po návrate z exkurzie uplatňuje reflexívne kompetencie, ktoré spočívajú v sebahodnotení 

a hodnotení. Využíva analýzu profesijných kompetencií, ktoré sú žiaľ v praxi chápané zúžene.  
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Záver 

 

     Zámerom súčasnej paradigmy vzdelávania je umožniť žiakom vyskúšať si netradičný 

spôsob získavania poznatkov s pomocou vlastnej aktívnej činnosti, na čo exkurzia ponúka 

priestor. Vyučovacie hodiny by mali byť metodologicky pestré s väzbou na stupeň vedomostí 

a možností žiakov. Cieľom je udržať žiaka vnímať pamiatky intenzívne, pričom vystupuje 

ako bádateľ a nie len ako pasívny recipient. Len tak si žiaci z hodín odnesú čo najväčšie 

množstvo poznatkov s čo najmenším úsilím. Potom už nebudú vyučovacie hodiny UK a DVK 

vnímané len ako predmet, v ktorom sa musia naučiť veľké množstvo dátumov a faktov, ale 

ako priestor, kde môžu objavovať a zažívať históriu. Dôležitým aspektom je, že sa žiaci 

prostredníctvom exkurzie v teréne stretnú s poznatkami, ktoré patria do kompetencie iných 

predmetov, ako napr. dejepis, geografia, občianska náuka. Interdisciplinaritu považujeme za 

nevyhnutnú, čo si žiaci nemusia uvedomovať v škole, kde sa preberá učivo viac izolovane. Je 

teda nevyhnutné, aby sa učitelia systematicky oboznamovali s organizáciou exkurzie 

a implementovali ju do učiteľskej praxe.  
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Resumé 

The paper presents pedagogical experience from educational practice in the preparation and 

implementation of excursions as an organizational form of teaching in high school. The 

excursion can expand theoretical and empirical knowledge about teacher issues at home and 

abroad. It is intended for those who are beginning to implement the pedagogical activity of 

general education subjects in connection with field work into the educational process. Also 

for teachers who come to expand their professional competencies in the field. We point out 

the role of the teacher in fulfilling the plan and implementing the excursion using key 

competencies. 
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The role of the school educator in the pupil's life 

 

Marek Walancik 

 
 

Abstract: In Poland, a pedagogue called a school pedagogue performs key tasks as part of 

psychological and pedagogical support provided to pulpil, teachers, and parents. It definitely 

plays a key role in the pupil's life in the face of contemporary problem behaviors. The author 

presents the tasks of the educator at school based on the evolution 

the scope of help and the tasks of the educator. 

 

Key words: educator, school pedagogue, help, pupil, school 

 

Social pedagogy, a social educator in Poland - the identity dilemmas 

It is difficult to give a definition, a term or the field of science in which there are 

ongoing discussions and debates on what seems to be a necessity in science for its theoretical 

status. Social pedagogy is, after all, a specific kind of social practice, and a very rich 

theoretical reflection 
30

. According to Franz Hamburger, social pedagogy is a construction 

built from ideas, but also a defined structural reality in various forms
31

.Without engaging in 

the theoretical debate or historical discussion, we assume, based on the relevant literature, that 

pedagogy emerged at the turn of the 19
th

 and 20
th

 centuries as an independent scientific 

discipline. Nowadays the process of forming social pedagogy as one of its sub-disciplines 

continues
32

. Thus, social pedagogy is the sub-discipline within the trend of scientific 

pedagogy. It has been influenced by other disciplines/sub-discipline such as philosophy, 

sociology of education, history of education and psychology. Symbolically, three periods of 

the sub-discipline development in Poland has been adopted. The first one is related to the 

activities of its precursors, mainly of Helena Radlińska. The second period began after the 

Second World War and is associated with the activity of such eminent social educators and 

sociologists of education as Aleksander Kamiński, Stanisław Kowalski, Ryszard Wroczyński, 

and Irena Lepalczyk. The third period is the years after the social change in 1989. Stanisław 

Kawula proposes the adoption of five periods in the process of social pedagogy 

institutionalization
33

. In the third period after 1989, further institutionalization of social 

pedagogy took place in the dimension of social and academic practice. During this period, 

publication activity in the field of social pedagogy increased
34

. 

                                                 
30

 D. URBANIAK – ZAJĄC, Pedagogika społeczna w Niemczech : stanowiska teoretyczne i problemy praktyki. 

Łódź: Wydaw. UŁ. 2003, p.8, ISBN: 83-7171-638-9    
31

 F. HAMBURGER, Pedagogika społeczna, W: B. Śliwerski (Ed.),Pedagogika. Podręcznik Akademicki. 
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32

 M. CICHOS., Pedagogika społeczna w Polsce w latach 1945-2005 : rozwój-obszary refleksji i badań-

koncepcje. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006, p. 7-8. 
33

 S.KAWULA., Pomocniczość i wsparcie: kategorie pedagogiki społecznej. Olsztyn: "Kastalia", 2002,  p. 25-

26. 
34

 S. KAWULA., Człowiek w relacjach socjopedagogicznych: szkice o współczesnym wychowaniu. 2004, Toruń 

: "Akapit", ISBN 83-905248-5-6, CICHOSZ M., Pedagogika społeczna w Polsce w latach 1945-2005 : 

rozwój-obszary refleksji i badań-koncepcje. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006, p. 7-8, ISBN 83-

7441-324-7, ISBN 978-83 - 7441-324-4, MARYNOWICZ- HETKA E., Pedagogika społeczna: podręcznik 

akademicki. T1. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, ISBN:10 83-01-14675-3, RADZIEWCZ- 

WINNICKI A., Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności. Warszawa, Wydawnictwa 

Akademickie i Profesjonalne, 2008, ISBN:978-83-60501-48-1. 
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It is worth highlighting that "in Polish legislation, the position of a social educator 

does not exist"
35

.The name of a social educator as the name of the profession or job has never 

existed in Poland. Even the College of Social and Educational Work of Polish University 

trained "social workers" and not "social educators" during the time when social pedagogy was 

formed. Only in a relatively short period of time the name of a social educator appeared on 

the diploma of higher education. This was the period after the Second World War until 1948. 

Then after the studies organized by H. Radlińska at Łódz University, graduates were 

conferred a degree of Master of Philosophy in social pedagogy. Also in the Polish People's 

Republic “universities did not train social educators, but usually protective - educational 

educators and cultural - educational educators." Thus, a paradoxical situation has developed 

in Poland that "academic social pedagogy declaring as a practical discipline has not had “its” 

field of practice that would be considered as such in popular awareness and the awareness of 

decision makers at different levels, who have an influence on employing workers in 

institutions. Quite a different situation is in the Slovak Republic, where the field of social 

pedagogy practice -  a social educator has been standardized by the Regulation 
36

. Currently 

in Poland, the Departments of Social Pedagogy conduct the educational process in the 

module/subject of Social Pedagogy as part of faculty specializations. However, social 

pedagogy specialization in the field of pedagogy occurs very rarely, even occasionally, if ever 

in higher public or private education. The content of social pedagogy is taught in the field of 

pedagogy in other specializations, e.g. rehabilitation, rehabilitation with social prevention, 

protective and educational pedagogy and others. Social pedagogy as a subject is included in a 

range of educational programmes in other fields, e.g. Social Work and Special Education. 

Social pedagogy that I have mentioned has disappeared from the offer of education due to 

lack of interest from pupils. In Poland, a term "educator"  is rarely used. A term “educator” as 

a profession or position is legally regulated in kindergarten, school
37

, and an educational 

institution. 

Pedagogy in Poland, including its subdiscipline, social pedagogy, was developed and 

dispersed in complex socio-political and economic circumstances. The school teacher in 

Poland was appointed to function in the school in February 1973
38

. In 2001 the name was 

changed from school pedagogue to educator
39

. 
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36

 (Zákon č. 245/2008 of výchove a vzdělávání), HRONCOVÁ J a kol., Sociálnía pedagogika na Slovencku 

(História – súčasnosť) Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Banska Bystrica 2012, s. 92, ISBN : 

978-80-557-0356-5. 
37

 M. WALANCIK, K.WALANCIK –RYBA, Możlwosci ztrudnidenia /wykorztstania pedagogów społecznych w 

praktyce w Polsce w szczególności w odniesieniu do działalnosci społeczno –wychowawczej w szkole 

(Konteksty Prawne), [in:] J. HRONCOVÁ, I. EMMEROVÁ I. Sociálny pedagogóg v škole, Univerzita 

Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Banská Bystrica, 2012, p. 36 -53, ISBN: 978-80-557-0465-4  
38

 Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 1 lutego 1973 r. (Nr KO-400-4/1/73), Załącznik do  

zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 1 lutego 1973 r. (poz. 15) s. 35, Dz.U. Ministerstwa 

Oświaty i Wychowania Nr. 3, poz. 3. 
39

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i 

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz. 

U. Nr 13, poz. 110. 

 

 



Pedagogika a andragogika  I. (vedy o výchove a vzdelávaní)  

 

147 

 

The main task of the educator at school 

 

Psychological and pedagogical assistance is the basic scope of the pedagogue's tasks. It is 

because of its increasing scope and the teacher's tasks resulting from the needs and 

expectations that I will devote a large part of the article to. However, the educator, in addition 

to psychological and pedagogical assistance, in the next set of tasks may focus on helping 

first-graders to adapt to the new school environment. In this package, he can: conduct 

integration activities as well as a series of workshops related to helping in the proper 

organization of the science workshop. 

Probably it can be involved in selecting the abilities and interests of pupils who are in 

the first year of school. Their talents and abilities can be used to implement the topics of 

educational and popular science projects carried out by the school. 

Including first-graders in various forms of activity inside and outside the school, e.g. 

(interest clubs, competitions, volunteering, support groups, aid groups) is the essence of its 

scope of activity. 

The educator can support professional counseling and parents in professional pre-

orientation. 

He should take an active part in meetings of class teachers with parents of first graders 

(according to reported or resulting needs). 

Another important task is to be active in the implementation or assistance in the 

implementation of certain elements of preventive programs at school. The use of various 

forms of group and individual work in the field of prevention. 

It is also significant to improve your own workshop. The educator can do it through: 

participation in trainings and conferences, studies and trainings. 

Also important are the activities of the pedagogue in the field of helping pupils, 

parents, guardians who are in a difficult financial situation (supplementary meals at school, 

supplying textbooks, scholarships, cooperation with aid institutions. 

The main tasks of a school pedagogue in the field of psychological and pedagogical 

assistance provided can be related to the following questions: What is the main task of a 

school teacher? So who is psychological and pedagogical help to? On whose initiative is 

psychological and pedagogical assistance provided in kindergarten, school and institution? 

Who informs other teachers, educators of educational groups or specialists about the need to 

provide the pupil with psychological and pedagogical help? What is the reason for the need to 

provide the pupil with psychological and pedagogical assistance in kindergarten, school and 

institution? What are the basic tasks of a pedagogue in kindergarten, school and institution? In 

what form and when is psychological and pedagogical help provided at school? 

The main task of a school pedagogue at school is the implementation of tasks as part 

of psychological and pedagogical support. Psychological and pedagogical help provided in 

kindergarten, school and institution is provided to parents of pupils and teachers. It consists in 

supporting parents and teachers in solving educational and didactic problems and developing 

their educational skills in order to increase the effectiveness of help provided to pupils. 

Psychological and pedagogical help provided to a pupil in a kindergarten, school and 

facility. It consists in recognizing and meeting the individual development and educational 

needs of the pupil. In addition, it consists in recognizing the individual psychophysical 

abilities of a pupil and environmental factors influencing his functioning in kindergarten, 

school and institution. All of them are to support the developmental potential of the pupil and 

create conditions for his active and full participation in the life of the kindergarten, school and 

institution as well as in the social environment. 

It is the class teacher or the head of a kindergarten or institution who informs other 

teachers, educators of educational groups or specialists about the need to provide the pupil 
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with psychological and pedagogical help during their ongoing work with the pupil, if he finds 

such a need, and in cooperation with teachers, educators of educational groups or specialists 

plans and coordinates psychological and pedagogical assistance as part of integrated activities 

of teachers, educators of educational groups and specialists, as well as ongoing work with the 

pupil. 

The need to provide a pupil with psychological and pedagogical assistance in a 

kindergarten, school and institution results in particular from: 

• with a disability; 

• from social maladjustment; 

• from the risk of social maladjustment; 

• from behavioral or emotional disorders; 

• with special abilities; 

• from specific learning difficulties; 

• from competence deficits and language skills disorders; 

• from a chronic disease; 

• from crisis or traumatic situations; 

• from educational failures; 

• from environmental negligence related to the pupil's and his family's living situation, 

ways of spending free time and environmental contacts; 

• adaptation difficulties related to cultural differences or a change in the educational 

environment, including those related to prior learning abroad. 

 

• non-governmental organization, other institution or entity acting for the benefit of 

the family, children and youth. 

• providing pupil’s with psychological and pedagogical help in forms appropriate to 

the identified needs; 

• taking measures to prevent addictions and other problems of children and youth; 

• minimizing the effects of developmental disorders, preventing behavioral disorders 

and initiating various forms of help in the pre-school, school and out-of-school environment 

of pupils; 

• initiating and conducting mediation and intervention activities in crisis situations; 

• helping parents and teachers to identify and develop individual abilities, 

predispositions and talents of pupils; 

• supporting teachers, educators of educational groups and other specialists in: 

a) identifying individual developmental and educational needs as well as 

psychophysical abilities of pupils in order to determine the strengths, predispositions, interests 

and talents of pupils as well as the causes of educational failures or difficulties in the 

functioning of pupils, including barriers and limitations hindering the functioning of the pupil 

and his participation in the life of kindergarten, school and facilities, 

b) providing psychological and pedagogical help. 

At school, psychological and pedagogical support is provided in the course of ongoing 

work with the pupil and through the integrated activities of teachers and specialists, as well as 

in the form of: 

• therapeutic classes; 

• aptitude development activities; 

• activities to develop learning skills; 

• didactic and remedial classes; 

• specialist classes: corrective and compensatory, speech therapy, developing 

emotional and social competences, and other therapeutic activities; 
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• classes related to the choice of education and profession - in the case of primary 

school and secondary school pupil’ s; 

• individualized learning path; 

• advice and consultation; 

• workshops
40

. 

 

Summary 

A school educator, in Poland, an educator is a person employed in a school, kindergarten, 

institution. The educator is a very important person at school. Needed by both teachers, 

educators, management, and above all, pupils and parents / guardians, the social environment 

of the school. In his opinion, the most important thing is to help pupils, but also teachers, 

educators and parents. How important it is in this profession, mission, appropriate substantive 

preparation, experience gained, and above all, great sensitivity to other people. These features 

make pupils trust the educator. They can turn to him for help in situations where they have 

various problems. These problems can be related to their study, family situation when their 

rights have been violated. When someone uses violence against them: physical, 

psychological, online, when symptoms of sexual harassment appear. The cooperation of the 

pedagogue with teachers, parents, representatives of other schools, psychological and 

pedagogical counseling centers, specialist counseling centers and all those who want to help 

children with the school pedagogue should also take place without any barriers, artificial 

requirements. Consequently, we are concerned with the best interests of the child. The role 

and tasks of pedagogues-school educators, those currently applicable in the education system, 

have been formulated in the Regulation of the Minister of National Education of August 9, 

2017 on the principles of organization and provision of psychological and pedagogical 

assistance in public kindergartens, schools and institutions
41
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Školský sociálny pedagóg a prevencia problémového správania žiakov 

v školskom prostredí 
 

Ingrid Emmerová 

 

 

Anotácia: Príspevok sa zaoberá aktuálnym stavom realizovania prevencie problémového 

správania žiakov na základných a stredných školách. Autorka poukazuje na nutnosť 

profesionalizácie procesov prevencie na základných a stredných školách s osobitným 

zreteľom na činnosť sociálneho pedagóga, čo už v Slovenskej republike umožňujú viaceré 

legislatívne normy.  Sociálni pedagógovia pôsobiaci v slovenských základných a stredných 

školách realizujú primárnu a sekundárnu prevenciu, riešia problémové správanie žiakov, 

uskutočňujú depistáž ohrozených žiakov, poskytujú poradenstvo, aktívne pracujú so žiakmi 

zo sociálne-znevýhodneného prostredia, spolupracujú s učiteľmi, rodičmi žiakov a 

odborníkmi.   

 

Kľúčové slová: sociálny pedagóg, školský sociálny pedagóg,  prevencia, problémové 

správanie žiakov,  prevencia na základných a stredných školách,  

 

Politické, sociálne a ekonomické zmeny v Európe priniesli mnoho závažných zmien 

s ich pozitívnymi i negatívnymi dôsledkami do života celej spoločnosti, vrátane detí 

a mládeže. Nárast sociálnopatologických javov v Slovenskej republike u dospelých sa prejavil 

aj v náraste problémového správania žiakov základných a stredných škôl. Ide o široké 

spektrum nevhodného správania, od drobných prehreškov až po závažné sociálnopatologické 

javy. Prvé problémy v správaní sa začínajú objavovať a prejavovať u žiakov čoraz nižších 

vekových kategórií. Pri žiakoch základných a stredných škôl ide o rôzne druhy nevhodného – 

problémového správania, ktoré ešte nemusí byť zaraďované do skupiny porúch správania či 

sociálnopatologických javov. Z pohľadu pedagogických a odborných zamestnancov škôl je 

pre nevhodné, provokujúce, agresívne  či nedisciplinované správanie žiakov adekvátne 

označenie problémové správanie žiakov.  

Napriek skutočnosti, že niektoré údaje naznačujú pokles problémového správania 

žiakov (napr. Štatistika kriminality SR, Európska školská štúdia o alkohole a iných drogách – 

ESPAD), nemožno situáciu hodnotiť pozitívne. Pedagogickí a odborní zamestnanci bežných 

škôl poukazujú na výskyt problémového správania. Druhy rizikového resp. problémového 

správania sa menia, napríklad v súvislosti s modernými technológiami, osobitne s internetom. 

Okrem nových rizík však niektoré druhy problémového správania pretrvávajú. 

Súčasnú situáciu dokresľujú negatívne zmeny aj čo sa týka pohlavia: dochádza 

k vyrovnávaniu medzi pohlaviami, dievčatá v niektorých prípadoch dokonca chlapcov 

prekonávajú. Ako príklad možno uviesť rozšírenie tzv. nárazového pitia s cieľom čo 

najrýchlejšie sa opiť (binge-drinking), čo  je typické najmä pre dievčatá. 

J. Skopalová a K. Janiš (2017) uskutočnili výskum v roku 2017 na základných školách 

u učiteľov, riaditeľov a školských metodikov prevencie. Zisťovali výskyt rizikového 

správania žiakov. Medzi najrozšírenejšie respondenti zaraďovali: agresivitu, vzťahové 

problémy, kyberšikanovanie  a hrubé správanie (relatívne široko pojatý typ rizikového 

správania), fajčenie  (napriek súčasnému trendu stále klesajúceho počtu fajčiacich, u žiakov je 

to stále rozšírené rizikové správanie), vulgárne vyjadrovanie sa, záškoláctvo a skryté 

záškoláctvo, podvody a neplnenie školských povinností (ide o ťaháky, odpisovanie, 

falšovanie podpisov a pod.), krádeže. Skutočnosť, že sa niektoré typy rizikového správania 

nevyskytli neznamená, že by u žiakov neexistovali. Autori sa však pýtali na najčastejšie sa 

vyskytujúce typy rizikového správania.  
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Výchovné problémy žiakov stredných škôl z pohľadu učiteľov skúmali A. Čonková 

a Z. Chmelárová (2020). Výchovné problémy má podľa nich 9,55% žiakov. Z hľadiska 

frekvencie výskytu výchovných problémov prevažovali odpovede občas (niekoľkokrát za 

mesiac, 43,1%) a často (každý týždeň, 37,3%).  

Závažnou skutočnosťou je prudký nárast niektorých druhov problémového správania, 

ako je to u porúch príjmu potravy. Poruchy príjmu potravy vo vekovej kategórii detí 

a mládeže majú na Slovensku stúpajúcu tendenciu, čo dokazujú údaje Národného centra 

zdravotníckych informácií (www.nczisk.sk). Poruchy príjmu potravy predstavujú vážny 

problém, pretože ohrozujú zdravie a dokonca niekedy aj život človeka. Medzi najrozšírenejšie 

poruchy príjmu potravy zaraďujeme mentálnu bulímiu a mentálnu anorexiu. Ľudia, ktorí trpia 

týmito poruchami príjmu potravy majú chorobný strach z obezity a stratili kontrolu nad 

príjmom potravy.  Touto poruchou trpí nebezpečne veľa dievčat a žien, táto psychická 

porucha síce postihuje aj mužov, ale ich je oveľa menej ako žien. 

V súčasnosti pretrváva problém experimentovania žiakov základných a stredných škôl 

s drogami, tak legálnymi ako i nelegálnymi. Experimentovanie či rekreačné užívanie drog 

predstavuje značné riziko vzniku drogovej závislosti. Školské prieskumy TAD a ESPAD 

približujú situáciu nielen na Slovensku, ale i v ďalších krajinách. Žiaci základných 

a stredných škôl majú osobné skúsenosti s legálnymi drogami (žiaci uviedli pravidelné 

fajčenie, pitie rôznych druhov alkoholu, priznali opitosť), experimentujú aj s drogami 

nelegálnymi, kde dominuje marihuana. Podľa výskumu M. Pétiovej (2019) žiaci, ktorí 

experimentovali s nelegálnymi drogami patrili výrazne častejšie k fajčiarom a k častým resp. 

príležitostným konzumentom alkoholu. 

Médiá a ďalšie moderné informačné a komunikačné prostriedky predstavujú veľmi 

silné formatívne a informatívne kanály. Celkový pokrok priniesol výrazné zmeny, ktoré sa 

dotýkajú aj detí a mládeže. Pre súčasnú situáciu je tiež typické, že sa rozširujú nové negatívne 

javy spojené s médiami a informačnými technológiami. Ich používanie prinieslo okrem 

mnohých pozitív aj viaceré negatíva. Predovšetkým anonymné prostredie internetu 

predstavuje v tomto smere značné nebezpečenstvo.   

Základné a stredné školy navštevujú žiaci, ktorí si nepamätajú svet bez moderných 

technológií, bez počítačov a internetu. Často moderné technológie ovládajú lepšie ako dospelí 

– ich rodičia, vychovávatelia či učitelia. Dokážu efektívne pracovať s informáciami, robiť 

viac vecí naraz, ale žijú vo virtuálnom svete (majú množstvo priateľov na sociálnej sieti, nie 

však v reálnom živote, viac komunikujú cez počítač ako tvárou v tvár). Ako zistila M. 

Janková (2020) 95% žiakov základných a stredných škôl používa internet denne alebo takmer 

denne. Počas bežného školského dňa najviac žiakov strávi na internete 3 až 4 hodiny (29,6%) 

alebo 1 až 2 hodiny (24,9%). Podobne K. Kohútová (2020) uvádza, že takmer všetci jej 

respondenti – stredoškoláci (98,8%) používajú internet každý deň.  Žiakov je  potrebné 

informovať veku primeranou formou o rizikách vyplývajúcich z používania moderných 

technológií a predovšetkým internetu.  Je potrebné naučiť žiakov chrániť si svoju identitu 

(napr. pri vytváraní profilu, zverejňovaní fotiek a osobných údajov) a zdôrazňovať 

nebezpečenstvo osobných stretnutí s kontaktmi z internetu, dodržiavať zásadu nepokračovať 

v komunikácii so sexuálnym podtextom. 

Závažným problémom sa stáva nárast agresívneho správania žiakov (R. Tomšik, M. 

Dolejš, M. Čerešník, J. Suchá, O. Skopal, M. Čerešníková, 2018) a jeho výskyt u stále 

mladších žiakov. Agresívne správanie žiakov základných a stredných škôl môže vyústiť až do 

páchania trestnej činnosti. Takéto konanie žiakov  je stále odvážnejšie a aj brutálnejšie. 

Extrémnou formou agresívneho správania je šikanovanie. Ide o cielené a opakované násilie 

voči takému žiakovi alebo žiakom, ktorí sa nevedia alebo nemôžu brániť.  

V súčasnosti sa vyskytuje veľa prípadov, kedy  agresívne správanie smeruje voči 

učiteľom, na túto skutočnosť poukazujú viacerí autori (S. Bellová,  G. Siváková, K. 

http://www.nczisk.sk/
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Tišťanová, 2019, L. Csémy, et al., 2014, K. Kopecký,  R. Szotkowski,  2017 a i.). Značné 

riziko predstavuje aj kyberpriestor. Kyberagresia a kyberšikanovanie neexistujú iba medzi 

žiakmi, ale obeťou sa môže stať aj učiteľ. 

Uvedené údaje prezentujú realitu školskej praxe, poukazujú na výskyt rizikového či 

problémového správania u žiakov, z čoho vyvstáva nevyhnutnosť realizovania efektívnej 

školskej prevencie. Prevencia sociálnopatologických javov musí byť systematická práca a 

realizovaná na profesionálnej úrovni. V tejto súvislosti treba osobitne vyzdvihnúť sociálneho 

pedagóga na školách,  pretože má odborné predpoklady na vykonávanie primárnej 

i sekundárnej prevencie, ako aj inej sociálnovýchovnej práce. Jeho pôsobenie v školách je už 

v Slovenskej republike legislatívne ošetrené.  Na základe vlastných výskumov, ako aj analýzy 

činností sociálnych pedagógov pôsobiacich v základných a stredných školách, v súlade 

s platnou legislatívou a kompetenčným profilom možno činnosti sociálnych pedagógov 

v školách priblížiť nasledovne. 

Sociálny pedagóg  realizuje primárnu prevencie sociálnopatologických javov, v 

školách s výskytom problémového správania aj prevenciu sekundárnu. Realizáciu 

prevencie sociálnopatologických javov možno pokladať za dominantnú sféru sociálno-

výchovnej činnosti sociálneho pedagóga v škole. Nárast sociálnopatologických javov u detí 

a mládeže si vyžaduje profesionalizáciu prevencie už aj v školskom prostredí, kde by mal 

pôsobiť práve sociálny pedagóg, ktorý je na túto činnosť odborne pripravovaný. Podľa M. 

Procházku (2019) by obsahom školskej prevencie mal byť rozvoj zdravého životného štýlu, 

zvyšovanie sociálnej kompetencie žiakov, posilnenie komunikačných zručností, vytváranie 

pozitívnej sociálnej klímy a formovanie postojov k spoločensky akceptovaným hodnotám.  

Sociálny pedagóg v škole aktívne participuje na riešení problémov v správaní 

u žiakov. Na adekvátne riešenie problémov v správaní sa hľadajú efektívne postupy 

a prístupy. Niektoré spôsoby intervencie sú vhodné len pre určité problémy či poruchy 

správania, iba určité školské prostredie alebo typ učiteľa či žiakov  (napr. ohľadne veku 

žiaka). Pri výbere stratégií rozhoduje aj odborná kompetencia a praktické skúsenosti učiteľa, 

sociálneho pedagóga či školského psychológa. Sociálny pedagóg ako pomáhajúci profesionál 

je kompetentný pracovať so žiakmi s problémovým správaním prostredníctvom reedukačných 

a resocializačných aktivít. Možno súhlasiť s M. Niklovou (2019), podľa ktorej je na škodu 

veci, že v novom zákone č. 138/2019 Z. z. pri vymedzovaní činností sociálneho pedagóga 

reedukácia, terapia a socioterapia nie sú explicitne vymedzené. 

Sociálny pedagóg aktívne pracuje so žiakmi, ktorí pochádzajú zo sociálne 

znevýhodneného prostredia.  Adekvátnu pozornosť v oblasti sociálno-výchovnej 

starostlivosti je v škole potrebné venovať žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia 

a aktívne s nimi pracovať. Osobitnú pozornosť by mal sociálny pedagóg v škole venovať 

žiakom, ktorí pochádzajú z rodín, ktoré neprijali bežne uznávané spoločenské normy 

a nezabezpečujú  adekvátne podmienky pre rozvoj svojich detí. V súčasnej dobe aj napriek 

snahám školských inštitúcií o čo najaktívnejšie zapojenie rodičov do života školy, pretrváva 

vo vzťahu rodiny a školy množstvo bariér a predsudkov, osobitne v rómskej rodine.  

Sociálny pedagóg spolupracuje  s rodičmi  a zákonnými zástupcami žiakov. 

Významnou požiadavkou sa v súčasnosti stáva zlepšenie spolupráce a prepojenosti školy a 

rodiny v oblasti prevencie sociálnopatologických javov. Škola by mala uskutočňovať 

stretnutia rodičov s odborníkmi, kde by sa v rámci triednych schôdzok poskytli informácie 

o problematike porúch správania a sociálnopatologických javov a tiež o riešení problémov 

s nimi súvisiacich. Spolupráca školy s rodinou je nesmierne dôležitá vo všeobecnosti, ale aj 

pri prevencii sociálnopatologických javov. Pri riešení problémov v správaní žiaka je 

nevyhnutná.  

Ako uvádza P. Ondrejkovič (2018) súčasná slovenská rodina je nedostatočne súdržná, 

inkonzistentná, nedostatočne stála, ba až neudržateľná pri prekonávaní vážnejších prekážok a 
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problémov, vzťahy v nej sa stávajú neprehľadnými, s často sa meniacou konšteláciou, 

produkujúce často pocity bezmocnosti. Stráca sa alebo býva oslabená i funkcia sociálnej 

kontroly v rodine. Sprievodným javom týchto zmien sú ďalšie sociálne javy, ku ktorým 

patria: narastajúce násilie v rodine, častý syndróm zanedbávaného a týraného dieťaťa, zmeny 

v štruktúre rolí v rodine a i.  

Vo vzťahu k rodičom sa sociálny pedagóg podľa Z. Bakošovej (2006, 2008) 

zameriava na: výchovné poradenstvo; voľnočasové aktivity; preventívne aktivity; citlivo 

ponúka pomoc, prípadne ponuku iného odborníka pri narušení rodinného prostredia, 

disharmónii vzťahov a nevhodnej rodičovskej výchove; poskytuje rodičom rady o efektívnej 

komunikácii medzi rodičmi a deťmi. 

Osobitne naliehavá je aj spolupráca s rodinou žiakov, ktorí pochádzajú zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. Dobrá spolupráca s rodičmi podporuje účinnosť práce učiteľov 

i ďalších odborníkov so žiakom. Spolupráca by mala byť založená na kooperácii a efektívnej 

komunikácii. Súčasťou vzťahu by mala byť vzájomná akceptácia, úcta, tolerancia. 

K zlepšeniu situácie v tejto oblasti by tiež mohol prispieť školský sociálny pedagóg. 

Spolupráca s rodinou zo sociálne znevýhodneného prostredia je náročná, rodičia svoje 

povinnosti orientujú len na  starostlivosť o materiálne zabezpečenie ich detí, menej sa 

zaoberajú ba až zanedbávajú ich výchovno-vzdelávacie výsledky, plnenie povinnej školskej 

dochádzky či domácu prípravu na vyučovanie. 

Sociálny pedagóg realizuje depistáž ohrozených žiakov, najmä žiakov ohrozených 

sociálne znevýhodneným rodinným prostredím a závadovými rovesníckymi skupinami (napr. 

užívanie legálnych či nelegálnych drog v skupine). Osobitnú pozornosť venuje vymeškávaniu 

hodín a zaujíma sa aj o príčiny neospravedlnených i ospravedlnených hodín.  

Sociálny pedagóg poskytuje sociálno-pedagogické poradenstvo žiakom, rodičom, 

učiteľom a vychovávateľom. Okrem usmernenia je kompetentný poskytnúť aj kontakty na 

ďalších odborníkov z oblasti pomáhajúcich profesií. Osobitne prínosné je poradenstvo 

žiakovi, ktorý má problém. Školskí sociálni pedagógovia z praxe poukazujú na skutočnosť, že 

často sú oni tí, ktorí si žiaka vypočujú a komu sa žiak môže zdôveriť.   

Spolupráca s odborníkmi je ďalšou z oblastí pôsobenia sociálneho pedagóga – najmä 

pri prevencii a riešení problémového správania žiakov. Riešenie problémov v správaní  žiakov 

je náročné a zdĺhavé. Vyžaduje značnú trpezlivosť a odbornosť. Škole i rodine pomáhajú pri 

riešení problémového správania rôzne zaradenia a inštitúcie. 

Sociálny pedagóg sa aktívne angažuje v oblasti  mediácie pri konfliktoch. 

Sociálny pedagóg ako mediátor – neutrálna osoba – môže napomáhať sporiacim sa stranám 

vyjednať urovnanie sporu v školskom prostredí. 

Sociálny pedagóg patrí medzi pomáhajúce profesie. Zákon ho zaradil medzi 

odborných zamestnancov škôl. Profesiu sociálneho pedagóga v škole si vyžiadal nárast 

sociálnopatologických javov na celospoločenskej úrovni, ale i priamo v školskom prostredí. 

Základné a stredné školy by mali zamestnávať sociálnych pedagógov, ktorí by sa prevenciou 

i riešením problémového správania žiakov zaoberali na profesionálnej úrovni. Sociálny 

pedagóg má odborné predpoklady na vykonávanie prevencie, ako aj inej sociálno-výchovnej 

práce.  

 

Záver 

Sociálny pedagóg ako pomáhajúci profesionál – neučiteľ – je nápomocný v škole 

v mnohých oblastiach, tak žiakom, ako i učiteľom a rodičom. Pôsobenie sociálneho pedagóga 

v škole je osobitne prínosné pre žiakov s problémovým správaním a žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, pretože prostredníctvom sociálno-výchovnej činnosti im uľahčia 

proces socializácie. Ako uvádza Z. Bakošová (2017), preventívne, poradenské  či iné 

kompetencie sociálneho pedagóga využívané v škole sú potrebné na zníženie rizika výskytu 
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sociálnopatologických javov a problémov v správaní, je však potrebné zameriavať sa aj na 

nové obsahy, napr. zdravý životný štýl, prevencia chorôb ako je bulímia, anorexia a pod. 

Práve prevenciu problémového správania žiakov možno pokladať za dominantnú sféru 

záujmu i konkrétnej činnosti sociálneho pedagóga v škole. Nárast sociálnopatologických 

javov u detí a mládeže si však vyžaduje profesionalizáciu prevencie už aj v školskom 

prostredí, kde by mal pôsobiť práve sociálny pedagóg, ktorý je na túto činnosť odborne 

pripravovaný. Pri prevencii je potrebné  zamerať sa na dve skutočnosti: po prvé aby sa žiaci 

nedopúšťali problémového či rizikového správania a po druhé aby sa nestali obeťou (napr. 

šikanovania, kygroomingu a pod.).  
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Resumé 

The study deals with the current situation of pupil´s problem behaviour prevention at primary 

and secondary schools. The author points out the necessity to professionalise the processes of 

prevention at primary and secondary schools with special regard to the activities of the social 

pedagogue, which is allowed by a number of legislative norms. Social pedagogues working in 

Slovak elementary and secondary schools carry out primary and secondary prevention, deal with 

pupils´ problem behaviour, screen for threatened pupils, provide counselling, actively work with 

pupils from socially disadvantaged environment, co-operate with teachers, pupils´ parents and 

with specialists. 
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Školský sociálny pedagóg v Slovenskej republike - 

teoretické rozpracovanie a praktické uplatnenie 
                                                     

Zlatica Bakošová 

 

 

Anotácia: Príspevok pozostáva z dvoch častí. Prvá časť je orientovaná na teoretické 

východiská sociálnej pedagogiky, stav rozpracovanosti sociálno pedagogickej teórie 

v pojmoch sociálny pedagóg a školský sociálny pedagóg, v oblasti cieľových skupín 

sociálneho pedagóga a kompetencií školského sociálneho pedagóga. Druhá časť sa zameriava 

na zavádzanie profesie sociálneho pedagóga do škôl, na systém v činnostiach, ktoré vykonáva 

v súlade so svojimi kompetenciami. Súčasťou tejto časti je zmienka o zásahu  iných 

odborníkov do  tvorby štandardov sociálneho pedagóga v škole, čo by malo podnietiť 

diskusiu  pre odborníkov sociálnej pedagogiky a decízne orgány.  

Kľúčové slová: sociálny pedagóg, kompetencie, školský sociálny pedagóg, cieľové skupiny, 

činnosti školského sociálneho pedagóga  

 

I. Teoretické východiská vednej disciplíny sociálna pedagogika  

Sociálna pedagogika sa postupne etablovala od 90. rokov 20. storočia do súčasnosti ako vedná 

disciplína, pochádzajúca z vedného odboru PEDAGOGIKA. Jej teoretické východiská sú 

odvodené od nemeckej (Nohl, Baumarová), poľskej sociálnej pedagogiky ( Radlinská, 

Wroczynski) a nadväzujú tiež na teoretické východiská pedagógov a sociológov českej a 

slovenskej teoretickej, praktickej a empirickej školy (Bláha, Přadka, Čečetka, Baláž). Kým 

nemeckí autori zdôrazňovali pomoc prostredníctvom výchovy, poľskí autori zase 

zvýrazňovali vplyv sociálneho prostredia na človeka, kompenzáciou a profylaxiou. Českí a 

slovenskí autori preukazovali vplyv sociálneho prostredia na človeka a jeho výchovu, nielen 

podmienenosť osobnosti biologickými a psychologickými vplyvmi.  

Posledné roky vplývajú na rozvoj sociálnej pedagogiky v SR aj preklady škandinávskej 

sociálnej pedagogiky najmä švédskej (Eriksson, Makstróm, 2009) a dánskej sociálnej 

pedagogiky (Jensen, Hansen, 2008). Stav poznania sociálnej pedagogiky v škandinávskych 

krajinách je orientovaný na zabezpečenie stability, poriadku a normalizácie a tiež na  

výchovu. Výchova má zabezpečiť, aby sa deti a mládež (aj ostatné cieľové skupiny) naučili 

zvládnuť výzvy, ktoré sú spôsobené následkom sociálnej dezintegrácie. Táto myšlienka 

“naučiť deti a mládež zvládnuť výzvy spôsobené sociálnou dezintegráciou” osobitne platí pre 

našu spoločnosť v období  pandémie covidu od maraca 2020 a pretrváva do súčasnosti.  

Ak sa chceme v nasledujúcom texte venovať školskému sociálnemu pedagógovi, dovolíme si  

obrátiť pozornosť k teoretickému rozpracovaniu sociálneho pedagóga, k jeho kompetenciám, 

k obsahu činností, k pracovným metódam. Tiež k tomu, s kým v škole najviac spolupracuje 

okrem učiteľov, kde sú hranice jeho kompetencií s inými odborníkmi, či existujú vypracované 

štandardy jeho práce v školách a k ďalším otázkam, ktoré z toho vyplývajú. 

 

1.1. Teoretické rozpracovanie pojmov – sociálny pedagóg,  školský sociálny 

pedagóg  

Odbornú charakteristiku, kto je sociálny pedagóg, teoretické rozpracovanie jeho kompetencií 

bolo v Slovenskej republike prvý raz rozpracované v roku 2004 v Bratislave, na FiF UK na 

konferencii Sociálny pedagóg. Zborník z konferencie vyšiel vo vydavateľstve UK v roku 

2006. Sociálny pedagóg bol charakterizovaný (Bakošová, 2004, 2006) ako absolvent odboru 

sociálna pedagogika, pedagogika so špecializáciou sociálna pedagogika. Je to odborník, 

ktorého všeobecné kompetencie spočívajú v pomoci deťom, mládeži a dospelým, v situáciách  
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narovnania deficitu socializácie a hľadania možnosti zlepšenia kvality života detí, mládeže a 

rodín, prostredníctvom výchovy, vzdelávania, prevencie, intervencie a poradenstva.  

Teoretické rozpracovanie kompetencií sociálneho pedagóga sme ponúkli na diskusiu pred 

vedeckú obec teoretikov sociálnej pedagogiky (Bakošová, 2006). Postupne na nami vytvorené 

kompetencie nadväzovali ďalší autori: Emmerová, 2007, Niklová, Kamarášová, 2007, Határ, 

2010, Zemančíková, 2010 a Zákon o pedagogických zamestnancoch škôl č. 245 z roku 2008.   

Z uvedených monografií, štúdií, vedecko-výskumných statí možno konštatovať, že v ďalšom 

smerovaní o kompetenciách sociálneho pedagóga sa ujali kompetencie z roku 2004. In: 

Bakošová, (2006) a to: kompetencia výchovy a vzdelávania, kompetencia prevencie, 

poradenstva, prevýchovy, intervencie a manažmentu. K uvedeným kompetenciám pridal 

Határ (2010) diagnostickú, prognostickú, profylaktickú, terapeutickú, kooperačnú, 

komunikačnú, integračno-kompenzačnú, facilitátorskú, sociálno-pedagogicko-výcvikovú 

a vedecko - výskumnú. Toto autorovo rozšírenie kompetencií sociálneho pedagóga súvislo so 

zákonmi MŠ a to č. 245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní, a so Zákonom č. 448/2008 z. z. o 

sociálnych službách a tiež so Zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch, Z.z. 138/2019.   

V ďalších monografiách autorov Emmerová (2006) sa spomína činnosť sociálneho pedagóga 

v základných a stredných školách. U rovnakej autorky Emmerová, (2007) sme sa stretli s 

rolou sociálneho pedagóga v škole pri riešení sociálnopatologických javov, či pri zdôraznení  

potreby profesionalizovať rolu sociálneho pedagóga v škole (Emmerová, 2008).   

 Bakošová, (2009) v zborníku FiF UK  prináša teoreticko-empirické reflexie  sociálneho 

pedagóga v škole. V ďalších prácach Bakošová (2011, 2013, 2016, 2017) a na konferenciách 

Socialia (2016, 2017, 2018) uvádza sociálneho pedagóga ako odborníka pri zlepšovaní kvality 

života detí a mládeže, pri činnosti s cieľovými skupinami, pri poradenstve a prevencii, pri 

výchove obetí náslia k rezilientnému správaniu sa, či pri pomoci riešiť sociálne narušené 

správanie žiakov.   

Pozornosť sociálnemu pedagógovi v škole venujú aj autorky: Bizová, Neslušanová (2010), 

ktoré  zvýrazňujú  najmä intervenciu sociálneho pedagóga v škole.  

Prvý raz v podmienkach Slovenskej republiky sa pojem “školský sociálny pedagóg” objavil v 

dizertačnej práci V. Zemančíkovej ( 2010 ),  ktorá skúmala sociálneho pedagóga v 

nemeckých  školách a toto pomenovanie preniesla do nášho školského prostredia ako 

výstižnejšie.  

Na jej pomenovanie nadviazali autorky Emmerová, Hroncová (2013), ktoré usporiadali 

konferenciu na tému sociálneho pedagóga v škole, kde následne uvádzajú mnohí  absolventi 

PF UMB Banská Bystrica, odboru sociálna pedagogika svoje praktické skúsenosti. Patria k  

nim Niklová, (2009), ktorá sa zamerala na prevenciu drogových závislostí v škole. Ďalej 

Kamarášová (2013), ktorá ponúka program prevencie šikanovania, Kropáčová (2013) ktorá sa 

orientuje na poradenstvo.    

Ako vidieť, z vedeckej pedagogickej obce je dosť podnetov pre rolu sociálneho pedagóga v 

škole a k jeho kompetenciám, alebo  sa uplatňuje pomenovanie školský sociálny pedagóg.  

 

1.2. Cieľové skupiny sociálnej pedagogiky  

Pre činnosť školského sociálneho pedagóga je dôležité vedieť a poznať, s ktorými cieľovými 

skupinami má sociálny pedagóg pracovať. Ako sme uviedli v roku 2004, 2006, sociálny 

pedagóg pracuje so žiakmi, učiteľmi a rodičmi. Do roku 2020 sa ukázal celý rad cieľových 

skupín.  

Hroncová, Emmerová (2013)  uvádzajú, že v prevencii sociálno patologických javov sú 

dôležité cieľové skupiny: žiaci základných  a študenti stredných škôl, jednotlivci, skupiny, 

rodičia. 
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Bakošová (2016) na konferencii Socialia (2015) sa odvoláva na to, že sociálny pedagóg v 

škole môže pracovať so zdravou, aj s ohrozenou  populáciou detí a mládeže.  

K zdravej populácii zaradila deti a mládež mimoriadne nadaných a talentovaných, deti a 

mládež s nerozvinutými sociálnymi schopnosťami, deti a mládež, ktorí sú silne ovplyvnení 

médiami a sociálnymi sieťami.  

K ohrozenej skupine detí a mládeže zaradila deti a mládež, ktoré stratili biologických 

rodičov, alebo sa o nich biologickí rodičia nestarajú, deti a mládež, ktoré žijú iba s jedným 

rodičom (smrť toho druhého, rozvod, či rozhodnutia matky ostať slobodnou matkou).  Ďalej 

sem patri deti a mládež, ktorí pochádzajú zo sociálne a kultúrne nepodnetného prostredia, deti  

a mládež, ktoré sú zanedbávané, zneužívané a týrané jedným z rodičov. Skupina detí s 

výchovne problémovým správaním, deti a žiaci, ktorí vynechávajú školskú dochádzku. Deti a 

mládež, ktorí sa stali obeťami násilia v škole. Deti a mládež, ktorí v škole porušujú školský 

poriadok. Deti a mládež, ktorí sa dopúšťajú  krádeží. Deti a mládež, ktorí požívajú v škole 

alkohol, drogy. Deti a mládež so zdravotnými problémami.  

Cieľové skupiny sú podľa Emmerovej (2013) aj deti a mládež: s rizikovým správaním, ktorí 

používajú moderné technológie a v dôsledku nich sa správajú rizikovo, ktorí v správaní 

prejavujú extrémizmus, ktorí využívajú rizikové športy,  ktorí prejavujú nevhodné správanie v 

doprave.  

Po objasnení teoretických východísk uvádzame praktickú časť, ktorej obsahom bude  náčrt 

činností školského sociálneho pedagóga vo vzťahu k cieľovým skupinám, činnostiam a 

vyplývajúcim z jeho kompetencií v škole, jeho spoluprácu s inými odborníkmi.  

 

II. Praktická činnosť školského sociálneho pedagóga  

Praktické zavedenie profesie sociálneho pedagóga/ školského sociálneho pedagóga do 

základných i stredných škôl umožnili zákony, ktoré sme uviedli v teoretickej časti. Zákon č. 

245/ 2008, Zákon č.317/2009, Zákon č. 138/2019.  

Praktické činnosti uvádzame na základe charakteristiky  uvedených činností vybraných 

sociálnych pedagógov, ktorí prezentujú na web. stránkach škôl svoje poslanie a aktivity.  Ide 

o školy: ZŠ Bratislava, Za kasárňami, Súkromná stredná odborná škola – Ružinov, ZŠ s 

materskou školou Liptovský Mikuláš, ZŠ Brusno, ZŠ Kežmarok a iné.  

Na základe charakteristík sme urobili systém, aby sme sprehľadnili cieľové skupiny 

a následne aj aktivity, ktoré vychádzajú z kompetencií sociálneho pedagóga.   

Súčasťou našej analýzy budú aj skúsenosti autorky s praxou študentov FiF UK Bratislava, 

odboru Pedagogika na praxi Odbornej praxi s dôrazom na činnosť sociálneho pedagóga v 

CPPSaP Bratislava, Vajnorská 98, Súkromné poradenské centrum Kory v Bratislave.  

Poslednou metódou zberu údajov boli rozhovory so sociálnymi pedagogičkami zo 

stredoslovenského kraja, ktoré hovorili o profesii, o problémoch na školách pri poznávaní 

činnosti sociálneho pedagóga učiteľmi a inými odborníkmi. Potvrdzuje to aj štúdia 

Zemančíkovej z roku 2010.  

Schéma č. 1, ktorú uvádzame, prezentuje, s ktorými  cieľovými skupinami pracuje školský 

sociálny pedagóg: 
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Bakošová, Z.2021, Cieľové skupiny školského sociálneho pedagóga                     

 

Cieľové skupiny podľa schémy č. 1 tvorí ZDRAVÁ a OHROZENÁ populácia detí 

a mládeže. 

Vo vzťahu k zdravej populácii by mal školský sociálny pedagóg venovať pozornosť kvalite 

ich života, životnému štýlu. Osobitnú pozornosť by mal venovať deťom mimoriadne 

nadaným a talentovaným a to pozornosť v monitorovaní ich emocionálno-afektívnej 

stránke. Aby deti, ktoré majú nerovnomerný vývin a prudko sa rozvíjajúcu racionálnu stránku 

vedeli vyjadriť emócie, zvládať ich a primerane reagovať v emocionálne náročnej situácii.  

Úlohou školského sociálneho pedagóga je zabezpečiť deťom pomoc prostredníctvom 

výchovy.   
Deti s nerozvinutými sociálnymi kompetenciami. Ide o deti, ktoré  nemajú ani genetické 

predpoklady, ani podnetnú rodinu v tom, ktorá by u nich utvárala zrozumiteľnú komunikáciu, 

kooperáciu so spolužiakmi. Tieto deti nenavštevujú ani voľno časové aktivity, ktoré by im 

umožnili rozvoj kamarátskych vzťahov a tak aj sociálne kompetencie ako schopnosť 

komunikovať, kooperovať, reagovať.  

Deti zo sociálne znevýhodneného rodinného prostredia. Dnes už nepatrí celá rómska 

rodina  a rómske deti  k najzaostalejšej skupine. Vďaka uvedomelosti, vzdelaniu ale aj vďaka 

zamestnanosti mnohých rómskych rodičov je životná úroveň u týchto rodín vyššia. Ich deti 

navštevujú školu, záujmové aktivity. No existujú aj Rómovia žijúci v osadách, ktorých 

prostredie je málo podnetné a neumožňuje ich deťom zodpovedajúci rozvoj. Úlohou 

školského sociálneho pedagóga je okrem iného monitorovať ich talent, predpoklady, 

ŠKOLSKÝ SOCIÁLNY PEDAGÓG 
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zručnosti. Cez ich silné stránky je možné poznať ich a socializovať, vzdelávať a vychovávať 

v škole. Podobne to platí aj pre deti z chudobného, málo podnetného prostredia. Školský 

sociálny pedagóg má možnosť kompenzovať ich nízku mieru podnetnosti v rodine knihami, 

pomôckami, hračkami od detí, ktoré majú presýtené podnety v rodine. Dobrovoľné zbierky 

môžu byť súčasťou ich spoločných aktivít a učenia sa robiť dobro iným.  

Osobitnú skupinu detí bez biologických rodičov tvoria deti v adopcii, pestúnstve, 

a v profesionálnej rodine. Deti môžu prejavovať frustráciu z neprítomnosti biologických 

rodičov, v správaní sa môžu javiť ako príliš utiahnuté alebo predvádzajúce sa. V dôsledku 

nedostatku citových a interakčných vzťahov založených na partnerstva a akceptácii sa môžu 

utiekať k nežiaducim aktivitám – porušovať normy, školský poriadok a pod.  

Ohrozená skupina detí   

Deti znevýhodnené rozvodom rodičov, smrťou jedného rodiča, alebo rozhodnutím 

matky stať sa slobodnou matkou. Školský sociálny pedagóg monitoruje deti s uvedeným 

problémom v škole. Zisťuje a veľmi diskrétne narába s informáciami, či ide v rodine dieťaťa 

o začiatočnú alebo o dlhotrvajúcu fázu.  Dbá o ich pohodu/ nepohodu, jej vplyv na výkon 

a učenie sa. Spolupracuje s učiteľmi, vysvetľuje citlivosť detí na domácu situáciu a spolu 

hľadajú účinné programy a aktivity, ktoré by pomohli deťom k ich stabilite osobnosti.  

Deti zanedbávané, zneužívané a týrané v škole majú náročné postavenie. Správajú sa 

odlišne – utiahnuto, placho, plačlivo. Alebo naopak – agresívne, útočne. Ich dôvera voči 

autoritám je naštrbená vlastnými rodičmi. Hľadať a kompenzovať bolesť a rany, ktoré zažili 

v rodine je veľmi smutné. Školský sociálny pedagóg hľadá aktivity, ktoré by deti rozveselili, 

dodali im stratenú sebadôveru.  

Deti a mládež, ktoré majú narušené správanie sa a porušujú normy. Sociálny pedagóg 

monitoruje ich správanie, začleňuje ich do programu na pochopenie, noriem, zákonov 

v spoločnosti, v rodine, škole, v rozličných inštitúciách. Často ide opäť o skupinu detí 

a mládeže, ktoré nedostávajú dobrý príklad pravidiel, noriem v rodine a preto vytvárajú 

konflikty spojené s porušením školského poriadku. Objektívny môže byť rozhovor 

o dôsledkoch správania sa: pokuta, verejné pokarhanie, zhoršená známka alebo umiestnenie 

do nápravno-výchovných zariadení a väzenia. Účinná však môže byť dôvera v zmenu 

správania. 

Deti ohrozené násilím v škole. Násilie v škole môže mať skrytú podobu. Býva odrazom 

nevhodnej atmosféry školy, odrazom vzťahom medzi  vedením školy a učiteľmi. Preto ej 

vhodné okrem individuálnej situácii objektívne posúdiť aj tieto okolnosti. Osobitnú pozornosť 

by mali venovať školskí psychológovia aktérom násilia. Obete násilia, s ktorými pracuje 

sociálny pedagóg je potrebné monitorovať, zistiť dôvody, prečo sa stali obeťou a učiť ich 

rezilientnému správaniu sa. Obete boli spočiatku deti s odlišným výzorom, správaním. 

V súčasnosti sa obeťami násilia stávajú aj iné deti. Tým ako stúpa agresivita v médiách, 

v spoločnosti, odráža sa tento vplyv aj na deťoch v škole. Rezilientné správanie možno 

zabezpečiť modelovými situáciami, v ktorých si zahrá dieťa rolu agresora a obete. Obeť sa 

učí hovoriť „nie“, stačilo, nemám z Teba strach.  

Deti ohrozené médiami a sociálnymi sieťami Počítače, tablety, smartfóny,  FB, instagram 

a ďalšie sú moderné technológie, ktoré majú svoje pozitíva. Ponúkajú informácie, 

zaujímavosti, pohotovú komunikáciu, spojenie sa so svetom, zábavu, hry. Ich obsahové 

súčasti sú však z hľadiska výchovy ohrozujúce psychiku detí a mládeže: násilie, ponúkajú 

imaginárny svet postavy, interakcie a preto sú negatívne. Pre mnohých rodičov je to, že ich 

dieťa je pripojené na PC  je pohodlné, že sa mu nemusia venovať. Mnohí rodičia sa trápia, 

svoje deti orientujú na iný druh záujmu. No žiaľ, sú aj takí, ktorí si nevedia poradiť s deťmi. 

Preto sú veľmi dôležité pravidlá, o tom, koľko času a akým obsahom sa môžu deti venovať na 

PC. Pravidlá by mali rodičia a deti vytvárať spoločne. Platí tu osobitné pravidlo“ menej 

zakazovať, viac diskutovať.    
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Deti ohrozené sociálno-patologickými javmi (alkohol, drogy). Za ohrozenú skupinu detí 

a mládeže považujeme deti, ktoré dostávajú príklad v rodine. Rodičia, alebo jeden z nich 

často pravidelne požívajú alkohol. O týchto zvyklostiach sa samozrejme škola, učitelia, iní 

zamestnanci ťažko môžu dozvedieť. Až keď sa objaví skupina žiakov na výletoch, 

exkurziách, mimoškolských činnostiach mladý človek, ktorý sa správa vo vzťahu k alkoholu 

veľmi obratne, učitelia, sociálny pedagóg zistí, že okrem toho, že si mladí ľudia chcú 

potvrdzovať svoju „dospelosť“, zistia že je za tým často silný príklad v rodine. Je vhodné 

diskutovať s odborníkom na tému: škodlivosť, dôsledky požívania alkoholu. Vhodný je film 

a diskusia o ňom na tému dôsledkov požívania alkoholu, resp. Podobne ide o kontakt 

mladých ľudí s drogou. Túžba vyskúšať, zažiť niečo iné je spojená aj s odvahou mladého 

človeka. Niekedy odvaha a bezhraničné skúšanie vedú k závislosti. Tu je potrebné, aby bol 

sociálny pedagóg na strednej škole tým, kto sprostredkuje mladému začiatočníkovi 

ambulantného, odborníka, prípadne odborníka zo zariadenia na liečbu závislostí.    

 
Schéma č. 2 

  

                                

Bakošová, Z. 2021  

          

Činnosti školského sociálneho pedagóga podľa kompetencií  

Hry a aktivity. Už J. A. Komenský v 17. stor. upozorňoval na to, že škola má byť hrou. Aj 

hrou a prostredníctvom hry sa učíme. Najmä aktivity, ktoré môže ponúknuť žiakom školský 

sociálny pedagóg môžu pomôcť žiakovi v sebapoznávaní (Poznaj sám seba). Hry zamerané 

na komunikáciu – Rétorické cvičenia, hranie rolí v pedagogických situáciách, to všetko môže 

pomôcť deťom spoznať a zlepšiť komunikačné schopnosti.  

Poradenstvo poskytuje školský sociálny pedagóg  žiakom, učiteľom, rodičom a ich 

zákonným zástupcom. Žiaci, deti sa ocitnú rôznych životných situáciách. Deti sa nevedia 

otvoriť dospelým, preto vhodným prostriedkom na to môže byť anonymná schránka, do ktorej 

môžu vpisovať situácie a udalosti, ktoré ich trápia. Školský sociálny pedagóg sám, alebo za 

pomoci iných odborníkov môže hľadať metódy, využiť svoje kompetencie, čo urobiť pre 

pomoc.   

Prevýchovné činnosti sú aktivity, metódy a kompetencie, ktoré školský sociálny pedagóg 

využíva u skupiny, ktorá mnohé stráda: názory, hodnoty, spoločenské správanie, etiketu, či 

hygienické návyky. Názory nemá dieťa, mladý človek, ktorý nedostal šancu v živote na ich 



Pedagogika a andragogika  I. (vedy o výchove a vzdelávaní)  

 

163 

 

utváranie. Hodnoty – môže ísť aj deti z materiálne dobre zabezpečených rodín. Tieto deti 

nevnímajú hodnotu života, zdravia, rodiny, priateľstva, vzdelania, viery za dôležité. 

Dôležitejšie pre nich je „mať“. Preto uvedenú skupinu treba vzdelávať a zároveň u nich 

utvárať nové návyky v myslení a konaní. Prevýchova je náročnejšia ako výchova.  

Preventívne aktivity a preventívne programy 

 Školský sociálny pedagóg by mal pracovať ako tvorivý kreatívny odborník, ktorý využije 

ponuku rozličných programov a upevní v nich výchovný zámer. Prevenciou sa snaží 

predchádzať vzniku nežiaducich javov. Zdravá škola – ponúkať deťom možnosť výberu 

zdravého životného štýlu, kvality života, ktorá obohacuje plnohodnotnú osobnosť.   

Na elimináciu nevhodného správania bol PZ SR utvorený program „Správaj sa normálne“.  

Okrem vhodného cieľa je možné modifikovať tento projekt na „Vhodné a nevhodné 

správanie“. Ide o to, aby mali deti a mladí ľudia možnosť voľby,  aby sa naučili 

zodpovednosti a znášania dôsledkov  za zvolené správanie.  Prevenciu možno zamerať na to, 

čoho je v škole, v spoločnosti, v regióne nežiaduce. Napr. program „ Prečo povedať droge 

nie“, „Ako povedať droge nie“, či ďalšie iné majú eliminovať nežiaduce javy a znížiť záujem, 

či sympatiu detí k nim.  

Ide o námety pre prevenciu. V poslednom období ich pribudlo veľké množstvo. Uvádzajú ich 

autori napr. Bendl, 2003, Čech, 2011, Bieleszová, 2012, Rosová, 2018 a ďalší.  

 

Záver  

 

Kto riadi  činnosť školských sociálnych pedagógov v škole? V záverečnej časti príspevku 

chceme pripomenúť, že od skončenia magisterského štúdia si sociálni pedagógovia hľadajú 

svoje miesto v škole, či v iných inštitúciách. Vysokoškolské štúdium im poskytlo teoretické, 

historické poznatky, empirické a praktické skúsenosti. Ako majú na školách postupovať, kto 

ich bude organizačne, obsahovo a metodicky riadiť, to sú otázky otvorené. Organizačne 

spadajú pod vedenie školy, obsahovo vychádzajú z monografií svojich vysokoškolských 

pedagógov zo sociálnej pedagogiky,  

Na pomoc môže slúžiť aj organizácia Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV a v nej 

Sekcia sociálnej pedagogiky, ktorá združuje vysokoškolských a stredoškolských pedagógov, 

ktorí prednášajú sociálnu pedagogiku. Sekcia vytvorila množstvo diskusných stretnutí, 

workshopov, monografiu: Teórie sociálnej pedagogiky, Terminologický výkladový slovník 

zo sociálnej pedagogiky, stredoškolskú učebnicu a pracuje na ďalších projektoch.  

Metodické riadenie sociálnych pedagógov  však ostáva na nich samotných a na ich 

tvorivosti. Táto štúdia má slúžiť sociálnym pedagógom v praxi. Tiež inštitúciám, ktoré sa 

snažia „ vniknúť do riadenia“ školských sociálnych pedagógov v praxi. Napr. odborníci 

psychológie z VÚDPaP  iniciujú činnosť školských sociálnych pedagógov. Nepoznáme 

úmysel týchto odborníkov, ale pýtame sa, či by bolo možné, aby odborník sociálnej 

pedagogiky riadil činnosť psychológov? Resp., právnik riadil ekonómov? Nepoznanie vedie 

aj k takým činom. My sa od nej dištancujeme a prosíme, aby táto iniciatíva bola ponechaná 

tvorcom a realizátorom obsahu sociálnej pedagogiky.  Každá vysoká škola má svoje štúdium 

sociálnej pedagogiky, svojich absolventov. Preto je na mieste, ak spolu komunikujú a za 

podpory a pomoci hľadajú uplatnenie, kooperáciu, spoluprácu s inými odborníkmi v prospech 

detí a mládeže. Veríme, že decízne orgány si túto odbornú nepresnosť nechajú vysvetliť 

a vnesú do nej poriadok.  
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Resumé 

There are two parts of the article. First part focuses on theory of social pedagogy, status of 

progress of social pedagogy theory in terms of social pedagogue and school social pedagogue 

and the status of progress of pedagogical theory in the competency field. The second part is 

mainly about gradual implementation of social pedagogue profession to schools and to main 

activities that social pedagogue performs in guidance with his competencies. Article also 

refers to mixture of various fields of management that interfere with standard creation at 

schools. Towards the end we would like to discuss various open questions for experts and 

decisive organizations.  
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Činnosti sociálního pedagoga na základní škole. Zkušenost z České 

republiky 

 

Miroslav Procházka, Alena Paroubková, Nikola Počtová  

 

 

Anotace: Příspěvek sleduje problematiku uplatnění sociálních pedagogů v českých 

základních školách. Autoři se věnují situaci v České republice v kontextu vymezování profese 

sociálního pedagoga, komentují také stručně legislativní aspekty dané problematiky. Značnou 

část příspěvku věnují reflexi zkušeností s uplatněním profese sociální pedagoga ve škole. Jsou 

představeny soubory činností, které sociální pedagog v podmínkách základní školy realizuje. 

Následně autoři formulují představu o kompetencích sociálního pedagoga ve vztahu 

k přípravě zvládání jeho role ve škole.  

 

 

Úvod 

  Nejen díky inkluzivnímu vzdělávání se ve školní praxi stále více setkáváme s žáky ze 

sociálně a kulturně odlišného prostředí, s žáky s psychickými obtížemi, zdravotními 

omezeními, s problémy v oblasti rizikového chování nebo přímo s projevy rizikového 

chování. Narůstá tím objektivně větší potřeba preventivních a dalších výchovně rozvojových 

aktivit na základních školách a to přináší nové nároky na zvládání vzdělávací a výchovné role 

školy. Tato situace vyžaduje intenzivní spolupráci mezi jednotlivými výchovnými a 

pedagogickými odborníky na každé jednotlivé škole, především pak v rámci tzv. Školních 

poradenských pracovišť, která vznikla na každé škole v rámci vytváření podmínek pro 

realizaci inkluzivního vzdělávání. V posledních letech je tak díky výše uvedeným okolnostem 

novým úkolem školy i učitelů reagovat na specifické potřeby začleňovaných žáků a zvládat 

práci se stále rozmanitějšími dětskými kolektivy.  

  V příspěvku jsou proto zahrnuty i zkušenosti, které v praxi jako sociální pedagog 

učinila spoluautorka textu. Její čtyřletá praxe na městské základní škole znamená pravidelné 

reagování na rizikové projevy v chování žáků této školy, se kterými se ze své pozice denně 

setkává, dlouhodobě pracuje, komunikuje a spolupracuje s jejich vyučujícími, výchovnými 

poradci, metodiky prevence, a společně se snaží žákům jejich vzdělávání přiblížit, zpřístupnit, 

umožnit. Není pochyb, že se jedná o velmi silné aktuální pedagogické téma.  

 

1 Vymezení profese sociálního pedagoga 

  Různí autoři využívají mnoha různých výkladů sociální pedagogiky, předkládají její 

různé priority, předměty zájmu či směry. Navíc se sociální pedagogika formuje v každé zemi 

mírně odlišným způsobem, existují místní, národní tradice a směry. Tato odlišná pojetí se 

pokouší Bakošová (2008, s. 19) zpřehlednit v následujícím rozdělení: pedagogika prostředí (s 

cílem objasňovat vztahy výchovy a prostředí), pedagogika zkoumající otázky výchovy člověka 

(s cílem zabývat se výchovou a právy na výchovu pro všechny), pedagogika, která chápe 

výchovu jako pomoc všem věkovým kategoriím a pedagogika, která se zabývá odchylkami 

sociálního chování.  

  Perspektivy profesního uplatnění sociálního pedagoga vycházejí z rozmanitého 

obsahového pojetí sociální pedagogiky. Mnohočetnost cílů a rozmanitá pojetí jeho 

obsahových priorit předznamenává jak značnou šíři oboru, tak široké pole působnosti 

sociálního pedagoga. To je jistě výhodou na trhu práce, kdy se, podle našich zkušeností, 

sociální pedagogové uplatňují v oblastech sociální práce, vychovatelství, v ústavní péči, 
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penitenciární péči, volnočasové výchově, humanitární oblasti, ale také v rezortu ministerstva 

vnitra (Vaněčková, Procházka, 2015).  

  Uplatnění sociálního pedagoga v rezortu školství v České republice naráží na řadu 

bariér. Prví bariérou může být reálné zajištění jeho optimálního a na specifických 

kompetencích založeného sociálně pedagogického působení ve škole. Má-li být jeho práce 

s žáky a rodiči onou účinnou pomocí, o které hovoří Bakošová (2008), má-li se stát platným 

členem školního poradenského pracoviště, musí být schopen koordinované podpory učitelům, 

být jejich plnohodnotným partnerem. Jeho profesionalita projde „testem“ prokázání účinné 

podpory zaměřené na ostatními učiteli identifikované problémové žáky a problémové 

kolektivy, tedy na žáky, třídní kolektivy, se kterými si začínající i zkušení pedagogové často 

nevědí rady (Vítečková, 2019). Klíčová tedy bude jeho schopnost komunikace a koordinace 

svých profesních činností s učiteli a ostatními profesemi ve škole (Tomková, Hejlová, 

Procházka a Najmonová, 2020). 

  Uspět ve škole s podporou a poradenstvím pro žáky různých věkových i sociálních 

specifik, pak bude znamenat porozumět prostředí, ze kterého žák přichází. Sociální pedagog 

ve škole musí rozumět situacím, v nichž se problémy každého žáka reprezentují. Pakliže 

adekvátně žákově situaci porozumí,  může se stát klíčovým prostředníkem mezi rodinou, 

školou a státní správou, získá příležitost výchovně a preventivně zasahovat do řešení 

problémů dítěte i jeho rodičů, kteří se často dostávají  do konfliktů s jednou nebo více 

z uvedených institucí. 

  Vzhledem k výše uvedenému se dá předpokládat, že kromě funkce vzdělávací, kterou 

plní škola, bude kladen stále větší tlak také na funkci výchovnou a socializační, která do 

nedávné doby byla spíše v pozadí školního vzdělávacího procesu. Lze se domnívat, že se i 

nadále budou prohlubovat sociální a ekonomické rozdíly ve společnosti a tím i mezi dětmi, 

mohou se zvyšovat počty dětí znevýhodněných sociálně, kulturně, mateřským jazykem, dětí 

integrovaných, dětí cizinců apod. Vzdělávací strategie 2030 (MŠMT, 2020) hovoří o 

narůstajících disproporcích v rovném přístupu ke vzdělávání.  Důležitým faktorem je také 

slábnoucí výchovná role rodiny a zvyšující se nároky v tomto směru na základní školu. Se 

všemi takovými dětmi může sociální pedagog souvisle, dlouhodobě, systémově pracovat.  

  Sociální pedagog může pracovat s jednotlivci, i se skupinami, preventivně i 

terapeuticky, v oblastech sociální pomoci i klimatu ve třídách, pracuje s žáky i vyučujícími. 

Klíčovou roli by měl sehrávat ve zlepšování inkluzivního prostředí a zabraňování školní 

neúspěšnosti. Asociace  vzdělavatelů v sociální pedagogice ve svém koncepčním dokumentu 

Náplň práce sociálního pedagoga v základní škole (2020) uvádí, že sociální pedagog může 

být důležitým činitelem pozitivního psychického a sociálního vývoje dětí v období základní 

školy.  

 

2 Legislativa fungování sociálního pedagoga 

  Bariérou v uplatnění sociálního pedagoga v českých školách je aktuálně také 

legislativní vymezení profese, které je obecně v rezortu školství velmi rigorózní a specifické. 

Sociální pedagog není dosud v České republice zařazen mezi pedagogické pracovníky ve 

smyslu zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Přitom situace ve školách a 

potřeba řešit celou řadu obtíží a situací přesahuje kompetence učitelů nebo školních 

psychologů (kolektiv autorů, AVSP, 2020). 

  Začlenění funkce sociálního pedagoga do fungování základní školy popisuje 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve svém dokumentu Operační 

program Výzkum, vývoj a vzdělávání, příloha č. 3 (MŠMT, 2020). Ve věcném výkladu šablon 

se na str. 63 uvádí, že: „Sociální pedagog není pedagogický pracovník, jeho náplní práce je 

vytvářet propojení mezi školou a jinými subjekty např. obcí, policií, státním zástupcem a 
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zdravotnickým zařízení. Součástí práce je poskytování mediace mezi školou, rodiči a 

uvedenými institucemi a pomoc s právními a sociálními otázkami.“ 

  V mnoha evropských zemích je přitom působení sociálního pedagoga běžnou součástí 

školního poradenského pracoviště. Pozitivní zkušenost s fungováním sociálních pedagogů ve 

škole nalezneme na Slovensku (Niklová, 2013, Dulovics, 2014, Hroncová, Emmerová a kol., 

2015, Hroncová a kol., 2020). Prezentované výsledky slovenských empirických šetření, ve 

kterých byly mapovány činnosti a oblasti uplatnění sociálního pedagoga ve školách, potvrdily 

jeho význam i reálný prostor, který se ve škole pro jeho uplatnění objevuje.  Dulovics (2014) 

např. dokládá pozitivní roli sociálního pedagoga při prevenci i řešení případů šikanování. 

Také Hroncová a Emmerová (Hroncová, Emmerová a kol., 2015) analyzují angažování 

sociálních pedagogů při řešení poruch chování, a to nejčastěji spojených s agresivitou žáka. 

Přehled oblastí, v nichž je sociální pedagog ve slovenských školách aktuálně zapojován, 

přináší Hroncová (2015). 

 

3 Zkušenosti s rolí sociálního pedagoga v české škole  

  Sociální pedagog zastává ve školním prostředí několik rolí, vstupuje do několika 

oblastí života školy. Jedná se o roli preventivní, kam může patřit např. realizace preventivních 

aktivit, zejm. prevence rizikového chování, dále pak role poradenská, zde se jedná o 

výchovné poradenství směřované k žákovi, ale i směrem k jeho rodině. Role podpůrná 

představuje především podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům 

z nepodnětného prostředí a také intervence a pomoc žákům v případě ohrožení sociálně 

patologickými jevy. Do vzdělávací role může patřit realizace různých projektů a aktivit nad 

rámec běžné výuky, funkci diagnostickou můžeme spatřovat v depistáži žáků ohrožených 

školním neúspěchem nebo rizikovým chováním. Ke všem těmto rolím samozřejmě patří také 

velmi důležitá spolupráce v rámci Školního poradenského pracoviště, ale i s dalšími 

institucemi, jako je např. Orgán sociálně právní ochrany dětí. 

  Mozaika činností sociálního pedagoga je velice široká a pestrá, relativně stále nová a 

neopakovatelná, tvořivá a původní. Střídají se činnosti vyžadující plnou aktivitu až po situace, 

kdy jde víceméně o přítomnost (např. noční služby v některých zařízeních). Jsou značné 

diference v proporcionalitě přímé a nepřímé výchovné práce (podle typu zařízení a 

pracovního zařazení).  Za dominantní lze pokládat činnost „klientského“ charakteru. (Kraus, 

Poláčková, 2001, s. 35). Dále Kraus s Poláčkovou uvádějí: Pracovní činnosti sociálního 

pedagoga mají souhrnně povahu výchovného působení ve volném čase, vytvářejí nabídky 

hodnotných volnočasových aktivit, poradenské činnosti na základě diagnostiky a sociální 

analýzy problému a životní situace (prostředí), v níž se vychovávaný nachází, dále povahu 

reedukační a resocializační péče a terénní práce (depistáž, screening). Z hlediska věkových 

kategorií jde o činnosti zaměřené především na děti a mládež, ale může jít o dospělé a lidi 

staré. 

  O rolích sociálního pedagoga na základní škole hovoří i MŠMT v Operačním 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, příloha č. 3 na str. 63: Sociální pedagog bude působit 

jako prostředník mezi základní školou a rodinou. Účinně pomůže žákům, jejichž rodiny 

nemají dostatečnou kapacitu pomoci s přípravou do školy a s motivací ke studiu. Poskytne 

pedagogům informace, týkající se zázemí žáků a problémů, což následně pedagogům pomůže 

zvolit vhodný přístup k žákovi. (MŠMT, 2020) 

  V další části příspěvku představujeme reflexi činností a úkolů, které ve své čtyřleté 

praxi na základní škole vykonávala spoluautorka příspěvku. V rámci sebereflektivního deníku 

zaznamenávala v průběhu školního roku vykovávané činnosti, které následně kategorizovala a 

třídila. V následujícím přehledu uvádíme jednotlivé kategorie, seřazené podle frekvence 

výskytu a doplněné autorčiným komentářem ze sebereflektivího deníku. Sociální pedagožka, 

a spoluautorka tohoto textu A. Paroubková, svou školu charakterizuje takto: 
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  Jako sociální pedagog působím na městské základní škole, která se nachází na 

předměstí se sídlištní zástavbou. Nejedná se o výběrovou nebo specificky zaměřenou základní 

školu. Žáci jsou sem přijímáni na základě svého trvalého bydliště. Základní škola postupuje 

podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“. Mezi hlavní priority tak patří vést 

žáky k samostatnosti, tvořivému myšlení a logickému uvažování. Tato základní škole se 

dlouhodobě snaží být průkopníkem v moderním vybavení školy, ať už v oblasti IT techniky, 

tělocvičen, ale vybavení odborných učeben. Škola nyní disponuje nejmodernějšími učebnami 

pro přírodovědné předměty, fyziku, chemii apod. Do školy v tomto školním roce dochází asi 

850 žáků a pracuje zde 60 učitelů. Od roku 2014 funguje na škole Školní poradenské 

pracoviště v rozšířeném složení, zahrnuje tak kromě výchovných poradců a metodiků 

prevence také školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a školní 

asistenty. Představitelé školního poradenského pracoviště se tak snaží pracovat na efektivních 

preventivních aktivitách, zachycení možných patologických jevů hned v počátcích a rychlém 

řešení vzniklých situací.  

 

a) Preventivní činnosti 

V oblasti preventivní se ve škole věnuji besedám se žáky na aktuální témata. Besedy probíhají 

s celou třídou, nejlépe v rámci třídnické hodiny, občanské výchovy apod. Jedná se o 2-3 

hodinové bloky, do kterých se žáci musí aktivně zapojovat, nejedná se tedy o přednášku, ale 

spíše zážitkový tematický blok. Probíraná témata mohou být bezpečnost na internetu, rizika 

závislostí, metody efektivního učení, nácvik mluveného projevu, podpora třídního kolektivu, 

kariérové poradenství, asertivita a chování ve třídním kolektivu, zvládání stresu, nebo 

sociometrie. Tato témata a činnosti vznikaly na základě požadavků od třídních učitelů, kteří 

považovali danou oblast za důležitou a požadovali rozvoj těchto schopností žáků.  

  Z výše uvedeného je patrné, že ačkoli je ve škole ustanovena funkce metodika 

prevence rizikového chování, který odpovídá za přípravu a koordinaci preventivních 

programů ve škole, je sociální pedagog vnímán jako reálná „pracovní síla“, která může 

výrazně přispět k uskutečňování naplánovaných aktivit. Situace s realizací prevence 

v českých školách je přitom předmětem dlouholeté diskuse a koordinace preventivních 

činností není efektivně řešena (Procházka, Vítečková, Gadušová, 2016). 

 

b) Činnosti zaměřené na ekonomicky slabé rodiny 

K činnostem zaměřeným na ekonomicky slabé rodiny řadím zajišťování obědů pro děti. Na 

naší škole se jedná o aktivitu a spolupráci s nadací Women for women. Tato nadace dotuje 

obědy dětem z ekonomicky slabých rodin, často kde dítě žije jen s jedním rodičem-

samoživitelem nebo s prarodiči. Nadace požaduje krátký popis situace v rodině a na základě 

těchto informací poskytne finanční dotaci školní jídelně ve výši školních obědů. Na naší škole 

jsme tímto způsobem podpořili v tomto školním roce 15 dětí. 

Činností na podporu ekonomicky slabých rodin jsou také konzultace a přímá pomoc a 

podpora. Může se jednat o pomoc při sjednávání dávek, administrativě, možnosti trávení a 

náplně volného času apod.  

Setkáváme se také s tím, že dítě nemá potřebné oblečení a také i školní vybavení, jako jsou 

bačkory, aktovka, vybavení na výtvarnou výchovu, tenisky do tělesné výchovy apod. Pro tyto 

děti se snažím zajistit starší vybavení. 

  Autorka ve své reflexi podtrhuje zkušenost s aktivním poskytováním sociální opory 

žákům a rodinám ze sociokulturně odlišného prostředí. Inaugurace sociálního pedagoga do 

školního poradenského pracoviště je jedním z elementů udržení rovného přístupu ke 

vzdělávání v české republice.  
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c) Činnosti související s řešením rizikového chování 

Je celá řada rodin, která má obtíže s výchovou svých dětí, chybí zde komunikace a podpora ze 

strany rodičů. Často se jedná o rodiče, kteří sami pochází z takových rodinných poměrů. 

Obzvláště nyní, kdy se děti učí distančně, je podpora a pomoc ze strany rodičů důležitá. Kde 

tato podpora nefunguje, může dítě častěji selhávat ve svých školních povinnostech. 

Řešením může být komunikace s takovými rodinami, nabídka doučování, pomoc a ukázka, jak 

s dítětem pracovat. V případě velkých obtíží se pak může jednat o oficiální schůzky ve škole, 

výchovné komise za účasti pracovníků OSPOD. Žáci z nepodnětného a nepodporujícího 

prostředí mají tendence ke snižování snahy ve škole uspět, nejsou motivováni, může začít 

záškoláctví a další formy rizikového chování.  

  Včasná krizová intervence je jedním z bolestivých míst řešení školní docházky. 

Sociální pedagog se podle výše uvedené zkušenosti může stát mediátorem, prostředníkem 

mezi učitelem a rodiči, může škole pomáhat najít specifické postupy v komunikaci s rodinou 

problémově se chovajícího žáka. Jeho pracovní kapacita je také v našem případě využívána 

k organizování jednání výchovných komisí a v následné individualizované podpoře žáka.   

  

d) Workshopy pro děti s problémovým prospěchem  
Žáci, kteří v průběhu své povinné školní docházky opakovali ročník, budou vycházet z 8. nebo 

7. třídy. Takový žák je poté nejčastěji směrován na další vzdělávání v oborech se zaměřením 

na praxi, jsou zde sníženy nároky v oblasti všeobecného vzdělání, tyto obory připravují žáky 

pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání a ve službách. Pro tyto žáky jsme 

zorganizovali několik exkurzí, a to na Úřadu práce, kde jim byly poskytnuty informace o 

možnostech budoucího uplatnění, dále pak exkurze na středních školách v jihočeském kraji, 

které nabízí učební obory vhodné pro tyto žáky. 

  Žáci s prospěchovými problémy mají formulovaný individualizovaný vzdělávací 

program a v případech, že budou při opakování ročníků ukončovat základní školu ze 7. nebo 

8. třídy, je k nim směřované kariérové i sociálně-pedagogické poradenství. 

 

e) Workshopy a exkurze pro nadané děti 

Jako sociální pedagog se věnuji i podpoře dětem, které jsou nadané. Naše škola disponuje 

velkým zázemím pro přírodní vědy, jedná se především o moderně vybavené učebny a 

laboratoře. 

Proto jsem se rozhodla, že budu organizovat aktivity i pro nadané děti, a to především 

s nadáním na přírodní vědy. Jedná se o organizaci a doprovod na exkurze rozvíjející jejich 

znalosti z různých oborů (speciální odborný program organizovaný ZOO Hluboká, exkurze 

v grafitovém dole, prohlídka techniky ve vodní elektrárně Lipno). 

  Podpora talentovaných žáků je jedním z cílů prosazování principů společného 

(inkluzívního) vzdělávání. V běžné praxi základní školy učitelé poukazují na to, že 

v podmínkách vyučování není možné s talentovanými žáky efektivně pracovat. Sociálně 

pedagogický přístup v intencích podpory a rozvoje optimálního životního způsobu (Kraus, 

2008) má logické vyústění i v přípravě aktivit pro talentované žáky.  

 

f) Individuální poradenství učitelům nebo rodičům 

Ve škole se někdy řeší další oblasti obtíží s žáky, které by mohly spadat do činností sociálního 

pedagoga. Sem bych zařadila např. řešení výskytu vší a jak v takové situaci komunikovat 

s rodiči. V průběhu školního roku se jednalo o řešení situace rodičů žáka s jiným než českým 

mateřským jazykem ve vztahu k potížím se zajištěním zdravotního pojištění, dále o účast na 

výsleších žáků při šetření Policie ČR, doporučení pro trávení volného času, vytváření 

kontaktů na různá zařízení a kluby, nízkoprahová zařízení apod. 
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Sociálně pedagogické poradenství a metodická činnost a podpora sociálních pedagogů 

ostatním členům pedagogického sboru, ale i rodičům, je velmi perspektivní oblastí pro 

profesní uplatnění sociálního pedagoga.  

 

4 Závěrem - kompetence sociálního pedagoga 

Výzkumní a pedagogičtí pracovníci z Čech i ze Slovenska popisují kompetence jako soubor 

profesních dovedností, kvality učitele, které potřebuje k výkonu své profese, způsobilosti k 

efektivnímu vyučování a výchově. Janík (2005, s. 14) ke kompetencím uvádí následující: 

Zatímco kompetence učitele jsou jasně vymezeny, u sociálního pedagoga je těžké je přesně 

vymezit, zařadit do určitých normativních kategorií. 

  Je velmi obtížné stanovit jednoznačné kompetence sociálního pedagoga, a to z důvodu 

nejednotnosti postupu a použitých metod. Jde také o skutečnost, že jednotlivé činnosti 

sociálního pedagoga mají komplexní a kreativní povahu, odvíjejí se od aktuální situace ve 

společnosti, v konkrétní škole a třídě, tedy nejsou snadno měřitelné.  

  Vymezení klíčových kompetencí sociálního pedagoga dle Bakošové (2005) je 

považováno za nejvýstižnější. Spojuje je se specifickými dovednostmi sociálního pedagoga, 

jeho činností, schopnostmi a vědomostmi. Klíčové kompetence člení na kompetence 

edukační, kompetence prevence, kompetence převýchovy, kompetence poradenství a 

kompetence manažerské. 

  Podle Krause (2008, s. 200) pak sociální pedagog …musí disponovat příslušnými 

kompetencemi, tj. splňovat požadavky, které v sobě zahrnují určitou výbavu vědomostí, jisté 

spektrum praktických (sociálních) dovedností a určitou profesionálně etickou identitu. 

 

Jednotlivými kompetencemi sociálního pedagoga se zabývají a podrobují je empirickému 

výzkumu, i studenti sociální pedagogiky v rámci svých diplomových prací. Pozornost je 

zaměřována především na rozvoj kompetencí sociálního pedagoga v rámci jeho studia, ale 

také vytváření modelů kompetencí, které jsou důležité především z hlediska vymezení profese 

a činností sociálního pedagoga.  

  Výše představená zkušenost sociální pedagožky ze základní školy popisuje model 

sociálně výchovného působení, realizovaného jako činnosti poradenské, diagnostické, 

preventivní, terapeutické a rehabilitační. Podobně pozitivně vyznívající zkušenosti jsou i na 

dalších základních školách v České republice. Přesto ale stále sociální pedagogové 

nenacházejí dostatečnou legislativní oporu pro své působení. Náš příspěvek proto mapuje 

onen ostrůvek pozitivního vlivu a snaží se doložit význam začleňování sociálních pedagogů 

do školní praxe. 
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Resumé 

The paper follows the issue of employment of social pedagogues in Czech primary schools. 

The authors deal with the situation in the Czech Republic in the context of defining the 

profession of social pedagogue, they also comment briefly on the legislative aspects of the 

issue. A considerable part of the paper is devoted to the reflection of experience with the 

application of the profession of social pedagogue in school. The sets of activities that a social 

pedagogue implements in the conditions of a primary school are presented. Subsequently, the 

authors formulate an idea of the competencies of a social pedagogue in relation to the 

preparation of managing his role in school. 
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Úloha sociálneho pedagóga v podmienkach rúcajúceho sa doterajšieho 

systému výchovy a vzdelávania 

 

Jitka Derková 

 

 

Anotácia: Článok reflektuje skúsenosti autorky s poradenstvom pre žiakov a ich rodičov 

v aktuálnom období „kovidovej hystérie“. Venuje sa dopadu tohto celospoločenského 

fenoménu na výchovu a vzdelávanie žiakov; upozorňujúc na závažnú frustráciu ich potrieb. 

Upriamuje pozornosť na dôležitú úlohu sociálneho pedagóga v nastávajúcej dobe 

transformácie  pedagogiky.  

 

                    Donedávna sme si sťažovali, že naše deti /žiaci sú neustále ako okovami pripútaní k sociálnym 

sieťam a internetu.   Všetci dobre vieme, že tento trend je nežiaduci, o čom svedčí aj množstvo 

výskumov. Spomenieme tu napríklad britskú štúdiu  z University v Sheffielde od kolektívu autorov  (1), 

ktorí zistili, že nadmerné trávenie  času na internete a sociálnych sieťach znižuje spokojnosť detí 

v základných aspektoch  života, ako je ich vzťah k rodine, ku škole, k sebe samému a k životu ako celku. 

Prečo je tomu tak?  Prikláňame sa k názoru (2), že sledovanie online médií vedie k negatívnym pocitom 

preto, lebo sa vďaka nim mládež vzájomne porovnáva,  pričom aj  jediný znevažujúci komentár pod ich 

statusmi  môže navodiť depresívnu náladu či pokles sebaúcty na dlhší čas. Mnohé z týchto detí / 

mladistvých nenávidia vlastné telo a výzor, keďže sa na internete  stretávajú so skresleným, 

idealizovaným obrazom druhých. Je nepochybné, že virtuálny  svet internetu, počítačových hier  

a sociálnych sietí má okrem pozitív aj čosi  magicky príťažlivé, no zároveň  potenciálne nebezpečné pre 

psychiku dieťaťa.  Z údajov (6)  zistených národnými tímami 19 európskych krajín  o deťoch vo veku 9-

16 rokov  vyplýva, že 11- 45% detí  býva pripojených na sociálne siete denne a to aj niekoľko hodín.  

Autori   ďalej zistili, že 7% detí  (zo Slovenska) až po 45% (z Malty) malo za posledný rok aspoň jednu 

negatívnu skúsenosť typu  obťažovania, rozrušenia alebo vyvolaného strachu pri používaní sociálnych 

sietí.  Za  obeť online šikany  sa podľa tejto správy považuje  približne 10% detí,  k páchaniu online 

šikany sa priznalo v priemere menej než 5% detí .     

              Aký to má súvis s kovidovou krízou a rúcajúcim sa systémom  výchovy a 

vzdelávania? Všetci môžeme pozorovať, že kovidová kríza sa stala fenoménom nielen 

zdravotným, ale v masovom merítku zasiahla i všetky ostatné oblasti spoločenského života, 

nevynímajúc ani oblasť výchovy a vzdelávania.  Dennodené vysedávanie pred počítačom, 

navyše aj  online škola generuje odľudštený systém, produkujúci „odľudštené bytosti“. Deti 

sa  nemajú ako a kde učiť socializácii, nadväzovaniu kvalitných priateľstiev a komunikačným  

zručnostiam, ktoré  sa cez sociálne siete stále viac a viac obmedzujú na krátke textové správy. 

Je v nich  množstvo gramatických chýb, ktoré si už nik vlastne nevšíma. Akoby pravopis 

slovenského jazyka neexistoval, nová počítačová generácia ho úplne vymazala zo svojho 

sveta ako nepotrebnú záťaž, ktorá zbytočne zdržuje ...   

             Nedostatok pohybu v dôsledku dlhý čas zatvorených telocviční, fitness-centier, 

školských klubov a športových krúžkov oslabuje organizmus, vrátane oslabenia imunity 

a zároveň má za následok  zvyšujúci sa počet obéznych detí. Psychosociálne následky tohto 

javu sú nedozierne, podmieňujú „pohybovú neobratnosť, pohodlnosť, pomalosť, 

nesamostatnosť, submisívnosť, ale hlavne osobnú menejcennosť a nízky stupeň osobnej 

hodnoty“, zdôrazňujú autori (3, s.117) vo svojom výskume. Ďalej konštatujú, že osobná 

menejcennosť je u obéznych dievčat najčastejšia v 11. a v 14.– 15. roku, kým u chlapcov 

stúpa v 12. – 15. roku. V skúmanej štúdii  autori   uvádzajú  pozoruhodný rozdiel medzi 

chlapcami a dievčatami: „Znížený sebacit vyúsťuje u obéznych dievčat najčastejšie do krajnej 

nesmelosti, nesamostatnosti, neiniciatívnosti, precitlivenosti, plačlivosti, urážlivosti, 
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uzavretosti, kompenzovaný klebetením, žalovaním, hašterivosťou, vyvolávaním slovných 

hádok. Znížený sebacit obéznych chlapcov sa kompenzuje odlišne, formou maladaptívnych 

prejavov agresie, trucovitosti, tvrdohlavosti, vyžadovaním väčšej voľnosti a nezávislosti od 

dospelých, v bitkárstve, v neochote rešpektovať hygienické opatrenia a zásady, v odpore 

k povinnostiam“ (3, s.117). 

              Takto môžeme pokračovať vymenúvaním ďalších nežiaducich javov, ktoré vznikli 

následkom chýb vo výchove a vzdelávaní a ktoré sa s nevídanou gradáciou prejavili 

v uplynulom roku v súvislosti s kovidovou krízou. Spomenieme tu skúsenosti z vlastnej  

praxe   o sebapoškodzujúcich sa klientoch, masívnej experimentácii s drogami, o bezcielnych, 

duchovne prázdnych, nudiacich sa deťoch, ktorým skončili krúžky a tak im teraz nedostatok 

endorfínov v mozgu nahrádzajú antidepresíva. V  psychoterapeutickej ambulancii nám za 

posledný rok pribudlo viacero   klientov po suicidálnom pokuse, sú to všetko  adolescenti   vo 

veku od 14 -17 rokov. Rozsiahlu výskumnú štúdiu na veľkej vzorke respondetov (648), 

zaoberajúcu sa tendenciami vo vývoji samovrážd a samovražedných pokusov na Slovensku 

v rokoch 2006 -2010 publikovali autori Vančíková a Dóci (4). Uvádzajú,  že v tých rokoch 

bola  incidencia spomínaných činov u detí a adolescentov pomerne nízka a  bez zjavnej 

tendencie k nárastu, čo podľa nášho názoru v súčasnej postkovidovej dobe už neplatí. Bolo by 

iste zaujímavé zopakovať daný výskum v  nových spoločenských podmienkach dnešnej doby.  

Autori (4) taktiež upozorňujú na zjavnú komorbiditu suicidálneho konania s úzkostne-

depresívnou poruchou, čo môžeme potvrdiť aj ako našu skúsenosť z praxe.    

           Sebapoškodzovanie je ďaľším sociálnopatologickým javom, u ktorého pozorujeme  

nárast v klinickej praxi.  Skúsenosti s týmto konaním majú aj školskí psychológovia. Autorka 

Ferková (5)  vymenúva v článku viaceré zahraničné výskumné štúdie potvrdzujúce, že výskyt 

automutilačných praktík u detí a dospievajúcich z tzv. „civilizovaného sveta“, t.j.  z rôznych 

krajín Európy, USA, Kanady či  Austrálie,  je v rozmedzí od  12 – 17 %, pričom z jej 

prieskumu, realizovanom na jednej  bratislavskej  ZŠ  vyplýva, že toto číslo môže byť ešte 

veľa vyšie, cez 20 %! Naše skúsenosti sú podobné: pribúda najmä „rezanie sa“, čiže  

spôsobovanie si povrchových rán na pažiach, stehnách a na hrudi, ktoré sú svojím spôsobom 

manifestáciou  vnútornej nenávisti k sebe samému a k okolitému svetu. Musíme si priznať, že  

mladí ľudia vnímajú súčasný svet ako extrémne deštruktívny a zraňujúci, na čom nie je nič   

prekvapivé, ak si pozrieme čo i len titulky v správach, alebo pustíme hocijaký film v televízii. 

Automutilačný akt  má pre tieto deti krátkodobo katarzný účinok, no z dlhodobejšieho 

hľadiska sa spája s pocitmi viny, smútku a nenávisti k sebe, k blízkym, k autoritám rodičov 

a učiteľov, často aj s pocitom akejsi „prázdnoty“v duši, ktorú sa snažia zaplniť. 

            Skúsení pedagógovia vedia, že ak chceme pochopiť devastačný účinok vyššie 

uvedených javov na psychiku, treba si položiť otázku, aké potreby majú alebo nemajú deti, 

mládež a dospelí uspokojené. Vychádzajúc z bežne známych teórií potrieb, všimnime si 

najskôr, ako už celý školský  rok  2020 sú ťažko deprivované fyziologické potreby detí (čistý 

vzduch a pohyb), sociálne (potreba združovať sa, dotýkať sa navzájom) a emocionálne 

(potreba emocionálnej saturácie a zmysluplných zážitkov). Rúška a sociálne odstupy nie sú 

len malým nepohodlím, nechtiac sa stali hlavnou prekážkou k normálnemu životu, 

dehumanizujú nás.   A čo potreba bezpečia, istoty? Pokiaľ sú rodičia a pedagógovia naplnení 

strachom z nákazy, nemôžu cítiť bezpečie ani samotné deti. Zamyslime sa teraz nad potrebou 

spolupatričnosti a lásky. Isté je, že v niektorých rodinách nevymizla ani s nástupom 

koronakrízy, ba naopak sa upevnila. No i tak nárast nevraživosti, kritiky, neprajnosti  na 

úrovni mikro - aj makro-spoločnosti je s vrcholiacim rokom 2020 evidentný. V daných 

podmienkach je takmer nemožné, aby sa mladý človek mohol sebarealizovať v tej oblasti 

spoločenského života, ktorá mu je najbližšia a v činnosti, ktorá by ho naplňovala, prinášala 

radosť a pocit úspechu. 
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            V tomto marazme  by sa mali učitelia, vychovávatelia, sociálni pedagógovia aj ďalší 

špecialisti v oblasti výchovy a vzdelávania spojiť a uvažovať nad nápravou dôsledkov 

koronakrízy, hoci - ako sme už naznačili - výchova a vzdelávanie detí a mládeže ide 

negatívnym smerom  už dlhší čas a koronakríza tieto nedostatky  iba väčšmi vyplavila na 

povrch, urobila ich zreteľnejšími. 

             Vychádzajúc zo stále platného legislatívneho rámca
42

 pre sociálnu pedagogiku ako 

životnú pomoc (7)  v dnešnej dobe vyplýva  dôležitá úloha  byť aktívnym činiteľom  pri 

transformácii školského systému a  pedagogiky ako takej.  

  Redefinovanie vzťahu pedagóga a žiaka považujeme v tejto súvislosti za kľúčové. 

Dnešné deti sa narodili do podmienok, ktoré im poskytujú väčšie množstvo informácií, než 

mali predchádzajúce generácie. Prestalo však mať zmysel poskytovať im hotové poznatky. 

Deti  potrebujú takého učiteľa  (vychovávateľa, rodiča), ktorý  by im pomhol triediť získané 

informácie, dávať ich do súvislosti, rozpoznávať a hodnotiť dôveryhodnosť zdrojov. Táto 

nová generácia  má ambiciózne sny, neohraničené predsudkami. Ako píše autorka  (8, s.29), 

narodili se do otvorenej spoločnosti, všeobecne majú menší strach z diverzity  a neznámeho. 

Dnešný globalizovaný svet im otvára   horizonty a s nimi aj široké spektrum príležitostí. 

Nielenže vedia používať digitálne technológie, ale tiež lepšie ovládajú cudzie jazyky, majú 

viac medzinárodných kontaktov.        

  Klasické  výchovné a vzdelávacie princípy, využívané snáď už od  stredoveku, 

prestávajú platiť. Dnešné deti vyžadujú, aby s nimi bolo zaobchádzané  ako s partnermi, ktorí 

v nastolenej atmosfére dôvery budú preberať stále väčší  diel zodpovednosti za seba a svoje 

konanie. Vítajú partnerský vzťah s pedagógmi a radi preberajú akttívnejšiu rolu vo vyučovaní 

aj v mimovyučovacom čase. Oceňujú aktivity úzko spojené s reálnym životom, preferujú 

interaktívne vyučovanie a tímovú spoluprácu. Chcú riešiť praktické problémy, vyjadrovať se 

ku spoločenskému dianiu a premýšľať o témach  kriticky. Za dôležitú považujú aj  atmosféru 

v triede, vzájomný rešpekt a otvorenú  komunikáciu (9).  

  Úlohou  učiteľa a vychovávateľa je ponúkať také spôsoby práce, ktoré žiakom  

pomôžu nachádzať cesty k riešeniu problémov, odhalovať súvislosti medzi faktami a širším 

kontextom,  rozvíjať ich kompetencie k samostatnému spracovávaniu, rozlišovaniu 

a hodnoteniu aktuálne preberanej témy.  Kľúčom k autorite pedagóga je najmä skúsenosť, 

nadhľad, láskyplné no zároveň  kompetentné vedenie a poskytovanie spätnej väzby (8).  

Netreba snáď ani zdôrazňovať, že on-line vyučovanie, ktoré sme boli nútení realizovať 

v uplynulom roku, výrazne oklieštilo  možnosti výchovného pôsobenia pedagógov. Chýbalo 

skupinové stretávanie a zážitkové aktivity, veľmi potrebné pre rozvoj  detskej duše.  Mnohí 

pedagógovia  si v uplynulom roku  v praxi vyskúšali, ako extrémne ťažké je  učiť   zábavnou, 

interaktívnou, pútavou formou,  prenášať na žiakov živé  nadšenie, zvedavosť, radosť 

z objavovania a  chuť získavať ďalšie informácie cez  „neživý“  počítač.   

  Výchova zážitkom a zážitková pedagogika je to, k čomu by mala pedagogika 

v budúcnosti viac smerovať.  Nejde v podstate  o nič nové,  pretože významný odkaz pre 

zážitkovú pedagogiku zanechal už J. A. Komenský. Veľmi blízke sú nám myšlienky 

nemeckého autora   Kurt Hahn  (in 10, s.23),  podľa ktorého: „Cieľ výchovy nespočíva 

v zhromažďovaní vedomostí, ale v otváraní ciest k zážitkom. Tie pomáhajú ľuďom nachádzať 

ich schopnosti a talenty. V prvom rade sa zameriava na charakter, potom na inteligenciu 

a potom na smerovanie.   Motivovaný a pripravený účastník je umiestnený do unikátneho 

                                                 
42

 Sociálny pedagóg sa vo svojej práci opiera o smernice a pedagogické dokumenty, najmä: - Zákon č. 245/2008 

Z.z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Zákon č. 

317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov - Pedagogicko – organizačné pokyny MŠ SR pre školy, školské zariadenia a orgány verejnej správy v 

školstve na príslušný školský rok.  
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prostredia a do nového sociálneho prostredia. Skupina okolo neho vykonáva výzvové, 

dobrodružné a iniciatívne aktivity (zodpovedajúce jeho psychickým a fyzickým možnostiam), 

čo ho môže viesť k obavám (prekonám, neprekonám) a  to vedie k  rozvoju účastníka, 

konkrétne k lepšiemu sebapoznaniu, sebaúcte, spolupráci, komunikácii, pochopeniu 

a obetavosti pre druhých.“  

Medzi ďalšie spomenuté modely zážitkovej pedagogiky patria:  

• projektové učenie,  

• kooperatívne učenie,  

• aktívne učenie a ďalšie, ktoré sú predmetom všeobecnej pedagogiky (10).     

Výchova zážitkom spočíva v tom, že prežitie a spracovanie daných podnetov vedie 

k trvalejšiemu zapamätaniu si a efektívnejšiemu využitiu vedomostí, rozvoju zručností, 

 zmeny postojov, správania a konania jednotlivca.  

 

Posilnenie všetkých zložiek výchovy    
          Sme toho názoru, že škola budúcnosti by mala prestať ďalej trestuhodne zanedbávať 

výchovu a nadraďovať ju nad vzdelávanie, ako to robila doposiaľ.  Dôležité sú všetky zložky 

výchovy  (etická /mravná, rozumová,  telesná/pohybovú, umelecká, pracovná, 

enviromentálna, výchova k partnersvu a rodičovstvu a tď...) a ich integrálne pôsobenie.  

V tomto smere môže sociálny pedagóg pôsobiaci na školách významnou mierou napomáhať 

pri modernizácii výchovných metód a postupov. Z nášho pohľadu však úplne prvoradým bude 

posilniť citovú a mravnú výchovu žiakov  v školách a implementovať ju do všetkých 

predmetov.   Darmo budeme mať vzdelaných ľudí, pokiaľ ich hodnotová, citová a mravná 

(ne)vyspelosť bude taká aká je dposiaľ,  alebo dokonca bude ďalej klesať.  Práve z tohto 

dôvodu Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity 

Komenského podávala v uplynulom roku návrh na výskumný projekt KEGA (046UK-4/2021) 

pre roky 2021-2023, s názvom „Podpora implementácie mravnej výchovy v základnej škole: 

aplikovaný výskum a metodický materiál pre učiteľov“ . Veríme, že ide o dobre pripravený 

projekt, ktorého realizácia prinesie posun vpred v úprimných snahách o reformu pedagogiky.   

 

Spiritualita vo výchove    
             Duchovnosť (spiritualita) úzko súvisí s mravnosťou a o tom, v akej morálnej kríze sa 

nachádza spoločnosť, vari ani netreba hovoriť. Všadeprítomný materializmus  v uplynulých 

storočiach prenikol do všetkých vied, pedagogiku vrátane sociálnej pedagogiky  nevynímajúc.   

Nastal tak pozoruhodný rozštep v spoločnosti.  Náboženstvo je síce tolerované, chránené 

zákonom, ba niektoré kruhy ho priamo vnucujú iným, na druhej strane v očiach 

materialistickej vedy sa ľudia, berúci duchovný život vážne, javia ako „nevzdelanci alebo 

emočne nevyzrelí jedinci“ (11, s. 229).  Je nanajvýš dôležité, aby  pedagogika prestala 

obchádzať duchovný aspekt človeka ako niečo nedokázateľné, nevedecké.  Ukazuje sa, že 

spirtualitu človeka nemôže nahradiť ani extrémna starostlivosť o fyzické telo, ani materiálne 

statky či zábava a rozptýlenie vonkajším svetom.  Súčasná doba vyvoláva u  ľudí sice 

nevedomú, no obrovskú túžbu po hlbšej kvalite života a extatických zážitkoch, ktoré im 

nečakane a s nebezpečnou razanciou môžu sprostredkovať aj drogy. Ich rozšírenie 

v spoločnosti zčasti vnímame ako následok zanedbanej duchovnosti. Keď sa pýtame  

adolescentných pacientov, ktorých k nám rodičia privádzajú,  prečo berú drogy,   najčastejšie 

dostávame tieto štyri  odpovede : 1...„z nudy“, 2.„potrebujem reset hlavy“..3. „nechcem byť 

iný“ (snaha včleniť sa do kolektívu) ,  4....„keď som mimo (realitu), mám super  zážitky“.    

             Áno, máme síce v školách  náboženskú výchovu, ako sa však ukazuje,  nemá temer 

nijaký vplyv na stav morálky v spoločnosti. Preto je  namieste zadefinovať si rozdiel medzi 

spiritualitou a náboženstvom. Najlepšie ho vyjadruje autor  (11), vo svojom diele Psychológia 

budúcnosti:  „Organizované náboženstvo je inštitucializovaná skupinová činnosť, 
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odohrávajúca sa iba na určitých miestach a predpokladá systém hodnostárov, ktorí môžu, ale 

aj nemusia mať osobné zážitky duchovných skutočností“ ...“Spiritualitu možno vnímať ako 

osobitný vzťah medzi jedincom a kozmom, založený na priamych vnútorných zážitkoch 

posvätných aspektov a dimenzií reality. To nevyžaduje žiadne zvláštne miesto ani oficiálne 

ustanovenú osobu, ktorá by sprostredkovala tento kontakt s posvätným “ (11, s.224).  

           Sme si istí, že duchovný život či už dieťaťa alebo  dospelého treba začať  brať vážne. 

Nesnažiť sa ho  vtlačiť do úzkych náboženských predstáv o tom, čo by si mal myslieť, čo by 

mal cítiť a prežívať v spirituálnej rovine. Predchnúť spiritualitou každú oblasť ľudského 

poznania a zároveň ju urobiť predmetom vedeckého skúmania je úlohou každej vednej 

disciplíny budúcnosti,  vrátane sociálnej pedgogiky. 

 

Záver  
Článok okrem teoretickej analýzy  popisuje praktické skúsenosti autorky  s pretrvávajúcou 

koronakrízou a jej negatívnym dopadom  na psycho-sociálnu a výchovno-vzdelávaciu oblasť, 

zároveň však poskytuje podnety k náprave daného stavu.  Informácie  uvádzané  v štúdii 

môžu slúžiť pedagogickým zamestnacom i odborníkom pomáhajúcich profesií, akými sú 

sociálni pedagógovia,  sociálni pracovníci, učitelia, výchovní poradcovia, riaditelia  škôl 

a ďalší.  
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Resumé 

The article reflects the experience of the author from counselling of pupils and their parents in 

the current time of „covid hysteria“. It focuses on the impact of this societal phenomenon on 

upbringing and education of pupils; pointing out serious restrictions of their needs. It 

emphasizes the important role of a social pedagogist in the coming time of transformation of 

pedagogy. 
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Dieťa z odlišného socio - kultúrneho prostredia v konfrontácii 

s výkonovými požiadavkami školy z aspektu sociálnej pedagogiky 
 

Vladimíra Zemančíková 

 

 

Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou vzdelanostného pokroku detí pochádzajúcich 

z odlišného socio-kultúrneho prostredia, z prostredia, ktoré im neposkytuje taký typ podnetov 

pre rozvoj ich osobnosti, aby primerane napĺňali výkonové očakávania školy v porovnaní 

s deťmi majority.  Bližšie sa venujeme otázkam školskej pripravenosti,  vstupných nerovností  

v období počiatočného školovania dieťaťa vyrastajúceho v odlišných socio-kultúrnych 

podmienkach a možnostiam sociálno-pedagogickej intervencie už v období predškolského 

veku dieťaťa.  

 

Úvod 

  Kto je dieťaťom odlišného socio - kultúrneho prostredia, ktoré je predmetom tohto 

príspevku? Domáca legislatívna dokumentácia používa pojem dieťa zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, ktorým podľa školského zákona (245/2008)  rozumieme dieťa či 

žiaka z prostredia, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky 

nedostatočne podnecuje rozvoj jeho mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností, 

nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj 

jeho osobnosti. Bakošová (2005, s. 43) za sociálne-znevýhodnené prostredie v širšom slova 

zmysle považuje také sociálne prostredie, v ktorom absentujú základné psychologické, 

pedagogické, materiálne, kultúrne i demografické faktory, ktoré prispievajú k integrite 

osobnosti. Zaraďuje sem prostredie, v ktorom sa nachádzajú faktory ako negramotnosť, nízka 

životná úroveň, nízky stupeň vzdelania, nezamestnanosť, chudoba, alkoholizmus, zdravotné 

postihnutie, spolužitie viacerých generácií v malom priestore, násilie, nezáujem o deti, nízka 

miera starostlivosti o deti. Kovalčíková a Džuka (2014, s.20) však navrhujú legislatívne 

vymedzený a v odbornej diskusii uplatňovaný pojem sociálne-znevýhodnené prostredie 

rozlišovať od  pojmu sociálne znevýhodňujúce prostredie. Pričom vysvetľujú, že v prípade 

sociálne znevýhodneného prostredia je dôraz kladený na to, že toto prostredie je dôsledkom 

určitých príčin. V prípade sociálne znevýhodňujúceho prostredia je dôraz kladený na inú 

stránku veci – že toto prostredie (bez prihliadania na príčiny, ktoré ho spôsobili), môže mať 

za následok znevýhodnenie tých, ktorí v ňom žijú. Inými slovami, vplyv znevýhodňujúceho 

prostredia môže (nemusí) spôsobiť znevýhodnenie jednotlivcov, ktorí sa v takomto prostredí 

socializujú.  

  K ďalším v odbornej literatúre zaužívaným pojmom patria tiež nasledovné 

pomenovania: dieťa z menej privilegovanej či nižšej socioekonomickej vrstvy, dieťa 

z málopodnetného prostredia, nedostatočne stimulujúceho prostredia, z deficitného rodinného 

prostredia, dieťa so sociokultúrnym handicapom, atď.. Nedá sa v týchto adjektívach necítiť 

isté negatívne konotácie.  Pričom otázkou je, či dieťa z „uvedeného“ prostredia má skutočne 

menej podnetov, alebo ide len o odlišnosť podnetov, ktoré nie sú v majoritnej spoločnosti 

dostatočne zhodnocované. A z pohľadu koho možno toto prostredie označovať ako 

handicapujúce, znevýhodňujúce... Vhodnejšou alternatívou k vyššie uvedeným pojmom 

vo vzťahu k podnetovosti prostredia môže byť uplatnenie adjektív ako odlišné, iné...  

Príkladom uvedeného je česká legislatíva, ktorá už nepoužíva pojem žiak zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, ale nahradila ho kategóriou žiak z odlišného kultúrneho 

prostredia a s inými životnými podmienkami. 
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V ďalšom texte  budeme používať prevažne pojmy dieťa/žiak  odlišného socio-kultúrneho 

prostredia, pričom pri prevzatí myšlienok iných autorov ponechávame terminológiu daného 

autora.  

 

Vzdelanostný pokrok detí odlišného socio-kultúneho prostredia v reflexii sociálnej 

pedagogiky 

  Vzdelanostný pokrok detí vyrastajúcich v odlišných socio-kultúrnych podmienkach, 

v prostredí, ktoré im neposkytuje taký typ podnetov pre rozvoj ich osobnosti, aby primerane 

napĺňali výkonové očakávania školy v porovnaní s deťmi majority je predmetom záujmu 

sociálno-pedagogickej teórie i praxe. Úlohou sociálnej pedagogiky v rovine teórie ale i praxe 

je okrem iného odpovedať na problém vstupných nerovností  žiakov odlišného 

sociokultúrneho prostredia a prehlbujúcich sa vzdelanostných rozdielov počas ich ďalšej 

školskej kariéry.  

  V tomto príspevku nás budú zaujímať praktické otázky sociálnej pedagogiky 

v predloženej problematike, a to konkrétne úloha a miesto sociálnych pedagógov  v tíme 

pedagogických a odborných zamestnancov inkluzívnej materskej školy. Užšie sa na tomto 

mieste zameriavame práve na obdobie predškolského veku, pretože si uvedomujeme 

naliehavosť a efektívnosť poskytnutých intervencií a podpory v čo najskoršom veku dieťaťa, 

a to s odvolaním sa na slová  Neumana a Dickinsona (2003, 2006 in Zápočtočná, Petrová, 

2010, s.8) , ktorí uvádzajú, že podľa výsledkov opakujúcich sa výskumov kritickou fázou, 

v ktorej deti „odvedú najväčší a rozhodujúci kus kognitívnej práce“ na vývine gramotnosti, je 

vek od narodenia do šiestich rokov a že kvalita vzdelávania a intervencie do tohto vývinu je 

„životne dôležitá“... a pre ich školskú úspešnosť  zohráva kľúčový význam. 

  Viaceré štúdie (Farkašová, E. 2007, Hennelová, K. 2007, Dočkal, V., Kopčanová, D. 

Farkašová, E., 2007) opakovane poukazujú na to, že deti, ktoré nemali pred začiatkom školy 

vo svojom prostredí dostatok spoločensko-kultúrnych stimulov, resp. neabsolvovali 

predškolskú prípravu, mávajú neskôr problémy so zvládnutím požiadaviek školy (podľa 

Kopčanovej, 2002, s. 73). Situácia na Slovensku je vzhľadom na nízky podiel účasti detí 

zvlášť z vyčlenených marginalizovaných rómskych komunít na predprimárnom vzdelávaní 

kritická.  Úlohou sociálnej pedagogiky je reagovať aj na tieto spoločenské javy, ktorých 

následkom je prehlbovanie nerovností medzi členmi spoločnosti a následne znižovanie ich 

šancí na lepší kvalitnejší život.  

  Ak dieťa predškolského veku pochádza z prostredia, ktoré mu neposkytuje potrebný 

typ podnetov vzhľadom na neskoršie požiadavky školy a súčasne  nedostalo príležitosť 

absolvovať predprimárne vzdelávanie, rozdiely v školskej pripravenosti sú potom natoľko 

markantné, že je veľmi ťažké ich už v priebehu ďalšieho vzdelávania dobehnúť. Školská 

kariéra týchto detí je zväčša odsúdená na neúspech. Intervencie by mali začať čo najskôr, 

ideálne v rannom veku dieťaťa. Dnes sa veľa hovorí o včasnej intervencii smerom k deťom 

s postihnutím a túto myšlienku prakticky na Slovensku uchopili do rúk členovia združenia 

Cesta von so svojim projektom Omama. Ich terénny psychosociálny stimulačný program, v 

ktorom učia matky v ich prirodzenom prostredí ako všestranne rozvíjať svoje deti od 

najútlejšieho veku je viac než inšpirujúci. Niektoré v praxi realizované kompenzačné stratégie 

neprichádzajú však vzhľadom na vek dieťaťa dostatočne včas. „Náplasťou na rany“ v otázke 

kompenzácie vstupných  nerovností žiakov z odlišného sociokultúrneho prostredia sa u nás 

stali tzv. nulté ročníky. Vo vzťahu k nim si požičiame  slová  Vančíkovej (2018), ktorá sa 

domnieva, že nulté ročníky prichádzajú príliš neskoro, pričom uvádza: „Roky podporovaná 

sieť nultých ročníkov vytvára ilúziu, že riešenie existuje, v dôsledku čoho dochádza k 

odklonu pozornosti od kľúčovej otázky, ktorou je tvorba kvalitných programov ranej 

starostlivosti a predškolského vzdelávania. Je najvyšší čas obrátiť pozornosť správnym 

smerom a investovať energiu, ako i finančné prostriedky práve do systematického 
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skvalitňovania a rozširovania týchto programov, ako aj zlepšovania ich dostupnosti pre tie 

najzraniteľnejšie skupiny detí.“ I keď vnímame potrebu venovať pozornosť  deťom odlišného 

sociokultúrneho prostredia už v rannom veku, teraz sa budeme zaoberať deťmi predškolského 

veku z pohľadu možností sociálnej pedagogiky.  

  V minulosti sme už na inom mieste písali o ťažkostiach a brzdiacich faktoroch 

reálneho pôsobenia sociálnych pedagógov v slovenskom školstve. Vďaka národnému 

projektu PRINED, ktorý sa zameral práve na vzdelávanie detí a žiakov z odlišného 

sociokultúrneho prostredia, sa do základných škôl ale i materských škôl dostávajú odborní 

zamestnanci, a to špeciálni, liečební a sociálni pedagógovia, logopédi a psychológovia (a 

v kategórii pedagogických zamestnancov i pedagogickí asistenti). Pozvoľna, ale predsa, sa 

postupne dostáva čoraz väčšmi profesia sociálneho pedagóga do slovenských škôl.  Podľa 

výskumu Hroncovej, Emmerovej a kol., ktorý bol realizovaný v roku 2014/2015 sa činnosti 

školských sociálnych pedagógov základných škôl (n=64)  významne zacieľujú práve na 

skupiny žiakov odlišného socio-kultúrneho prostredia – slovami autoriek výskumu, najväčšiu 

pozornosť venujú žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, čo uviedlo 56 sociálnych 

pedagógov, ďalej žiakom z málopodnetného prostredia (n=44), na treťom mieste sú 

predmetom sociálno-pedagogickej intervencie žiaci z marginalizovaných skupín obyvateľstva 

(n=34) a poslednú skupinu tvorili žiaci s poruchami správania (n=25).   

  Optimizmus smerom k pôsobenie sociálnych pedagógov v sieti škôl na Slovensku 

prinášajú výsledky vyššie spomínaného národného projektu (PRINED), a to vzhľadom na 

hodnotenie učiteľov zúčastnených na tomto programe. Učitelia ohodnotili prítomnosť 

odborných zamestnancov v materských a základných školách pozitívne - sú si vedomí 

konkrétnych prínosov ich práce pre deti, rodičov, ich samých aj pre školu. Za veľmi krátky 

čas pôsobenia v školách sa odborným zamestnancom podarilo získať učiteľov pre spoluprácu 

a získať si ich rešpekt. Aj v oblasti práce s rodičmi žiakov zaznamenali určitý pokrok, pričom 

učitelia oceňujú ich úlohu práve v tejto oblasti. Celkovo projekt PRINED bol hodnotený 

participantmi pozitívne. Najviac z nich považuje za najdôležitejšie úspechy: pokrok detí a 

žiakov, skvalitnenie a rozšírenie služieb školy, zlepšenie klímy školy a zlepšenie spolupráce s 

rodinami žiakov. 

 

Vybrané dôvody pre pôsobenie sociálnych pedagógov v materských školách 

  Pozícia sociálneho pedagóga je v zariadeniach predprimárneho vzdelávania na 

Slovensku skôr ojedinelá. Domnievame sa, že súčasný spoločenský vývoj vytvára podmienky 

na to, aby svoje uplatnenie v materských školách našli i sociálni pedagógovia. Pomenujeme 

niektoré z dôvodov, ktoré považujeme za argumenty pre pôsobenie sociálnych pedagógov 

v predškolských zariadeniach: 

- nárast podielu detí žijúcich v podmienkach chudoby, ktorým hrozí sociálna exklúzia, ich 

vylúčenie zo sociálnej a kultúrnej účasti a tým znemožnenie ich vzostupnej sociálnej 

mobility. Uvedený trend vyplýva zo sociálno-demografických zmien na Slovensku. V 90. 

rokoch 20. storočia sa na Slovensku uskutočnili zásadné zmeny v politickej, ekonomickej a 

sociálnej rovine. Začalo sa utvárať nové sociálne rozvrstvenie spoločnosti, ktorého 

sprievodnými znakmi boli zväčšujúce sa rozdiely v príjmoch, majetku, životných 

podmienkach a životnej úrovni jednotlivcov i celých kategórií obyvateľstva. Znamenalo to 

zvyšujúce sa nerovnosti, ktoré sprevádzala zostupná mobilita veľkej časti slovenskej 

populácie, pričom negatívne dopady uvedeného sa veľmi citlivo odrážajú na najzraniteľnejšej 

časti tejto populácie, ktorou sú deti.
43

 Na uvedený argument priamo nadväzuje ďalší: 

- prehlbovaním sociálnych rozdielov sa stávajú zjavnejšími ťažkosti a oslabenia u detí 

predškolského veku odlišného socio-kultúrneho prostredia, a to napr. v súvislosti s ich 
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nástupom do školy. Zvlášť deti z marginalizovaných komunít s koncentrovanou chudobou 

v čase zápisu do škôl sú odporučené na testovanie školskej spôsobilosti. A predovšetkým tie 

z detí, ktoré neabsolvovali predprimárne vzdelávanie odchádzajú z vyšetrenia s odporučením 

zaškolenia v nultom ročníku prípadne odkladu povinnej školskej dochádzky o jeden rok, a to 

z dôvodu, že úroveň ich pregramotnostných schopností je výrazne nižšia, než aká sa 

očakávania a požaduje pri vstupe dieťaťa do školy.  Sociálny pedagóg je súčasťou 

inkluzívneho tímu pedagogických a odborných zamestnancov v materskej škole, ktorý môže 

prispievať k akcelerácii vývinu detí z odlišného sociokultúrneho prostredia a týmto 

participovať pri znižovaní vstupných nerovností žiakov odlišného sociálneho pôvodu. V praxi 

môže metodicky postupovať napr. podľa „Manuálu k stimulačnému programu pre deti 

predškolského veku pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia (2018), ktoré 

vydalo MPC v Prešove v rámci už vyššieho spomínaného národného projektu PRINED. Tiež 

môže sociálny pedagóg po absolvovaní príslušných kurzov pracovať s deťmi formou 

Tréningu fonematického uvedomovania podľa Eľkonina (ktorý je okrem iného určený 

i deťom z inojazyčného prostredia, deťom zo znevýhodňujúceho prostredia, deťom 

s odloženou povinnou školskou dochádzkou), pre túto skupinu detí sa osvedčil i Tréning 

inštrumentálneho obohacovania podľa R. Feuersteina (v prípade predškolských detí sada 

Basic), atď.. 

- potreba terénnej sociálno-výchovnej práce s rodinou dieťaťa – efekt podpory rozvoja 

osobnosti dieťaťa spočíva v synergickom pôsobení školského a rodinného prostredia. 

Nadväzovanie spolupráce, komunikácia s rodinou, terénna sociálno-výchovná práca s rodinou 

dieťaťa z vylúčenej komunity ponúka široký priestor pre pôsobenie sociálnych pedagógov. 

Prečo je potrebné zefektívniť prácu s rodinou?  Existujú rôzne bariéry, ktoré znemožňujú 

účasť detí z vylúčených lokalít na predškolskom vzdelávaní, k nim patria i tzv. vnútorné 

bariéry, ktoré súvisia s postojom rodičov vylúčených komunít k predškolskému vzdelávaniu. 

Podľa výskumu Kolaříkovej (2018, s.79), ktorá realizovala rozhovory s rodičmi detí  

predškolského veku z prostredia sociálnej exklúzie tak napríklad vyplynulo, že rómski rodičia 

sa obávajú o svoje dieťa, nechcú ho zbytočne vystavovať nepohode a neistote, obávajú sa 

straty šťastného a spokojného predškolského  dieťaťa, ktoré v súvislosti s nástupom do MŠ 

vnímajú (súvisí to predovšetkým s adaptačným obdobím dieťaťa).  Potrebu spolupráce 

s rodičmi detí z vylúčených lokalít  identifikoval tiež výskum skupiny autorov Rigovej, 

Kováčovej a Šedoviča (2020, s. 14), podľa ktorých je nevyhnutné zvýšenie povedomia 

rodičov v oblasti predprimárneho vzdelávania, pretože uvedené môže viesť k ich  zapájaniu sa 

do diania materskej školy a k vyššej miere spolupráce. Pričom sociálny pedagóg by mohol 

pracovať aj s rodičmi majority v zmysle odbúravania predsudkov, podpory spolupráce medzi 

rodinami  naprieč komunitami. Ako uvádza Šuhajdová (2011), zo skúsenosti z programu 

nadácie Open Society Fund Praha „Začít spolu“ vyplýva, že spolupráca školy s rómskou 

rodinou je významným „katalyzátorom“ úspešnosti rómskych detí v škole. V rámci projektu 

bola zriadená funkcia tzv. rodinného koordinátora, ktorý pôsobí na škole a zabezpečuje 

komunikáciu medzi školou a rodinou, pričom autorka poukazuje na to, že funkciu tohto 

rodinného koordinátora môže zabezpečovať práve sociálny pedagóg. My dodávame, že 

uvedené sa môžeme rovnako dobre uplatniť aj v zariadeniach predprimárneho vzdelávania. 

K uvedenému bodu zdôrazňujeme, že sociálny pedagóg je v rámci svojej pregraduálnej 

prípravy vzdelávaný i v oblasti sociálno-výchovnej práce s rodinou. 

- povinná dochádza v materských školách pre  päťročné deti  - potreba zvýšiť mieru 

zaškolenosti detí, predovšetkým rómskych detí, v predprimárnom vzdelávaní, viedla vládu SR 

k legislatívnym krokom, ktorými sa od roku 2021 zavádza povinná dochádzka v materských 

školách pre všetky päťročné deti. Novelou sa rušia tzv. nulté ročníky a zavádza sa možnosť 

opakovať ročník v materskej škole. S uvedenými zmenami vzniknú pre samosprávy viaceré 

úlohy. Z výskumných zistení Rigovej, Kováčovej a Šedoviča (2020, s. 5) vyplynuli rôzne 
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prekážky v účasti rómskych detí na predprimárnom vzdelávaní. Jedným zo zásadných zistení 

je nedostatok podporného pedagogického a odborného personálu. Ako uvádzajú autori 

výskumu - je dôležité, aby deti z etnických skupín, najmä tie mladšie, ktoré majú problém 

v porozumení a s komunikáciou v slovenskom jazyku, dostávali vo vzdelávaní podporu, aby 

mohli efektívnejšie napredovať. Napriek tomu je v materských školách nedostatok 

podporných pedagogických a odborných zamestnancov. Deti z odlišného sociokultúrneho 

prostredia, potrebujú individuálny prístup, doslova pravidelnú individuálnu prácu, ktorej 

cieľom je stimulovať vývin predovšetkým tých oblastí, ktoré boli v rámci pedagogickej 

diagnostiky (depistáže) identifikované vzhľadom na vekovú normu ako oslabené. Okrem 

potreby pedagogických asistentov, svoje miesto spomedzi odborných zamestnancov by 

dokázal kvalifikovane a odborne zastať sociálny pedagóg.  

- bariérou, ktorú autori vyššieho spomínaného výskumu tiež identifikovali bola slabá 

pripravenosť pedagogického personálu na prácu s rómskymi deťmi, pričom uvedené je 

prekážkou pre ich začleňovanie do vzdelávania a kolektívu. Pedagogickí zamestnanci si svoju 

nedostatočnú pripravenosť na prácu s deťmi z vylúčených komunít uvedomujú. I vzhľadom 

na uvedené je ďalším argumentom pre pôsobenie absolventov sociálnej pedagogiky 

v materských školách, že v priebehu ich pregraduálneho vzdelávania sú pripravovaní i na 

prácu s deťmi odlišného socio-kultúrneho prostredia. 

 

Záver 

  V súčasnej situácii na Slovensku, kedy očakávame zavedenie povinnej účasti všetkých 

detí na predprimárnom vzdelávaní, je nevyhnutné sa zamerať nielen na zvyšovanie kapacít 

predškolských zariadení, ale súčasne posilniť personálne zabezpečenie materských škôl 

o pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sú svojou kvalifikáciou odborne spôsobilí 

pre prácu s deťmi z odlišného sociokultúrneho prostredia. Materské školy môžu mať 

rozhodujúci úlohu v oblasti prevencie sociálnych rizík. Na jednej strane podporujú 

zamestnanosť rodičov (najmä matiek) a na druhej zvyšujú životné šance deťom 

z marginalizovaných sociálnych skupín. Uvedené však závisí i od toho, ako sa 

vláda i samospráva   s nastolenými výzvami vysporiadajú.  
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Resumé 

The article deals with issues of educational progress of children from different social-cultural 

environment that does not provide them with type of development stimulus of their 

personality needed to meet the relevant performance expectations of school 

compared with children of the majority. We discuss in detail the issues of school readiness, 

entry disproportions in the period of initial training of child growing in different social-

cultural conditions, and possibilities of social-pedagogical interventions already in the period 

of pre-school age of child. 
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Sociálne prostredie školy a jeho vplyv na kvalitu práce učiteľov a žiakov 

 

Silvia Dončevová 

 

 

Anotácia: cieľom textu je interpretovať zistenia teoretickej analýzy existujúcich výskumných 

zistení o vplyve pracovného prostredia učiteľov na kvalitu práce učiteľov a žiakov. V štúdii 

analyzujeme vybrané parametre pracovného prostredia učiteľov (zborovní) a dávame ich do 

kontextu s klímou tried, hľadáme analógiu medzi spokojnosťou učiteľov v práci 

a spokojnosťou žiakov vo výchovnovzdelávacom procese. Text je čiastkovým výstupom v 

rámci projektu č. T2-2020-013 Podpora demokratizácie v školách, ktorý je podporený z 

programu ACF – Slovakia a financovaný prostredníctvom finančného mechanizmu EHP 

a Nórska 2014 – 2021. 

 

Kľúčové slová: klíma školy, princípy demokratického riadenia školy, vzťahy medzi učiteľmi, 

žiakmi a vedením školy, spokojnosť učiteľov s pracovnými podmienkami.   

 

Dospelí, ktorí s deťmi v prostredí škôl pracujú, asi nebudú nadšene podporovať participáciu 

detí, ak sami nemôžu rozhodovať o detailoch svojho pracovného života.   

Index inklúzie, 2019 

 

Úvod 

  Motiváciu k realizácii projektu Podpora demokratizácie v školách, súčasťou ktorého je 

teoretický predvýskum, prieskum a výskum, tvoria dva významné faktory – osobné 

skúsenosti slovenských učiteľov (ktorí sa v rámci kampane Slovenskej komory učiteľov 

nazvanej Zber strachu podelili o svoje skúsenosti s pracovným prostredím v škole) a absencia 

komplexného výskumu pracovného prostredia učiteľov na Slovensku. Cieľom projektu je 

spolu s učiteľmi vyvolať celospoločenskú diskusiu zameranú na klímu zborovní, vzťahy 

v učiteľskom kolektíve a dodržiavanie demokratických princípov v riadení školy. Zámerom 

je zmeniť aktuálny diskurz klímy školy (ktorý sa sústredí iba na žiakov a triedy) myšlienkou, 

že pracovná atmosféra tried úzko súvisí s pracovnou atmosférou zborovní, vzťahy medzi 

učiteľmi a manažmentom školy ovplyvňujú vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, a spokojnosť 

učiteľa v jeho pracovnom prostredí má priamy dopad na spokojnosť žiaka v jeho 

výchovnovzdelávacom prostredí. Existuje tu teda akási analógia medzi kvalitou pracovného 

prostredia učiteľov a kvalitou výchovnovzdelávacieho prostredia žiakov, štýlom riadenia 

školy a štýlom riadenia triedy, medziľudskými vzťahmi medzi zamestnancami školy a medzi 

žiakmi. To všetko formuje kultúru a klímu školy, ale aj pracovný výkon učiteľov 

a výchovnovzdelávací výkon žiakov – a ich spokojnosť v prostredí školy.          

Kvalita pracovného prostredia učiteľov a jej konzekvencie  

  Obsahom tohto príspevku je interpretácia zistení teoretickej analýzy dostupných 

publikácií, dokumentov a existujúcich výskumných dát v rámci predvýskumnej (teoreticko – 

analytickej) časti projektu a predbežných zistení prebiehajúcej prieskumnej časti projektu. 

V predvýskumnej časti sme sa zamerali na identifikáciu a popis toho, ako vnímajú domáci 

a zahraniční odborníci vzťah medzi kvalitou školského pracovného prostredia (klímy 

zborovne) a kvalitou vyučovacieho procesu, spokojnosťou učiteľov v práci a žiakov vo 

vyučovacom procese, štýlom riadenia školy a celkovou kvalitou konkrétnej školy. 

Vedci a pedagógovia sa zhodujú v tom, že školské prostredie (školská klíma) má významný 

vplyv na vyučovací proces. Klímu školy vnímame ako mnohostranný koncept, ktorý zahŕňa 
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bezpečnosť, vzťahy, zapojenie sa do výučby a učenia, inštitucionálne prostredie a aktivity na 

zlepšenie kvality a výsledkov školy (Thapa et al., 2013). Klíma školy sa netýka iba 

vzdelávania žiakov a sociálneho blahobytu (Cohen et al., 2009, Martin et al., 2013), ale aj 

efektívnosti učiteľov, ich sebavedomia a odhodlania k výučbe (Carroll et al., 2005). Eliot et 

al. (2010) poukazujú na súvislosť medzi bezpečným prostredím bez šikanovania a vysokou 

úrovňou kvalitných vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi. Podľa prieskumu Talis boli v roku 2013 

(OECD, 2014) identifikované faktory školskej klímy, ktoré súvisia s kvalitou pracovného 

prostredia škôl a stoja za pozornosť: disciplinárne normy, rozhodovacie procesy, organizačné 

štruktúry, bezpečnosť, zmysel pre spoločenstvo a medziľudské vzťahy. Wang a Degol (2016) 

syntetizovali tematické ukazovatele školskej klímy do štyroch dimenzií - akademickej, 

komunitnej, bezpečnostnej a inštitucionálnej:  

 Akademické školské prostredie sa zameriava na celkovú kvalitu akademickej 

atmosféry v škole, povahu a kvalitu vedenia v škole, kvalitu výučby učiteľov a 

profesijný rozvoj učiteľov. 

 Spoločenstvo zdôrazňuje kvalitu medziľudských vzťahov medzi zúčastnenými 

stranami a medzi nimi. 

 Bezpečnosť sa vzťahuje na stupeň fyzickej a emocionálnej bezpečnosti v škole a na 

usporiadané disciplinárne podnebie. 

 Inštitucionalita odráža organizačné a štrukturálne vlastnosti školského prostredia 

spojené s efektívnym vyučovaním a učením (viď tabuľka 1). 

 

Tabuľka 1. Ukazovatele školskej klímy  

 
Aktuálne výskumy naznačujú, že faktory súvisiace s organizáciou školy a jej klímou môžu 

zlepšiť a udržať spokojnosť učiteľov s prácou v škole. Ukazuje sa, že spokojnosť učiteľov s 

prácou sa líši podľa toho, na akej úrovni je profesionalita školskej komunity, do akej miery je 

učiteľom umožnené zapájať sa do kolektívnej spolupráce a aká je miera autonómie učiteľa v 

škole (Stearns et al., 2015). Vzťahy učiteľov s vedením školy (sociálno - emocionálne a 

organizačné hľadisko), príležitosť participácie na vedení a rešpektovanie profesionálneho 

názoru učiteľov ohľadne triednych politík, to všetko ovplyvňuje spokojnosť učiteľov a ich 
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odhodlanie k práci (Price,  2012, Stearns  et al., 2015, Weiss, 1999).  Environmentálne 

faktory školskej klímy môžu zvýšiť alebo znížiť úroveň stresu učiteľov (Collie, Shapka a 

Perry, 2012). Ako uvádza správa TALIS 2013, učitelia, ktorí pracujú v organizačných 

podmienkach, ktoré sú charakteristické kolektívnosťou a spoluprácou, s najväčšou 

pravdepodobnosťou vykazujú odhodlanie a aktívne, zainteresované zapojenie do práce, zatiaľ 

čo učitelia, ktorí pracujú v izolácii, bez kolektívnej podpory a súdržnosti, s najväčšou 

pravdepodobnosťou vyjadrujú nespokojnosť.  

  Na kvalitnú prácu a sebaúčinnosť/sebaefektívnosť/sebavnímanie profesijnej zdatnosti 

(self – efficacy) učiteľov vplývajú pozitívne pracovné vzťahy, príležitosti zúčastňovať sa na 

rozhodovaní v škole, vnímanie hodnotenia práce učiteľov ako pozitívnej spätnej väzby, 

vedúcej k efektívnym zmenám v ich pedagogickej praxi a k spoločnému profesionálnemu 

rozvoju, participácia na spoločných postupoch a rozhodovaniach. Vzťahy v učiteľskom 

kolektíve majú sprostredkovateľský účinok na niektoré z náročných situácií v triede, ktoré 

ovplyvňujú spokojnosť s prácou (OECD, 2014). Iné štúdie naznačujú, že pozitívne školské 

prostredie má pozitívny vplyv na udržanie učiteľov v pracovnej kondícii (Miller, Brownell a 

Smith, 1999, Weiss, 1999). Pracovné podmienky, medziľudské vzťahy a stres uvádzajú 

učitelia ako zásadné faktory spokojnosti v práci. Táto kombinácia faktorov vytvára napätie, 

ktoré má viacnásobné dôsledky na vyučovací proces a výsledky žiakov (OECD, 2018a).  

  Spokojnosť učiteľov je formovaná školskou klímou – to, či sú učitelia „vysoko 

angažovanými vytrvalcami“ (highly engaged persisters), „vysoko angažovanými prepínačmi“ 

(highly engaged switchers) alebo „menej angažovanými ustupovačmi“ (lower engaged 

desisters), naznačuje, či a ako dlho učitelia zotrvajú v učiteľskej profesii, ako vnímajú svoje 

povolanie, a či budú ich vnútorné a vonkajšie motivátory efektívne pri podpore ich 

profesionálneho rozvoja a rastu (Watt, Richardson, 2008). Motivátory zvyknú byť 

najstabilnejšie počas prvých piatich rokov práce učiteľa (Richardson, Watt, 2010) a ich 

posilňovanie prispieva udržateľnosti učiteľov v profesii (Müller, Alliata, Benninghoff, 2009).  

  Podľa TALIS 2018 sú ďalšími zaujímavými aspektmi nespokojnosť s nedostatočnou 

participáciou učiteľa pri riadení školy alebo zlé medziľudské vzťahy s vedúcimi pracovníkmi 

školy. Mieru spokojnosti a motivácie učiteľov v zamestnaní je preto potrebné konfrontovať 

s klímou školy, vedením školy, ľudskými zdrojmi a ďalšími faktormi relevantnými pre 

pracovnú angažovanosť a spokojnosť učiteľov. Preto sa TALIS 2018 už zameral aj na 

ukazovatele, ktoré zahŕňajú vedenie škôl, možnosti líderstva, zmluvné podmienky, vplyv 

politiky vzdelávania na výučbu a jej autonómiu, a ocenenie učiteľov. Je potrebné sa pýtať, do 

akej miery súvisí spokojnosť učiteľov s prácou, ich motivácia a miera stresu s podmienkami v 

pracovných zmluvách, so vzdelávacími politikami, vzťahom s nadriadenými, ovzduším školy, 

politikou vedenia školy, autonómiou učiteľov a mierou uznania? (OECD, 2018a).  

  Labáth (2020) v publikácii Pasce moci upozorňuje na skutočnosť, že v „organizácii sú 

štandardne prostriedkom moci pravidlá, normy, hodnotiace kritériá, organizačná štruktúra, 

administratívne požiadavky – tie spoluprácu vymedzujú, uľahčujú alebo komplikujú“ (s. 47). 

Podľa autora môže normatívny systém brzdiť tvorivosť, flexibilitu a inovácie, naopak 

prosociálna moc prináša pokrok a poznanie, vytvára nevyhnutný rámec koordinácie 

a spolupráce. A to je pre zmysluplnosť procesu demokratizácie škôl mimoriadne dôležitý 

argument. „V (nielen) pracovnom živote sami rozhodujeme, kedy moc druhých prijať, prečo 

a komu dovolíme moc prevziať alebo komu ju odovzdávame. V pracovnoprávnych vzťahoch 

časť svojej moci strácam podpisom pracovnej zmluvy. Prijímame asymetrický vzťah, 

podriadenosť, strácame možnosť výberu kolegov, nezriedka aj práce, voľby nadriadeného 

a pod.“ (s. 103). Aj preto je „užitočné zvážiť, nakoľko daná osoba berie vážne seba samého, 

či dokáže byť voči sebe kritická, pripravená uznať vlastné nedostatky a limity, či je schopná 

sebakritiky, sebareflexie, ...dokáže sa spontánne tešiť, baviť a smiať?“ (s. 104). Zdravé 
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pracovné prostredie (nielen) v škole by malo byť podľa autora predvídateľné, transparentné, 

zrozumiteľné a konzistentné – o jeho pravidlách by mal každý vedieť, mal by im rozumieť, 

byť s nimi stotožnený a nemali by sa meniť bez vedomia tých, ktorých sa týkajú. V ideálnom 

prípade by sa mali nastavovať v diskusii s tými, ktorých sa týkajú.  

Skúmanie kvality pracovného prostredia v slovenskom kontexte 

  Z analýzy správy z výskumu kvality škôl NÚCEM Vybrané aspekty kvality školy 

(Juščáková, 2015) (ktorá priniesla zistenia skúmania vplyvu rôznych faktorov na kvalitu 

vzdelávania žiakov) vyplýva, že: 

 ak chceme zlepšiť kvalitu školy, nie je to možné bez zamerania sa na vedenie školy a 

na jeho skvalitnenie. Riaditeľ priamo aj sprostredkovane pôsobí na jednotlivých 

učiteľov, aj na pedagogický zbor ako celok. Pre učiteľov je veľmi potrebné cítiť, že sú 

riaditeľom vnímaní ako rovnocenní partneri a že môžu participovať na rozhodovaní a 

celkovom rozvoji školy.  

 u pedagógov, ktorí majú možnosť participovať na riadení školy, dochádza k zvýšeniu 

motivácie a zvýšenie efektívnosti sa tak prejaví nielen u jednotlivcov, ale aj v celej 

škole. Ak majú učitelia dojem, že riaditeľ sa o nich zaujíma a uznáva ich požiadavky, 

podporuje to dobré vzťahy (Hrubá, 2009, In Juščáková, 2015).  

 odstup riaditeľa od učiteľov, nejasné smerovanie školy zahŕňajúce neistotu a 

nespokojnosť riaditeľa poukazuje na uzavretý typ školy. Naopak, jasné smerovanie 

školy, pevný a schopný riaditeľ, dôvera medzi ním a učiteľmi indikujú otvorený typ 

školy. Štýl vedenia, ktorý riaditeľ zvolí, ovplyvňuje celkovú klímu školy a 

interpersonálne vzťahy.  

Výskumy v tejto oblasti presadzujú názor, že pozitívna školská klíma podporuje schopnosť 

žiakov učiť sa, kooperatívne správanie, skupinovú súdržnosť, rešpekt a vzájomnú dôveru. 

Základom dobrej školskej klímy sú predovšetkým dobré vzťahy medzi dospelými aktérmi v 

škole. Učitelia sú viac oddaní svojej profesii, ak sa cítia podporovaní vedením školy aj 

svojimi kolegami. V pedagogickom výskume sa veľká pozornosť venuje učiteľovi ako 

rozhodujúcemu aktérovi školského vzdelávania a menej pozornosti je zacielenej na pojem 

pedagogického zboru, ktorý je síce užším fenoménom (Chvál, Urbánek, 2014), ale pomerne 

vhodným ukazovateľom klímy celej školy. Klíma pedagogického zboru predznamenáva 

pracovné a kolegiálne vzťahy, úroveň realizácie medzipredmetových vzťahov, pracovnú a 

spoločenskú morálku zamestnancov. Správna klíma zborovne predpokladá vzájomný rešpekt 

a podporu, podnecovanie tímového charakteru práce a udáva progres školy (Juščáková a 

kol., 2013). Výsledkom diagnostiky klímy pedagogického zboru je určenie miery otvorenosti, 

resp. uzavretosti školy. Pre otvorenú školu je charakteristická vzájomná dôvera, súdržnosť, 

angažovanosť učiteľov, demokratický štýl vedenia, stabilita a pevnosť systému riadenia školy. 

Naopak uzatvorenú školu vystihuje skôr nedôvera a nízka miera angažovanosti členov 

pedagogického zboru, prejavy formalizmu vriadení školy, odstup riaditeľa voči učiteľom a 

učiteľmi percipovaná nejasnosť smerovania školy (In Juščáková, 2015). V tejto súvislosti sa 

vo výskume udomácnil aj pojem index otvorenosti školy.  

  Petlák (2006) vo svojej publikácii o klíme školy uvádza komparáciu kritérií klímy 

podľa učiteľov a podľa žiakov (tabuľka 2). Tie žiacke poznáme, ale tým učiteľským zatiaľ 

venujeme iba minimum pozornosti. Podľa predbežných výsledkov aktuálne prebiehajúceho 

prieskumu Slovenskej komory učiteľov (ktorý autorka príspevku realizuje v rámci projektu 

Podpora demokratizácie v školách
44

 v spolupráci so slovenskými učiteľmi), slovenským 

učiteľom chýba v rámci pracovnej klímy najmä jasná a zrozumiteľná vízia školy, 

                                                 
44

 https://sku.sk/category/projekt/ 
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konštruktívna komunikácia s riadiacou zložkou školy, jasné a zrozumiteľné pracovné pravidlá 

(nastavené v spoločnej diskusii), otvorená diskusia na poradách, zapojenie do rozhodovacích 

procesov školy, objektívne hodnotenie kvality školy a následná (spoločná) efektívna korekcia 

negatívnych faktorov, pracovnoprávna stabilita, istota a bezpečnosť pracovných podmienok. 

Na slovenských školách sa až príliš často dejú situácie, v ktorých učitelia zažívajú stres, 

strach a bezprávie. Prebiehajúci prieskum a následný výskum sa bude snažiť preukázať, že 

klíma zborovní má priamy dosah na klímu tried, a preto je potrebné zaoberať sa najskôr 

pracovným prostredím učiteľov, nie naopak (čo je slovenská realita). 

  

Tabuľka 2. Kritériá pozitívnej klímy školy.  

 

Podľa platformy To dá rozum (Analýza zistení o stave školstva na Slovensku
45

) vzdelávací 

systém, ktorý je efektívne riadený vďaka jednoduchým a zrozumiteľným pravidlám a 

odbornému riadeniu ľuďmi s líderskými schopnosťami, vytvára podmienky pre kvalitnú prácu 

učiteľov a akademikov, a vzdelávanie i celostný rozvoj učiacich sa. Zistenia To dá rozum 

naznačujú, že kvalitné riadenie škôl je na všetkých vzdelávacích stupňoch sťažované príliš 

rozsiahlou agendou. To vedúcich pracovníkov odpútava od strategického rozvoja škôl a 

skvalitňovania poskytovaného vzdelávania a vedeckej a umeleckej činnosti. Ak sú školy 

neefektívne riadené, odčerpáva to zo škôl potrebné finančné aj ľudské zdroje. 

 Zistenia Štátnej školskej inšpekcie ŠŠI (Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania 

v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike (vo vybraných školských rokoch 

2015 – 2019))
46

 sa zamerali na premenné: klíma a kultúra školy, bezpečnosť školského 

prostredia, stav pedagogického riadenia, vzťahy medzi vedením a zamestnancami, riadiace 

procesy školy a autoevalvácia školy. V školských rokoch 2015/2016 a 2016/2017 sa ŠŠI 

napriek ich avizovanej stratégii Ideálna škola nezaoberala klímou školy do hĺbky. Väčšina 

skúmaných parametrov sa týkala žiakov, klímy triedy, vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi – 

napriek tomu je zaujímavé všimnúť si fakt, že medzi najslabšie rozvíjané kompetencie 

u žiakov patril rozvoj kritického a hodnotiaceho myslenia, komunikácia a rozvíjanie 

vzájomnej spolupráce. Podnety, odporúčania a upozornenia riaditeľom škôl obsahovali body, 

ktoré sa týkali podpory vytvárania pozitívnej sociálnej klímy v triednych kolektívoch, 

zlepšovania vzájomných vzťahov a posilňovania súdržnosti, vzájomnej akceptácie 

a tolerancie – takže na pracovné prostredie školy sa zabudlo. Z projektívnej techniky Ideálna 

škola, zameranej na vzťahy v škole, vyplynulo, že najdôležitejšou rovinou ovplyvňujúcou 

kvalitu školy sú vzťahy a najväčším skrytým potenciálom školy je otvorená, konštruktívna 

komunikácia a diskusia – ale počas uvedených dvoch školských rokov ju nikto v pracovnom 
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prostredí učiteľov neskúmal do hĺbky a ak sa aj vyskytli otázky dotazníka určeného pre 

učiteľov, zamerané na klímu zborovne, zistenia sa ďalej neanalyzovali a neformulovali sa 

riešenia stavu.  V rámci parametra Klíma a kultúra školy sú v správe používané pojmy 

„otvorená a uzavretá klíma“:   „otvorená klíma“ je charakterizovaná korektnosťou vzťahov 

medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi (o riaditeľoch sa správa nezmieňuje), uzavretú klímu 

charakterizuje nedôvera, slabá angažovanosť a vysoká miera frustrácie.  Bezpečnosť 

školského prostredia je  zameraná iba na žiakov a školský poriadok je nastavený na zaistenie 

bezpečnosti a zdravia žiakov. V školskom roku 2016/2017 avizovala ŠŠI podporu priaznivej 

klímy a kultúry školy „posilňovaním vzájomných medziľudských vzťahov“. Pri tejto 

príležitosti bol učiteľom predložený dotazník (vyplnilo ho 2359 zamestnancov škôl), 

z ktorého zistení vyplynulo, že 10 % ZŠ charakterizuje „uzavretá“ klíma (nedôvera, slabá 

angažovanosť a vysoká miera frustrácie). Zároveň bola v rámci edukácie zaznamenaná 

absencia demokratického štýlu riadenia v triede (nízka miera autonómnosti žiakov, diskusie, 

problémovo-komunikačných aktivít), v triede sa poskytovalo málo priestoru na alternatívne 

riešenie sociálnej patológie (nácvik sociálnych a občianskych zručností, diskusie a spontánne 

rozhovory, zdôverenie s problémami, požiadanie o pomoc). V rámci oblastí vyžadujúcich 

zlepšenie (odporúčanie riaditeľom) sa v jednom z bodov vyskytlo vytváranie podnetného 

a podporujúceho prostredia pre žiakov i pedagogických zamestnancov), no vytváranie 

atmosféry bezpečia a dôvery, otvorenej klímy sa opäť týkalo iba triednych kolektívov. 

V rámci stredných škôl sa vytváranie priaznivej klímy a kultúry riešilo budovaním a úpravou 

školských priestorov, a korektnou interakciou medzi učiteľmi a žiakmi. Dotazník, určený 

pedagogickým zamestnancom, odhalil, že v 40 %  škôl nie je priaznivá klíma – nedôvera vo 

vzťahoch, formálne riadenie, neurčité/neznáme smerovanie školy.  

 V správe ŠŠI z roku 2017/2018 bolo jedným z cieľov inšpekcie zisťovať, akú 

pozornosť venujú školy autoevalvácii, a podporovať autoevalvačné procesy. Podľa zistení 

dotazníkov riaditeľom len 14 % škôl realizovalo niektoré autoevalvačné aktivity - polovica 

riaditeľov, ktorí uviedli, že realizujú systematickú autoevalváciu, vnímala potrebu 

uskutočňovať zmeny v systéme fungovania školy. Čo sa týka klímy a kultúry školy,  

pedagogickí zamestnanci potvrdili prostredníctvom dotazníka, že v 21 % škôl je uzavretá 

klíma, v ktorej prevládajú medzi učiteľmi napätie, nedôvera, frustrácia. Zároveň sa zistilo 

(z odpovedí žiakov 5. a 8. ročníka v rámci dotazníka), že žiaci majú málo priestoru slobodne 

vyjadrovať svoje názory a ešte menej priestoru o nich bez zábran rozprávať. V slovenských 

školách chýbajú podnety na zlepšenie stavu a podieľanie sa na rozhodnutiach, ktoré by 

prispeli k zlepšeniu práce školy, pričom v 82 % škôl bol zaznamenaný nedostatok príležitostí 

na slobodnú diskusiu žiakov. V školskom roku 2017/2018 sa tiež pokračovalo 

v experimentálnom overovaní projektívnej techniky Ideálna škola – vzťahy medzi aktérmi 

vzdelávania, blízkosť alebo vzdialenosť ich názorov na to, ako by mali veci v škole fungovať, 

zásadným spôsobom ovplyvňujú samotné výchovné a vzdelávacie výsledky. Najdôležitejšou 

rovinou, ktorá výrazne ovplyvňuje kvalitu škôl, je úroveň vzťahov: „kľúčovými, aj keď často 

skrytými faktormi pre rozvoj školy je otvorená, konštruktívna komunikácia, využívanie 

autoevalvačných procesov na identifikovanie vnútorných vzťahov medzi jednotlivými 

aktérmi (žiaci, rodičia, učitelia) a stanovenie vlastných hodnôt školy“ (s. 94). Posúdiť klímu 

školy malo možnosť 1235 pedagogických zamestnancov škôl, podľa respondentov v 79 % 

škôl sa podporovalo budovanie vzájomnej dôvery v učiteľskom zbore a prispievalo 

k vytváraniu pozitívnej klímy. Uzavretú klímu potvrdili výsledky v 21 % škôl – „v týchto 

školách bol vzťah medzi učiteľmi poznamenaný napätím, nedôverou, prevažovala slabá 

angažovanosť a vysoká miera frustrácie“ (s. 98).  

V poslednom (aktuálne skúmanom) roku 2018/2019 bola venovaná pozornosť podpore 

inkluzívneho vzdelávania - zameranie na tri oblasti: budovanie inkluzívnej kultúry, tvorba 
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inkluzívnej politiky, inkluzívne vzdelávanie v praxi – všetko ale iba s ohľadom na žiakov, nie 

na učiteľov. Čo sa týka posudzovania otvorenosti klímy škôl, podľa vyjadrení pedagogických 

zamestnancov v dotazníkoch sa v 11 % škôl potvrdila uzavretá klíma (napätie, nedôvera, 

nízka angažovanosť učiteľov, tlak zo strany riaditeľa). V dotazníku bola po prvý krát 

zaznamenaná aj položka „frustrácia učiteľov“ (množstvo administratívnej práce, nedôvera, 

nebudovanie vzájomných vzťahov s kolegami a žiakmi). Žiaci charakterizovali vyučovacie 

hodiny ako absenciu príležitostí na slobodné vyjadrovanie názorov, nedostatočné vedenie 

žiakov k aktívnej diskusii, k prevzatiu zodpovednosti za svoje správanie a konanie. 

Zaujímavým parametrom bola v týchto školách vysoká miera výskytu šikany medzi žiakmi - 

šikanovanie bolo prítomné takmer na všetkých pozorovaných školách (!). Výskyt a intenzita 

šikanovania žiakov súvisí aj s atmosférou v učiteľskom kolektíve, ktorá sa prenáša do 

atmosféry tried – nízka úroveň dôvery medzi pedagogickými zamestnancami má vplyv na 

nízku dôveru medzi učiteľom a žiakmi. Nevhodná atmosféra v pracovnom prostredí školy je 

negatívnym vzorom pre vytváranie atmosféry v triede. Aj v uvedenom školskom roku 

prevládala na slovenských školách absencia prezentovania vlastných názorov. Radosť 

z činnosti a spontánnosť je podľa správy prisudzovaná nízkej úrovni vyjadrovania 

a nerozvinutej slovnej zásobe žiakov, ako aj absenciou hrových činností počas výučby 

a dominantnému postaveniu učiteľa v triede. Iba posledné menované považujeme za 

zaujímavý činiteľ – ak v pracovnom prostredí školy prevažuje dominantné správanie 

riadiaceho pracovníka, v triede bude prirodzene prevažovať dominantné správanie učiteľa, 

ktorý nemá inú pracovnú skúsenosť ako direktívne rozhodovanie a absenciu delegovania 

rozhodovania na žiakov a ich participáciu na výučbe. Až na 42 % vyučovacích hodín 

nedostali žiaci podľa správy ŠŠI možnosť prezentovať svoje názory. 

 Klíma školy bola v školskom roku 2018/2019 žiakmi charakterizovaná ako absencia 

istoty a pocitu bezpečia, absencia možnosti prezentovania názorov a diskusie. To nie je nijako  

prekvapujúce, keďže podľa respondentov/učiteľov má iba 10 % škôl otvorenú klímu 

(ukazovatele: demokratický štýl riadenia, možnosť angažovanosti učiteľov, vzájomná 

súdržnosť, dôvera, priateľské vzťahy). A treba tiež zdôrazniť, že hodnoty otvorenosti boli 

v prípade týchto škôl iba na úrovni priemeru (!). Podľa správy ŠŠI však školy naďalej 

nepreukazujú výraznú snahu vykonať objektívnu sebareflexiu - prebiehajúce procesy 

nezodpovedali komplexnej systematickej autoevalvácii (tamtiež, s. 195). Preto ŠŠI stanovila 

oblasti, ktoré vyžadujú zlepšenie: 

- zvnútornenie hlavnej myšlienky inklúzie, 

- vykonávanie komplexnej autoevalvácie školy. 

A nič viac na podporu klímy a bezpečia pracovného prostredia učiteľov. Zdá sa, že téma 

pracovného prostredia zborovní je pre kompetentné organizácie, spadajúce pod rezort 

školstva, naďalej mimo pozornosti. Preto táto pálčivá téma (spolu s inými, ktoré ovplyvňujú 

atraktivitu profesie učiteľa na Slovensku) ostáva naďalej na pleciach progresívnych 

riaditeľov/riaditeliek slovenských škôl, ktorí majú v rukách len málo nástrojov (ale zároveň 

veľmi účinných), ako zlepšiť podmienky práce učiteľov/učiteliek vo svojej škole a udržať ich 

v pracovnom procese motivovaných. Jedným z takých „nástrojov“ je rola sociálneho 

pedagóga v škole, medzi kompetencie ktorého patrí nielen analýza kvality podmienok práce 

žiakov a ich vplyvu na výkon a spokojnosť žiakov, ale aj skúmanie kvality pracovného 

prostredia učiteľov, vplyvu na výkon učiteľa a jeho spokojnosť v práci (na čo sa žiaľ na 

Slovensku veľmi často zabúda). V dobrom sociálnom pedagógovi môže nájsť 

riaditeľ/riaditeľka užitočného facilitátora v procese korekcie a organizácie potrebných zmien 

v pracovnom priestore, a učitelia/učiteľky efektívneho spojenca pri komunikácií svojich 

požiadaviek smerom „hore“.    
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Na záver 

Budeme struční a necháme prehovoriť žiakov prostredníctvom ich autentických výrokov, 

vyjadrujúcich predstavy o dobrom učiteľovi (citované zo správy ŠŠI z roku 2017 - 2018: 

Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach 

v Slovenskej republike)
47

 - a dovolíme si ich aplikovať na osobu dobrého 

riaditeľa/riaditeľky: 

- „Mal by mať rešpekt a puto so študentmi. Učiteľ nie je len figúrkou pred 

tabuľou...hlbší vzťah so študentmi. Poradiť, keď treba, zasmiať sa a aj zabaviť“ – ak 

má riaditeľ rešpekt a hlbší pracovný vzťah so zamestnancami, nie je len figúrkou 

zborovne, vie poradiť aj sa zasmiať. 

- „Chcem, aby bol učiteľ objektívny, spravodlivý. Aby platili pravidlá pre 

všetkých..hľadal kompromisy“ – ak je riaditeľ objektívny a spravodlivý, platia 

pravidlá pre všetkých a namiesto direktívneho rozhodovania sa hľadajú kompromisy. 

- Dobrý učiteľ.... má ľudský prístup, vie si vytvoriť prirodzený rešpekt, stará sa o 

žiakov“ – ak má riaditeľ ľudský prístup, má aj prirodzený rešpekt a starostlivosť 

o svojich zamestnancov berie ako súčasť svojej práce. 

- „Dobrý učiteľ sa na nič nehrá...“ – ani dobrý riaditeľ nemá potrebu sa na niečo hrať. 

- „Mal by sa o nás zaujímať, o naše názory“  - dobrého riaditeľa zaujímajú názory jeho 

zamestnancov a v spoločnej diskusii hľadajú najvhodnejšie riešenia. 

- „Učiteľ by mal byť vzorom pre žiakov. Tolerantný, pozitívne naladený...mal by im 

pomáhať s ich problémami“ -  riaditeľ by mal byť vzorom pre svojich zamestnancov, 

aby podporoval pracovnú kultúru, disciplínu, náladu, motiváciu. 
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Resumé 

The aim of the text is to interpret the findings of the theoretical analysis of existing research 

findings on the impact of teachers' working environment on the overall school climate, and 

thus on the quality of teachers' and students' work. In the study, we analyze selected 

parameters of the teachers' working environment and put them in the context of the classroom 

climate. We are looking for an analogy between teachers' satisfaction at work and students' 

satisfaction in the educational process. 

Key words: school climate, principles of democratic school management, relations between 

teachers, students and school management, teachers 'satisfaction at work 
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Podpora osobnostného rozvoja žiaka zo strany školského pedagóga na 

základnej škole v Srbskej republike – výskumné zistenia 
  

Zuzana Hrćan  

 

 

Anotácia: Príspevok sa zaoberá podporou osobnostného rozvoja žiaka zo strany školského 

pedagóga na základnej škole v Srbskej republike. Charakterizuje oblasti poradenskej pomoci 

školského pedagóga žiakom základnej školy a ich rodičom. Uvádza najčastejších iniciátorov 

poradenskej pomoci školského pedagóga, ako aj jeho časový priestor na konzultačnú činnosť. 

Tiež, charakterizuje celkovú mieru úspešnosti v riešení porúch učenia a správania žiakov. 

Príspevok prezentuje výsledky výskumu autorky. 

 

Kľúčové slová: žiak, podpora osobnostného rozvoja žiaka, školský pedagóg, oblasti 

poradenskej pomoci školského pedagóga, základná škola. 

 

Úvod  

  Život dnešných žiakov je organizovanejší a komplexnejší. Žiaci sú častokrát 

preťažení, majú rôzne ťažkosti, ako aj problémy v učení sa a v správaní sa. Najmä z toho 

dôvodu vzniká potreba vytvorenia vhodných odborných (poradenských) služieb, resp. 

posilnenia súčasných poradenských služieb, ktoré by mohli intervenovať a pomôcť – 

najlepšie priamo na pôde školy, aby táto pomoc bola čo najbližšie k deťom a mladým ľuďom, 

ktorí sú zapojení do výchovno-vzdelávacích procesov.  

Jednou z takýchto poradenských služieb, ktorá sa nachádza priamo na pôde školy je 

pedagogicko-psychologická služba [pedagoško-psihološka služba] v Srbskej republike, ktorú 

tvoria odborní zamestnanci: školský pedagóg a školský psychológ. V tomto príspevku sa 

budeme bližšie zaoberať školským pedagógom a jeho podporou osobnostného rozvoja žiaka.  

Príspevok uvádza vybrané výsledky širšie koncipovaného výskumu dizertačnej práce pod 

vedením doc. M. Matulčíkovej (Hrćan, 2018), ktorý sa zaoberal súčasným systémom 

školského pedagogicko-psychologického poradenstva v základných školách vo vybraných 

krajoch v Srbskej republike (Belehrad a okolie), ako aj vo vybraných krajoch v Slovenskej 

republike (Bratislava a okolie). Predmetom analýzy v tejto časti je podpora osobnostného 

rozvoja žiaka zo strany školského pedagóga na základnej škole v Srbskej republike (Belehrad 

a okolie). 

  Na účely výskumu bol vytvorený Dotazník pre školských pedagógov v Srbskej 

republike (Hrćan, 2018). Respondentmi sa stali n = 30 školských pedagógov, pracujúcich na 

základnej škole v Belehrade a okolí (okres Barajevo, okres Čukarica, okres Grocka, okres 

Lazarevac, okres Mladenovac, okres Novi Beograd, okres Obrenovac, okres Palilula, okres 

Rakovica, okres Savski venac, okres Sopot, okres Stari grad, okres Surčin, okres Voždovac, 

okres Vračar, okres Zemun, okres Zvezdara). Z uvedeného počtu respondentov školských 

pedagógov, prevahu tvorili respondenti ženského pohlavia n = 26 (87 %), vo veku 36 – 45 

rokov, n = 19 (63 %). Polovica respondentov školských pedagógov n = 15 (50 %) má 

ukončené základné (bakalárske) štúdium pedagogiky a získalo titul diplomovaný pedagóg. 27 

% respondentov školských pedagógov pracuje na základnej škole viac než 20 rokov (n = 8). 

(Hrćan, 2018, s. 100 - 101, 297 - 298) 

 Z hľadiska pracovného úväzku, naši respondenti školskí pedagógovia pracujú na 

základných školách prevažne na celý úväzok (n = 29). Iba jeden respondent školský pedagóg 

pracuje na polovičný úväzok. Okrem odborného zamestnanca školského pedagóga, nášho 

respondenta, základné školy z našej vzorky respondentov zamestnávajú odborných 

zamestnancov školských psychológov (n = 23), knihovníkov (n = 21), ďalšieho (druhého) 
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školského pedagóga (n = 6), špeciálneho pedagóga (n = 6), logopéda (n = 3) a sociálneho 

pracovníka (n = 1). (Hrćan, 2018, s. 110) 

 

Podpora osobnostného rozvoja žiaka – výskumné zistenia 

 

  Tretím obsahovým okruhom nášho dotazníka bola podpora osobnostného rozvoja 

žiaka. Prostredníctvom dotazníka sme zisťovali najčastejších iniciátorov poradenskej pomoci, 

ktorú poskytujú respondenti, ako aj častosť poskytovanej poradenskej pomoci žiakom 

a rodičom. Ďalej nás zaujímali názory respondentov na celkovú mieru úspešnosti v riešení 

porúch učenia a správania žiakov. Prostredníctvom dotazníka sme sa pokúsili získať názory 

respondentov školských pedagógov aj na to, do akej miery podľa nich zodpovedá celková 

ponuka poradenských služieb súčasným potrebám žiakov a rodičov. V závere tejto časti, 

respondenti školskí pedagógovia uvádzali ako majú vymedzený čas na konzultačnú činnosť. 

Z výpovedí našich respondentov školských pedagógov sme zistili, že najčastejšie ich pomoc 

iniciujú učitelia (n = 18) a sami žiaci (n = 14). (pozri tabuľku č. 1) 

 

Tabuľka 1: Najčastejší iniciátori poradenskej pomoci školského pedagóga (n) 

 

Najčastejší iniciátori poradenskej pomoci 

školského pedagóga 

Absolútna 

početnosť 

(n) 

Rodičia 8 

Žiaci  14 

Učitelia 18 

Triedny učiteľ 3 

Ja sám 5 

Škola (vedenie školy) 0 

Σ 48 

 
 

Respondenti školskí pedagógovia veľmi často a sústavne pomáhajú žiakom v zvládaní 

záťažových situácií a predchádzaní vzniku problémového správania, ako je 

nedisciplinovanosť, nerešpektovanie školského poriadku, šikanovanie, záškoláctvo (n = 29),
48

 

vo vzťahoch žiakov so spolužiakmi (n = 29), vo vzťahoch žiakov s učiteľmi (n = 27), ako aj 

pri učebných ťažkostiach žiakov a stratégiách učenia (n = 23). Občasná pomoc sa týka najmä 

záujmov žiakov a zmysluplného trávenia voľného času (n = 11). (pozri tabuľku č. 2) 

 

Tabuľka 2: Poradenská pomoc žiakom (n) 

 

 

Poradenská pomoc žiakom 

n
ie 1

 

o
b

ča
s 2

 

ča
sto

 3
 

v
eľ

m
i ča

sto
 4

 

sú
sta

v
n

e 5
 

Spolu 

(n) 

Učebné ťažkosti žiakov, stratégie učenia 0 1 6 19 4 30 

Prospech žiakov 0 6 6 13 5 30 

Záujmy žiakov a zmysluplné trávenie voľného 

času 

0 11 11 4 4 30 

Citové ťažkosti žiakov 0 2 7 15 6 30 

Vzťahy žiakov so spolužiakmi 0 0 1 8 21 30 
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Vzťahy žiakov s učiteľmi 0 1 2 14 13 30 

Vzťahy v rodine 0 2 7 15 6 30 

Problémové správanie (nedisciplinovanosť, 

nerešpektovanie školského poriadku, šikanovanie, 

záškoláctvo...) 

0 0 1 7 22 30 

Profesijná orientácia (voľba povolania, voľba 

ďalšieho štúdia) 

0 2 15 9 4 30 

Dielne, tréningy, prednášky pre žiakov 0 4 12 8 6 30 

Prevencia výchovne problémového správania a 

závislostí 

0 4 5 11 10 30 

Σ 0 33 73 123 101  

 

Okrem toho, že respondenti školskí pedagógovia pomáhajú žiakom, sú nápomocní aj rodičom 

žiakov. Veľmi častá a sústavná pomoc respondentov školských pedagógov rodičom sa týkala 

najmä problémového správania žiakov, ako je nedisciplinovanosť, agresivita, nerešpektovanie 

školského poriadku, šikanovanie, záškoláctvo (n = 25)
49

, vzťahov žiakov so spolužiakmi (n = 

22) a odporúčaní pre aplikáciu rôznych výchovných postupov (n = 22). Občasná pomoc 

rodičom sa týkala najmä záujmov žiakov a zmysluplného trávenia voľného času (n = 12), ako 

aj tvorivých dielní a prednášok pre rodičov (n = 10). (pozri tabuľku č. 3) 

 

Tabuľka 3: Poradenská pomoc rodičom (n) 

 

 

Poradenská pomoc rodičom 

n
ie 1

 

o
b

ča
s 2

 

ča
sto

 3
 

v
eľ

m
i ča

sto
 4

 

sú
sta

v
n

e 5
 

Spolu 

(n) 

Učebné ťažkosti žiakov, stratégie učenia 0 6 16 8 0 30 

Prospech žiakov 0 8 8 9 5 30 

Záujmy žiakov a zmysluplné trávenie voľného času 0 12 13 4 1 30 

Citové ťažkosti žiakov 0 5 10 11 4 30 

Vzťahy žiakov so spolužiakmi 0 0 8 6 16 30 

Vzťahy žiakov s učiteľmi 0 1 10 6 13 30 

Vzťahy v rodine 0 3 14 8 5 30 

Problémové správanie (nedisciplinovanosť, 

agresivita, nerešpektovanie školského poriadku, 

šikanovanie, záškoláctvo...) 

0 0 5 5 20 30 

Profesijná orientácia (voľba povolania, voľba 

ďalšieho štúdia) 

1 7 14 5 3 30 

Odporúčania pre aplikáciu rôznych výchovných 

postupov 

0 1 7 8 14 30 

Dielne a prednášky pre rodičov 0 10 13 3 4 30 

Prevencia výchovne problémového správania a 

závislostí 

0 11 5 6 8 30 

Σ 0 64 123 79 93  

 

Ďalej respondenti školskí pedagógovia hodnotili celkovú mieru úspešnosti v riešení porúch 

učenia a správania žiakov. Celkovú mieru úspešnosti v riešení porúch učenia žiakov, 

respondenti považujú najmä za dobrú (n = 15) a uspokojivú (n = 11). Podobne, respondenti 
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školskí pedagógovia hodnotili celkovú mieru úspešnosti v riešení porúch správania žiakov, 

ako uspokojivú (n = 16) a dobrú (n = 13). (pozri tabuľku č. 4) 

 

 

Tabuľka 4: Celková miera úspešnosti v riešení porúch učenia a správania žiakov (n) 

 

Celková miera 

úspešnosti v riešení 

porúch učenia 

žiakov 

Absolútna 

početnosť (n) 

Celková miera 

úspešnosti v 

riešení porúch 

správania 

žiakov 

Absolútna 

početnosť (n) 

1 – alarmujúca 0 1 – alarmujúca 0 

2 – neuspokojivá 4 2 – neuspokojivá 0 

3 – uspokojivá 11 3 – uspokojivá 16 

4 - dobrá 15 4 - dobrá 13 

5 – výborná 0 5 – výborná 1 

Σ 30 Σ 30 

  

Svoje hodnotenie miery úspešnosti  v riešení porúch učenia žiakov respondenti zdôvodnili 

nasledovne. Uvádzame vybrané príklady:  

(R): „Rozprávam sa aj so žiakom, aj s rodičmi, resp. zákonnými zástupcami, aj s triednym 

učiteľom, ako aj s učiteľmi, o tom ako vytvoriť optimálne podmienky pre učenie a riešiť 

problémy v učení sa. Každý z účastníkov má po rozhovore svoje aktivity, ktorými prispieva k 

riešeniu problému.“ 

(R): „Najčastejšie riešime problémy s učebnou motiváciou a zmyslom učiva, ktoré sa treba 

naučiť. Na treťom mieste sú problémy súvisiace s technikami učenia.“ 

(R): „Bolo by to efektívnejšie, ak by školský pedagóg a školský psychológ mohli viac času 

venovať týmto aktivitám, a aby sa u žiakov vytvoril priestor na pravidelnú návštevu 

pedagogicko-psychologickej služby v prípade potreby, a nie len občas.“ 

(R): „Úspešný výsledok v tejto oblasti si vyžaduje spoluprácu medzi učiteľmi, rodičmi 

a žiakmi. Samozrejme aj pedagogicko-psychologickej služby. Iba týmto spôsobom je možné 

zlepšiť školskú úspešnosť žiaka.“ 

Uvádzame vybrané odpovede respondentov, ktoré jasne potvrdzujú, že pri riešení porúch 

správania je nevyhnutná spolupráca aktérov výchovno-vzdelávacieho procesu a najmä 

angažovanie rodičov. 

(R): „Rodičia, a niekedy aj samotní učitelia, to neberú vážne a nepristupujú zodpovedne k 

odporúčaniam pedagogicko-psychologickej služby, tým sa znižuje miera úspechu.“ 

(R): „Pri riešení porúch správania je nevyhnutná spolupráca s rodinou. Ak škola dôsledne 

aplikuje opatrenia na prekonanie problému, a rodičia nie, potom to negatívne ovplyvňuje 

výsledky.“ 

(R): „Úspešný výsledok v tejto oblasti si vyžaduje spoluprácu medzi učiteľmi, rodičmi, deťmi 

a samozrejme pedagogicko-psychologickou službou. Jedine tak je možné pomôcť dieťaťu s 

poruchou správania.“ 

Podľa respondentov školských pedagógov je ponuka poradenských služieb v súčasnosti 

v Srbskej republike, vzhľadom na potreby žiakov a rodičov, dostačujúca iba čiastočne (n = 

16). Piati respondenti si myslia, že súčasná ponuka stačí, a ďalší piati respondenti že súčasná 

ponuka úplne stačí. Štyria respondenti uviedli, že ponuka poradenských služieb súčasným 

potrebám žiakov a rodičov nestačí. 
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Svoju odpoveď respondenti školskí pedagógovia zdôvodnili nasledovne. Uvádzame vybrané 

príklady: 

(R): „Organizácia práce v škole je taká, že plne zodpovedá a reaguje na potreby žiakov 

a rodičov, a vždy je tu niekto, kto im poskytne rady.“ 

(R): „Vzhľadom na zložité problémy dospievajúcich detí a problémy v ich výchove, je 

nevyhnutný väčší počet školských pedagógov a školských psychológov na školách.“ 

(R): „Na základných školách je dnes potrebné mať aj špeciálnych pedagógov a sociálnych 

pracovníkov, resp. sociálnych pedagógov.“ 

(R): „Je oveľa vyššia potreba poradenských rozhovorov, ako sú dostupné kapacity 

poradenských pracovníkov.“ 

(R): „V súčasnej spoločnosti je príliš veľa problémov, ktoré presahujú rámec poradenských 

služieb v rámci inštitúcií, ktoré sú súčasťou štátneho systému.“ 

Z výpovedí respondentov školských pedagógov vyplýva, že si vymedzia čas na konzultačnú 

činnosť takmer okamžite, keď sa vyskytne problém a potrebujú sa s nimi porozprávať: žiaci 

(n = 24), riaditeľ, resp. vedenie školy (n = 20), učitelia (n = 17) a rodičia (n = 16). (pozri 

tabuľku č. 5) 

 

Tabuľka 5: Vymedzenie času na konzultačnú činnosť (n) 

 

 

Čas na konzultačnú činnosť 

V rámci 

konzultačných 

hodín podľa 

dohody 1 

V rámci 

možností 

školského 

rozvrhu 2 

Okamžite 

keď sa 

vyskytne 

problém 3 

Iné 4 

Žiakom, ktorí sa chcú s Vami rozprávať 1 5 24 0 

Rodičom, ktorí sa chcú s Vami rozprávať 6 7 16 1 

Učiteľom, ktorí sa chcú s Vami rozprávať 5 7 17 1 

Riaditeľovi/vedeniu školy, ktorí sa chce/chcú 

s Vami rozprávať 

5 4 20 1 

Σ 17 23 77 3 

 

 

Záver 

  Školskí pedagógovia, ktorí sa zúčastnili nášho výskumu, sú odborní zamestnanci 

základných škôl v Srbskej republike, pracujúci predovšetkým na plný úväzok (n = 29), čo im 

umožňuje neustále byť prítomní na pôde školy a pomôcť žiakom okamžite, keď sa vyskytne 

nejaký problém (n = 24). Ich pomoc najčastejšie iniciujú učitelia (n = 18), ale vyhľadávajú ich 

aj samotní žiaci (n = 14). Poradenská pomoc, ktorú poskytujú žiakom zahŕňa širokú škálu 

rôznych ťažkostí a problémov žiakov, ako je zvládanie záťažových situácií 

a predchádzanie vzniku problémového správania, riešenie učebných ťažkostí, riešenie 

problémov vo vzťahoch so spolužiakmi, učiteľmi, ale aj rodinných problémov. Okrem toho, 

školskí pedagógovia uskutočňujú rôzne dielne, tréningy a prednášky pre žiakov – podľa 

aktuálnych tém, pomáhajú žiakom v profesijnej orientácii, podporujú zmysluplné trávenie 

voľného času žiakov, venujú sa prevencií závislostí a pod. Tiež sú nápomocní aj rodičom, 

resp. zákonným zástupcom žiakom, ako aj učiteľom a vedeniu školy. Preto niet divu, že je ich 

práca na školách v Srbskej republike veľmi oceňovaná a potrebná, ako aj to, že sa v 

súčasnosti práca školského pedagóga, ako uvádza Trnavac (1993), považuje za základný 

pedagogický štandard modernej školy. 
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Resumé 

The paper deals with the support of the personal development of a pupil by a school 

pedagogue at a primary school in the Republic of Serbia. It characterizes the areas of 

counseling assistance of a school pedagogue to primary school pupils and their parents. It lists 

the most common initiators of counseling assistance of a school pedagogue, as well as his 

time space for consulting activities. Also, it characterizes the overall success rate in solving 

pupil learning and behavioral disorders. The paper presents the results of the author's 

research. 
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Sociální pedagogika v době digitální 

Esej o nových obzorech sociální pedagogiky v éře Průmyslu 4.0 

 

Helena Skarupská  

 

 

Anotace: Svět a tím i evropské země vstupují do éry Průmysl 4.0, tedy digitální doby. To 

sebou přináší změnu celé struktury společnosti. Esej se zabývá touto skutečností a snaží se 

poukázat na nové možnosti využití sociální pedagogiky nejen v oblasti školství, ale především 

při práci s dospělými, kteří budou mít velké množství volného času na jedné straně, na druhé 

ovšem mohou trpět pocitem marnost. 

 

Klíčová slova: průmysl 4.0, digitalizace, sociální pedagogika, škola, sociální vyloučení, volný 

čas 

 

Základní vymezení problému 

  Celý svět se velmi rychle mění. Vstupujeme do éry digitální, která je také označována 

jako průmysl 4.0. Jedná se o čtvrtou průmyslovou revoluci, postavené na digitalizaci všeho – 

výroby, věcí, služeb atd. Průmysl 4.0 přinese výrobu s (téměř) nulovými mezními náklady, 

jak se domnívá americký ekonom a sociolog Jeremy Rifkin (Pietraš, 2015). 

Co to znamená pro sociální pedagogiku? To stejné jako pro ostatní odvětví. Musí se těmto 

změnám přizpůsobit. 

Je na tyto změny připravena? Stejně jako jiné disciplíny a v podstatě celá společnost – není. 

Co nám přinese digitalizace světa? Úspory v čase, úspory ve financích, zvýšenou flexibilitu, 

ale hlavně velké množství volného času. Co znamená to velké množství volného času a koho 

se bude týkat? 

Znamená to, že se zkrátí pracovní doba. Dnes se hovoří o tom, že v krátké době klesne 

z dnešních většinou 8 hodin v pětidenním pracovním týdnu na 6 hodin a to pouze ve 

čtyřdenním pracovním týdnu, někteří autoři hovoří i o kratší době. Dále to znamená, že ubyde 

velké množství profesí bez náhrady. Nové profese nebudou adekvátně k ubývajícím vznikat. 

Největší česká konfederace odborů předpokládá, že se digitalizace dotkne až 40 % pracovních 

míst (Holanová, 2015). Vacek (2016) uvádí, že se změní oblasti práce, výrazně ubude 

manuální práce, přibyde práce s lidmi, která ovšem bude vyžadovat sociální dovednosti, 

především v oblasti sociální komunikace. Tato dovednost je ale podmíněna schopností, tedy 

vlohou k úspěšné komunikaci a také emoční inteligencí.  

Zde se dostáváme k prvnímu problému. Bude možné všechny osoby, které v důsledku 

digitalizace průmyslu přijdou o práci, převést na práci s lidmi? Druhým problémem je, zda 

současná výchovně vzdělávací soustava připravuje budoucí pracovníky na nové profese, zda 

se zaměřuje na rozvoj kognitivních dovedností, tvořivost, na rozvoj sociální a emoční 

inteligence a práci v týmech. Když se podíváme na kurikula, vidíme, že ne. Pořád ještě 

přetrvá trend let minulých, a to i v pojetí politiků a ekonomů, že základem vyspělé společnosti 

je průmyslová výroba a zisk. Přitom již dnes tvoří až 60 % HDP služby, jak se ukázalo 

v rámci hledání pomoci firmám v důsledku lockdownu. 

Třetím, a asi nedůležitějším problémem se tak stává nezaměstnanost, či lépe 

nezaměstnatelnost. Kolik procent osob v produktivním věku bude nezaměstnaných a bude 

moci podstoupit rekvalifikace a kolik osob bude nezaměstnatelných, to nyní přesně nevíme. 
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Lze ale odhadovat, že se bude jednat minimálně o 20 % populace v produktivním věku
50

. Zde 

vzniká nebezpečí sociálního vyloučení a mít sociálně vyloučených 15 až 20 % populace, není 

pro sociální smír ani pro celkové fungování společnosti příhodné. Při posledním zjišťování 

počtu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách v ČR, které proběhlo v roce 2015, to 

bylo cca 1 % obyvatel (mpsv © 2015). I kdyby se mělo jednat o nárůst pouze na 10 %, je to 

obrovský skok. Musíme si uvědomit, že hovoříme o době v dalších 10 – 20 letech, tedy o 

blízké budoucnosti a zde si musíme položit otázku – je stát na takový přírůstek sociálně 

vyloučených připraven? Uvědomují si politici a také ekonomové, co průmysl 4.0 znamená 

v sociální oblasti, jaké budou dopady digitalizace na životy podstatné části obyvatel? 

A zde se otevírá obrovský prostor pro sociální pedagogiku. V podstatě se nám zde vytvořily 

tři základní okruhy, v kterých by měla sociální pedagogika převzít iniciativu. Jedná se o 

působení ve školách, o působení v sociálně vyloučených lokalitách a o působení ve 

volnočasových aktivitách nejen pro děti a mládež, ale především pro dospělé. 

 

Škola 

  Nejdříve se zaměříme na působení sociální pedagogiky jako předmětu ve školách. Jak 

jsem uvedla výše, nová doba si vyžaduje nové kompetence. Sociální pedagogika musí být 

nositelem výchovy a vzdělávání v sociálních kompetencích.  

Základem sociálních kompetencí je komunikace. Již v roce 1960 vytvořil Rosenberg (2008) 

model nenásilné komunikace. Jedná se o model komunikace vylučující úsudky a konflikty z 

vyjadřování pocitů a potřeb. Vychází z myšlenky, že všichni máme schopnost být soucitní s 

ostatními, ale nemáme jazyk (slova), jak pochopit potřeby a pocity druhého. Pokud se podaří 

tyto potřeby vyjádřit, může mezi těmito jedinci zavládnout harmonie. Nenásilná komunikace 

se tak stává jedním z hlavních nástrojů pro týmovou práci na jedné straně a na druhé straně 

důležitou kompetencí v pomáhajících profesích. Na model nenásilné komunikace navazuje 

model společné trojice, který stojí na výchově k dovednosti společně komunikovat, učit se a 

prožívat, tedy na společném sdílení. Sdílení ve skupině třídy, školy, nikoli na sdílení přes 

internetové sociální sítě. Oba tyto modely se v sociální pedagogice již léta využívají. Je 

důležité, aby se tyto modely staly nedílnou součástí pedagogické praxe ve všech 

pedagogických profesích (srov. např.  http://www.thempra.org.uk/social-pedagogy/). 

Digitální doba bude vyžadovat i sociální inteligenci. Sociální inteligence se dá, na rozdíl od 

obecné inteligence, naučit. Proto se výchova ve školském prostředí musí zaměřit i na rozvoj 

této složky a na výuku k sociální inteligenci. Vyjdeme-li z Thorndikovy definice sociální 

inteligence (encyklopedie.soc.cas.cz©2020), jedná se o schopnost a dovednost optimálně 

komunikovat, o smysl pro spolupráci a nekonfliktní vztahy. Tím je sociální inteligence 

nedílně spojena s komunikací. Nelze učit sociální inteligenci bez výuky komunikace. 

Thorndike uvedl, že sociální inteligence má dvě složky. První složkou je percepce, tedy 

schopnost správného rozpoznávání a zhodnocení lidské osobnosti. Je tato složka sociální 

inteligence součástí kurikula? A pokud ano, jak je v běžném pedagogickém procesu ve 

školách naplňována? Nakolik jsou pedagogové vedeni k tomu, aby učili děti percepci? 

Druhou složkou je akce, tedy schopnost použití vhodné sociální techniky vůči druhý osobám. 

Zde opět vystupuje do popředí otázka, nakolik je pedagog schopen usměrňovat, vysvětlovat a 

učit žáka, jak má správně reagovat na druhé, že není možno si osvojit pouze jednu strategii, 

ale že je nutné umět využívat spoustu různých strategií podle toho, o jakou se jedná situaci, o 

jakého se jedná člověka a v jaké době.  

                                                 
50

 V roce 2019 bylo pouze se základním vzděláním 

17 % obyvatel ve věku nad 15 let (czso: 

Demografická příručka 2019).  
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Harmonie
http://www.thempra.org.uk/social-pedagogy/
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Nedílnou součástí sociální inteligence je emoční inteligence. I když se jedná o koncept, který 

má pouze 30 let, stala se emoční inteligence velmi populární díky knize Golemana a 

nepostradatelnou právě pro pomáhající profese. Goleman (2011) stanovil pět složek emoční 

inteligence, které se navzájem ovlivňují.  Jedná se o: znalost vlastních emocí, zvládání emocí, 

schopnost sám sebe motivovat, vnímavost k emocím jiných lidí a umění mezilidských vztahů. 

Pracuje zde se sebeporozuměním, tím i sebepoznáním, sebeuvědomováním, s tvořivostí a 

empatií a sociální inteligencí. Goleman si uvědomuje, že emoční inteligence musí být spojena 

s etikou, protože vysoce inteligentní lidé mohou být mravní zrůdy, Bezcitní, nelítostní lidé 

mohou mít vysoký stupeň emocionální inteligence. Žádoucí je proto spojení emocionální 

inteligence a etického cítění. Obecně vzato, jedná se o vývoj citů od přirozeného dětského 

egoismu k altruismu, což je také problémem emocionální zralosti. A zde se opět nabízí 

otázka – je škola schopna při současném nastavení vychovávat k altruismu a emoční zralosti? 

Neměla by více než na výkon soustředit svou pozornost na humanitu, jak už v podstatě 

požadoval i J. A. Komenský ve své Obecné poradě o nápravě věcí lidských? 

Jako poslední z požadavků pro nové profese bývá uváděna tvořivost. Obecně tvořivost 

znamená vznik něčeho nového, rozvoj myšlení, jiný pohled na věc či problém. Tvořivost je 

závislá na procesu učení se a rozvíjí se již od raného věku.  

  Ze všech těchto poznatků vyplývá, že škola musí na požadavky proměny společnosti 

v důsledku digitalizace reagovat velmi rychle a proměnit nejen obsahy vzdělávání, ale 

především způsob předávání poznatků. Je nutné zaměřit se na všechny výše uvedeny jevy. 

K tomu velmi dobře poslouží, když budou pedagogové seznámeni nejen s předmětem sociální 

pedagogiky, ale především si osvojí její metody práce a dále využijí metody, které jsou již 

mnoho let známy, jako je problémové, konceptuální a kooperativní učení, které jsou právě 

zaměřeny na týmovou spolupráci, na komunikaci a tím i rozvoj sociální a emoční inteligence 

a na tvořivost. 

 

Sociálně vyloučení 

  Sociální vyloučení je termín, který se nejen do společenských věd, ale také do širšího 

povědomí dostává na počátku 70. let ve Francii. Za autora toho termínu je považován Lenoir, 

který takto označil osoby vyloučené ze systému sociálního zabezpečení V 80. letech 20. 

století je pojem užíván již v širším smyslu a stává se ekvivalentem pro osoby chudé, teprve od 

90. let se pojem sociální vyloučení definuje jako vyloučení osob z přístupu ke zdrojům, 

tedy vytlačení lidí na okraj společnosti s omezeným přístupem ke vzdělání, kultuře, 

zdravotnictví, sportu, zaměstnání atd.  

Sociální vyloučení ovšem neznamená pouze, že se jedná o lidi chudé. Tento pojem je daleko 

širší a ne všichni, co jsou chudí, musí být bezpodmínečně sociálně vyloučení.  Různí autoři 

věnující se sociálnímu vyloučení, ho různě popisují a dělí. V čem se shodují, je to, že se jedná 

o specifickou skupinu osob, u které se objevuje specifická forma jednání a chování, kterou 

nazýváme kulturou chudoby. 

  Kultura chudoby se objevuje na počátku 60. let v USA jako termín označující 

specifickou kulturu u přistěhovalců, zejména z Karibské oblasti. Termín do sociálních věd 

zavádí Oskar Lewis. Jeho práce, které se definování kultury chudoby zabývaly, našly na jedné 

straně následovníky a na straně druhé byly podrobeny velké kritice. Již on sám rozšířil pojem 

kultura chudoby všechny skupiny, které se vyznačovaly stejnými znaky.  

Cohenová (2010) uvádí, že kultura chudoby je pojem v sociální teorii, který tvrdí, že hodnoty 

lidí žijících v chudobě hrají významnou roli při udržování jejich chudého stavu a udržování 

cyklu chudoby mezi generacemi. 

  Lidé v kultuře chudoby mají silný pocit marginality, bezmocnosti, závislosti, 

nepatřičnosti. Jsou jako cizinci ve své vlastní zemi, jsou přesvědčeni, že stávající instituce 
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neslouží svým zájmům a potřebám. Spolu s tímto pocitem bezmocnosti je rozšířený pocit 

podřadnosti, osobní nevhodnosti a v některých případech i rasové diskriminace. 

Lidé s kulturou chudoby mají velmi malý smysl pro historii. Jsou okrajovými lidmi, kteří 

znají pouze své vlastní problémy, své vlastní místní podmínky, vlastní okolí, vlastní způsob 

života. Obvykle nemají ani znalosti, vize ani ideologii, aby viděli podobnosti mezi svými 

problémy a problémy jiných jako oni jinde na světě. Jinými slovy, nemají třídní vědomí, i 

když jsou velmi citliví na statusové rozdíly (Lewis, 1968). 

Specifika kultury chudoby můžeme definovat takto: 

- žijí v přítomnosti, neumějí dlouhodobě plánovat, budoucnost je něco tak vzdáleného, 

že s ní nepracují; 

- kognitivní funkce jsou zúžené, dítě není schopno využít díky prostředí svůj veškerý 

poznávací potenciál; jazyk vyjadřování je jednoduchý, často nerozumí slovům, která 

člen majority používá; 

- je-li odlišný jazyk, je odlišné i myšlení – je zaměřeno na přítomnost, soudy i úsudky 

budou jednoduché a praktické, vedoucí k přežití, bez vhledu do širších souvislostí; 

- vzdělávání podceňují, nemá pro ně hodnotu; 

- rodina se vyznačuje slabými vazbami; 

- vztah k většinové společnosti a zejména jejím normám a hodnotám je negativní, často 

vyloženě opoziční; 

- nemají zájem se veřejně zapojovat; 

- očekávají, že je stát nebo obec zabezpečí, nechápou, že by se sami měly umět o sebe 

postarat, být aktivní při legálním hledání obživy; 

- přebírají způsob života od generace rodičů a považují ho za samozřejmý a přirozený 

(Skarupská, 2016).  

Kultura chudoby naučená v rodině a s ní spojené sociální vyloučení se utvrzuje ve školních 

lavicích. Jak dokázala studie Poverty impedes cognitive function (Mani et al., 2013), sociální 

handicap vytvořený v důsledku nedostatku vzdělávacích podnětů je často učiteli chybně 

vnímán jako intelektová nedostatečnost, neboť je spojen se snížením kognitivních funkcí. 

Děti s tímto sociálním hendikepem nerozumí běžným pokynům učitele, nemají návyky nutné 

pro zvládnutí běžné školské docházky. 

  Jak bylo uvedeno výše, sociální vyloučení má tu obrovskou nevýhodu, že se přenáší 

mezi generacemi. Jedná se o naučené chování, a když už jednou vznikne, velmi těžce se 

narušuje. Práce se sociálně vyloučenými je během na velmi, velmi dlouhou trať, proto je 

daleko lepší udělat vše proto, aby vůbec nevzniklo. Jenže, podíváme-li do statistik, zjistíme, 

že čím nižší vzdělání matky, tím více dětí. Z toho můžeme dovodit nárůst počtu osob přímo 

sociálně vyloučených přirozenou reprodukcí. K tomu pak musíme připočíst další osoby, které 

se díky změnám ve společnosti do sociální vyloučení propadnou. A tak se dostáváme do 

začarovaného kruhu sociálního vyloučení.  

  Výraznou roli v řešení sociálního vyloučení by proto měla kromě politiky sehrát škola 

a sociální služby. Zde je nutné, aby docházelo k jednotnému postupu mezi školským 

zařízením a prací zejména sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Je nutná 

koordinace jednotlivých kroků, vytvoření společných projektů, postupů a plánů v rámci 

komunitní práce. Nutné je to z toho důvodu, že sociálně vyloučených bude přibývat. Pokud se 

nepodaří snížit procento nezaměstnavatelných, tak v krátké době, cca v horizontu 5 – 10 let, 

lze očekávat nárůst k 10 % obyvatel.  

  Jak může pomoci sociální pedagogika? Zde jako profese. Sociální pedagog se stane 

nepostradatelným právě pro výše uvedenou koordinaci jednotlivých kroků. Měl by to být on, 

kdo stojí v čele multidisciplinárního týmu, vytváří společně se sociálními pracovníky, školou, 

terapeuty, ale také zástupci veřejné správy a dalšímu odborníky návrhy a postupy řešení.  
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Volný čas  

  Co je to volný čas? Volný čas je chápán autory různě. Ve starověku a středověku byl 

chápán jako čas pro rozjímání – scholé, nikoli jako čas pro nicnedělání. O volném čase tak, 

jako ho chápeme dnes, můžeme hovořit teprve od 19. století. Nejčastěji je volný čas 

definován jako času, který zbývá po splnění pracovních a nepracovních povinností, např. 

Spousta (1996). 

  Vědci se v zásadě shodují na třech funkcích volného času, které zároveň mohou 

sloužit i jako hierarchizační měřítko hodnoty jeho využití. První funkcí je jak člověk 

odpočívá, druhou funkcí jak vyhledává zábavu a věnuje se jí a konečně třetí funkcí jak 

rozvíjí svou vlastní osobnost. Konkrétní naplňování těchto funkcí se však samozřejmě 

u různých jedinců a sociálních skupin značně různí. V moderních společnostech můžeme také 

hovořit o různých rytmech volného času, tj. o jeho víceméně pravidelném výskytu z hlediska 

denního, týdenního, ročního, případně celoživotního. Rovněž toto kritérium podstatným 

způsobem ovlivňuje náplň volného času i vnější nabídky k jeho využití (srov. 

encyklopedie.soc.cas.cz©2020). 

  V rámci působení sociální pedagogiky musíme rozlišovat mezi volným časem dětí a 

mládeže a volným časem dospělých. K volnému času dětí a mládeže existuje celá škála 

odborné literatury. Zaměřuje se především preventivně, aby děti a mládež trávili volný čas 

smysluplně, aktivně a nedocházelo k rozvoji patologických jevů, k rizikovému chování. 

V podstatě se volnému času dětí a mládeže věnuje pedagogická disciplína – pedagogika 

volného času, která se zaměřuje na výchovné a vzdělávací prostředky, napomáhající 

autonomnímu a smysluplnému využívání volného času dětí a dospívajících. Obsahuje podle 

Hofbauera (2005) tři základní složky: 

- výchovu ve volném čase, 

- výchovu prostřednictvím volnočasových aktivit, 

- výchovu k volnému času. 

Opaschowski (Průcha, Walterová, Mareš, 2009) vytvořil komplexní systém volnočasových 

potřeb, kam zahrnul edukaci, enkulturaci, komunikaci, participaci, kompenzaci, rekreaci, 

kontemplaci a integraci. 

  Zde vidíme, jak je důležité již u dětí pracovat se všemi složkami volného času a také 

s potřebami, které volný čas uspokojuje. Především výchova k volnému času bude v důsledku 

digitalizace stále důležitější. 

  Do volnočasových aktivit pro dospělé se zahrnuje zájmové vzdělávání, manuální 

aktivity, sportovní činnosti, kulturně umělecké činnosti, působení ve veřejném prostoru 

(veřejné funkce), sběratelství, hry a návštěvy známých. Nesmíme ovšem opomenout ani 

pasivní trávení volného času, které je nejčastěji vyplněno sledováním televize či brouzdáním 

po internetu nebo prostým nicneděláním.  

  Zde se nabízí otázka. Budou dospělí schopni aktivně a smysluplně využívat volný čas, 

který jim v důsledku digitalizace přibude? Nedostanou se do situací, kdy budou mít pocit, že 

nic a také nikdo nezajímá? Nebudou mít pocit, že oni nikoho nezajímají, že jejich život začíná 

postrádat smysl a oni se stávají zbytnými, nepotřebnými? Tohle všechno často vede v 

moderní a postmoderní společnosti přinejmenším k depresím, ale také k hostilitě vůči sobě a 

především vůči zbytku světa, o čemž svědčí stále častější útoky těchto vykolejených 

osobností. 

Jak z tohoto bludného kruhu ven? I zde může pomoci sociální pedagogika. 

  Z hlediska sociální pedagogiky je velmi vhodné využít jako metodu práce s osobami 

ve volném čase animaci. Animace jako pedagogická metoda vychází z nedirektivního 

působení. Znamená oživení a zatím je zaměřena především na mládež a mladé dospělé při 

hledání jejich odpovědí na životní otázky a uspořádání vlastního života. Tuhle metodu 

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Z%C3%A1bava
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považuji za velmi důležitou i při práci s dospělými ve volném času právě s ohledem na měnící 

se pracovní možnosti. Lze ji využít i při práci se sociálně znevýhodněnými.  

  Zejména francouzské pojetí animace jako kultury pro všechny se ukazuje pro 

nastupující dobu jako nezbytné. Tento koncept vychází z představy, že řešení sociálních 

otázek je vázáno na oživení kulturního života širokých vrstev obyvatelstva (srov. Lorenzová, 

2017). Vede k zapojení širokých vrstev obyvatelstva v rámci volnočasových aktivit do 

veřejného života. Může se jednat o obnovu či udržování zvyků a tradic, o ochranu životního 

prostředí, o zprostředkování umění širokým vrstvám.  

  Na toto pojetí navazuje pojetí latinskoamerické a anglosaské, které je zaměřeno nejen 

na výchovu dospělých, ale především na rozvoj komunity. To vše pak vede ke konceptu 

empowerment – zmocnění, jež se objevuje jak ve vědách o výchově, tak i v sociální práci. A 

zde musíme mít na mysli, že zmocnění má dvě základní roviny. První rovina je na úrovni 

jedince, kde ho zmocňujeme k převzetí odpovědnosti za svůj život a druhá rovina se týká 

právě zapojení do veřejného života, tedy chápání své odpovědnosti za společenství, ve kterém 

žiji.  

  Při práci ve volném čase jak dětí, tak i dospělých, lze také využít koncept zážitkové 

pedagogiky. Zážitková pedagogika, nebo také zážitková výchova je postavena na prožitku a 

zkušenosti. Opírá se o intenzivní prožitky a zkušenosti získávané aktivní účastí v programu 

zahrnujícím obvykle fyzicky náročné činnosti spojené s určitou mírou kontrolovaného rizika 

ve vnějším, přírodním a městském prostředí. Dané metody jsou zaměřeny na rozvoj 

sebepojetí, sociálních vztahů a vztahů k životnímu prostředí (srov. Pavková et al., 1999). Zde 

opět vidíme možnost rozvoje sociálních kompetencí, jež se opravdu jeví jako nutná 

nezbytnost pro většinu profesí, které budou v blízké budoucnosti zdrojem profesního 

uplatnění.  

 

Nové obzory sociální pedagogiky 

  Nyní se dostávám k tomu, kde vidím nové obzory sociální pedagogiky. Vidím je právě 

v zaměření nejen na práci ve škole, ale především v zaměření pozornosti na práci i 

s dospělými, a to zejména v jejich volném čase. Vidím ji v rozšíření působení sociálního 

pedagoga, ale také v rozšíření oboru, při zachování základního předmětu, a to prostředí, jako 

hlavního faktoru ovlivňujícího osobnost jedince a zejména její směřování.  

Položím-li si otázku, kde je budoucnost sociální pedagogiky jako předmětu, oboru a profese, 

tak my nabíhají tyto odpovědi. 

  Sociální pedagogika jako předmět – zde vidím nutnost zavedení sociální pedagogiky 

jako disciplíny do pregraduálního studia všech pedagogických programů, nejen učitelů všech 

aprobací (!), ale i vychovatelů, speciálních pedagogů, pedagogických asistentů, pedagogů 

volného času, trenérů, všech metodiků atd.  

Smyslem tohoto zavedení je zvýšit sociální kompetence těchto pedagogů na jedné straně a na 

druhé straně je vybavit takovou metodikou, aby oni sami byli právě schopni sociální 

kompetence učit. Aby si uvědomovali, jakou zde mají roli a že kromě např. výuky 

matematiky učí zároveň i sociálním kompetencím. V tom vidím pořád obrovský nedostatek 

v přípravě pedagogů, kde je kladen velký důraz na odbornost aprobace, ale na malé znalosti a 

dovednosti ve pedagogické linii – v oblasti didaktik, metodik, rozvíjení osobnosti, utváření 

identity, získávání hodnotové orientace. 

  Sociální pedagogika jako obor – zde vidím nutnost zaměřit se na celou populaci, 

nejen na děti a mládež. Vím, že již poslední desetiletí je zde tato snaha toto zaměření uvést do 

praxe, např. Bakošová a její chápání sociální pedagogiky jako životní pomoci pro všechny, 

ale pořád je zde obrovské pole působnosti.  

Zde je možné se nechat inspirovat Hämäläinenem (2015), který sociální pedagogiku nevnímá 

jen jako vědu nebo profesi, ale podle něj je to společenský systém moderní společnosti, 
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skládající se subsystémů: vědy, výchovy a odborné práce. Kromě vědy bych zde viděla ten 

důraz na výchovu po celý život k tomu být členem společnosti, a co to obnáší, a s tím pak 

také spojenou tu odbornou práci - vést takto obyvatele státu jako členy společnosti. 

  Sociální pedagogika jako profese – zde vidím působení sociálního pedagoga nejen 

na školách základních, případně středních, kde působí především jako preventista, poradce, 

terapeut a vedoucí case managementu, a pak také jeho zavedení na střední a vysoké školy, 

kde se zaměřuje i na působení v oblasti uspořádání vlastního života.  

Sociální pedagog by dále měl působit v oblasti sociálních služeb, kde by se měl zaměřit na 

sociální rehabilitaci, na udržování sociálních kompetencí a na oživení vlastního života klienta. 

Další působení v oblasti profese je v institucích zaměřujících se na aktivní náplň volného 

času. A to jen u dětí a mládeže, ale zde především u dospělých, kde by opět měl působit na 

rozvoj sociálních kompetencí, na zmocňování a na utváření vlastního života s vnímáním sebe 

jako součásti kultury společnosti.  

  Sociální pedagog by měl také rozšířit úřady práce. Již zde by měl podchytit dospělé, 

kteří budou mít problémy se dále zaměstnat a jim věnovat pozornost v rámci motivace ke 

změně profese, k získání potřebných sociálních kompetenci pro nové profese (právě při práci 

s lidmi) a v rámci sociální rehabilitace.  

V neposlední řadě by měl mít místo sociální pedagog jako odborný pracovník 

v municipalitách. Zde by měl působit na úrovni komunity, měl by se podílet na podpoře 

komunitního života, ale také je nutné, aby se zaměřoval na práci v sociálně vyloučených 

lokalitách a společně se sociálními pracovníky se snažili vést tyto osoby k zmocnění, 

k uvědomění si své odpovědnosti za svůj život, ale také za životy lidí kolem sebe. Na rozdíl 

od sociálního pracovníka by zde měl využít především své zaměření z oblasti výchovy a 

využívat všech metod a technik, které vedou k změně životního stylu. 

 

Závěrem 

  Proměna společnosti, která nás v krátké době čeká a bude velká a většina z nás si ji asi 

ani neumíme představit. Nastupující digitalizace bude znamenat takovou změnu, jakou 

udělala společnost při nástupu neolitické revoluce či první průmyslové revoluce. Svět, tak 

jako ho známe, zanikne. Můžeme po něm tesknit, může nám to být líto, ale on se nevrátí. 

Změna bude nevratná.  

  Na rozdíl ovšem od předchozích revolucí máme jednu obrovskou výhodu. Můžeme 

se na tuto změnu připravit. Víme, že ta změna nastala a také víme alespoň malou část toho, 

jak ta proměna bude vypadat. Jsme schopni již nyní predikovat zánik konkrétních profesí. 

Dokonce jsme schopni odhadnout, která celá odvětví v brzké době zaniknou či již zanikají. 

Umíme také předvídat, která nová odvětví si tato revoluce vyžádá a kam přesunout lidi 

v produktivním věku.  

  Ovšem také tušíme, že v této digitální době, době průmyslu 4.0, bude část osob 

v produktivním věku nezaměstnatelná. A to část v poměru k celkovému počtu dost velká.  

Musíme se připravit na to, jak jim vysvětlit, že o jejich práci nikdo nestojí, jak je zapojit do 

života společnosti bez možnost zaměstnání, aby neztratili smysl života a neměli pocit 

marnosti. Každý z nás potřebuje prožívat pocity nejen sounáležitosti s jiným, ale především 

pocity úcty a ocenění. Jsme schopni tyto potřeby zabezpečit? A kdo je má pomoci zabezpečit? 

Zde právě vidím ty nové obzory sociální pedagogiky. Zde je místo pro sociální pedagogiku a 

pro sociálního pedagoga.  

  K tomu samozřejmě potřebuje mít nastavené podmínky. A protože vládnoucí složky 

států žijí pořád ještě v průmyslu 2.0, některé možná se snaží přejít na průmysl 3.0, budeme to 

muset být my sami, kdo si budeme muset o ty podmínky říct. Společně se sociology a 

antropology musíme volat po včasné úpravě školství a novému nastavení celé společnosti. A 

k tomu všemu nám všem zainteresovaným přeji mnoho sil. 
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Resumé 

The world and thus European countries are entering the era of Industry 4.0, ie the digital age. 

This brings with it a change in the whole structure of society. The essay deals with this fact 

and tries to point out new possibilities of using social pedagogy not only in the field of 

education, but especially when working with adults who will have a large amount of free time 

on the one hand, but on the other can suffer from a sense of futility. 
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Sociální pedagog tak trochu jinak 

 

Miloslav Jůzl 

 

Anotace: Příspěvek přináší nový pohled na pozici a poslání sociálního pedagoga 

nespoutaného žádnými předpisy, ani nevybaveného žádnými kompetencemi. A tímto 

sociálním pedagogem je kněz působící v penitenciární praxi, jenž si je stanoví sám a 

vykonává kromě pastorační péče a bohoslužeb další integrované vzdělávací a sociální činnosti 

v pomáhajících profesích u osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Tradici duchovenské práce 

s akcentem na sociálního pedagoga položil již v devatenáctém století páter František Josef 

Řezáč a inspiroval tak řadu dalších sociálních pedagogů v historii české sociální pedagogiky 

(Jůzl, K tradicím české sociální pedagogiky, 2017).  

 

Klíčová slova: sociální pedagog, duchovní, kněz, penitenciární praxe, církev, psycholog, 

učitel, František Josef Řezáč. 

 

Motto: 

„Povznesla se mysl lidská nad příkrou spravedlnost, milosrdnost přiblížila se k spravedlnosti a 

učinila z věznic ústavy kajícní. V opovrženém zločinci nalezen byl člověk; a tuť jest vrch 

dokonalosti zákonů soudních a žalářních.“ 

       František Josef Řezáč, 1852 

 

  Úvodní motto uvozuje osobnost pátera Františka Josefa Řezáče jako člověka vysoce 

vzdělaného, mírného a laskavého, který své poslání duchovního k prosazování svých vysoce 

humánních myšlenek rozšířil o pozice politika, učitele a mimořádného vlastence. Do role 

sociálního pedagoga se nadčasově pasoval sám, když sociální pedagogika ještě neměla 

v systému pedagogických věd své pevné místo. Řezáč totiž neplnil roli charitativně 

vzdělávacího činitele pouze za mřížemi, čili snažil se o socializaci vězně především po 

stránce vzdělávací, aby se něčemu naučili alespoň číst, psát a počítat. Řezáč se ale staral o 

vězně i po propuštění, zejména v oblasti sociální. Tím se stal Řezáč jako sociální pedagog 

nesmrtelným a příkladem pro ostatní. A to nejen v penitenciární praxi, ale i v péči 

postpenitenciární a kontinuální. Lze i s odvahou říci, že ovlivnil svým přístupem i řadu 

příštích sociálních pedagogů (Václav Kosmák, Jan Sluníčko, Josef Kachník a další). 

  O poslání, úloze a kompetencích sociálního pedagoga bylo u nás popsáno již mnoho 

stran. Někde se sociální pedagog pohybuje v rámci školských zákonů (Slovenská republika), 

jinde se jím přímo chlubí a mají pro něho masivní zázemí (Polsko), tradiční země sociální 

pedagogiky jej úspěšně dál rozvíjejí, jen v České republice se nedaří vetknout pozici 

sociálního pedagoga do příslušného zákona. A přitom má sociální pedagogika u nás tak 

hlubokou tradici i dnešní široké teoretické zázemí. 

  Proto na tohoto „sociálního pedagoga“, který se profiluje především v penitenciární 

praxi, nelze zapomínat. Penitenciární věda je multidisciplinární nauka, v níž se snoubí 

speciální pedagogika, sociální pedagogika, pedagogika jako taková, psychologie, sociologie, 

právní vědy, kriminologie a další, na jejichž základě se etabluje pozice, která vyplynula z 

„logiky věci“ a jež není spoutána žádnými rigorózními úpravami, ale je ponechána na 

rozumné úvaze onoho jedince, jenž zprostředkovává vztahy mezi člověkem a bohem, ale také 

mezi člověkem a jeho rodinou a společností.  

I když ve vězeňství podle organizačního řádu působí celý rozsáhlý tým příslušníků a 

občanských zaměstnanců, klíčové role v zacházení s vězni hrají specialisté, k nimž se řadí 

psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, terapeut a vychovatel, je zde ještě jeden 
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významný činitel v zacházení s vězni, integrovaná osoba, která umí být jak psychologem, tak 

speciálním pedagogem a sociálním pracovníkem atd., jakýsi „univerzální hráč“, jenž se může 

v poli postavit na kterékoliv místo, a tím je duchovní, který se v mnoha situacích stává 

zároveň sociálním pedagogem. Není jich arci mnoho, na 36 českých věznic připadá přibližně 

stejný počet duchovních, kteří jsou v přímém pracovním poměru (vězeňská duchovní služba) 

a řada dalších kněží organizovaných v tzv. Vězeňské duchovenské péči, což je občanské 

sdružení, vypomáhající ve Vězeňské službě České republiky. A to jsou právě ti, kteří jsou 

zároveň sociálními pedagogy. Takže provádějí nejen pastorační činnost a bohoslužby, ale 

působí na odsouzené v zájmu jejich reintegrace a resocializace, tj. učí je etice a vedou 

k morálním hodnotám, řádnému chování a k vztahům k práci, vedou je ke kázni, pořádku, 

vlastenectví, k chápání občanského civilního života, ale také k esteticko-výchovným 

znalostem a dovednostem a dalším činnostem. Jsou také prvním tykadlem, které je schopno 

zachytit z hlediska vnitřní bezpečnosti, že se s odsouzeným děje něco negativního, ať už ve 

smyslu sebepoškození, suicidia, napadení, přípravy útěku apod. Po propuštění vězně se 

duchovní působící v okruhu své farnosti dokáží postarat o propuštěného, zajistit mu práci, 

bydlení a případně i vzdělávání. Stávají se sociálním pedagogem v pravém slova smyslu. 

Jednou, na Sociálii 2014 v Banské Bystrici, zahájil svůj příspěvek dr. Josef Kasal 

z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (Sociálně pedagogický přístup k přípravě 

studentů na manažerské funkce, s. 354-358), otázkou do auditoria, „Kdože byl prvním 

sociálním pedagogem?“ Po rozpačitých pohledech na něj nás uvedl do své problematiky. „No 

přece Ježíš.“ A zdůvodnil to. Tím mně vytvořil „oslí můstek“ a potvrdil tak vztah sociální 

pedagogiky s církevními dogmaty. Prvním, kdo je dokázal vhodně skloubit a postavit na 

vědeckou úroveň, byl páter František Josef Řezáč, od jehož narození uplynulo vloni 200 let a 

140 let od jeho úmrtí. Stojí tedy jeho život a zásluhy o penitenciaristiku a sociální pedagogiku 

připomenout. 

 

Osobnost Františka Josefa Řezáče 

  Páter František Josef Řezáč (1819-1879) se řadí mezi nejvýraznější osobnosti české 

kulturní, politické a duchovní scény své neklidné doby a svým penitenciárním významem i 

odkazem se řadí mezi klasiky světové penologie a penitenciaristiky, jakými jsou John 

Howard, Jeremy Bentham, Jean Mabillon a další. 

  František Josef Řezáč se narodil 6. ledna 1819 v Poleradech (dnes okres Praha – 

východ) nedaleko souměstí Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Po absolvování vesnické 

školy ve Velikém Brázdimi a školy v Brandýse nad Labem studoval na pražském 

staroměstském gymnáziu. Zde byl pod vlivem význačných českých osobností, jako byli Josef 

Jungmann či František Jan Svoboda, či přímo jeho spolužák František Riegr. Po ukončení 

šestitřídního gymnázia absolvoval Řezáč ještě dvouletá filozofická studia, jež byla 

předpokladem pro studium na další vysoké školy. Z nich si Řezáč vybral studium teologie na 

arcibiskupském semináři, jež ukončil v roce 1843 a téhož roku byl vysvěcen na kněze. 

Doktorem filozofie se stal v roce 1848. V kněžském semináři se Řezáč seznámil s Karlem 

Havlíčkem Borovským, jenž se stal jeho blízkým přítelem až do jeho smrti (1856). Hluboce 

uznával názory českého filozofa a teologa, profesora Bernarda Bolzana, jehož výchovně 

vzdělávacími myšlenkami byl ovlivněn, a proto je naplňoval i v praxi, podpořen vlastními 

altruistickými přístupy k sociálně slabým lidem, mimo jiné i vězňům. 

  Svou „profesionální“ dráhu kněze zahájil v roce 1842 jako kaplan v Peruci (dnes okres 

Louny) a pak od roku 1847 v Hostouni u Slaného. Ještě v tomtéž roce se stal duchovním 

administrátorem v ústavu pro slepce u Svatého Rafaela v Praze pod Bruskou (dnes Klárov). 

Na základě úředních jednání bylo Františku Josefu Řezáčovi umožněno jeho působení ve 

Svatováclavské trestnici, jež byla založena v roce 1823 (od roku 1889 ji nahradila věznice 

v Praze na Pankráci). Na návrh tehdejšího správce trestnice Jana Křtitele Heyszla (1795 – 
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1863) bylo zřízeno místo třetího duchovního, které obsadil právě Řezáč. Stal se pomocníkem 

hlavního duchovního správce, faráře Lindy a kooperátora Wiesnera. 

  Úloha kněží ve Svatováclavské trestnici, jež spočívala v zajišťování mší, kázání, 

vyučování a promluv s vězni a dále v poskytování zpovědí, zaopatřování umírajících, 

případně křtů, nebyla lehká, zvláště když po evropských bouřích roku 1848 se počet vězňů 

v ní téměř zdvojnásobil na 1300. Kromě náboženských povinností se kněží zúčastňovali 

příjmu nových vězňů, podíleli se na návrzích pro udělení milosti, vedli rozhovory 

s problémovými jedinci, rozmlouvali s nimi před propuštěním a věnovali se 

i postpenitenciární péči. Rok 1848 ale přinesl i krátké zatčení Řezáčovo pro jeho politické 

postoje jako stoupence myšlenky slovanské vzájemnosti a účastníka Slovanského sjezdu 

v Praze. Tak se stal osobou sledovanou a podezřelou. 

  V letech 1849 – 1855 pracoval Řezáč ve funkci farního kooperátora v zemské 

trestnici, studoval otázky vězeňství, zabýval se překlady z řečtiny a psal učebnice, spisy 

náboženské a literární, čímž podporoval rozvoj českého školství.  

  V roce 1853 vykonal studijní cestu po rakouských věznicích a udělal si o jejich stavu 

vlastní obraz na dotvrzení své první publikace, již vydal vlastním nákladem už roku 1852 pod 

názvem: „Vězenství v posavádních způsobech svých s návrhem o zdárnější trestání a 

polepšování zločinců“. Druhý spis o vězeňství z roku 1854 již byl ve znamení jeho orientace 

na další problematiku – pedagogickou a uplatňování výchovy a vzdělávání vězňů.  

V roce 1853 byl Řezáč jmenován duchovním administrátorem zemské trestnice v Praze po 

faráři Antonínu Wiesnerovi, jenž odešel.  Po té ještě zastával až do roku 1863 funkci 

spirituála v káznici pro kněze u Svatého Jiří v Praze na Hradčanech. Na vyšší úřady již 

nedosáhl pro své politické postoje a zejména pro trvalé přátelství s Karlem Havlíčkem 

Borovským. 

  Od roku 1856 se František Josef Řezáč daleko více orientuje rozvoj pedagogické 

problematiky, jenž odstartoval návštěvou školských zařízení v Německu. K tomu založil a 

redigoval časopis „Škola a život, podílel se na vybavení téměř tří set školních knihoven, 

přispěl k založení městského reálného gymnázia v Praze a městské vyšší školy pro dívky. Stal 

se i členem pražského obecního zastupitelstva, byl zvolen poslancem zemského sněmu a 

říšské rady za města Mladá Boleslav a Nymburk. Ještě byl požádán vládními orgány o 

zpracování plánu reorganizace pražské zemské trestnice. Přes jeho schválení však k vlastní 

realizaci nedošlo, vláda pojala jiné záměry – v roce 1889 vznikla nová věznice Praha – 

Pankrác. Navíc Řezáč opět upadá v nemilost, tentokrát v církevních kruzích. Proto ještě na 

sklonku roku 1865 odchází, značně unaven veřejnou činností, do Litně u Berouna, kde se 

ujímá správy farnosti. Zde pracoval až téměř do své smrti plných 14 let v roce 1879, když 

v Praze umírá. Je pochován v Praze na Olšanských hřbitovech a na jeho náhrobku ho i po 

smrti provází heslo: „Za pravdu, právo a svobodu“ jako své životní krédo a symbol trvalého 

přátelství s Karlem Havlíčkem Borovským (Uhlík, 1995, Doslov, str. 1 – 8). 

  Pomineme-li všechny jeho další činnosti pedagogické, politické, obrozenecké 

a buditelské, zůstane ještě mnoho myšlenek a úvah věnovaných vězeňství, jež vložil do již 

zmiňovaného pojednání s názvem: „Vězenství v posavádních způsobech svých s návrhem o 

zdárnější trestání a polepšování zločinců“. Proto zaslouží Řezáč mimořádné pozornosti i 

v této monografii. 

 

Vězenství v posavádních způsobech svých s návrhem o zdárnější trestání a polepšování 

zločinců 

  Řezáč sám v závěru svého mimořádného spisu „Vězenstvi…“ uvádí, že hlavním 

důvodem jeho sepsáni jsou nedokonalé a chybné způsoby věznění a trestání. A to v rovině 

lidské, křesťanské, právnické i ekonomické. Vyzývá společnost na základě historických 

zkušeností a osvědčených praktik církve k novým přístupům k trestání, jež bychom dnes 
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nazvali alternativními tresty. Uvádí: „…aby menší provinilci a nezatvrzelí zločincové, 

v obcích buď ve svých aneb v cizích, před tváří občanů lepších trest svůj odbývali; a jenom 

zatvrzelci, způsobem přirozeným nepolepšitelní a společnosti vždy škodní, ať se do věznic, 

do žalářů tuhých a osamotnělých uzavírají.“ (Řezáč, 1995). 

  Řezáč sám je si vědom, že vězeňství nelze reformovat ze dne na den vládními 

nařízeními.  Převýchovná práce se zločincem vyžaduje mnoho času, a proto je třeba vyzbrojit 

se především důkladnou trpělivostí. Je nutné ho vzít pod ochranu zákonů, nabídnout mu 

spolupráci, vytrvale na něho působit, aby se mravně vzpamatoval. Jako profesionál si 

František Josef Řezáč uvědomoval, že všechny zločince nejsme schopni napravit. Apeluje 

však na vzkříšení ducha křesťanstva, odvolávaje se při tom na dávné i průběžné pozitivní 

působení církve na vězně: 

  „Kýžby vlády i církve všemožně v duchu tomto lid vzdělávaly! Kýžby i obecenstvo 

jím brzy již nadchnuto a k vykonání díla takového hotovo bylo! 

  Státům by odpadlo břemen mnoho, obce by dokázaly mravní sílu svou, klesající nalezl 

by v ní vydatné podpory; a jenom tomu by trudno bylo tráti v tuhém vězení a trapné samotě, 

kdoby nechtěl se káti ve společnosti útrpných šlechetných bratří svých.“ (Řezáč, 1995). 

Vždyť, podle Řezáče, počet vězňů by se velmi ztenčil, a tudíž zacházení s nimi by bylo 

samozřejmě mnohem snazší. 

  Podstatné a zároveň pozoruhodné na tomto nadčasovém Řezáčově pojednání je, že 

přestože byl duchovním církve římskokatolické, neupřednostňuje v něm pouze význam 

duchovní péče o odsouzené, ale podává ucelený komplexní návrh reformy vězeňství, 

zahrnujíc do ní veškerou činnost „vědy žalářní“. Své útlé, ale myšlenkově mimořádně nabité 

dílo rozdělil do čtyř kapitol: Žalářnictví a káznictví, O povinnosti ujímati se vězňů, Dobré 

uspořádání trestnic čili káznic ve všech stránkách jejich a Mravní pokaženost. 

  Začíná stručným nástinem dějin vězeňství, v nichž, chtě – nechtě, vystupuje 

do popředí permanentní úloha a poslání církve. Než se do sepsání tohoto díla dal, vytvořil si 

teoretické i praktické předpoklady pro jeho vytvoření. To znamená, že prostudoval přístupné 

materiály a zároveň zúročil své osobní penitenciární zkušenosti. Proto mohl posoudit i 

soudobé vězeňské systémy, jež byly i v jeho době spíše v poloze experimentu. Snaží se v nich 

nalézt nejoptimálnější řešení, jež spatřoval v koncepci filadelfské, genfské a v kombinaci 

s rolnickou osadou pro mladistvé vězně v Mettray. Výsledkem mělo být humánní zacházení 

s vězni postavené na dvou základních principech: věznice mají vězně polepšovat – a nikoliv 

je kazit. Věznice má v procesu resocializace uplatňovat tři základní složky: občansko – 

zákonní, nábožensko – mravní a vychovatelskou, zajišťující režim a kázeň (Mitáš, 2007, str. 

12). To vše, s akcentem na povinnosti státu i církve ve vězeňství, rozebírá Řezáč ve svém 

pojednání.  

 

Úloha církve ve vězeňství 

  Církvi přisuzuje František Josef Řezáč ve vězeňství důležité postavení a roli. Na jedné 

straně jí dává, jak tomu bylo po staletí v konfrontaci se světskou mocí, jistou autonomii a 

nezávislost, na druhé straně právo a povinnost zasahovat do vězeňského procesu 

ve vzdělávání, ovlivňování, zacházení, duchovenské a dalších penitenciárních činností 

počínaje přijímáním a výběrem vězňů, až jejich propuštěním konče. Opírá se o geniální 

myšlenku: „Stát povinen jest péči míti o vězně, o tělesné potřebí jeho; ani života ani zdraví 

nemá mu vězení vinou jeho ubírati; sice by vezeň ač ne okamžením, přece měsícem, lety 

umírati musel; a tudíž zákon sám, společnost sama vraždu by schvalovala. Nicméně však i 

církev v právu i v povinnosti k vězňům stojí.“(Řezáč, 1995, str. 23). 

  Řezáč vytváří roli vězeňského faráře, co by univerzálního výchovného pracovníka se 

zajišťováním péče duchovenské, psychologické, pedagogické (výchovně – vzdělávací), 
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sociální i právnické, přičemž jeho hlavní poslání přece jenom spočívá v úloze kněze jako 

prostředníka mezi člověkem a Bohem.  

  Řezáč dokazuje nezbytnost působení církve ve vězeňství základní otázkou již ve druhé 

kapitole: „Zdá se mi, že by trestnice, jakožto domy duševně chorých obzvláštní péče 

zasluhovaly. Neboť nepotřebují právě tito takoví neduživci nejvíce duchovní pomoci, 

duchovního lékařství? Nemá právě jim svítiti světlo pravdy, a záře oživující milosti zahřívati 

srdce jejich? Nemají oni zvláště okoušeti smilování božího? Nestojíť vězení jejich dosti na 

odiv a v brnění nevlídném, aby lítostné oko útrpnou slzu pro ně vydalo, a ku pomoci 

pobloudilcům a bídníkům těmto pohlíželo? Není ovšem v obcích křesťanských nižádného, 

kdožby církvi popírati chtěl právo a povolání k působení duchovnímu mezi vězni, kteřížby 

příslušný jí obor působení ve věznicích vyměřovali.  Mnozí, ať nedím, opravcové sami nechtí 

tomu, aby v celé své síle církev u vězňů dílo své vykonávala. Duševní potřeby zahajovati, 

duše před záhubou všemožnými prostředky zachraňovati, jest a má býti ve věznicích 

povoláním církve. Soudí – li kdo jinak, ve věci této od pravdy se uchyluje, a zřizuje – li 

trestnice, ničím jiným leč trestnicemi zůstanou, ješto ústavy kajícními, křesťanskými nazvati 

nesmí.“ (Řezáč, 1995, str. 24). 

  František Josef Řezáč vyzývá stát, aby, dle výroku Páně: „ Co jest (v káznicích) 

císařovo, dávejte císaři, a co jest božího, Bohu.“ Církvi nebránil, aby na vězně působila po 

svém, tj. vedla je k moudrosti, ctnosti a zbožnosti, za využití svých kněžských prostředků. 

Zdůrazňuje, že výchovné působení musí jít ruku v ruce stát – církev. Obírá se při tom 

otázkou, kdo v minulosti více či méně přispěl k nápravě vězňů – stát či církev, čímž opět 

připomíná snahy církve do vězeňství zasahovat od pradávna. Jako důvod dřívějšího nesouladu 

či sporů koncepcí státních a církevních vidí Řezáč především v nevyrovnaných vztazích 

státních a církevních, nejednotnosti práva občanského s právem duchovním a časové rozdíly 

v převaze působení státu nebo církve.  

  Třetí kapitola přináší Řezáčovy návrhy na reformu soudobého vězeňství nejen 

v Rakousku, ale v celé Evropě. Opět bude uvedeno, jakým způsobem se na ní má podílet 

církev. To znamená, že podle autora se stát má starat o stránku občanskou a církev o stránku 

náboženskou, oba činitelé pak společně dodržovat jednotný řád, režim a výchovné principy. 

Z tohoto pohledu státu přisuzuje naplňování stránky občansko – zákonní (právní), do níž 

zahrnuje bezpečnost a zdravotní péči;  církvi naopak patří vyučování a nábožná cvičení, 

především pak konání bohoslužeb. Hlavními prostředky k zajištění tohoto poslání má 

posloužit církvi škola a chrám (modlitebnice) a také ústavní knihovna, jimiž má být opatřena 

každá káznice. Třetí stránka mající úzkou souvislost s oběma předchozími je kritériem 

jednání dozorce či vychovatele a jeho pracovní náplně; do níž Řezáč zahrnuje „dobré třídění 

aneb osamostatňování; přiměřené zaměstnání; dobrý domácí řád; správní prohlídku a řádnou 

kázeň. 

Mezi hlavní úřední osoby zajišťující chod věznice řadí Řezáč tyto funkce:  

Strážcové čili dohlédači (dnes dozorci), lékaři, učitelé, duchovní a ředitel. 

Takto sestavenému týmu profesionálů Řezáč připomíná jejich jednotné působení na vězně, 

jinak se nelze nadít dobrých účinků, což je dnes považováno za hlavní etopedický princip 

(mravní výchovy).  

S ohledem na charakter tohoto pojednání (církev ve vězeňství) bude účelné soustředit pohled 

Řezáče na učitele a duchovní, neboť tato poslání ve vězeňství často spojuje. 

Řezáč úlohu učitele nejprve charakterizuje a pak mu doporučuje postupy při zacházení s vězni 

ve výuce, podobným způsobem se věnuje duchovnímu, jehož činnost z vlastní zkušenosti 

přibližuje ještě zevrubněji. Proto po nich požaduje nevšední schopnosti a neobyčejnou 

(kladnou) povahu. 

Učitel – aby byl způsobilý pro věznici, musí být člověk vzdělaný a zběhlý v pedagogických 

dovednostech. Z charakterových rysů vězeňského učitele vyzdvihuje Řezáč obětavost a 
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humanismus (lidumilnost). Naopak odmítá povrchnost, elementární znalosti, neobratnost 

v jednání s vězni. Horuje pro výchovné vyučování, pro pěstování rozumu, ale i cvičení 

dovedností a návyků, citovou výchovu, zejména u mladistvých vězňů. Podává metodické 

rady, jak učit čtení, psaní, počtům, kreslení a technologickému vyučování. Důraz klade na 

esteticko - výchovné předměty, zejména zpěv. Učitel má učit pomocí živých příkladů ze 

života a upevňovat tak zásady lidské morálky. 

Mezi učitele řadí Řezáč i duchovní, avšak ještě kvalitativně, odborně i lidsky o stupínek výše, 

neboť – jde o spásu duše provinilce. 

Vzdělání duchovního musí být ještě širší a hlubší nežli učitelovo, zvláště ve vědách 

filozofických a teologických. Náboženská věda nesmí být formální, ale má směřovat 

k polepšování jedince. Povinností vězeňského duchovní je též sledovat vývoj a pokrokové 

tendence ve vězeňství, aby je mohl uplatňovat ve své duchovenské činnosti. Rovněž by měl 

být vzdělán i ve vědách právních a psychologických – po vzoru anglickém, francouzském a 

americkém. Duchovní by měl mít podle Řezáče povahu čistou, zbožnou a klidnou.  Odmítá 

jak přemrštěnost, tak netečnost v jednání a v komunikaci. Musí být pozitivně naladěn, sdílný, 

trpělivý a empatický, přitom však laskavě přísný a zásadový. Vězeň vždy pozná přecitlivělost 

či chladnost, vrtkavost a neústupnost. Pevné zásady jsou vyžadovány od duchovního 

i v mravnosti, zbožnosti a stálosti povahy bez střídání nálad. To vše se u duchovního 

projevuje na základě jeho hluboké víry v Boha i v člověka. Při tom všem musí být i duchovní 

opatrný ve vztahu k vězňům (zločincům), nikoliv však nedůvěřivý, což trestanci rovněž brzy 

poznají. V závěru své charakteristiky duchovního ve vězeňství podtrhuje význam tělesného 

zdraví pro práci s vězni v nezdravém vězeňském prostředí, jež nebývá čisté ani voňavé. 

Závěr kapitoly se nese ve znamení metodických rad duchovním ve věznicích, jejichž 

dodržování považuje Řezáč za cestu vedoucí ke zvýšení jejich duchovenské péče. Nejprve 

však upozorňuje na možné nepochopení významu duchovní služby ve vězeňství státními 

orgány (což může duchovnímu komplikovat jeho práci), je proto třeba zvýšit jeho prestiž, 

postavení a pravomoci ve věznici. Tj. nevnímat církev pouze jako služku boží, ale 

rovnocenného partnera nepostradatelného při převýchově vězňů a zacházení s nimi. Zrovna 

tak nelze, aby se duchovní povyšoval nad ostatní zaměstnance věznice. Velmi progresívní 

myšlenkou Řezáčovou je požadavek pořádání porad ředitele s ostatními zaměstnanci věznice 

ke všem jejím problémům, zejména pak k zacházení s vězni, protože, jak uvádí Řezáč: 

„Neboť jak možno, aby tatáž osoba ve všem všudy, rozumem i činností svou vystačila? Jak 

možno, aby pouhými raporty vše dobře se řídilo, aby potřebné opravy navrhovati, prováděti, a 

tudíž dobré účinky při vězních znamenati se mohly?“ 

  Řezáč jako jeden z prvních penitenciaristů upozorňuje na choulostivou otázku 

„druhého života odsouzených“ (a pro kněze obzvláště), vedoucí k homosexualitě, klení, 

rouhání a sprosté mluvě, jakož i násilí mezi vězni. Pokud se s vězni bude pracovat pouze 

formálně, pak se jistě očekávaný výsledek nedostaví. Přestože vězení předkládá duchovnímu 

mnohá úskalí, je zapotřebí, aby ve své práci nepodléhal skepsi. Jeho pracovní úsilí je založeno 

na vyučování vězňů, na nábožném cvičení a církevní kázni, jež vede směrem k vězňům. 

Vyučování i nábožná cvičení probíhají buď veřejně (v chrámě či vězeňské škole) nebo 

soukromě (v nemocnici, pracovně, na cele v žaláři). Kázeň je obvykle spojená s nábožným 

cvičením – svátost pokání a modlení. 

Řezáč uvádí, že původní role kněží ve vězení se omezovala především na obstarávání 

bohoslužebných obřadů, na zaopatřování nemocných, na přisluhování večeří Páně, na jedno 

týdenní kázání a jednu katechizaci – což bylo ve své době považováno za vrchol duchovní 

péče.  

  Kapitola je ukončena popsáním dvou vzorových věznic té doby v Evropě, a to 

trestnice Pentonvillské nedaleko Londýna a věznice Genfské, v jejichž moderních koncepcích 

spatřuje Řezáč příklady pro celou Evropu, zejména v duchovenské péči o vězně, k níž se 
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přimyká vedle klasických činností kněží i vyučování náboženství, mravní a jiná výchova, 

neboli prvky sociální pedagogiky. Podíleli se též na sledování duševního stavu vězňů a 

podávání zpráv o něm. Přesto spatřoval Řezáč ve věznicích své doby málo kněží na velký 

počet vězňů. 

  Řezáčovo pojednání „Vězenství…“ je završeno 4. kapitolou, již nazval Mravní 

pokaženost. Uvádí v ní příčiny mravní zkázy (již tehdy je dělí na vnitřní a vnější), a zejména, 

jakými prostředky jí čelit. Obecně je spatřuje ve všeobecné vzdělanosti lidu, dále v dobrém 

uspořádání rodinných a občanských poměrů a v celkovém zvýšení materiálního blahobytu 

celé společnosti. Tyto obecné snahy Řezáč dále rozpracovává a upřesňuje, velký důraz při 

tom klade na zřizování spolků pro vězeňství. Zde se již v celé šíři projevují jeho sociálně 

pedagogické postoje. 

  Ještě za Řezáčova života došlo podle trestního zákona č. 117 z roku 1852 a na základě 

dalších císařských výnosů k posílení vlivu kněží zejména v krizových situacích vězňů na 

samotce (Uhlík, 2007, s. 166).  

 A tak lze uzavřít epochu Řezáčova působení v roli penitenciaristy a sociálního pedagoga jeho 

životním krédem: 

„Neméně však i církev v právu i povinnosti k vězňům stojí. Zdá se mi, že by trestnice, jakožto 

domy duševně chorých obzvláštní péče zasluhovaly. Neboť nepotřebují právě tito takoví 

neduživci nejvíce duchovní pomoci, duchovního lékařství? Nemá právo jim svítiti světlo 

pravdy, a záře oživující milosti zahřívati srdce jejich? Nemají oni zvláště okoušeti smilování 

božího? Nestojíť vězení jejich dosti na odiv a v brnění nevlídném, aby lítostné oko útrpnou 

slzu pro ně vydalo, a ku pomoci pobloudilcům a bídníkům těmto pohlíželo?“ 

Tímto položil František Josef Řezáč základy sociálně-pedagogické role církve v penitenciární 

praxi a naopak. Ať se díváme na tuto roli z jakéhokoliv úhlu pohledu, věřícího či ateisty, 

úloha duchovních ve vězeňství je svým filozofickým, náboženským, psychologickým a 

sociálně-pedagogickým je nezastupitelná. Proto měl Josef Kasal pravdu v tom, že prvním 

sociálním pedagogem byl Ježíš, k čemuž lze dodat pouze – a jeho potomci a následovníci. 
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Resumé 

The presented deed is an analysis of the work of a patriot, pedagogue and politican, but above 

all prison priest, František Josef Řezáč (1819-1879), Prisons in their positional ways, which 

was first published 1852 (written from the mind-19th century). In this dissertation, Řezáč laid 

the foundantions of contmporary social (and special) pedagogy applied today in penitenciary 

practise under the name of penitentiary pedagogy, emphasizing the then prison positions of 

priest and teacher=today´s social (special) pedagogue. This has made Cutter current and 

inspiring for the present, 
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Pedagog szkolny w Polsce. Unormowania prawne 

 

Karolina Walancik - Ryba 

 

 

Abstrakt: W szkole w Polsce nie występuje pedagog szkolny tak jak w innych krajach np. 

Republice Słowacji. Można przyjąć, iż tak rolę w Polsce wypełnia pedagog szkolny/pedagog. 

W unormowaniach prawnych stanowisko pedagoga w polskiej szkole zostało wprowadzone 

w latach 80 XX wieku. Celem autora jest próba zaprezentowania funkcjonowania pedagoga 

szkolnego/pedagoga, pedagoga. Pedagog ten spełnia rolę wspierającą działania szkoły, 

rodziny w działaniach wychowawczo – opiekuńczych, korekcyjno-kompensacyjnych, we 

współczesnej rzeczywistości społecznej. 

 

Słowa Kluczowe: pedagog społeczny, pedagog szkolny, pedagog, szkoła, unormowania 

prawne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

 

Wprowadzenie 

W Polsce w unormowaniach prawnych nie występuje stanowisko pedagoga społecznego, tak 

jak np. w Republice Słowacji
51

. Stanowiska takiego nie odnajdujemy w podstawowym 

dokumencie systemu oświaty jakim jest ustawa – Karta nauczyciela
52

. Zgodnie z ww. ustawą 

pod pojęciem nauczycieli rozumie się nauczycieli, wychowawców i innych pracowników 

pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach
53

. Współcześnie w 

Polsce stanowisko nauczyciela pedagoga w przedszkolach, szkołach podstawowych, 

ponadpodstawowych występuje w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 

sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
54

, jak i w 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielania 

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach
55

. Celem prezentowanego tekstu jest próba wskazania miejsca, zadań 

dla stanowiska pedagoga w przedszkolu i szkole podstawowej w uwarunkowaniach polskich 

jako pedagoga szkolnego w kontekście unormowaniach prawnych.  

 

Tradycje wprowadzenia pedagoga szkolnego w Polsce 

 W Polsce tradycje wprowadzenia pedagoga szkolnego sięgają pierwszej połowy lat 

osiemdziesiątych XX wieku. Utworzenie stanowiska pedagoga pojawiło się w okresie 

dyskusji nad reformą edukacji w Polsce. Reformę zapowiedziano w grudniu 1970 roku. W 

styczniu 1971 roku powołano Wyższy Komitet Ekspertów pod przewodnictwem Jan 

                                                 
51

 HRONCOVÁ, J a kol.: Sociálna pedagogika na Slovensku, História a súčasnosť, Univerzita Mateja Bela 

Banská Bystrica, 2012, ISBN 978-80-557-0356-5., EMMEROVÁ I., Socjálny pedagóg v slovenskej Republike 

ako pomáhajúca profesja[w:] Sociálna pedagogika na Slovensku, História a súčasnosť, Univerzita Mateja Bela 

Banská Bystrica, 2012, [w:]., HRONCOVÁ, J., WALANCIK, M., a kol. : Vybrané problémy slovenskej a 

poľskej sociálnej pedagogiky. (História – súčasnosť – perspektívy), Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 

Pedagogická fakulta, Občianske združenie PEDAGÓG 2009, ISBN 978-80-8083-748-5. 
52

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela tekst jednolity Dz. U .z 2006 r. Nr 97, poz. 674. 
53

 Tamże. 
54

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
1
 z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli Dz.U. 2017 poz. 1575. 
55

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, 

Dz.U. 2017 poz. 1591. 
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Szczepańskiego
56

 „którego zadaniem miała być ocena sytuacji polskiej oświaty oraz 

sformułowanie propozycji na przyszłość”
57

. Nie czekając na raport ekspertów Ministerstwo 

Oświaty na początku 1973 roku rozpoczęło wprowadzanie zmian. W lutym 1973 roku 

wprowadzono stanowisko pedagoga szkolnego w szkołach, w marcu wydano zarządzenie o 

organizacji zbiorczych szkół gminnych
58

. Po zapoznaniu się w maju 1973 roku z raportem 

ekspertów przyjęto projekt ogólnokształcącej 10-latki.  

W okresie ukończenia prac nad „Raportem o stanie oświaty w PRL” na początku 1973 

roku i podjęcia decyzji o reformie systemu oświaty w Polsce wprowadzono stanowisko 

pedagoga w szkole. W Zarządzeniu Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 1 lutego 1973 

roku w sprawie organizacji kształcenia i wychowania w roku szkolnym 1973/1974, 

odnajdujemy zapis, że ”Upoważnia się kuratorów okręgów szkolnych do wprowadzenia 

tytułem eksperymentu w 5-6 szkołach miejskich liczących ponad 600 uczniów etatu pedagoga, 

którego zadaniem będzie organizacja i koordynacja działalności szkoły w zakresie opieki i 

pomocy wychowawczej nad dzieckiem oraz podnoszenia poziomu kultury pedagogicznej 

rodziców”
59

. 

W zarządzeniu sprecyzowano wymiar czasu pracy pedagoga 42 godzin tygodniowo, 

wliczając do tego wymiaru czynności i zajęcia służbowe w szkole i poza szkołą, o ile wiążą 

się z realizacją jego zadań. 

Rozwiązanie powyższe można przyjąć za fundamenty do praktyki pracy pedagoga 

społecznego w środowisku szkolnym. Wszystko to miało miejsce w złożonych realiach 

społeczno-politycznych ówczesnej Polski. Symptomom poprawy gospodarki i polityki 

społecznej (np. zezwolono na wyjazdy Polaków za granicę), nie towarzyszyły zmiany w 

edukacji. Pogłębiało się zacofanie edukacyjne (zaledwie 10% młodzieży podejmowało naukę 

w szkołach wyższych). W złożonych ówczesnych realiach próbowano metodą eksperymentu 

(praktyka szkolna i zdobyte doświadczenie pierwszych zatrudnionych pedagogów) 

wypracować szczegółowy zakres obowiązków dla nowo powstałej grupy zawodowej.  

 To doświadczenia z wprowadzonego eksperymentu, a i oczekiwania środowiska 

szkolnego, przyczyniły się do tego iż Ministerstwo Oświaty i Wychowania w Załączniku do 

Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 7 listopada 1975 r. w sprawie pracy 

nauczyciela – pedagoga szkolnego  wskazało pięć obszarów działalności pedagoga 

szkolnego:  

 zadania ogółnowychowawcze,  

 profilaktykę wychowawczą,  

 pracę korekcyjno-wyrównawczą,  

 indywidualną opiekę pedagogiczno-psychologiczną,  

 organizację pomocy materialnej60. 

Organizacja pracy nauczyciela-pedagoga szkolnego opierała się o roczny plan, 

tygodniowy plan zajęć, współpracę władzami szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, 
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lekarzem szkolnym, Komitetem Rodzicielskim w rozwiązywaniu pojawiających się 

problemów opiekuńczo-wychowawczych i prowadzona dokumentację
61

. 

Warto zwrócić uwagę, iż w zarządzeniu precyzyjnie sprecyzowano nazwę stanowiska 

jako: nauczyciel – pedagog szkolny. W dokumencie precyzyjnie określono wymagania 

kwalifikacyjne pedagoga szkolnego. Wymagano iż winien on posiadać ukończone wyższe 

studia magisterskie w zakresie pedagogiki, psychologii, socjologii, oraz posiadać co najmniej 

trzyletni zawodowy staż pracy w placówkach oświatowo – wychowawczych. O stanowisko  

nauczyciela pedagoga - szkolnego w uzasadnionych przypadkach mogła ubiegać się osoba 

która ukończyła inny kierunek studiów. W takim przypadku musiała jednak posiadać 

pięcioletni zawodowy staż pracy oświatowo – wychowawczej. Nauczyciel pedagog- szkolny 

był członkiem rady pedagogicznej, bezpośrednio podlegał dyrektorowi szkoły.  

 

Pedagog szkolny w Polsce latach 1993- 2010 

  W wyniku zmian ustrojowych w Polsce w 1989 roku rozpoczęły się zmiany w 

systemie oświaty, a wraz z nim  przekształcała się szkoła
62

. Działania pedagoga szkolnego w 

Polsce na przestrzeni lat 1993- 2010 związane były z udzielaniem pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach w oparciu o 

wypracowane doświadczenia jak i potrzeby. 

To w Zarządzeniu Nr 15 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 1993 r., w sprawie 

zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla „pedagoga szkolnego”
63

 

sprecyzowano zadania w zakresie udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

Zarządzenie precyzowało cel pomocy jako wspomaganie rozwoju psychicznego i 

efektywności uczenia się.  

Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w przedszkolu organizowano w formie 

specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o 

charakterze terapeutycznym. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna w szkole oraz placówce 

mogła być organizowana w formie: 

 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć specjalistycznych (korekcyjno-

kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapii oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym), 

 klas wyrównawczych, 

 klas terapeutycznych, 

 świetlic terapeutycznych. 

Obowiązek organizacji pomocy psychologicznej i pedagogicznej w szkole w szkole 

spoczywał na pedagogu szkolnym, w szkołach gdzie takiego nie zatrudniono na wybranym 

nauczycielu. W zarządzeniu szczegółowo określono zadania pedagoga szkolnego. Do zadań 

pedagoga szkolnego należała pomoc wychowawcom klas, w szczególności w zakresie: 

 rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn 

niepowodzeń szkolnych, 

 określania form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie 

uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 

 współorganizowania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli nauczania 

specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, 
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 udzielania rożnych form pomocy psychologicznej pedagogicznej uczniom 

realizującym indywidualny program lub tok nauki, 

 koordynacji prac z zakresu orientacji zawodowej, 

 działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej64. 

Po 9 latach w 2001 roku określono nowe zasady udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

Zmieniono nazwę stanowiska pedagog szkolny, na pedagog. Katalog pomocy 

psychologiczno-pedagogiczna został rozszerzony. Miała ona polegać w szczególności na: 

 diagnozowaniu środowiska ucznia, 

 rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia            

i umożliwianiu ich zaspokojenia, 

 rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, 

 wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami, 

 organizowaniu rożnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

 podejmowaniu działań profilaktyczno- wychowawczych wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie, 

 edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia w śród uczniów, nauczycieli i rodziców, 

 wspieraniu uczniowi, metodami aktywnymi, w dokonywani wyboru kierunku 

dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu 

informacji w tym zakresie,  

 wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

ucznia, 

 udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych 

potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 

 wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywani problemów wychowawczych, 

 umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, 

 podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych65. 

W rozporządzeniu określony wyjątkowo duży zakres pomocy. Pomoc skierowana była 

do uczniów, nauczycieli i rodziców. Od 2001 roku obowiązek organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  

spoczywał na dyrektorze placówki, a nie jak to było do tej pory na pedagogu szkolnym. W 

rozporządzeniu sprecyzowano zadania  pedagoga jako diagnostyki, organizowania form 

pomocy, wspieraniu, pomocy materialnej66.  

Po kolejnych 2 latach  doprecyzowano zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach
67

. 

Po raz kolejny rozbudowano zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej o 

działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające z szkolnego programu profilaktyki, 
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„który wspomaga wychowanie i nauczanie w kontekście przyjętych celów wychowania i 

nauczania”
68

, którego przygotowanie poprzedza tzw. „bilans otwarcia”
69

. Pomoc poszerzono 

o działania wspierające nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. Rozporządzenie stwarzało 

perspektywę zatrudniania w  przedszkolu jako specjalisty pedagoga, psychologa, logopedy, a 

w szkole i placówce oprócz pedagoga, psychologa, logopedy również doradcy zawodowego. 

 

Pedagog szkolny w Polsce od 2011 roku 

Kolejna zmiana w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej została określona 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i 

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach 
70

. Rozporządzenie poszerzało liczbę osób uprawnionych do 

skorzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Z pomocy mogły korzystać wszyscy 

uczniowie i wychowankowie, w przedszkolu, szkole i placówce którzy wymagają wsparcia. 

Zwrócono uwagę na konieczność pracy zespołowej i odpowiedzialność wszystkich 

nauczycieli i specjalistów (pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy) zatrudnionych 

w szkole za udzielanie tej pomocy. Pomoc polegała „na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia
71

. 

Sprecyzowano zadania dla specjalistów (pedagog i psycholog -takie same, ponadto dla 

logopedy i doradcy zawodowego). Do zadań pedagoga i psychologa prócz zadań jakie mają 

nauczyciele i wychowawcy w przedszkolu, szkole i placówce należy ponadto:  

 prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, 

w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów, 

 minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów, 

 prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej. 

Pedagog miła obowiązek prowadzić  dokumentację miedzy innymi: 

1. dziennik zajęć,  

2. indywidualny program pracy z uczniem lub wychowankiem, 

3. w przypadku zajęć grupowych — program pracy grupy, 

4. tygodniowy plan zajęć, tematy przeprowadzonych zajęć, ocen´ obecność uczniów lub 

wychowanków na zajęciach72. 

Aktualnie w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 

sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-
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pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 
73

znacznie rozbudowano 

zdania wspólne dla pedagoga i psychologa. Zadania te maja polegać głownie na: 

 prowadzeniu badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki; 

 diagnozowaniu sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu 

rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających 

aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;  

 udzielaniu uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb;  

 podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i 

młodzieży; 

 minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, 

szkolnym i pozaszkolnym uczniów;  

 inicjowaniu i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych;  

 pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;  

 wspieraniu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w:  

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, 

szkoły i placówki, 

 b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Ustanowiono dodatkowo nowe stanowisko terapeuty pedagogicznego dla którego 

również określono zadania.  

 

Zakończenie 

Unormowania w zakresie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach wydają się ze wszech 

miar zasadne. Powstawały one na gruncie praktyki pedagogicznej, oczekiwań związanych z 

pojawiającymi się trudnościami w zakresie rozwoju dzieci. Współcześnie ma to być  

kompleksowa oferta w środowisku jego nauczania i wychowania - w przedszkolu, szkole, 

placówce, środowisku rodzinnym. Pomoc ta ma być indywidualna, zgodna z potrzebami 

rozwojowymi i edukacyjnymi oraz możliwościami psychofizycznymi jednostki. Rozpoznana 

wstępnie, poparta diagnozą specjalistyczną, ukierunkowana winna być realizowana w 

przedszkoli lub szkole. Obejmuje ona trudności w uczeniu się, jak i szczególnych uzdolnień 

ucznia. Właściwie/profesjonalnie zorganizowana ma zapobiegać izolacji, marginalizowaniu, 

wykluczaniu dzieci i młodzieży, rodzin z procesu edukacji, z szans życiowych. 
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Jak zaznaczono we wstępie artykułu w polskich unormowania prawnych nie 

występuje stanowisko pedagoga społecznego w szkole. Unormowanie takie nie występuje 

również w Republice Czeskiej. Występują w prawie Republiki Słowackiej. Praktyczny 

wymiar pedagogiki społecznej w polskiej szkole realizuje pedagog określany jako „pedagog 

szkolny“. Jest on zatrudniony w szkole podstawowej, ponadpodstawowej. Można przyjąć, iż 

w Polsce ta rolę wypełnia nauczyciel-wychowawca w świetlicach szkolnych i nauczyciel - 

wychowawca w internatach. To osobiste doświadczenie pedagoga, wychowawcy sprawia iż 

będzie on wypełniał różne role w trakcie aktywności zawodowej takie jak: specjalista, 

terapeuta, mediator, koordynator, współorganizator i wielu innych związanych z procesem 

wychowania i nauczania. W opinii autora tekstu współczesne unormowania prawne w Polsce 

sprzyjają rozwiązaniom w działalności pedagoga w szkole. Zapewne warto aby w 

unormowaniach prawnych pojawił się pedagog społeczny z uwagi na liczne współczesne 

zachowania ryzykowne i problemowe, zarówno w środowiskach zamkniętych jak i otwartych. 
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Resumé 

There is no school pedagogue at school in Poland, as in other countries, eg the Slovak 

Republic. It can be assumed that this is the role played by the school educator / educator in 

Poland. In legal regulations, the position of the pedagogue in the Polish school in Poland was 

introduced in the 1980s. The author's aim is to present the functioning of a school pedagogue / 

educator and educator. This educator plays the role of supporting the activities of the school 

and the family in educational and caring activities, corrective and compensatory activities in 

the contemporary social reality. 
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Profesijná dráha školských sociálnych pedagógov na Slovensku 

 

Kristína Liberčanová, Lara Izabela Kurtek 

 

Anotácia: Napriek legislatívnej legitimite, ktorá umožnila začleniť profesiu školského 

sociálneho pedagóga do kategórie odborných zamestnancov v slovenských školách, jeho 

uplatnenie možno považovať stále za pomerne zriedkavý jav. No predsa sa to len niekoľkým 

absolventom študijného programu sociálna pedagogika podarilo. Cieľom príspevku je snaha 

priblížiť vývoj profesijnej dráhy školských sociálnych pedagógov v domácich podmienkach. 

Východisko skúmania tvoria analýzy doteraz publikovaných vedeckých štúdií, príspevkov, 

výskumných zistení o povolaní školského sociálneho pedagóga na Slovensku a uplatnenia 

výskumnej metódy oral history u absolventov Študijného programu Sociálna pedagogika a 

vychovávateľstvo na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, ktorí pôsobia ako sociálni 

pedagógovia na školách. Na základe narácií týchto absolventov, tzv. „živých knižníc“, 

mapuje ako sa ich profesijné dráhy na počiatku vyvíjali, ako vnímali mieru prijatia tejto 

profesie na školách, ich postavenie v expertných tímoch, ktoré kompetencie a procesné 

komponenty preferujú a aké sú ich predikcie budúceho vývoja profesie. Publikované dáta z 

oblasti teórie či výskumu trianguluje s osobnými výpoveďami protagonistov profesie 

pôsobiacich vo vybraných školských prostrediach. Autorky príspevky sa v príspevku pokúsia 

zo získaných dát na základe metodológie konštantnej komparácie identifikovať významné 

kvalitatívne ukazovatele vo vývoji profesijnej dráhy školských sociálnych pedagógov. 

 

Kľúčové slová: profesijná dráha, sociálni pedagógovia, školské prostredie, oral history, živé 

knižnice 
  
  Profesijná dráha označuje osobnostný a profesionálny vývoj jednotlivca pri výkone 

povolania, ktorý je obvykle rozdelený do niekoľkých fáz (Pavlov, Krystoň, 2020). Kvalita 

výkonu povolania závisí od aktuálnych podmienkach v spoločnosti (sociálnych, politických, 

ekonomických a kultúrnych), ale aj od osobnostných predpokladov jednotlivca. Profesijnú 

dráhu sociálneho pedagóga možno analyzovať na základe modelu, ktorý pre učiteľskú 

profesiu zadefinoval J. Průcha v roku 1997. Prvou fázou profesijnej dráhy (učiteľov) je podľa 

Průchu voľba profesie (motivácia a štúdium). Aj v našom výskume sme sa pri prvej 

dimenzii zamerali práve na toto obdobie života u absolventov sociálnej pedagogiky Trnavskej 

univerzity. Ďalšou fázou je profesijný štart (vstup do povolania), t. j. obdobie po ukončení 

štúdia po úspešný vstup do pracovného pomeru. Sociálny pedagóg v škole sa podľa §51 

Zákona č. 318/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v tejto fáze 

označuje termínom začínajúci odborný zamestnanec. Tretou fázou je profesijná adaptácia 

(prvé roky v povolaní), čo pre sociálneho pedagóga v škole znamená obdobie pred prvou 

atestáciou. Štvrtou fázou je profesijný vzostup (kariéra). Poslednou fázou profesijnej dráhy 

je profesijná stabilizácia, ktorá podľa Průchu nastáva po 5 rokov pôsobenia jednotlivca 

v povolaní. V tomto období zároveň môže prísť k zmene povolania, k tzv. profesijnej 

migrácii. Negatívnym javom, ktorý sa u profesionála môže objaviť je syndróm vyhorenia, čo 

autor nazýva profesijným vyhasínaním alebo vyhorením. Ďalším javom, ktorý sa 

v poslednej fáze profesijnej dráhy môže objaviť je profesijný konzervativizmus. Autor 

vysvetľuje túto fázu ako obdobie pred dôchodkom, kedy sa profesionál sústreďuje na iné 

hodnoty, než profesionálny rast (napr. na dobrý kolektív, optimálny pracovný čas či na 

zvýšenie zárobku). V tomto období existuje riziko vzniku negatívnych javov ako sú 

stereotypy vo výkone povolania, nepružné postoje či rezignácia.  
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Pavlov (2007 in Pavlov 2013) vytvoril model profesijného vývoja, rozvoja a kariéry učiteľa, 

ktorý tiež možno aplikovať na profesiu sociálneho pedagóga. Podľa Pavlova sa profesijná 

(celoživotná) dráha začína pregraduálnym vzdelávaním. Horizontálne na pomyselnej dráhe 

možno sledovať obdobie od vstupu do povolania po výstup z povolania. Vertikálne možno 

sledovať profesijné stupne a to adaptáciu, stabilizáciu a expertnosť. Autor zdôrazňuje, že 

tento model predstavuje komplexné poňatie profesijnej dráhy, avšak nevyjadruje explicitne 

určité prvky ako sú individuálne a unikátne životné a profesijné osudy (učiteľov). Aj keď pri 

vstupe do povolania a počas celej profesijnej dráhy majú profesionáli rovnaké profesijné 

kompetencie, to, ako ich budú rozvíjať a nakoľko ich budú uplatňovať je rozdielne. 

  Školský sociálny pedagóg je odborník, ktorý v škole pracuje so žiakmi a s ich 

sociálnym prostredím, pričom má za cieľ vytvoriť a podporovať optimálne podmienky pre 

realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Zemančíková (2012) uviedla 3 dôvody, prečo je 

sociálny pedagóg v školách potrebný: 

1. kvôli potrebe eliminovať sociálno-patologické javy a nežiaduce správanie žiakov; 

2. kvôli potrebe vytvárania a podpory rovnosti vzdelávacích príležitostí 

3. kvôli podpore zdravého psychického, emocionálneho a sociálneho rozvoja žiakov. 

Ako ďalej uvádza autorka o uplatnení školských sociálnych pedagógov v zahraničí, práve 

Nemecko je príkladom toho, ako bola postupne zdôvodnená potreba sociálneho pedagóga v 

školskom prostredí. V 60. rokoch spoločnosť vznikla požiadavka na vytvorenie rovnakých 

príležitostí vo vzdelávaní pre všetkých. V období od 80. do 90. rokov pociťovala nemecká 

spoločnosť nárast sociálno-patologických javov a začala viac dbať na riešenie problémov v 

správaní žiakov. História školského sociálneho pedagóga v Nemecku je pomerne mladá. Jeho 

úlohou je podporovať žiakov pri ich vzdelávaní a premosťovať ťažkosti v ich sociálnom 

prostredí. Dôležitou súčasťou jeho činnosti je podpora skupinovej práce (Kessl, 2013). V 

Dánsku sociálni pedagógovia pracujú v špeciálnych školách, napríklad v tzv. Chrysalis 

Schools, najväčšej špeciálnej škole v Dánsku. Sociálni pedagógovia tam pracujú spoločne s 

učiteľmi. Snažia sa o pedagogický prístup, ktorý vychádza z individuálnych potrieb každého 

žiaka. Škola tiež úzko spolupracuje s rodinami svojich žiakov a to poskytovaním poradenstva. 

Škola sa snaží o to, aby zručností, ktoré žiaci osvojili v škole boli uznávane a podporované 

ich rodičmi  (Firing, Ch., Sørensen, M., 2019). V Chorvátsku v 80-tých rokoch 20. storočia 

prišlo k zmene v nazeraní na poruchy správania. Spoločnosť začala vnímať potrebu prevencie 

nežiaducich sociálno-patologických javov. Sociálni pedagógovia našli svoje miesto v 

školskom prostredí ako odborníci na prevenciu a kariérové poradenstvo (Žižak, 1997).  

Sociálni pedagógovia v chorvátskych školách pracujú ako odborní zamestnanci. Pracujú so 

žiakmi, u ktorých existuje riziko vzniku porúch správania a so žiakmi, u ktorých poruchy 

správania nastali (Bouillet a kol., 2018). 

  Ak sa zaoberáme profesijnou dráhou sociálneho pedagóga v podmienkach 

slovenského školstva, je dôležité povedať, že jeho pôsobenie v školskom prostredí je pomerne 

krátke. Sociálni pedagógovia sa do škôl oficiálne dostali v roku 2008, kedy platnosť 

nadobudol Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Týmto zákonom bol 

sociálny pedagóg zaradený medzi ďalšie zložky systému výchovného poradenstva 

a prevencie. Podľa zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancov bol 

sociálny pedagóg odborným zamestnancom, rovnako ako psychológ, školský psychológ, 

školský logopéd, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg a 

liečebný pedagóg. Schválením nového Zákona č. 138/2019 o pedagogických a odborných 

zamestnancov bol sociálny pedagóg taktiež zaradený do kategórii odborných zamestnancov, 

avšak pri popise pracovnej činnosti je sociálny pedagóg premiestnený do tzv. „ďalších 

kategórii odborných zamestnancov“ spolu s logopédom, školským logopédom a liečebným 

pedagógom. Podľa Hroncovej (2019) to predstavuje značné obmedzenie okruhu pôsobnosti 

sociálneho pedagóga. Pozitívne však je, že profesia sociálneho pedagóga má svoj profesijný 
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štandard, ktorý je zadefinovaný v Pokyne ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné 

štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov škôl a školských zariadení (príloha č. 19).  

  Podľa článku 3 § 27 Zákona č. 138/2019 je sociálny pedagóg odborným 

zamestnancom školy, ktorý vykonáva preventívne činností, poskytuje poradenstvo a realizuje 

intervenciu u deti a žiakov (predovšetkým u deti a žiakov, s rizikovým správaním, ohrozených 

sociálno-patologickými javmi a zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia), poskytuje 

poradenstvo pedagogickým a odborným zamestnancom školy, ako aj zákonným zástupcom 

a vykonáva sociálno-pedagogickú diagnostiku prostredia a vzťahov, osvetovú činnosť 

a ďalšie úlohy v sociálno-výchovnej oblasti. Sociálny pedagóg podľa školského zákona 

vykonáva v škole v rámci sociálnej činnosti tieto úlohy: sledovanie a hodnotenie správania 

detí metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi súčasným poznatkom sociálnej 

pedagogiky a stavu praxe, sociálne poradenstvo, socioterapiu, používanie diagnostických 

metód sociálnej pedagogiky. 

  Aj keď legislatívny rámec na výkon povolania sociálneho pedagóga bol daný už 

v roku 2008, tento odborník stále ťažko nachádzal priestor v podmienkach slovenských 

škôl. Je to spôsobené najmä tým, že školy častokrát nie sú schopné vyhradiť finančné 

prostriedky na daného odborníka. Zároveň je však dôležité povedať, že aby škola chcela 

financovať odborného zamestnanca, musí mať povedomie o jeho existencii. Zdá sa, že 

skutočnosť, že sa sociálny pedagóg dostal do zákonov, ktoré vymedzujú činnosť školy, by 

mala postačiť. Realita je však iná. Môžeme sa domnievať, či je to spôsobené nedostatočnou 

osvetou o potrebe a prínose sociálneho pedagóga v škole, alebo možno tým, že školy vnímajú, 

že ich potreba na zabezpečenie sociálno-výchovnej činnosti je uspokojená (napr. 

koordinátorom prevencie, ktorý je zároveň učiteľom). Cieľom tohto príspevku je 

prostredníctvom narácií metódou oral history, priblížiť realitu sociálnych pedagógov, ktorým 

sa podarilo zamestnať v školskom prostredí. Tieto živé knihy predstavujú absolventi 

študijného programu Sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva na Pedagogickej fakulte 

Trnavskej univerzity. Prostredníctvom konštantnej komparácie sme hľadali spoločné znaky 

ich profesijnej dráhy v piatich dimenziách, ktoré sa nám na základe ich rozpamätávania 

postupne vynárali. Na základe toho sme vytvorili kategórie vyjadrujúce vzájomný vzťah 

konkrétnych prvkov ich profesijnej dráhy.  

 

Výskumný zámer v oblasti vývoja profesijnej dráhy sociálnych pedagógov v školskom 

prostredí 

  Cieľom výskumu bolo skúmať reflexie sociálnych pedagógov na vývoj svojej 

profesijnej dráhy prostredníctvom rozpamätávania sa (oral history). Prostredníctvom 

metodologického postupu konštantnej komparácie získať originálne poznatky (teóriu) 

o vývoji profesijnej dráhy absolventov vybranej univerzity na pozícii školského sociálneho 

pedagóga. 

  Účastníkmi výskumu boli absolventi študijného programu sociálna pedagogika 

a vychovávateľstvo (ďalej SPaV), ktorí poskytujú sociálno-pedagogické služby v školskom 

prostredí. Udelili súhlas so zverejnením svojho profesijného profilu pre potreby tejto štúdie. 

Jedná sa o nasledujúcich účastníkov, absolventov magisterského stupňa SPV: 
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Obr. Živé knižnice – sociálni pedagógovia v školskom prostredí 

  

S uvedenými aktérmi sociálno-pedagogických služieb sme uskutočnili online stretnutia, počas 

ktorých sme získavali ich narácie prostredníctvom, ktorých sa rozpamätávali na spomienky na 

počiatky až po súčasné poskytovanie sociálno-pedagogických služieb. Prvú a poslednú 

účastníčku sme oslovili pre komplexnejšie preniknutie do problematiky vývoja profesijnej 

dráhy absolventov sociálnej pedagogiky na vybranej univerzite. Prvá účastníčka patrí medzi 

najstaršie absolventky SPV, v tomto období bolo uplatnenie sociálneho pedagóga (ďalej SPG) 

v škole pomerne raritou. Poskytuje služby v centre pedagogicko-psychologického 

poradenstva (ďalej CPPPaP) i školským sociálnym pedagógom (ďalej ŠSPG). Posledná 

oslovená účastníčka je čerstvou absolventkou a pre nedostatok praxe z pohľadu 

zamestnávateľa, sa zatiaľ na pozíciu sociálneho pedagóga pripravuje pomocou adaptačnej 

príprave na pozícii asistenta učiteľa. 

Výpovede absolventov SPV sme vopred nepokúšali štrukturovať, ale z narácii sa nám 

postupne vynárali dáta, ktoré sme triedili podľa konceptu 5 dimenzií. Tie sme vytvorili na 

základe teórií o vývoji profesijných dráh, pre náš výskum predstavovali dôležité oblasti 

z hľadiska dejinnej línie. Transkripty približne hodinových výpovedí pedagógov sme 

následne klasifikovali do nasledujúcich dimenzií:  

1. dimenzia – štúdium, príprava a počiatky výkonu profesie (ako to bolo na začiatku?) 

2. dimenzia – obsahové a procesné komponenty výkonu profesie (čo ako poskytovali) 

3. dimenzia – transdiciplinárny prístup a sieťovanie (s kým spolupracovali?) 

4. dimenzia – aktuálna situácia (ako pracujú dnes počas pandémie?) 

5. dimenzia – predikcia vývoja profesie (vízie a predpoklady absolventov ŠSPG v praxi) 

V jednotlivých dimenziách sa nám vynárali originálne reflexie účastníkov výskumu, ktoré 

z hľadiska možností rozsahu príspevku, uvedieme formou záverečných zistení (teórie), tie 

sme získali metódou konštantnej komparácie, teda hľadaním typických výpovedí ich analýzou 

a syntézou v danej dimenzii a definovaním spoločných znakov. Napriek tomu, že sa jedná 

o záverečný sumár, pre lepšie ilustrovanie skúmaných častí dimenzií, uvádzame i niektoré 

obsiahlejšie, ale typické výpovede školských sociálnych pedagógov, z ktorých 

v detekovanom fragmente na pozadí plasticky vytvárajú novo vznikajúcu teóriu. 
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Záverečné zistenia o vývoji profesijnej dráhe školských sociálnych pedagógov 

Zo získaných narácií možno konštatovať, že v skúmaných dimenziách sme získali 

nasledujúce poznatky: 

 

Dimenzia 1 – výber profesie, príprava na výkon povolania, počiatky profesijnej dráhy  

 

Medzi hlavné motívy voľby štúdia sociálnej pedagogiky sa oslovení sociálni pedagógovia 

rozhodovali buď na základe prirodzeného inklinovaniu k pedagogickej činnosti s deťmi „Vždy 

som chcela pracovať s deťmi, túžila som po tom... (HL), na základe dovtedajšej 

dobrovoľníckej činnosti „Predtým ako som začala štúdium sociálnej pedagogiky, som 

pracovala ako dobrovoľníčka v Úsmeve ako dar, kde som bola začlenená do jednej výchovnej 

skupiny v detskom mestečku Zlatovce“ (AK),  „...pracoval som v občianskom združení 

s mládežou, a tak tak mi to prišlo tak nejako prirodzené venovať sa mladým ľuďom, že vybrať 

sa touto dráhou.“ (JP). Pre niektorých predstavovala voľba štúdia až ďalšiu alternatívu, buď 

po neúspešnom absolvovaní na iných prijímacích skúškach „Štúdium SPaV na UK resp. 

potom na TU som si vybral až neskôr, po neúspešnom pokuse na odbore učiteľstva a histórie 

na Filozofickej fakulte UK.“ (ST), alebo po neúspešnom štúdium predchádajúceho študijného 

odboru „Pôvodne som študovala jednoodborovú psychológiu... .“ (PZ), „....predtým v Nitre 

som študovala učiteľstvo, tam to nevyšlo.“ (DŽ). 

  V tejto dimenzii sme zároveň zisťovali i reflexie oslovených na priebeh a prínos 

štúdia v študijnom programe SPaV. Absolventi sa vyjadrovali k tomu, čo bolo pre nich 

počas štúdia významné. Niektorí považovali za potrebné sa vyjadriť i k prístupu zo strany 

vyučujúcich v priebehu štúdia „ako keby oni voči nám vzdávali nejakú úctu, tým, že sa k nám 

správali veľmi partnersky“(AK), ktorí vyučujúci praktici boli pre nich z hľadiska súčasnej 

profesie významní „...mňa vždy oslovovali prednášajúci, ktorí mali akoby nejaké skúsenosti aj 

z praxe, že vedeli prepojiť tú teóriu aj s praxou... “(AK). Vyjadrovali sa aj ku skladbe 

a dôležitosti zaradenia a možnosti využitia študijných jednotiek ...počas štúdia sa menilo 

v podstate veľa predmetov, bolo i naozaj trošku veľa!..., využívanie poznatkov jednotlivých 

vedných disciplín oceňujú niekedy až po dlhšej dobe pri výkone profesie, „...nechápala som, 

že čo je to projektový manažment, načo sa to učíme, ale potom o 7 rokov v praxi, som 

objavila, aha asi to je ono!“ (PZ),  „...ale keď to takto s odstupom času vnímam, malo to 

všetko svoj zmysel, ...aj história tej pedagogiky, lebo aj tá naša perspektíva sa odstupom času 

rozširuje.“ (JP). Výber výučbových predmetov je značne diferencovaný a odvíja sa od 

jedinečnosti každého respondenta z hľadiska služieb, ktoré vo výkone profesie preferuje 

vzhľadom na klientelu, s ktorou pracuje.  „...najviac mi pomáhajú v podstate tie výchovné 

predmety, čo sme mali, na ktoré sme museli robiť prípravy, lebo teraz ich musím robiť znova. 

Ale tiež psychológia veľmi, lebo pri týchto ,deckách´ je to potrebné, ...pomáhajú mi metódy 

sociálnej pedagogiky, pretože tým, že pracujem s rómskymi deťmi, musím vedieť ako na ne. 

To čo som predtým neznášala - sedenie v kruhu, ...teraz som ja tá, čo dávam deti do kruhu.“ 

(DŽ). Oceňujú i poznatky a skúsenosti z príbuzných vedných disciplín počas štúdia, často 

suplujú profesie tých, ktoré na pracovisku absentujú. „...Pre mňa alfou a omegou boli všetky 

psychológie. Aj keď nie som doštudovaná psychologička, mne sa to v praxi výrazne prelína. 

...dôležitá je inkluzívna a špeciálna pedagogika, lebo ak sa absolventi dostanú na školu, kde 

nebude špeciálny pedagóg, budú ho musieť de facto nahrádzať. Ja som tému bakalárky aj 

diplomovej práce robila u profesora Lechtu, takže keď som prišla do praxe, mohla som z toho 

čerpať a pomáhala som výchovnej poradkyni. Čo mi veľmi pomohlo, boli len také tie 

drobnosti z arteterapie, či dramatoterapie, bolo toho pre mňa ako externého študenta málo, 

ale veľa som z toho čerpala v praxi a potom používala s deťmi.“ (PZ) Všetci oslovení za 

veľmi podstatnú súčasť prípravy pre výkon profesie ŠSPG považovali predmety orientované 

na získanie praktických zručností a skúseností. Jednou z takých foriem, na ktoré sa 
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rozpamätali, bolo pozývanie expertov z praxe priamo do vyučovacieho procesu. 

„Spomínam si teraz ešte, že bolo pre nás inšpiratívne, že keď do školy prišli aj sociálne 

pedagogičky, ,vybavolali´ ich pre nás cez nejaký predmet, jedna bola z Nových Zámkov 

a z Trenčína. A mohli sme sa ich pýtať, ...to bolo stretnúť sa so živými sociálnymi pedagógmi. 

A vtedy tá jedna robila aj vychovávateľku aj sociálnu pedagogičku. Možnože aj to ma tak 

inšpirovalo, že funguje to aj inde, tak skúsim to aj ja.“ (HL) 

  Ale oceňovali i praktickú prípravu priamo v spolupracujúcich zariadeniach pre 

výkon praxe. „Mňa veľmi oslovila na tomto štúdiu tá časť štúdia, kedy sme začali absolvovať 

praxe, to bolo pre mňa veľmi významné, v tom že sme mali zariadené určite zariadenia, ktoré 

sme mali absolvovať.“ (AK); „Nám pomohla tá prax, keď sme boli napr. na úrade práce 

alebo v OZ STORM, tak to nám pomohlo aj pre ďalšiu spoluprácu, aj preto, že vieme, čo 

všetko tieto zariadenia dnes zabezpečujú.“ (HL) Úroveň poskytnutej praxe bola vnímaná 

absolventmi počas štúdia pozitívne, na veľmi dobrej úrovni, výhrady mali k časovému 

rozsahu „...ale splnilo to moje očakávania, že sa dbalo na prax, mali sme proste semestrálny 

projekt na reálnu prax zo školy, nebolo jej až tak veľa, ale kto chcel tak si tú prax našiel 

a mohol chodiť, ...tá podpora tam bola a mne sa na tom dalo stavať osobne.“ (JP) 

a s neochotou a nedôverou s prijímaním študijného odboru expertmi v zariadeniach „Čo mne 

troška robil problém je to že, sme veľakrát oslovovali zariadenie a troška sme sa potýkali 

s tým, že či nás príjmu na tú prax alebo nie, ...keď nás vyhodili dverami našli sme si cestu cez 

okno, keď  sme  chceli tak sme sa tam dostali.“ (AK) Zároveň pre vyučujúcich praxe 

reflektujú, že počas štúdia je potrebné riešiť ešte viaceré výzvy, aby dokázali pripraviť 

študentov na nástrahy a prekážky v reálnom výkone profesie. „..tak teraz vidím, že v reálnom 

živote sa teda dejú omnoho horšie veci, než sme v škole riešili...“  (DŽ). „Toto sme často aj 

počas štúdia riešili, že sa môžeme stretnúť s tým, že si nás budú zamieňať za asistentov.“ (ST) 

Od absolventov sa po ukončení štúdia podľa nich očakáva veľká miera samostatnosti 

a flexibility. „Bolo to všetko super na tej VŠ, ale aj tak to musia študenti sami všetko 

zvládnuť, lebo nie sú nejaké príručky. Možno teraz je to už ľahšie ako predtým, keď som ja 

začínala. Ale treba aj tak podľa seba vedieť ako, ...nie len ako je niekde písané.“ (HL) 

V naráciach sa vyjadrovali k tomu ako sa dostali k práci sociálneho pedagóga. Samotné 

legislatívne ukotvenie profesie malo pomerne pomalý vplyv a slabý dopad na uplatňovanie sa 

sociálnych pedagógov v školskom prostredí. Jednalo sa najmä o rezervovaný prístup zo strany 

riaditeľov škôl a zamestnávateľov a z neistoty na strane absolventov  „...dva roky mi to trvalo 

kým som našla odvahu a išla za našim pánom riaditeľom v júni, že či by ma od septembra 

nezamestnal aj ako sociálnu pedagogičku. Ja som mu poslala aj všetky podklady, že čo to 

znamená, aké sú úlohy sociálneho pedagóga. On povedal, že dobrý nápad to je, ale určite nie 

na 100 % úväzok. Myslela som si to, ale veď doobeda by som robila ako sociálna 

pedagogička – pár hodín a poobede ako vychovávateľka. Takže vlastne 3 – 4 roky som robila 

tak.“ (HL); „Už počas štúdia nás mierne strašili, že k pozícii sociálneho pedagóga v škole sa 

nie je jednoduché dostať, či už kvôli tomu, že si školy nemôžu dovoliť zaplatiť tohto odborníka 

alebo preto, že ani nevedia, že existuje, alebo si nevedia predstaviť jeho konkrétne využitie.“ 

(ST) 

  Sociálni pedagógovia dostávajú príležitosť až po reálnom preverení ich funkcie 

v praxi. „A keď sa nám menilo vedenie, to bolo minulý rok, tak som prišla za novom pani 

riaditeľkou, že by som chcela robiť na 100 % úväzok, tak povedala, že áno, že môže byť.“ 

(HL) Dostať miesto na škole v počiatkoch legislatívneho ukotvenia profesie sociálneho 

pedagóga v rezorte školstva, bolo z narácií sociálnych pedagógov zjavné, že to považovali za 

veľký profesijný úspech. „Bola som akože totálne šťastná, že mám proste prácu a že som 

v inštitúcii, veď preto študujem! ...že to ja pracujem s deťmi, ktoré na mňa obracajú v tých 

najťažších chvíľach.“ (PZ) Na základe výpovedí sa nám potvrdzuje, že u väčšiny absolventov 

zohrala významnú úlohu schopnosť nevzdávať sa vlastnej predstavy, nenechať sa odradiť, 
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veriť, že raz budú skutočne pracovať ako sociálni pedagógovia a dôležitý bol aj ich aktívny 

prístup pri hľadaní miesta. „Ale aj tak som to skúsil. ... popravde nejako som sa neviazal na 

to, že či zrovna nejaká škola hľadá tohto odborníka alebo nie, jednoducho som to vyskúšal.“ 

(ST) Na počiatku kariéry sa stretávali a stále stretávajú od zamestnávateľov s rôznymi 

nedoceneniami a nedôverou, či zvládnu vykonávať pozíciu odborného zamestnanca. „Ja 

som už mala ísť pracovať ako sociálny pedagóg, nakoniec mi ponúkli prácu 

vychovávateľ/asistent na polovicu, no a nakoniec mi v októbri pre situáciu vzali toho 

vychovávateľa a som teda na stopercentný úväzok ako asistent. Vzala som to len preto, že mi 

pani riaditeľka povedala, že keď teraz naberiem rok prax, tak že na rok by so mnou rátala 

ako so sociálnym pedagógom. ...teda momentálne si nás prehadzujú na pozície, ktoré 

potrebujú. A snáď sa mi to oplatí a o rok to bude. ...Ale práca je dobrá, v podstate robím 

s deťmi, s ktorými ste ma učili robiť.“ (DŽ) Taktiež nejednoznačný výklad legislatívy 

a existencia protistojných vyhlášok spôsobuje, že dochádza k rôznorodým výklad 

zamestnávateľov pri prijímaní absolventov sociálnej pedagogiky napríklad do centier pre 

deti a rodiny, či špeciálno-výchovných zariadení. „Práveže vôbec ma to do školy neťahalo... 

Mňa vždy viacej zaujímalo byť v tom prostredí pri problémových deťoch, zaujímali ma 

´reedukačky´, väznice a tak. A ja by som v tom sanatóriu pracoval aj ďalej, ale hľadal som 

niečo z hľadiska ekonomiky a logistiky bližšie k bydlisku. Tak som sa dostať na školu do 

Trnavy, teraz do Hlohovca. Ja by som rád robil v reedukačnom centre, aj by som sa tam cítil 

využiteľnejší, ale mňa ten zákon postavil tak, že mne sa tam robiť nedá. No legislatíva je taká, 

že špeciálno-výchovné zariadenia určujú, že každý kto v nich chce pracovať, musí mať aj 

špeciálnu pedagogiku. Ale teda, že sociálny pedagóg nie je uplatniteľný v reedukačnom 

centre.“ (JP) Pri nástupe do zamestnania, počas tzv. adaptačného obdobia, sa stretávali 

sociálni pedagógovia s viacerými prekážkami. Jednou z nich predstavovala funkcia tzv. 

uvádzajúcich expertov z praxe, ale i ich absencia, keďže sa jednalo zvyčajne o prvých 

sociálnych pedagógov na školách. „..naozaj mi chýbali informácie, ktoré by si potrebovala na 

ten štart. Nejako som v tom plávala a ...asi po polroku si pamätám, že som išla na prvú 

pracovnú poradu. Vtedy som sa zoznámila s ostatnými kolegami v Trenčíne a skamarátila 

som sa s jednou kolegyňou pani Rečičárovou, a ona mi naozaj veľmi pomohla, bola mi vtedy 

neoficiálneho uvádzajúcou.“ (PZ) Taktiež samotní pedagogickí zamestnanci nepoznali túto 

profesiu ani kompetencie, ktoré sa k nej viazali. „Smutné na tom bolo také, že nerozlišovali 

medzi sociálnym pracovníkom a sociálneho pedagóga. Ja som sa im to snažil vysvetliť tak, že 

ani ja slovenčinára nevolám matematikárom. Oni si na to fakt zvykli rýchlo. Najprv som si ja 

musel zvyknúť kde som, a potom oni na to, že tam majú sociálneho pedagóga. To netrvalo 

veľmi dlho, lebo to bola škola, kde boli deti problémové, mal som tu tú svoju cieľovú skupinu. 

Ale ja som bol dosť flexibilný. Oni dosť nerozlišovali medzi asistentom a sociálny pedagógom. 

Mne by to ani tak nevadilo, ale myslím, že tú osvetu treba robiť, že máte tu aj sociálneho 

pedagóga...! Asi nešlo len o kozmetický názov, ale asi išlo aj o možnosť uplatňovať určité 

kompetencie.“ (JP) Jednalo sa o osvetovú činnosť na školách, hľadania si svojej pozície, 

čo pretrváva v niektorých lokalitách Slovenska dodnes. „Dovolím si povedať, že to bolo asi 

absolútne nedostatočné. ...čo sa týka nejakého metodického usmernenia, to bolo veľmi slabé 

až žiadne. Ja som nemal žiadnu supervíziu, aj keď som ju nenapadne žiadal. Bol to podľa 

mňa aj komunikačný šum, zo začiatku keď som hovoril o svojej profesii, možno som ju 

nedostatočne predstavil, aj keď teraz odstupom času si to nemyslím a domnievam sa, že som 

poskytol všetky informácie, ktoré som mohol. Čo sa týka mojej profesie, vedeli, že čo tam 

chcem robiť, akú prácu chcem napĺňať v škole, ale aj tak si ma pomaly, možno aj trochu 

skryto „dopracovali“ tam, kde ma potrebovali, čo vlastne bolo usmerňovať iba jedného žiaka, 

ktorého brali ako „problémového“. (ST) Tým, že sa jedná o profesiu, ktorú doteraz 

saturovali iní odborníci, resp. sa oblastiam vychovateľnosti, vývoja socializácie detí, 

prevencie, kompenzácie znevýhodnenia, inklúzie stále nevenuje na školách požadovaná 
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pozornosť. Profesia býva považovaná za zbytočný luxus, resp. samotní sociálni pedagógovia 

musia dokazovať pedagogickým i odborným zamestnancom, že sú ich rovnocennými 

partnermi, a to i v iných školských zariadeniach napr. poradenských. „Ja som začínala v 

našom zariadení úplne prvá ako sociálny pedagóg, až po mne prišli ďalší. ...pred desiatymi 

rokmi sme musel viac lakte naširoko dávať, aby ukázal, že je tu a že to nie je človek, ktorý 

bude robiť len pomocné práce, upratovať hračky, písať zápisnice, že je to odborník. Mali sme 

všetky kompetencie, tak ako vyštudovaní sociálni pracovníci alebo iné profesie a mne na tom 

veľmi záležalo, aby bol rovnocenný ako je napr. psychológ na oddelení. ...a vďaka mojim 

kolegom na oddelení a možno, že z časti aj mojej iniciatívy, si dovolím tvrdiť, že dnes som tak 

vnímaná a som na to hrdá, že to tak je.“ (AK) Začínajúci zamestnanci musia dokazovať 

svoje kvality, predpoklady, niektorí dostanú šancu, až keď sa v praxi osvedčia. 

„...momentálne si ma lustrujú, koľko toho zvládnem podľa mňa. ...tým, že je teraz krízová 

situácia, tak ja som síce asistent učiteľa, ale momentálne učím, lebo učitelia vypadávajú. 

...Takže ja som momentálne dievča pre všetko. ... i keď som v kontakte s rodičmi, ale ja 

nemám právo takéto veci riešiť, lebo nemám na to kompetencie, ...potom už budem ja ten 

človek, ktorý bude musieť ísť a riešiť, takže toto je taká predpríprava.“ (DŽ) Pre začínajúcich 

absolventov môže byť samotný nástup do zamestnania veľmi náročný. „Hlavne, nech 

uchádzači slepo neveria, že nastúpia hneď na túto pozíciu, lebo ja som odmietla dve 

zamestnania a skončila som ako som skončila. Nech potom nie sú sklamaní. ...Ak aj pôjdu na 

takúto školu, teda kde je kolónia, a tam treba chodiť, či už ako asistent alebo sociálny 

pedagóg, nie je to pre slabšie žalúdky. ...lebo my sme začínali 3 asistentky a 2 asistentky 

odišli hneď po návšteve kolónie, ešte ani nezačal školský rok!“ (DŽ) Prví školskí sociálni 

pedagógovia pociťovali najväčší hendikep pri nástupe do zamestnania v chýbajúcich 

štandardoch, ako procesných „pamätám si, že keď som písala prvé vyjadrenie na ,sociálku´, 

tak som bola z toho takom v strese, že som to písala asi tri hodiny a ďalšiu hodinu som si to 

čítala, ten jeden A4 papier.“ (PZ),  tak obsahových „Keď som začínala, cez leto som na 

internete hľadala plán práce, tak ako som mala ako vychovávateľka. Ale nikde som to 

nenašla. Potom som našla spolužiačku Petru Zichovú a ona mi vravela, že oni žiaden plán 

práce v Trenčíne nemajú. No ale riaditeľ to odo mňa vyžadoval. Tak som to nejako napísala. 

...to je ťažké, ani špeciálny pedagóg nemá plán práce na celý rok, proste čo príde, tak to 

riešime. Aj teraz mám na stránke školy plán práce. Používam ten istý, niečo tam zmením 

samozrejme, ale vyžadujú to stále odo mňa.“ (HL), rovnako pri zabezpečení primeranej 

adaptačnej prípravy „Škola mala špeciálneho pedagóga a psychológa a vlastne spomedzi nich 

bola vybraná špeciálna pedagogička ako moja uvádzajúca zamestnankyňa. Toto rozhodnutie 

bolo čisto na riaditeľke, až potom som zistil, že som mohol určitým spôsobom do toho 

zasiahnuť. Ja sa priznám, že som vlastne až tak dobre netušil, že mám možnosť poprosiť, aby 

to odborné vedenie robil sociálny pedagóg. Ale keďže škola mala interného špeciálneho 

pedagóga, pre nich toto bola ľahšia cesta, čo aj chápem.“ (ST), ale i na definovanie 

a výkon špecifických odborných kompetencií a zabezpečení adekvátnych podmienok pre 

výkon profesie „Tie začiatky boli ťažké. ...nemala som vlastný kabinet, mala som spoločnú 

kanceláriu  s vychovávateľkami, vtedy nás bolo 7 tuším. Takže občas sa stalo, že keď prišla 

kurátorka z úradu práce alebo aj polícia, tak som musela požiadať kolegyne, aby opustili 

miestnosť, aby sme tam mohli byť sami. Až potom tuším 3 roky dozadu, vtedy som robila 

zároveň aj vychovávateľku, prišla asistentka, tak vtedy sa to zrazu dalo. Konečne sa dalo, že 

budeme mať vlastnú miestnosť!“ (HL) Na začiatku svojej profesijnej dráhy vnímali ako veľmi 

podporné a potrebné, aby im počas adaptačného obdobia bola venovaná profesionálna 

supervízna podpora. Tá býva zabezpečená, tam kde sú na to možnosti z hľadiska dostupnosti  

experta priamo na pracovisku napríklad v CPPPaP.  „...počas toho adaptačného obdobia, 

ktoré trvalo rok a končilo záverečnými skúškami pred našou komisiou, som bola postupne 

začlenená do činnosti nášho oddelenia prevencie, ale bolo to pod dohľadom, mala som 
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jedného tútora, ktorý ako keby ma viedol, ale popritom som pracovala s ostatnými kolegami, 

...keď som cítila bezpečnú pôdu pod nohami, tak som aj ja mohla ponúknuť samostatné 

činnosti, ale opäť pod nejakým ako keby kvázi supervízorom, ktorý mi dával spätnú väzbu. 

...takže tu som cítila veľkú podporu, to sa nedá ani odpísať, či už i samotné prípravy, ktoré 

som musela robiť sama doma, človeku dali zabrať, ale stále som to mala s kým konzultovať. 

...v mojom prípade to bola psychologička, ktorá pracovala roky na oddelení prevencie, čiže 

mala bohaté skúsenosti so všetkými aktivitami, ...počnúc so skupinovou prácou, preventívnymi 

aktivitami, prácou s klientom, výchovným, sociálnym poradenstvom, nízkoprahovým klubom, 

...brala som ju ako kompetentnú osobu, ktorá ma môže určite viesť.“ (AK) Za ideálny scenár 

adaptácie považujú, keď na pracovisku majú možnosť sa konktatovať predchádzajúcim 

sociálnym pedagóg, resp. aby nejaký čas pôsobili na škole súbežne. „Jožko bol môj prvý 

kontakt so školou, ja som sa „chytila jeho nohy“ v septembri, kým neodišiel v októbri.“ (DŽ) 

Čiastočne potrebu tútoringu saturovali kurzy a semináre, ktorých sa iniciatívni pedagógovia 

zúčastňovali „..keď som začínala, poskytovala Pedagogická Fakulta v Banskej Bystrici také 

adaptačné vzdelávanie pre sociálnych pedagógov. Tam som bola si 5-6x, rozprávali sa s nami 

aj polícia, aj preventisti aj CPPPaP, bolo to také zaujímavé. Ale nakoniec to dopadlo tak, že 

to nebolo adaptačné, ale nejaké iné a moje vedenie muselo hľadať, kto mi bude robiť toho 

uvádzajúceho. Nakoniec mi bola tútorkou naša špeciálna pedagogička, ale tá mi moc 

nepomohla, lebo ona sama to nevedela. Jedine tak, že hľadať cez internet, vtedy ešte neboli 

ani štandardy pre sociálnych pedagógov.“ (HL) Dôležitá je i príprava a nastavenie 

študentov na výkon povolania počas vysokoškolského štúdia, ktorá môže výrazne prispieť 

k úspešnej adaptácii pre výkon povolania. „Akože ja som od začiatku vnímala, že tento odbor 

má byť zameraný na tieto deti, Školský sociálny pedagóg zameraný na tieto detí, ale 

samozrejme ...ja by som študentom dala šokovú terapiu, že áno, poďte a celý deň sledujte 

tieto deti. Na takejto škole chce robiť strašne málo ľudí a potom aj tí, ktorí hľadajú prácu a 

náhodou sem prídu, tak ujdú po dvoch dňoch, lebo na to nie sú pripravení, ale hold, kto chce 

robiť sociálneho pedagóga malo byť  na to pripravený! ...ja som na to bola pripravená, že 

budem s týmito deťmi pracovať. Ja voči ním, nemám odpor ako vidíš na niektorých učiteľoch, 

mne nevadí, keď malé rómske ,decko´ príde a objíme ma. ...Ja neviem nebála som sa toho. Aj 

do kolónie som išla úplne v pohode, všetci sa báli, aj moja mamina. Je to aj iný pohľad na 

svet, taký zážitok, že nech je akokoľvek zle, môže byť aj horšie. Takže neviem z tohto pohľadu 

som nemala problém. Možno preto, že som sama seba nedesila hneď na začiatku.“ (DŽ) 

 

Dimenzia 2 – výkon povolania, procesné komponenty profesijné kompetencie 

 

  Samotný výkon profesie ŠSPG je možné sledovať i na základe služieb, ktoré 

štandardne na svojej pozícii cieľovým skupinám poskytujú. Na počiatku profesijnej 

dráhy viacerí z nich uvádzajú, že musia obhajovať svoju pozíciu  v škole, či význam 

realizovaných aktivít. „Najskôr som si musel vybudovať dôveru u vedenia a kolegov, že 

chápu, čo robím a to prebehlo až po mesiaci, lebo nedostali túto informáciu od vedenia, a až 

potom sa mi otvorili určité možností aj k práci s kolektívom. ...Škola ani nechcela, aby som to 

robil, lebo podobné robí školský psychológ, a prečo niečo robiť dvakrát. O spolupráci sa tam 

nedalo baviť, hlavne zo začiatku ma nebral, bolo to skôr o konkurencii. Až potom sa to 

zmenilo ...a teraz aj spolupracujeme.“ (ST) Na počiatku si zvyčajne vytvárali vzájomné 

vzťahy s učiteľmi, deťmi, zákonnými zástupcami. „Tá prechádzajúca kolegyňa mi nenechala 

žiadne ďalšie informácie, ...hneď na druhý deň v škole ma dali zastupovať do najhoršie 

triedy, kde mali dvaja chalani štvorky zo správania a musela som si  poradiť. Takže vtedy som 

využila všetky tie zaujímavé vtipné hry, začala som si s nimi budovať nejaký vzťah a toto 

trvalo skoro rok, kým som zistila, že čo sú to za deti, aké majú vzťahy, akí sú učitelia ako 

fungujú takto nejakým spôsobom. Ona to robila trochu inak, ja som to úplne trochu inak. Ona 
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mala také decká, ktoré chodil aj na peer aktivity a ja som vlastne potom s tou skupinou 

stretávala... V podstate nebolo to, že s nimi idem niečo štruktúrované robiť, ale bola to len o 

vytváraní vzťahov, ...boli to fantastické deti, ktoré neskôr robili som mnou rôzne dobrovoľné 

aktivity. Neskôr som zistila, že je super urobiť nejakú prednášku, ...začala som robiť nejaké 

preventívne aktivity, ...keď som získala kontakty, tak som si skúšala prizývať nejakých 

odborníkov, niektorí sa mi veľmi osvedčili, niektorí naopak už vôbec nie, ...potom začali bývať 

výchovné koncerty, to sme vždy konzultovali s Maťou, že či je to vhodné, lebo rástli ako huby 

po daždi, niektoré bohužiaľ boli napojené na všelijaké skupiny, bolo to aj nebezpečné, ale ja 

si hocijakých ľudí do školy nepustím. Čiže to sme riešili prvé obdobie. Čo sa týkalo nejakého 

systému, to bolo keď som sa vyškolila v preventívnom programe Druhý krok, to som mohla 

všetko robila sama, ...keď pred troma rokmi chvalabohu začal u nás fungovať inkluzívny tím, 

tak som túto vec dala našej psychologičke.“ (PZ) 

  Zavádzanie potrebných činností do chodu školy sa občas stretávalo s nedocenením, 

vyžadovalo to dlhšie obdobie adaptácie. „Keď som naplánovala nejaké aktivity pre viac 

tried, a to sa prekrývalo aj s niektorými predmetmi ako matematika alebo slovenský jazyk, to 

sa už nepáčilo niektorým vyučujúcim, len to sa inak nedalo. Tak mi bolo povedané, že to mám 

robiť poobede. Sa im to nepáčilo.“ (HL)  Museli hľadať spôsoby ako vykonávať odbornú 

činnosť a prispôsobiť sa potrebám všetkých cieľových skupín. „Dalo by sa to cez triednické 

hodiny, ale teraz nie sú, už sa zrušili. Máme teraz aj psychologičku, ...tak sme to robili cez 

výchovy.“ (HL) Výber aktivít je veľmi rôznorodý, závisí od aktuálny potrieb aktérov 

sociálno-pedagogických procesov a kompetencií, ktoré odborníkovi z hľadiska miesta 

pôsobenia prináležia. Iné sú ich možnosti v CPPPaP  „...po skončení adaptačného čiže po 

roku, to bolo už ako keby som bola totálna súčasť oddelenia. ...bola to práca s klientom, 

práca so skupinou, so skupinou dynamikou, dodnes vediem s kolegyňou skupinu pre deti s 

poruchami pozornosti s deťmi, ktoré majú problémy v škole, so zaškolením a  podobnými 

problémami. ...vedieme ju na báze muzikoterapeutických prvkov takým hravým spôsobom. 

Okrem toho som mala vyčlenené preventívne besedy, ...moja parketa sú primárne poruchy 

potravy, programy poskytujem študentom na 8. a 9. ročník základných škôl a stredným 

školám, okrem toho s kolegyňou vedieme program duševné zdravie na strednej škole, toto 

všetko som robila už po prvom roku.“(AK) Na základných školách sa jedná najmä 

o realizáciu poradenských rozhovorov, realizáciu preventívnych programov 

a kompenzačné a inkluzívne služby. „Ak máme problém s nejakým jedincom, mojou úlohou 

je ho izolovať od kolektívu a zobrať ho s hodiny preč, teda ja som niekto, kto môže reálne 

vziať toho žiaka z hodiny preč. ...Minimálne nasleduje nejaký rozhovor, ...zisťoval som nejaké 

jeho záľuby, nadviazali vzťah, zisťoval som, čo ho baví, čo nerád robí, ...následne tam bola 

nejaká komunikácia s rodičmi, že máme tu dlhodobý problém s vaším synom, dcérou, robí 

toto a toto. A podľa mňa najväčšou pákou aktuálne je spolupráca so sociálkou.“(JP) Odborný 

zamestnanec môže svojim zásahom odbremeniť učiteľa, dokáže pracovať špecifickým 

prístupom, zároveň klient zostáva v prirodzenom prostredí a nie je vytrhnutý zo skupiny 

rovesníkov.  „Napr. bol taký prípad s problémovými žiakmi, že ich nechcel triedny učiteľ so 

sebou zobrať na výchovný koncert. tak som navrhol, že ja s nimi pôjdem cez mesto a zoberiem 

ich na výchovný koncert. Za celý čas nebol problém, neboli síce s tou triedou, za celý čas si 

nezapálili, teda keď videli, že na to nereagujem, tak dali pokoj, na výchovnom koncerte 

nerobili zle,  možno aj učitelia videli, že to ide, že iný prístup je nápomocný. Lebo to tu 

fungovalo tak, že ak budete zlí, nepôjdete nikam,  že žiadne benefity, ani na výlet alebo 

nepôjdeme tam a tam, tak sme to trošku skúsili urobiť inak, tak toto sa tak trochu podarilo.“ 

(JP)  Poskytujú i činnosti, ktorými saturujú činnosť iných odborníkov napr. asistentov 

učiteľa, ale vďaka ich odbornej kvalifikácii, okrem toho dokážu diagnostikovať 

napr. narušenie či ohrozenie v sociálnej oblasti ako ďalšiu pridanú hodnotu. „Jeden z tých 

žiakov bol zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, okrem toho pokiaľ ide o dokumentáciu, 
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nemal diagnostikovanú žiadnu poruchu ani narušenie. Ten druhý žiak mal diagnostikovaný 

Aspergerov syndróm a vyskytovali sa problémy v správaní, ktoré obmedzovali vyučovanie. Aj 

keď som bojoval s tým označovaním, že asistent, tak aj tak som to bral ako príležitosť. ....Ale 

vychádzalo to aj z toho, že dobre, chcú aby som pracoval s tým žiakom, tak sa na to sústredím 

a skúsim predviesť, čo ako sociálny pedagóg môžem ponúknuť a od toho sa to nejako odrazí 

a potom ukážem, že mam oveľa väčší potenciál. Počas výkonu povolania si uvedomujú, čo do 

ich kompetencií spadá a čo nie. To, že som tam vôbec bol zamestnaný ako sociálny pedagóg, 

že som si vydobyl, aby mi to bolo uvedené v pracovnej zmluve, a že tam mám uvedenú 

pracovnú naplň SP, som musel niekoľkokrát prízvukovať, ale stalo sa tak a bola to veľká vec. 

(ST) 

  Počas výkonu profesie využívajú osvedčené formy a metódy práce ako napríklad 

rôzne štandardizované formy preventívnych programov.  „Keď som začínala tak som mala 

len tých 8 hodín, nestíhala som, lebo to nie je len tak, že prídem raz, ale systematicky v jednej 

triede je to niekedy aj 26 hodín. Keď som začínala, tak som hľadala na internete od Eriky 

Kiškašovej Cesta pozitívnej zmeny a to bolo pre štvrtákov, ...každú hodinu sme sa venovali 

inej téme, komunikácii, pocitom, aj šikanovanie tam bolo, samozrejme závislosti. Z každého 

rožku trošku, tým som začínala. ...keď bolo treba tak som išla aj na druhý stupeň. A ešte som 

robila Zippyho u tých prváčikov. ...ale vidím, že to poobede nemá taký účinok ako doobeda. 

Teraz to robím cez telesnú, alebo teraz, keď sa nepláva cez výchovy.“ (HL) Hľadajú 

efektívne techniky ako zapojiť všetky cieľové skupiny napr. s využitím peer fenoménu. 

„Konkrétne v tej Trnave sa ešte darilo, na to som dosť ako hrdí, zapojiť problémových žiakov. 

...to boli chalani, ktorí pili, fajčili, trochu to akože zjednodušíme, a ja som ich oslovil, že či by 

sa mohli ukázať v lepšom svetle, či by sa mohli  do prípravy preventívnej aktivity, ...že poďme 

sa baviť o prevencii voči drogám, ...každý z nich už mal nejaké skúsenosti, ale ja som im jasne 

vysvetlil, že ich nejdeme propagovať, ale ideme urobiť prevenciu, teda idem tomu zamedziť.  

...no a oni sa naozaj pripravili, ja som im pomohol len s powerpiontovou prezentáciou. 

Pripravili si vlastný text, nebol nejaký dlhý, ale bol efektívny! Dokázali to a mali zo seba 

dobrý pocit. Možno z dlhodobého hľadiska to nebol nejako mega efektívny projekt. Ale pre 

nich samých určite.“(JP)  Výber procesných komponentov neustále prispôsobujú potrebám 

cieľovým skupín. Poradenské zariadenia sledujú trendy v poskytovaných službách, inovujú 

ich a môžu byť inšpiráciou aj pre ŠSPG. „...najväčšie bremeno bola práca s problémovými 

triedami, tým že máme veľa základných a stredných škôl v Ružinove, tak sme to vlastne 

kapacitne nevedeli obhospodarovať. ...tých problémov je veľmi veľa a väčšinou s jednou 

triedou treba pracovať aspoň 3 stretnutia a medzitým mesiac pauza, toto sme nevedeli našimi 

ľudskými našimi personálne zvládnuť, tak sme si vytvorili v rámci Bratislavy program tzv. 

Tréningy pre triednych učiteľov, bude to vzdelávanie, ...vlastne budeme trénovať triednych 

učiteľov, aby si vedeli sami tú triedu ošetriť, to znamená bezpečnú atmosféru, pracovať s 

emóciami a pracovať s hnevom a empatiou, všetky tie témy si prierezovo prejdeme, plus sme 

pripravili kompletný manuál na každú tú tému, aby ten triedny učiteľ kvázi mal všetko, prejde 

si  výcvikom u nás, dostane balík aktivít a dokonca v tom vzdelávaní je, že je povinný si 

vytvoriť  štyri-päť triednických hodín a my vlastne budeme takí supervízori, ...a budeme 

chodiť možno iba na krízovú intervenciu.“ (AK) Niektorí zavádzajú postupy, ktoré sa 

predtým využívali len v malej miere alebo sa dokonca od nich upúšťalo, no vo výkone 

profesie ŠSPG sa ukázali ako veľmi opodstatnené. „v Trnave som chcel dostať rodičov, ktorí 

sa nezaujímali o deti, aby prišli do školy. ...ja som im vlastne inú možnosť neponúkol, keď sa 

školy začali zatvárať. ...škola bola veľmi nadšená, že má asistentov a tí chodia do rodín. 

Teraz je to moderné a je to fajn, ale podľa mňa táto myšlienka bola na inú vec, aby sme ich 

naučili a priniesli to, čo potrebujú. ...ale ja som ich potreboval dostať do školy, aby sa stretli 

s triednymi učiteľmi, zaplatiť čo treba, podpísať nejaké veci, ...zistili vlastne čo sa deje v 

škole.  Rodičia mi síce dovolili pracovať s dieťaťom individuálne, ale ja som potreboval 
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založiť agendu a zistiť aký je rozdiel medzi interpretáciu dieťaťa a interpretáciou rodiča.“ 

(JP) 

  Pri výkone profesie využívajú najčastejšie poradenskú kompetenciu, lebo je vhodná 

pre všetky cieľové skupiny. Ako zákonných zástupcov „...rodič je strašne vďačný za 

pozornosť. ....ja nie som viazaný rozvrhom. Oni často potrebujú len ventilovať ten hnev. Ja 

keď zavolám rodičovi, a poviem, že dlhodobo máme nejaký problém s vaším dieťaťom, sú 

ochotní prísť. Kdežto učiteľ napíše poznámku do Edupage a to nie je také osobné, ...sú to i 

poradenské kompetencie alebo ako mediátor. Áno stalo sa mi, že dieťa nechcelo komunikovať 

s učiteľom, ale bolo to potrebné vykomunikovať.“ (JP), tak i pre učiteľov „Kolegovia sa ma 

začali pýtať na situácie, ktoré zažívajú a hlavne čo sa týka problematiky sociálne-

patologických javov, problémov v správaní či konfliktov v kolektíve, lebo videli, že sa v tom 

vyznám“ (ST), i pre samotných žiakov „...väčšina tých deciek v devine je už zrelá sa baviť aj 

o sexualite.“ (PZ) Vo svojej práci využívajú viacero svojich kompetencií ako napr. 

edukačnú preventívnu, „teraz je najpotrebnejšia asi tá kompetencia edukačná pri tých sociáln 

eznevýhodnených. Ale aj tá preventívna, lebo ja na tom prvom stupni stále pokračujem s tými 

prvákmi Zippyho a u tretiakov to Jabĺčko. Potom u tých štvrtákov by som chcela tú Cestu, ale 

to teraz nestíham, máme veľa tried.“ (HL), manažérsku kompetenciu „...zhruba po polroku 

prišli za mnou, či by som nevyskúšal rolu vedúceho žiackeho parlamentu...“ (ST), či 

kompetenciu terapeutickú „teraz mám vlastne polročné vzdelávanie v VÚDPAPe, ...mňa 

vybrali na terapeutické techniky, ...veľa robím s terapeutickými kartami, mám ich už asi šesť 

druhov, ...prepájam ich s inými technikami.“ (PZ), resp. ako asistenti čakajúci na pozíciu 

sociálneho pedagóga si dovtedy, ak je to potrebné vedia fexibilne osvojiť i tieto nové 

kompetencie „...ráno meriam teplotu a potom beriem deti do triedy prvákov, mám tam 3 deti. 

Dvoch autistov a jedného takého slabšieho, tí už ma ani pomoc nepotrebujú. V tejto triede je 

aj jedno rómske dievčatko, nevie, čo je ceruzka, čo je pero, nevie to držať, nevie písať, 

nespája. Tým pádom používam mnemotechnické pomôcky a musím vyrábať pre ňu 

kompenzačné kartičky.“ (DŽ) Napriek tomu, že definovanie špecifických štandardov je 

stále v procese tvorby, sociálni pedagógovia ich v samotnej praxi uplatňujú od počiatku 

výkonu svojej profesii, inovujú a flexibilne dopĺňajú. Niektorí pri ich tvorbe a inovovaní 

participujú  „...písala som preto nejaké kazuistiky a odborné postupy, ...páči sa mi, že ako to 

chcú konceptuálne zastrešiť, to čo mne chýbalo, ... nejaká predloha, že takto nejako by to 

malo vyzerať.“ (PZ) , iní ich pripomienkujú „dostali sme pred nedávnom od nášho 

zamestnávateľa možnosť ich pripomienkovať“ (AK), niektorí sú dostatočne informovaní, 

obávajú sa, čo nové prinesú. „Ja som im tam aj volal do toho VÚDPAPU,  ...chcel som zistiť, 

čo tie štandardy sú a teda pýtal som sa, že čo to nakoniec bude pre mňa znamenať, lebo veď 

tu sa už aj teraz pracuje!“ (JP)  

 

Dimenzia 3 – sieťovanie, príležitosti pre ďalšie vzdelávanie, súčasť transdiciplinárneho tímu 

 

  Už na počiatku výkonu povolania mali potrebu vyhľadávať ostatných sociálnych 

pedagógov pre vzájomné zdieľanie si informácií a skúseností z vlastnej praxe. Často to neboli 

ich spolužiaci „..nemala som vôbec žiadne informácie, že by sa ešte niekto bol v tom čase 

zamestnal ako sociálny pedagóg, okrem toho jedného OZtka tej priateľky, ...všetci ostatní ako 

viac-menej zostávali na svojich pôvodných miestach.“, jednali sa skôr o školských sociálnych 

pedagógov z rôznych škôl a častí Slovenska „...boli to sociálni pedagógovia, ktorí pracovali 

na školách, ale bolo to v Považskej Bystrici napr., čiže neboli to ľudia, s ktorými by som 

prichádzala priamo v poradni do styku, ale som si ich vyhľadala kvázi cez niekoho ďalšieho.“ 

(AK) Tento trend pretrváva dodnes, ak sa sami aktéri aktívne začnú sieťovať, resp. sa im pre 

to naskytne vhodná príležitosť „Nepoznal som žiadneho školského sociálneho pedagóga, 

keď som nastupoval do školy. V podstate jedine ŠSPG z Trenčína, ktorá nám raz v škole 
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prišla na prednášku. Vedel som ale, že neďaleko našej školy je v CPPPaP sociálna 

pedagogička na oddelení prevencie. Zároveň som si zistil, kto je na našej škole koordinátor 

prevencie a ona mi povedala, že majú pravidelné stretnutia v CPPPaP a že tam riešia 

preventívne otázky v škole. Tak vtedy som prvýkrát prišiel do styku so sociálnou 

pedagogičkou, čo som sa hneď snažil využiť, z hľadiska toho, že som u mňa vnímal 

nedostatočný uvádzací proces, videl som tam dieru. Rozprával som sa o žiakovi, ktorého som 

mal na starosti a v podstate to bolo moje prvé sieťovanie.“ (ST) 

  Rovnako významný prvok v sieťovaní zohrávali pracovné alebo metodické porady 

organizované okresným alebo krajským školským orgánom akým boli, krajská alebo okresná 

poradňa, metodicko-pedagogické centrum, dnes i VÚDPAP. „Poradne v Bratislavskom kraji 

sa stretávajú v rôznych intervaloch, vždy sa zvolí nejaká téma, máme k nej odborný vstup, 

aktivity, a potom si zdieľame spoločne podobné námety, vždy je to konštruktívne a významné 

stretnutie“. (AK) alebo na mestskom úrade, ak je zamestnávateľom obec „...pamätám že 

som išla na prvú pracovnú poradu, keďže v Trenčíne naozaj pre tých pedagógov sú. Na 

mestskom úrade sa stretávame, keďže je to náš chlebodarca, ...a tam som sa vtedy zoznámila 

s ostatnými kolegami.“ (PZ) Niektorí sociálni pedagógovia pracujú v rámci projektov 

zastrešovaných metodicko-pedagogickými centrami (ďalej MPC), čo sa spája s viacerými 

nevýhodami. „Chcem byť na pozícii sociálneho pedagóga, ale radšej by som bola, keby to 

bolo cez mesto ako cez projekt. ...lebo všetci v projekte musia byť stále v škole do pol štvrtej, 

nemajú právo na prácu doma, a takisto odmeny v žiadnom prípade! A je to len na určité 

obdobie, teda mi nedajú hypotéku.“ (DŽ) Ďalšou príležitosťou pre nadobúdanie kontaktov sú 

i rôzne formy ďalšieho vzdelávania, na rozdiel od poradenských sociálnych pedagógov, 

u ŠSPG sú tie možnosti stále dosť oklieštené z viacerých dôvodov napr. finančných „Medzi 

prvými bol asi ten Druhý krok. Maťa ma vždy stiahla, že poď na túto prednášku, môže to 

zaujímavé. ...na výcvik som nemohla, aj som o tom uvažovala, ale  v tom období som si to 

nemohla naozaj dovoliť, pracovala som štyri roky na polovičný úväzok, potom mi dávali učiť 

etiky, aby sa mi to ako tak vykompenzovalo, ale dnes, keď je človek sám, tak nemá šancu 

nejako vyžiť, ...čiže vtedy som hľadala realistické možnosti, vtedy som nemala na to 

podmienky, čiže od socioterapie som upustila. ...dnes majú pre mňa význam napr. tie kurzy na 

terapeutické karty, krásne sa s nimi dá pracovať, ....zaujímajú ma nové stratégie zvládania - 

reziliencia, ...otváram im, kde sú tie  ich zdroje na zvládanie, to je teraz  podľa mňa alfa 

a omega, ...v tomto období sa mnohé deti s tým boria a nikdy som si nemyslela, že niektoré 

deti až tak! Samozrejme, že mi s tým pomáha aj psychológ.“ (PZ) alebo i tímových, či 

prekážkach na pracovisku „Bohužiaľ pri prvom nejakom náznaku, že sa chcem rozvíjať som 

bol stopnutý. Ja som to vnímal tak, že to, že som dokončil školu, neznamená, že sa ďalej 

nemusím vzdelávať a rozvíjať, práve na toto som sa tešil, lebo som vedel že možno na 

začiatku budem tápať, lebo som bol hodený do vody. Vedel som, že sa musím vzdelávať, 

musím vyhľadávať ponuky, napr. z MPC alebo iných organizácií, nejakých kurzov pre 

sociálnych pedagógov. Ale už pri náznaku toho, že by som to chcel, čo som spomenul hlavne 

svojim kolegom, reakcia bola, že teraz si prišiel, ešte si ani nezačal pracovať a už chceš ísť na 

kurzy? Čo ma nepríjemne zaskočilo ...a aj teraz s odstupom času sa pýtam, že či oni vôbec 

potrebovali sociálneho pedagóga?“ (ST) Niektorí využívajú možnosti ďalšieho vzdelávania 

vo vlastnej réžii, najmä počas pandémie „...mal som záujem vlastne sa aj dovzdelávať, 

jednoducho som si pozrel aj nejaké webináre, aká je ponuka. MPC má slabé webináre pre 

sociálnych pedagógov, o ničom, ... IUVENTA niečo robila, ale oni to dávajú strašne neskoro, 

v čase ktorý mi úplne nesadol, ...bol som na webinári teraz si nespomeniem, to bolo vlastne 

od toho VUDPAPU, tam bola konečne aj sociálno-pedagogická prax. Nie som taký, že 

neviem, tak poďme hrabať do prázdneho vrecka, ja keď neviem, tak opýtam sa, nechám sa 

zaškoliť, čo by sme mohli urobiť.“ (JP) Iní stagnujú, lebo zatiaľ nemôžu funkciu sociálneho 

pedagóga vyknávať „...za chvíľu budem výšku musieť odchodiť ešte raz, lebo mi vypadávajú 
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základné znalosti, tie čo som sa naučila úspešne zabúdam, ...teraz, keď som sa nastavila na  

asistenciu ...sa v podstate bojím, že ma to skôr zabrzdí, ako by ma to malo posunúť ďalej. 

(DŽ) Pri snahe zabezpečiť služby čo najkvalitnejšie spolupracujú s viacerými ďalšími 

odborníkmi. Je to najmä z dôvodu nedostatku času „Ale väčšinou doobeda mi to nechceli 

dovoliť a poobede už som bola v družine. Tak som vybavila preventistku, ktorá pracuje na 

mestskej polícii, ona tiež chodila na 2. stupeň“ (HL), pre lepšiu profesionálnu prípravu 

a kompetencie iných odborníkov „Ale aj so štátnou políciou som spolupracovala, ona zase 

vedela lepšie trestnoprávnu zodpovednosť. Potom aj z Bratislavy, neviem si spomenúť ako sa 

volajú prišli robiť prevenciu na rasizmus, extrémizmus. Potom ešte OZ Storm, oni sídlia tam 

blízko nás, robili programy, workshopy pre deviatakov Obchodovanie s ľuďmi. Potom aj 

v decembri zvykli, keď bol svetový deň HIV/AIDS.“ (HL) „..potom sú napríklad odborníci, 

ktorých som objavila vďaka Martine, ...odporučila mi Slovenské národné stredisko pre ľudské 

práva v Bratislave a tí robia fantastické také troj-štvorhodinové prednášky, kde to vysvetlila, 

tak, že normálne, ,sánka dole šéfe´, som nechápala, ...na tej prednáške počúvam a nechápem 

ako to krásne vedia aj historicky zaobaliť, že s týmito sa snažím každý rok dohodnúť a nájsť si 

na to čas“ (PZ) Bez spolupráce s viacerými odborníkmi by nebola ich intervencia 

komplexná, „...alfa-omega sú ďalší ľudia, napríklad pedopsychiater, aj keď tá situácia je 

strašná, máme na výber až jedného, ktorý je tu pre 7000 detí. ...verím, že radšej dať nejakú 

medikamentóznu liečbu, naozaj pri niektorých ťažkých prípadoch, ...deti, ktoré boli týrané, 

alebo neviem CAN syndrómy a podobne, tak dokázal na veľmi dlho dieťa udržať u nás na 

ZŠ.“ (PZ). V práci ŠSPG je potrebné dobre poznať možnosti sieťovania v regióne. „..využil 

som všetky páky, ktoré boli potrebné pre riešenie toho-ktorého problému. ÚPSVaR, 

kurátorku, policajný zbor, to skôr bolo od nich, keď potrebovali správu na žiaka, keď mali 

nejakú trestnú činnosť. Potom aj psychológov zo Senca, aj tam som siahol, keď som 

potreboval poradiť a potom to bolo CPPPaP. Spolupracoval som s výchovnou poradkyňou, 

s tou spolupracujem, dokonca jej trieda je taká akčná, takže je doma, ale zase je to o tom, že 

výchovný poradca dáva len svoj podpis, je to učiteľ, takže moc toho nestíha. Potom špeciálny 

pedagóg, tá je teraz síce na materskej...“ (JP) a na ktoré situácie má kompetencie 

a dostatočné skúsenosti  „toto má u nás na starosti koordinátor prevencie. A to je tiež otázka, 

či som nemal na začiatku komunikovať, že ja môžem byť koordinátorom prevencie, možno 

som na to mohol upozorniť. Ale s koordinátorom prevencie sme sa rozprávali, že by som 

aspoň mohol prispieť, takže som sa podieľal na tvorbe plánu, spolupracujem aj naďalej, ale 

čo sa týka realizácie, to robí predovšetkým školský psychológ.“(ST) Niekedy spolupráca 

nebola možná alebo na potrebnej úrovni „Ale väčšinou viem, že CPPPaP to u nás nie je 

s nimi bohvieako kvalitná spolupráca, lebo nám posielajú diagnózy alebo teda to, čo napíšu 

o deckách, ako keby sa iba menilo meno a dátum, že je to jedno ako druhé, ....treba tomu dať 

čas, teba čakať a je to je úplne jedno, že dieťa sa úplne stráca v triede.“ (DŽ) Prípadne 

predstavy o spolupráci sa rôznia „my máme hneď susedov detský domov v Zlatovciach, 

bývalé Detské mestečko, tým pádom máme v škole samozrejme aj deti, čiže tam sa tiež musím 

veľmi intenzívne pracovať s komplet celým tých ich odborným tímom a vychovávateľmi. ...aj 

keď už nemám takú romantickú predstavu, ako keď som nastúpila, že veď však tých máme sto 

metrov však to pôjde ako po masle. ...je to proste typický domov, nemajú to ľahké a nie vždy 

tam pracujú ľudia, ktorí by mali s deťmi pracovať ale skôr takých, ktorí sú ochotní pracovať 

za takých podmienok s tak náročnými teraz deckami, ...berú všetko čo má ruky, nohy a potom 

sa to spätne vracia negatívne. Ale zase nemôžem povedať, je tam kopec super vychovávateľov 

i odborných zamestnancov, ktorí sa snažia.“ (PZ) Sieťovanie a tvorba transdiciplinárnych 

tímov je veľmi individuálna, závisí vždy od každého člena tímu a jeho pripravenosti na 

spoluprácu „Osobne si myslím, že je to vo veľkej miere o osobnosti toho človeka, no tak ako 

to je v povolaní doručovateľky, predavačky, úradníčky, aj pani upratovačky, že sa stretneme s 

človekom na pravom mieste, ...a na druhej strane je pre mňa veľký rozdiel komunikovať a 
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spolupracovať so sociálnym pedagógom človekom, napríklad s tým sociálnym pedagógom, 

ktorý to vzdelanie má, ja tam cítim veľký rozdiel, že on má tie kompetencie, že vieme o čom na 

oboch stranách hovoríme, je to pre nás samozrejme uľahčenie v tej chvíli, keď sa môžeme 

rozprávať a riešiť to s niekým, kto má v tejto branži vyštudované.“(AK) V školách sa 

postupne vďaka zavádzania projektov, transformujú z tzv. inkluzívne tímy na aktuálne 

expertné tímy, ktorých súčasťou sa cítia byť i sociálni pedagógovia a jednou z dôležitých 

kompetencii ŠSPG je tímová spolupráca „...v škole máme špeciálneho pedagóga, školského 

psychológa a mňa ako sociálneho pedagóga, po novom máme aj pedagogických asistentov 

vďaka projektu. Naše deti chodia aj do CPPPaP a na špeciálno-pedagogickú diagnostiky 

a k nim domov chodia sociálne pracovníčky v rámci projektu Deinštitucionalizácia. Zapojený 

je aj mestský úrad, resp. oddelenie sociálnej kurately a tiež sociálnoprávna ochrana detí.“ 

(ST) Sociálni pedagógovia dokonca pripravujú a žiadajú o zriadenie takéhoto tímu 

prostredníctvom tvorby projektových žiadostí „ja som si inkluzívny tím oddrela, naozaj 

oddrela, písaním projektu, nepísala som ho sama pomáha mi projektový manažér kamarát, a 

keby ho nebolo, tak by nám ten projekt nebol schválený. ...písala som ten projekt 3 mesiace, 

...hodiny a hodiny, čiže ja som si tých ľudí, ktorých tam mám akože oddrela, odtrpela, ale 

vidím v tom neuveriteľný zmysel, pretože neviem si to bez nich proste predstaviť.“(PZ) 

 

Dimenzia 4 – aktuálny stav a výkon profesie, pandemická situácia a možnosti ŠSPG 

 

  V súčasnosti sa sociálni pedagógovia dostávajú do povedomia odbornej i laickej 

verejnosti. Je to najmä vďaka tomu, že vykonávajú čoraz viac činností, pri ktorých 

prichádzajú do kontaktu s rodičmi, pomáhajú učiteľom, stávajú sa súčasťou expertných 

tímov. A to nie len tí, ktorí poskytujú služby v poradenských zariadeniach „...maličkým 

žiakom na prvom stupni zabezpečujem primárnu prevenciu nebezpečenstva v online priestore, 

...poskytujem sociálne a výchovné poradenstvo, ...ktoré získavame na škole, spôsobom že 

pracujeme na škole s triedami tzv. práce s  problémovými triedami,  tých problémov v 

triedach je proste celá škála. Škola nás oslovuje  s akým  problémom sa pasuje dotyčná 

trieda, do tejto triedy vstupuje my a pracujeme so skupinovou dynamikou. ...z tej triedy potom 

vyberáme deti, ktoré majú nejaký problém, kvázi, že proste niečím sa odlišujú a tie si potom 

berieme do toho individuálneho poradenstva a samozrejme po predchádzajúcom písomnom 

súhlase s rodičmi, zákonnými zástupcami. Okrem toho v popoludňajších hodinách máme klub 

pre deti z vonka, do tohto klubu prichádzajú deti, ktoré sme my navštívili v rámci práce 

s triedou. ...práca v klube je rozmanitá máme hrnčiarsku dielňu, kapelu proste široká paleta, 

... má prvky nízkoprahovosti. Okrem toho ako sociálny pedagóg som prizývaná do 

výchovných komisií, dávame odporúčania, chodím ako prizvaný hosť, ako podpora na 

rodičovské združenia, ... počas ktorých podporujeme triedneho učiteľa a vlastne hodnotíme 

ako s tou triedou pracuje, čo potrebujeme od rodičov, sme taký článok medzi školou a medzi 

rodičmi. To ma tak zbežne napadá, čo všetko bežne sociálny pedagóg u nás vykonáva.“ (AK), 

ale podobne v súčasnosti postupujú i školskí sociálni pedagógovia „...keď idem napr. robiť 

pravidlá v triede, tak sa opýtam pani učiteľky, teda najskôr pozorujem a potom sa idem ešte 

opýtať, že či sme to trafili. ...ešte v októbri sme započali takú vec, že som dostal nejaké tipy od 

učiteľov a rodičov, začal som si viac všímať tak 15 – 20 detí a uplatňovať k nim viac 

individuálny prístup. Chceli sa rozprávať, chceli prísť na to, ako sa to dá zmeniť, pýtali sa ma 

na učiteľov, akí sú, prečo sú takí, ako sa to dá zmeniť, aby dokázali nevyrušovať“ (JP), 

flexibilne sa museli prispôsobiť pandemickej situácii, kedy služby poskytovať len 

dištančným spôsobom „...a to sme potom pretransformovali aj do toho online priestoru. Lebo 

aj na online hodine majú s učiteľmi konflikty, dovoľujú si, neodovzdajú zadanie, úlohu... 

Urobil som si Zoom, ...ani sa ich nepýtam, kedy môžeš a musíme sa spojiť, ale zistím si kedy 

majú hodiny a podľa toho im poviem, kedy sa stretneme.“ (JP) V situácii, kedy sa nedalo 
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realizovať služby dištančne hľadali iné spôsoby „Ja som chodila 2-3x za týždeň do roboty 

a učitelia mi posielali materiály pre deti, ktoré nemali internet, ani počítač a ja som im ich 

nosila. Prvýkrát som bola aj v rodine, roznášala som úlohy s kurátorkou aj políciou. A potom 

sme sa dohodli, že oni to prinesú a ja im dám nové. Máme tam i schránku, mohli to nechať aj 

tam a vziať si nové. Ja teraz nemôžem doučovať tak, lebo deti sa nemôžu miešať, tak teraz ich 

učím postupne. Oni sú teraz druháci, v každej triede sú dvaja ...je ich okolo desať. Oni chodia 

za mnou do toho kabinetu, ja sa im postupne doučujem a všetko nakoniec vydezinfikujem.“ 

(HL) Niektoré aktivity však nevedeli v tejto situácii zabezpečiť „veľké workshopy, čo sme 

robili s tou policajtkou sme teraz už nerobili, lebo teraz sa to nedalo.“ (HL) Služby, ktoré 

dovtedy poskytovali, chceli udržať už počas prvej fázy lockdownu a poskytovali ich 

naďalej, v takej podobe, aká bola v tej situácii možná „keď sme zostali dva a pol mesiaca 

doma a keďže veci boli rozbehnuté a do polovice marca sme normálne fungovali, deti chodili 

na sedenia k nám aj k psychologičke. Ja som sa toho nechcela vzdať, lebo naozaj sme mali aj 

deti, kde už bolo sebapoškodzovanie. A naozaj som si nevedela predstaviť, aby zostali bez 

nejakej dostupnej podpory doma, samozrejme všetko so súhlasom rodiča, ...sme fungovali v 

online priestore, či cez telefón, cez Messenger, cez Teams. Dokonca som sa snažila robiť aj 

preventívne programy, deti sa pripájali na konkrétnu hodinu, ...samozrejme, že to bolo 

dobrovoľné, niekedy ich bolo 10, ...dokonca sme si strihli aj tri hodiny sexuálnej výchovy, 

teraz naposledy sme dali DOVE-ko a potom aj individuálne stretnutia, aj s deťmi, s ktorými 

som na škole dovtedy nepracovala, ...chceli sa so mnou trebárs rozprávať o tom čo ich trápi. 

Naša pani riaditeľka je akčná, všetky technológie naozaj fičali.“ (PZ) Podpora pre 

poskytovanie sociálno-pedagogickej činnosti je na každej škole rôzna  „...v škole máme 

veľa interaktívnych tabúľ a hneď ako bol lockdowne, sme mali spustený Teams. (PZ), 

„...vlastne celý október som sa dopracovával a pani riaditeľka bola tej myšlienke naklonená, 

že budeme maž kabinet sociálnej pedagogiky. Nie je veľký, ale nie je to žiadna špajza, takže je 

to také akurát, že dá sa tam byť aj so skupinou detí, aj s jednotlivom a dokonca mi to chce 

vybaviť. ...chceme tam dať fitloptu, relaxačné miesto..., máme záujem, miesto je, už len deti 

treba!“ (JP) „...odporu cítim, aj po zmene vlády, a ako nastúpil nový minister, tak aj tam. 

Myslím si, že sa snažia pomôcť, poskytujú veľa dobrých informácií, ktoré pomáhajú hlavne 

teraz, keď sa musíme (my zamestnanci) nové vecí učiť, naozaj rýchlo. Ministerstvo poskytlo aj 

portál Učíme na diaľku a s tými materiálmi sa dá veľmi pekne pracovať. Ako škola fungujeme 

na Webex-e. Materiály čerpám aj od organizácií, ktoré teraz robia webináre, napr. Iuventa 

má veľmi zaujímavé webináre, ale aj veľa iných organizácií a riešia témy, ktorými sa 

zoberajú odborní zamestnanci škôl práve v tomto období. Aj so školskou psychologičkou sme 

zhodnotili, že výskyt sociálno-patologických javov bude vyšší a bude aj viac problémov 

s duševným zdravím, čo sme pocítili hneď po incidente vo Vrútkach. Problémom je, že 

niektoré témy nemôžete riešiť v online prostredí, nakoľko je to riskantné a musia sa 

komunikovať citlivo a to je v online ťažko.“ (ST) Školskí sociálni pedagógovia poskytujú 

potrebné služby počas pandemickej situácie hľadajú nové efektívne spôsoby napr. podporné 

skupiny pre rodičov „...idem takým inštinktívnym spôsobom, že potrebujeme podporiť 

rodičov, ktorí majú teraz dosť, zisťujú, čo sa v škole deje, ponúknuť im priestor a pýtať sa ich: 

,aký máte na to čo sa tu deje názor?´... teda, že sa na škole vytvorí pracovná skupina aj pre 

rodičov.“ (JP) alebo inkluzívny prístup u detí so špecifickými potrebami v oblasti 

sociálneho znevýhodnenia  „...keď som nastúpil do práce, jeden žiak bol v 5. triede, bol 

integrovaný, ale jedine čo mal diagnostikované bola dysortografia. Z dostupných dokumentov 

(ktorých bolo dosť) som vedel, do čoho idem. Vedel som, že mal občas na hodinách výbuchy, 

vedel som to od učiteľov, ktorí sa sťažovali a od vedenia, v podstate bol onálepkovaný. Mal 

som výhodu, že poznám sociálno-patologické javy a poznám, čo môže urobiť dieťaťu, keď mu 

nedáte šancu, ale pracujete s predsudkami. Cítil som, že tam existuje narušená komunikačná 

schopnosť a bol veľmi ostýchavý, aj keď sme si po čase našli k sebe cestu. No a po čase som 
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zistil, že v tom chlapcovi je neskutočný potenciál! Zistil som, že bol označený za výkonovo 

slabšieho a ja som tu mal pred sebou možno aj nadpriemerne inteligentného žiaka, minimálne 

sa v inteligencii vyrovnal rovesníkom. Tým nejakým svojim monitoringom som zistil, že ho 

brzdila práve jeho sociálna situácia, aspekty prechádzajúce z jeho rodiny do školského 

prostredia. Teraz po roku, je to skvelý pokrok. Celé to malo veľmi dobrú odozvu od učiteľov 

a vedenia. V rodine je to stále zlé, stará sa oňho senior, ale snažia sa.  Počas 1. vlny sa tento 

žiak učil z domu, našťastie mal tablet a fungovalo to dobre. Snažil som sa rozdeliť mu deň na 

bloky, teraz sa učím, teraz oddychujem. Teraz počas druhej vlne chodí do školy, ja som s ním. 

Škola poskytuje kompletné materiálne vybavenie a pripojenie na internet a je to dobré, lebo 

má režim. Samozrejme, nie je tu možná socializácia s rovesníkmi a to neskôr bude potrebné 

kompenzovať, keďže tam už na začiatku boli výrazne rezervy.“ (ST) 

 

Dimenzia 5 – vízie ŠSPG do budúcnosti, odporúčania pre prípravu budúcich absolventov  

 

  Krátkodobé vízie sociálnych pedagógov sa odvíjajú od súčasnej pandemickej 

situácie. Na základe analýz súčasnej situácie v školách sa bude jednať predovšetkým o pomoc 

v oblasti vzdelávania „...keď ma poslali prvýkrát k druhákom a začala som diktovať 

poznámky a zrazu som zistila hups, veď oni nevedia  písať! Teraz sú prázdniny, oni sú doma 

a vôbec nič zase nebudú vedieť, to je vidieť už aj po víkende, tam keď rodič nespolupracuje, 

tak učiteľka sa môže aj roztrhať.... chceli by sme so sociálnou pedagogičkou spraviť niečo 

také, že decká ktoré sú z kolónie a nemôžu si dovoliť družinu a rodičia s nimi nepíšu úlohy, 

ani sa s nimi neučia, urobiť pre ne poobedený klub.“ (DŽ) „Určite čo sa týka aj vedomostí, 

budeme sa im musieť viacej venovať.“ (HL) Z hľadiska aktuálnych sociálno-pedagogických 

vízií stojí pred sociálnymi pedagógmi veľa výziev „...osobne si myslím, že veľa detí trpí, že 

nemôžu chodiť do školy, že nie sú socializované. V poradni robíme aj chat na FB stránke, pre 

verejnosť robíme online poradenstvo a podľa toho, s čím sa na nás tieto deti obracajú a 

tínedžeri tak ja usudzujem, že mi po uvoľnení opatrení sa do školy budeme určite vracať a 

budeme robiť intervencie, možno aj krízové, lebo tento pobyt detí doma určite zanechá aj 

negatívne stopy na deťoch.“ (AK), sociálni pedagógovia očakávajú, že budú ich služby 

využívané po návrate detí do škôl ich služby intenzívnejšie „Určite bude potrebné 

prinavrátiť deti do kolektívu a pomôcť im adaptovať sa, respektíve vykompenzovať celý ten 

čas, ktorý strávili doma. Už medzi prvou a druhou vlnou sa objavovali problémy s duševným 

zdravím na prvom ale aj na druhom stupni. A už aj takí mladí ľudia zažívajú stres, či majú aj 

znaky depresie alebo výraznejšej úzkosti. Takže to bude veľmi dôležité zachytiť po návrate do 

školy.“ (ST) Sú si vedomí toho, že ich profesia je potrebná, že nie je o tom pochýb. „Už 

teraz to vidíme, že je to potrebné mať v škole niekoho takého, lebo učitelia na také vzťahové 

veci nemajú čas, že riešiť to v triede, a hlavne deti, keď teraz sú doma a nemajú kontakt so 

spolužiakmi, tak keď prídu do školy bude to také divoké. A niektorí to nezvládajú, alebo to 

horšie znášajú, určite budeme nápomocní.“ (HL) V tejto situácii sa očakáva zvýšená potreba 

a určité zviditeľnenie profesie ŠSPG, zvládnu ju efektívnejšie tie školy, ktoré na to myslia 

a majú pripravený odborný tím, ktorého je súčasťou. „Paradoxne si myslím, že to všetko 

čo korona zo sebou priniesla, tie zlé vecí, čo sa týka sociálno-patologických javov, že to 

otvorí dvere sociálnym pedagógom a iným odborným zamestnancom. ... aj keď odborník, 

nikdy prácu neurobí sám tak dobre, ako keď pracuje v tíme. A ja som si aj preto vybral túto 

školu, lebo má aj špeciálneho pedagóga aj psychológa. A ešte aj sociálny pedagóg – to je 

luxus. ...bude veľmi dôležitá poradenská kompetencia a SPG bude mať dôležitú úlohu pri 

socializácii a adaptácii.“ (ST) Z hľadiska dlhodobých vízií majú sociálni pedagógovia tiež 

svoje predstavy, chcú zavádzať nové spôsoby a formy práce. „No mňa vždy lákala možnosť 

aj tu v poradni, sa snažiť pracovať nielen s dieťaťom, ale aj s tou rodinou, ...lebo my sa 

môžeme starať o klienta, o dieťa v tomto prípade, ak nebudeme pracovať s rodinou, bude sa 
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vracať do toho istého prostredia  a naša snaha bude márna alebo minimálna. Rada by som sa 

sústredila na prácu s rodičmi, tam vidím ďalšie smerovanie.“ (AK) Za zvlášť dôležitú 

považujú absolventi sociálnej pedagogiky a v tomto prípade aj vychovávateľstva 

pedagogické pôsobenie vo voľnom čase detí „..toto som si aj vyskúšal a realizoval som so 

žiakmi skôr voľnočasové aktivity a malo to zmysel, lebo sa trieda zišla a aspoň na chvíľu si 

pripomenuli, že sú kolektív, lebo mali organizovaný čas a spolu niečo zažili v zaujímavej 

forme.“ (ST) „...ja sa orientujem teraz len na prvý stupeň, takže ja už viem, koho čo baví 

a ako to rád robí a chcela by som ukazovať deckám, na čo majú, ja už ich poznám, ...napísať 

na to aj projekt a získať pre napr. pomôcky, športové oblečenie.“ (DŽ) Svoje nezastupiteľné 

miesto nachádzajú ŠSPG najmä v oblasti prevencie sociálno-patologických javov a tú 

plánujú v budúcnosti na školách zlepšovať. „Určite táto doba priniesla a otvorila veľa tém, 

na ktoré je odborníkom práve sociálny pedagóg a sebecky poviem, že ani nikto iný nie je tak 

dobre vyškolený napr. na otázky, ktoré sa týkajú prevencie, hlavne primárnej a sekundárnej.“ 

(ST) „je tu dosť slabo rozvinutá prevencia. U nás je v strede jedna nástenka na prevenciu a tá 

je stará už 10 rokov. Čiže tie preventívne programy, ...určite treba niečo robiť, keď k nám 

prídeš do druhého pavilónu, kde sú štvrtáci, nájdeš na stole cigarety, ...minule sme riešili, že 

fajčili na WCkach marihuanu a čo sa týka sexu, to ani nehovorím, to som už spomínala.“(DŽ) 

Ale svoje miesto vidia aj vo výchove detí, k základom etikety a prosociálnemu správaniu 

„nemajú ani poňatia ako správne stolovať, ako sa pozdraviť, nevedia ako oslovovať učiteľov, 

nemajú také, to vieš, čo ťa naučia rodičia, ...treba začať už s mladšími.“ (DŽ)  Očakávajú, i to 

že budú stále saturovať profesie, ktoré na školách nemá kto zabezpečiť „...pomoc tým 

rodinám vybavovať hmotnú núdzu alebo aj sociálne znevýhodnenie, ...pomáhame im i tak, že 

zavoláme psychológa, nech príde na školu a dopíše im tú vetičku a škola dostane na neho 

peniaze a ja im potom dokúpim tie pomôcky.“(HL) Čoraz nástojčivejšie sa však sociálni 

pedagógovia dožadujú, aby sa stávali pevnou súčasťou škôl, nie len ako členovia dočasných 

projektových tímov. „...projekt je taký pilotný a škola sa nemusí báť, ale verím tomu, že 

praktickejšie bude, keď to urobí mesto. ...jasné, že mesto si urobí len to, čo je nutné z hľadiska 

legislatívy, zamestnajú tak len špeciálnych pedagógov, lebo majú určitý počet deti pre 

integráciu.“ (JP) „...je krásne že tie projekty sú, ...ale bola by som strašne rada keby, proste 

boli ako sú učiteľa na školách, internými zamestnancami a nemusela som o nejaké tri-štyri 

roky riešiť to, že panebože zase sa budem triasť, že či tí ľudia u mňa zostanú, ...že ak si ma tu 

mesto aj nechá, ostatní ľudia to vôbec nemajú isté! ...mám z toho nášho ministra dobrý pocit 

a naozaj vidím, že by chcel klásť dôraz inklúziu a odbornosť, pretože sa to už v dnešnej dobe 

na školách bez tých ľudí proste nepohne, nepohne! ...pretože ten servis deti dnes už 

potrebujú.“ (PZ) Do budúcna vnímajú seba ako profesionála, bez ktorého by intervencia v 

sociálno-výchovných problémoch nebola zabezpečená na odbornej úrovni. „tým že som teraz 

už veľa vzdelávam, tak zisťujem, že som veľa vecí robila extra zle, ...možno som to robila len 

tak intuitívne, ale teraz vidím, že tam bolo veľa chýb, ....ale tí učitelia, sú inak nastavení, ak 

nejaké dieťa stále vyrušuje alebo má nejaký problém alebo je agresívne, nerozumejú tomu, že 

ja to nevyriešim za jeden deň alebo za jedno sedenie, že ten problém je niekde úplne inde a je 

možno hlbší. ...keby tu tí sociálni pedagógovia alebo všeobecne odborní zamestnanci neboli, 

...tak tie problémy by sa riešili len nejako po povrchu, ale nešli by do hĺbky, konečný výsledok 

nebol taký dobrý.“ (PZ) 

Osobitne dôležitý je tútoring v príprave budúcich absolventov, na ktorom sa už dnes 

viacerí z nich v spolupráci s fakultou ochotne a nezištne dlhodobo podieľajú. „keď som 

chodila na tie prvé konferencie do Banskej Bystrice k profesorke Hroncovej tak nás tam bolo 

ja neviem, ...sme narátali, že nás je 60 na Slovensku, teraz je to číslo omnoho väčšie.  ...chcem 

byť optimistom aj keď komunikujem s inými školami alebo pomáham iným školám, čo pre 

mňa je prirodzené, že keď mi sa mi ozvalo za tých 8 rokov ja neviem 100 ľudí a chceli 

pomôcť, ja som každému z nich pomohla, každého študenta, nikoho som neodmietla, ...aj teraz 
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tak budem robiť neoficiálne uvádzajúcu jednej sociálnej pedagogičke z Nitrianskeho Pravna, 

lebo začínajú inkluzívny tím.“ (PZ). Zapájanie expertov z praxe predstavuje významný prvok 

vo vysokoškolskej príprave študentov sociálnej pedagogiky (bližšie Liberčanová, 2020). 

Situáciu komplikuje nesprávne nastavenie financovanie Ministerstva školstva, ktoré nie je 

orientované pre týchto odborných zamestnancov škôl, dotácie na VŠ poskytuje len pre 

študentov učiteľských aprobácii. Prax preto vykonávajú všetci oslovení experti zdarma (z 

vďaky a úcty k fakulte, na ktorej nadobudli vzdelanie) alebo ich fakulta hradí z vlastných 

zdrojov (napr. poplatkov študentov externého štúdia). Samotní experti z praxe sú ochotní 

participovať na praktickej príprave študentov VŠ, i tu však chýbajú potrebné kritériá 

a usmernenia pre výkon mentoringu. „ak by som bola oslovená pre tútoring začínajúceho 

sociálneho pedagóga ....a spĺňala by som kritéria, tak určite by som bola ochotná, ...tak ako 

keď k nám v minulosti budúci sociálni pedagógovia na prax, a keď som sa snažila im niečo 

odovzdať, lebo to má veľký význam.“ (AK) Oni sami ako mentori vidia a vedia posúdiť na 

základe svojich doterajších skúseností, čo by malo byť v ich praktickej príprave dôležité, na 

čo zamerať pozornosť. „...napr. sám si vytvoriť nejaký preventívny program, teória je 

potrebná nikdy som netvrdila, že nie, vyberieš si človeka z toho vždy čo potrebuje, ale toto si 

proste musí človek nejakým spôsobom ohmatať, každý časom zistí, že čo mu vyhovuje, čo mu 

nevyhovuje. ...viacej praxe.“ (AK), „VÚDPAP v januári vydá publikáciu Sociálny pedagóg v 

škole. Aj to im pomôže. Ale treba aj tak podľa seba, ...aj tie preventívne programy, čo pasuje 

na tú triedu, teda ne-ísť len podľa toho, ale aj podľa seba, treba skúšať!“ (HL) Ako pozvaní 

hostia vo svojich prednáškach odporúčajú, že „...treba ísť von, medzi deti. My toto hovoríme 

študentom stále, ale určite sa treba ísť ukázať, treba robiť osvetu! ...pokiaľ sa nejaká sociálna 

pedagogička absolventka, nepostaví a nezavolá do nejakej školy, tak sa tam nezamestná. 

...zistia tak, že sme funkční a dokážeme robiť flexibilne.“ (JP) Začínajúci pedagógovia 

zvažujú, čo mohli počas štúdia urobiť inak „Keby som sa vrátil naspäť do školy, tak určite by 

som si to vyskúšal ešte v škole, myslím rolu sociálneho pedagóga, pokúsil by som si nájsť čo 

najpodobnejšiu prax. Cítim, že mi veľa chýba takých tých skúsenosti, ktoré sa prepájajú 

s praxou, že sa veľakrát dostanem do takej vnútornej neistoty, ešte by som potreboval 

nejakého supervízora alebo nejakú osobu, ktorá ma konštruktívne skritizuje, ale mi aj povie, 

aké sú moje možností. ...veľa toho vložiť do svojej profesijnej cesty, aby som naozaj vedel 

reagovať tak, ako má reagovať SPG. A určite by som im odporučil, aby si vytvorili kontakty 

počas štúdia, aby potom mali s kým zdieľať skúseností a každodennú realitu, ale aj materiály. 

Veľa ľudí potrebuje hneď po ukončení štúdia s niekým zdieľať skúsenosti, a to veľakrát nie je 

možné a potom sa dostávame do zbytočných frustrácii.“ (ST) „...hlavne posielať študentov 

i na takéto školy, teda  v podstate, aby tí študenti videli, že tvoj odbor je zameraný na takéto 

deti. ...už sú po Trnave všade sociálni pedagógovia na školách, teda naštelovať ich už do tých 

škôl, nech cez deň chodia v jeho pätách.“ (DŽ) a všetci svorne uvádzajú, že sú ochotní 

pripojiť sa na online prednášku alebo prísť ako pozvaní expert z praxe prednášať na 

univerzitu pre študentov SPaV „nemám problém sa pripojiť alebo ako minule prísť 

prednášať“ (JP), „Nemám s tým problém pripojiť sa, keď sa chce, spôsob aj čas sa vždy 

nájde.“ (DŽ) Absolventi študijného programu s odstupom času hodnotia svoju doterajšiu 

dráhu z rôznych z aspektov, ktoré sú pre nich najvýznamnejšie „Zrovna ste ma oslovili  

v čase, keď teraz v januári bude tých desať rokov čo tu pracujem, ...je to teda významné pre 

mňa. ...za každý deň ďakujem, že som ho mohla stráviť s tými deťmi, ak som tým deťom niečo 

dala, som rada, ale tie deti mi veľa dali! ...od detí som sa veľmi veľa naučila, a čo som sa 

naučila je pokora a nehanbiť si priznať svoje chyby, to mi veľakrát pomohlo, vždy som si 

hovorila, že keď som len jednému pomohla, aj tak to stálo za to, a to ma v tej práci drží, 

...lebo keby som chcela prihliadať na iné aspekty, ktorými možno operujú zamestnanci v iných 

oblastiach, napr. ÍT-čkari, by to nebolo také prečo som tam, ale mňa tá práca skutočne baví 
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a snáď to ešte budem môcť pár rokov robiť, a odovzdať ešte nejaké ďalšie skúsenosti tým 

ďalším ľuďom.“ (AK)  

Skúmali sme vývoj profesijnej dráhy absolventov sociálnej pedagogiky, na základe ich 

výpovedí sme sa pokúsili priblížiť kvalitatívne znaky z hľadiska dimenzií, prostredníctvom 

ktorých sme komparáciami zachytili začiatky, priebeh, aktuálny stav i vízie profesie 

sociálnych pedagógov v školskom prostredí. Uvedené zistenia môžu slúžiť ako sumarizácia 

počiatočného vývoja povolania a zároveň ako východisko pre tvorbu nových koncepcií, 

štandardov vo výkone profesie, či zefektívnenie vysokoškolskej prípravy budúcich 

aboslventov. 

 

Literatúra: 

BERNITZKE, F – BARTH, H-D. 2016. Therorie trifft Praxis. 2. Auflage. Berlin: Europa 

Lehrmittel, 2016. 203 s. ISBN 978-3-8085-6762-3. 

BOUILLET, D., BIĆANIĆ, J., IVANČAN, A., NOVOSEL GUSZAK, D., ROVIS 

BRANDIĆ, A., SITAR, M. 2018. Socijalnopedagoški mozaik – Razvoj modela potpore 

učenicima s problemima u ponašanju. Zagreb: Školska knjiga, d.d. 2018. 179s. ISBN 978-

953-0-51742-4. 

FIRING, CH., SØRENSEN, M. 2019. Social Pedagogy as a Perspective in Denmark. In: 

Social pedagogy as a meaningful perspective for education and social care. United 

Kingdom: ThemPra Social Pedagogy. ISBN 978-1-9161315-1-4 

HRONCOVÁ, J. 2019. Aktuálne problémy školských sociálnych pedagógov. In: Manažment 

školy v praxi. Odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. Ročník 2019, Vyd. 

1/2019. 1336-9849 [cit. 2021-01-11] 

KESSL, F. 2013. Soziale Arbeit in der Transformation des Sozialen. Eine Ortsbestimmung. 

Wiesbaden: Springer VS. ISBN 978-3-531-19170-6 

KASÁČOVÁ, B. 2006. Reflexie študentov učiteľstva z pohľadu kvalitatívneho výskumu, 2006 

In Pedagogika roč. LVI, 2006. ISSN 2336-2189 [cit. 2021-01-11] Dostupné na: 

https://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=1526&lang=cs 

LUKÁČOVÁ, S. 2017. Vybrané aspekty kvalitatívneho výskumu s využitím zakotvenej 

teórie. In: Prístupy a prostriedky poznávania v sociálnovednom výskume. Zborník 

príspevkov zo VII. doktorandskej konferencie konanej 24. novembra 2016 v Prešove. 

Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2017. s. 7-13 ISBN 978-80-

555-1809-1 [cit. 2021-01-20] Dostupné na: 

http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Balogova12  

LIBERČANOVÁ, K. 2020. Osobitosti praktickej prípravy študentov vo vysokoškolskej 

edukácii počas zavedenia karanténnych opatrení. Príležitosti a limity využitia dištančnej 

formy service learnigu In: Pedagogica Actualis 12 : Aktuálne trendy pedagogickej praxe v 

pregraduálnej príprave. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020.  S. 96-

115.  

LIBERČANOVÁ, K. 2020. Komponenty sociálnopedagogického procesu a ich aplikácia v 

spoločenskej praxi. Trnava: Pedagogická fakulta, 2020. 288 s. 978-80-568-0384-4 

LIBERČANOVÁ, K. 2020. Sociálnopedagogické komponenty v procese orientovania sa 

človeka v spoločnosti. In Sirotová, M. - Michvocíková, V. (edt.): Pedagogica Aktualis XI. 

Spoločnosť a výchova. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. s.  279 - 

288.  

PAVLOV, I., KRYSTOŇ, M. 2020. Podpora profesijného rozvoja pedagogického zboru 

školy: Vysokoškolská učebnica. Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity 

Mateja Bela v Banskej Bystrici. 148 s. ISBN 978-80-557-1668-8 

PRŮCHA, J. 1997. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997. 495 s. ISBN 80-7178-170-3. 

https://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=1526&lang=cs
http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Balogova12


Pedagogika a andragogika  I. (vedy o výchove a vzdelávaní)  

 

246 

 

ZEMANČÍKOVÁ, V. 2012. Uplatnenie profesie sociálneho pedagóga v školskom prostredí. 

Teoretické východiská a požiadavky praxe: Dizertačná práca. Bratislava: Filozofická 

fakulta Univerzity Komenského. 200s. 

ŽIŽAK, A. 1997. Elementi profesionalne kompetentnosti socijalnih pedagoga. In: 

Kriminologija i socijalna integracija. Vol. 5 (1997) Br (1-2):1-10. [cit. 2021-01-11] 

Dostupné na: https://hrcak.srce.hr/94172  

Pokyn ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a 

podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských 

zariadení 

Zákon č. 245/2008 Sb. o výchove a vzdelávaní, v znení neskorších predpisov  

Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

Zákon č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

 
Štúdia je súčasťou riešenia projektu KEGA MŠVVaŠ SR č. 017TTU-4/2020 Implementácia sociálnoprávnych a 

socioterapeutických postupov do obsahu vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe sociálna 

pedagogika a vychovávateľstvo. 

 

 

Resumé 

Despite the legislative legitimacy, which made it possible to include the profession of school 

social pedagogue in the category of professional staff in Slovak schools, its use can still be 

considered a relatively rare phenomenon. Nevertheless, a few graduates of the social 

pedagogy study program succeeded in it. The aim of the paper is to approach 

the career development of school social educators in domestic conditions. The starting point 

of the research is the analysis of already published scientific studies, contributions, research 

findings on the profession of school social pedagogue in Slovakia and the application of the 

oral history research method with graduates of the Social Pedagogy and Educational 

Education Program at the Faculty of Education of Trnava University. Based on the narrations 

of these graduates, the so-called "Living libraries", maps how their careers initially 

developed, how they perceived the rate of acceptance of this profession in schools, their 

position in expert teams, which competencies and process components they prefer, and 

what are their predictions for future career development. The published data from the field of 

theory or research triangulates with the personal statements of the protagonists of the 

profession working in selected school environments. The authors of the paper will try to 

identify important qualitative indicators in the development of the career of school social 

teachers from the obtained data on the basis of the methodology of constant comparison. 
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Vývojové tendencie andragogiky ako vedy v kontexte celoživotného 

a širokoživotného vzdelávania a učenia sa dospelých 
 

 

Július Matulčík 

 

 

Anotácia: Od konštituovania andragogiky  na Slovensku ako samostatnej vednej disciplíny 

v rámci edukačných vied uplynulo 30 rokov. Slovenská koncepcia andragogiky sa utvárala na 

teoretickom základe koncepcií andragogiky jej najvýznamnejších svetových predstaviteľov, 

so zohľadnením špecifík teoretického rozpracovania výchovy a vzdelávania dospelých na 

Slovensku. Súčasná andragogika odráža najnovšie tendencie teoretického vývoja, ktoré 

reflektujú zmeny v praxi edukácie dospelých, najmä  presúvanie ťažiska zo vzdelávania 

dospelých cez ďalšie vzdelávanie dospelých až k celoživotného vzdelávaniu a celoživotnému 

učeniu sa dospelých. Dospelý človek sa učí kombináciou rozličných spôsobov učenia sa, 

stierajú sa rozdiely medzi učením sa a širokoživotným učením sa. 

 

Kľúčové slová: Andragogika, heutagogika, celoživotné vzdelávanie, celoživotné učenie sa, 

širokoživotné učenie sa  

 

Úvod 

I keď korene vzniku andragogiky siahajú až do 19. storočia, keď ju prvý krát popri 

pedagogike charakterizoval v rámci interpretácie Platónovho učenia o výchove Alexander 

Kapp, jej skutočná úloha sa začala napĺňať až v súvislosti s intenzívnejším realizovaním idey 

celoživotného vzdelávania a učenia sa koncom 20. a začiatkom 21. storočia.  

Na Slovensku uplynulo od prijatia a konštituovania andragogiky  ako samostatnej vednej 

disciplíny v rámci vied o výchove 30 rokov. Slovenská koncepcia andragogiky vychádzala 

z podobných teoretických základov ako koncepcie najvýznamnejších svetových 

predstaviteľov andragogiky.  

Ako každá veda aj andragogika sa stále vyvíja. Tento vývoj možno charakterizovať ako 

dynamický, prinášajúci množstvo rozličných názorových prístupov a diskusií. Vo 

všeobecnosti možno konštatovať, že súčasná andragogika odráža najnovšie tendencie 

teoretického vývoja, ktoré reflektujú zmeny v praxi edukácie dospelých, zmeny vyplývajúce 

z ponímania celoživotného vzdelávania a učenia sa vo vzťahu k edukácii dospelých. 

 

1. Etapy vývoja andragogiky 

Andragogika ako veda sa konštituovala na základe dlhodobého vývoja výchovy 

a vzdelávania. Jej základy sa nesporne kládli v rámci pedagogiky, ale, ako to uvádza aj 

významný predstaviteľ poľskej andragogiky L. Turos (1993), andragogika sa opierala a opiera 

aj o zdroje poznania z iných spoločenských a humanitných vied.  

Historický vývoj andragogiky možno rozdeliť do niekoľkých etáp.  

1. Fáza integrálnej jednoty teórie edukácie dospelých s pedagogikou a sociológiou. 

2. Fáza deskriptívno-deduktívnej teórie edukácie dospelých. 

3. Fáza konštituovania andragogiky – vznik prvých teoretických koncepcií andragogiky. 

4. Fáza andragogiky ako autonómnej vedy o edukácii dospelých. 

5. Fáza andragogiky ako vedy o celoživotnej a širokoživotnej edukácii dospelých. 

Prvé tri fázy teoretického rozvíjania andragogiky výstižne popísal Borivoj Samolovčev 

(1963), zakladateľ a popredný predstaviteľ juhoslovanskej (srbskej) andragogiky, pričom prvú 

a druhú fázu možno charakterizovať aj ako predandragogické etapy vývoja teórie výchovy 

a vzdelávania dospelých. 
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Prvá fáza predstavuje najdlhšie obdobie. Charakterizovaná je jednotou andragogickej a 

pedagogickej praxe i vedy. Jej začiatok možno datovať do obdobia antického Grécka. 

Andragogické myšlienky boli súčasťou filozofických a pedagogických názorov Sokrata, 

Platóna, Aristotela, neskôr renesančných utopistov Th. Morusa, T. Campannellu, 

francúzskych osvietencov F. Voltairea a J. J. Rousseaua, materialistov C. Helvétia a D. 

Diderota, ruských revolučných demokratov V. G.  Belinského, N. G. Černyševského a K. D. 

Ušinského ako i mnohých ďalších. Táto vývojová fáza andragogiky trvala až do 19. storočia, 

do nástupu priemyselnej a technickej  revolúcie. 

Druhá fáza, fáza deskripcie a dedukcie začína v druhej polovici 19. storočia a končí v 

tridsiatych rokoch 20. storočia. Pre toto obdobie je typický opis a spracovanie jednotlivých 

prejavov praxe edukácie dospelých s cieľom zachovať a využiť ich ako dokumenty doby. 

Okrem toho sa objavujú aj pokusy o vymedzenie andragogických princípov 

(andragogických), princípov vzdelávania a výchovy dospelých, ktoré sa stali základom pre 

budúcu andragogickú teóriu. Cenné boli pokusy stanovenia zásad (andragogických) ich 

odvodením z pedagogiky a zo sociológie, tak ako to možno vidieť u predchodcov a tvorcov 

novovekého systému výchovy a vzdelávania dospelých  N. F. S. Grundtviga, Ch. Kolda, či L. 

Schrödera. 

Tretia fáza – fáza konštituovania a osamostatnenia andragogiky. Podľa B. Samolovčeva 

(1963) sa táto fáza datuje do rokov 1918 - 1939 a predovšetkým do obdobia po druhej 

svetovej vojne. V tomto čase sa objavujú teoretické práce zamerané na ľudovýchovnú 

činnosť, ktorých cieľom bolo objasniť andragogické problémy z pohľadu sociologického, 

psychologického, andragogicko-filozofického a didakticko-metodického. Viditeľné sú tiež 

snahy o systematické a komplexné spracovanie andragogickej problematiky. Spolu s 

rozvíjaním pedagogiky sa objavila aj potreba terminologického odlíšenia pedagogiky a 

andragogiky. Najčastejšie používané pojmy na označenie vedy o výchove a vzdelávaní 

dospelých, ktoré sa vyskytujú aj v zahraničí, sú adultná pedagogika, pedagogika dospelých, 

andragogika a teória vzdelávania dospelých. Tieto pojmy sa v mnohých krajinách používajú 

aj v súčasnosti, často aj v synonymnom význame. 

Štvrtú fáza je charakeristická vznikom osobitých koncepcií andragogiky, ktorých autormi 

sú zakladatelia – významní predstavitelia andragogiky v Európe a v USA. Na prvé koncepcie 

andragogiky, ktoré vypracovali Heinrich Hanselmnann v roku 1951 a Franz Pöggeler v roku 

1956, nadväzovali, resp. boli inšpiráciou pre vytvorenie ďalších koncepcií andragogiky 

v Poľsku, v štátoch bývalej Juhoslávie, Holandsku, USA, Česku, Slovensku, ale i vo  

Švajčiarsku, ZSSR (Rusku, Ukrajine), Venezuele, Kórei a i. 

Napriek rozdielom majú tieto koncepcie andragogiky veľa spoločných znakov:  

 Potreba a snaha systematického a komplexného spracovania andragogickej 

problematiky. 

 Jasné vymedzenie predmetu skúmania – vzdelávanie a výchova (edukácia) 

dospelých. 

 Potreba andragogickej terminológie – terminologické odlíšenie pedagogiky 

a andragogiky. 

 Vymedzenie vzťahu k pedagogike a iným humanitným a spoločenským vedám. 

 Charakteristika objektu andragogického pôsobenia – dospelého človeka. 

Špecifiká jeho vzdelávania a učenia sa.  

Piata, súčasná fáza andragogiky je charakterizovaná ďalším rozvíjaním andragogiky 

ako vedy. 

Jost Reischmann v súvislosti s dynamikou vývoja teórie a praxe edukácie dospelých 

upriamil v tejto súvislosti pozornosť na tri indikátory vývoja teórie edukácie dospelých (1996, 

s. 14 - 16):  
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 Akademická inštitucionalizácia (možnosť výskumu v oblasti edukácie dospelých na 

vysokých školách a príprava vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov pre andragogické 

pôsobenie v praxi).  

 Existencia literatúry (nárast množstva vedeckých poznatkov obsiahnutých 

v publikáciách, príručkách, lexikónov, výskumných správach, ktoré dokumentujú, že sa 

počas niekoľkých desaťročí podarilo vytvoriť nový súbor vedeckých poznatkov z oblasti 

edukácie dospelých.  

 Medzinárodný vývoj, medzinárodná spolupráca v oblasti teórie a praxe edukácie 

dospelých, zmeny v požiadavkách na kompetencie profesionálnych pracovníkov 

pôsobiacich v rozličných oblastiach andragogickej praxe potvrdzujú, že zavedenie pojmu 

andragogika je pohľadom do budúcnosti, požiadavkou na vedeckosť odboru. Andragogika 

ako veda vytvára nevyhnutný odstup od vyhodnotenia záujmov skupín, inštitúcií a osôb. 

Odstraňuje problém rozličného označenia oblastí praxe. 

Andragogika sa dynamicky rozvíja vďaka výsledkom a získaných poznatkov z mnohých 

vedeckých výskumov na celom svete, vďaka stále intenzívnejšej medzinárodnej spolupráce. 

Citlivo reaguje na meniacu sa situáciu v praxi edukácie dospelých, reaguje na nové 

požiadavky na kompetencie profesionálnych pracovníkov pôsobiacich v rozličných oblastiach 

andragogickej praxe. Súčasné chápanie andragogiky veľmi úzko súvisí s presúvaním 

ťažiska od celoživotného vzdelávania k celoživotnému a širokoživotnému učeniu sa 

dospelých.  

 

2. Andragogika ako veda o celoživotnom a širokoživotnom vzdelávaní a učení sa 

dospelých 

Edukácia dospelých bola dlho chápaná ako relatívne samostatná oblasť vzdelávania 

orientovaná na dospelých, ktorej hlavnou úlohou bolo plniť náhradnú, kompenzačnú funkciu 

ako prostriedku odstraňovania vzdelanostného deficitu. V tomto zmysle má vzdelávanie 

dospelých aj v súčasnosti charakter druhošancového vzdelávania, resp. poskytovania 2. 

vzdelávacej cesty. Až neskôr, v 60. a 70, rokoch 20. storočia sa začal klásť dôraz na 

prepojenie a nadviazanie vzdelávania dospelých na predchádzajúce vzdelávanie, čo sa 

prejavilo akcentovaním významu ďalšieho vzdelávania dospelých.  

 

Vzdelávanie dospelých a ďalšie vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania 

Medzníkom v chápaní vzdelávania dospelých ako integrovanej súčasti celého systému 

vzdelávania bol rok 1970, ktorý Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo za Rok celoživotného 

vzdelávania. Tretia svetová konferencia UNESCO o vzdelávaní dospelých, ktorá sa konala 

v r. 1972 v Tokiu, odporučila, aby sa vzdelávanie dospelých chápalo ako nevyhnutná súčasť 

celoživotného vzdelávania, aby sa prijala potrebná legislatíva podporujúca vzdelávanie 

dospelých a aby vzdelávanie dospelých malo adekvátne akademické postavenie, t. zn., aby sa 

rozvíjalo ako vedný a študijný odbor na univerzitách(1973).  

V súčasnosti sa o celoživotnom vzdelávaní veľmi často píše a diskutuje najmä v súvislosti 

so zdôrazňovaním potreby neustáleho vzdelávania a učenia sa. Od dospelých ľudí sa očakáva, 

že sa budú učiť a vzdelávať, rozvíjať svoj potenciál a kreativitu, aby nezaostávali osobnostne, 

sociálne a profesijne. Nové a často zvyšujúce sa požiadavky najmä na profesijné kompetencie 

sa odrážajú aj v zameraní štátnej edukačnej politiky, ktorá reaguje na tieto trendy prijímaním 

strategických dokumentov a príslušnej legislatívy. Že ide o globálny jav svedčí aj 

Maastrichtská zmluva z r. 1993, ktorá predpokladá, že celá oblasť vzdelávania by sa mala stať 

predmetom spoločnej politiky. Odvtedy sú otázky vzdelávania v členských štátoch únie vždy 

európskymi témami. Aj keď sa o nich nerozhoduje na európskej úrovni, sú koordinované na 

základe odporúčaní Európskej únie. Ako príklad možno uviesť bolonskú reformu 

vysokoškolského štúdia v rámci celej Európskej únie.  
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V polovici 90. rokov došlo v edukačnej politike Európskej únie k zmene paradigmy 

vzdelávania. Viac ako vzdelávanie v inštitúciách sa začalo zdôrazňovať učenia sa. S tým, že 

sú to učiaci sa, ktorí na základe svojich činností, potrieb a záujmov určujú, čo sa budú učiť. 

Táto zmena paradigmy sa prejavila aj v politických a vzdelávacích programoch, projektoch 

a iniciatívach. 

Dôvody, prečo muselo prísť k zmene paradigmy vzdelávania dospelých výstižne uviedli E. 

Nuissl a E. Przybylska (2014, s. 2): 

1. Je stále jasnejšie, že množstvo toho, čo sa dospelí musia naučiť, nemôžu poskytnúť 

inštitúcie.  

2. Empiricky bolo dokázané, že najväčšie množstvo toho, čo sa dospelí naučili, získali 

informálnym učením sa, t. j. mimo organizovanej ponuky (v amerických štúdiách sa 

hovorí až o 80%).  

3. Stále zreteľnejšie sa ukazuje, že verejný sektor nie je schopný zabezpečiť pre dospelých 

kompletný vzdelávací program.  

4. Nové informačné technológie nadobudli už také formy, že poznatky sú dostupné  a môžu 

sa získavať čoraz viac a čoraz ľahšie prostredníctvom virtuálnych priestorov (internet 

a pod.).  

Zmena paradigmy vzdelávania dospelých v konečnom dôsledku znamená, že za 

vzdelávanie a učenie sa dospelých už nie sú zodpovedné vzdelávacie inštitúcie, verejný sektor 

a ani štát. Zodpovednosť prechádza na samotných dospelých, ktorí sa menia z objektu 

vzdelávania na učiaci sa subjekt. Učenie sa možno charakterizovať ako sebariadené učenie. 

Učiaci sa si vytvárajú svoj relatívne autonómny svet, učia sa len to, čo si aktívne osvoja a čo 

dokážu zmysluplne prepojiť s predchádzajúcimi vedomosťami. 

 

Celoživotné a širokoživotné učenie sa dospelých 

Už v 70. rokoch 20. storočia sa popri pojme celoživotné vzdelávanie používal aj pojem 

celoživotné učenie sa, často ako synonymum. Súvisí to s viacerými terminologickými 

problémami, s ktorými sa môžeme stretnúť nielen v bežnej praxi, ale často aj vo verejných 

dokumentoch, tlači, ba aj v  odbornej literatúre. Príčinou môže byť neurčitosť pojmu 

„celoživotné“ vzdelávanie a učenie sa. V plnom význame tohto pojmu by malo ísť 

o vzdelávanie a učenie sa od narodenia až po smrť. V reálnej skutočnosti sa tento pojem 

chápe často ako synonymum k pojmu ďalšie vzdelávanie, ktoré pokrýva väčšiu časť života 

človeka – dospelosť. Často sa tiež redukuje len na oblasť ekonomicky aktívneho života 

dospelých, ich profesijnému pôsobeniu. Takto chápané celoživotné vzdelávanie a učenie sa, 

takmer výlučne zamerané na profesijné ciele, na uplatnenie sa na trhu práce, na 

zamestnateľnosť, do istej miery obmedzuje vzdelávacie aktivity ľudí a podriaďuje neformálne 

vzdelávanie a informálne učenie sa len profesijným zámerom. Pritom pôvodným zmyslom 

celoživotného vzdelávania a učenia sa bolo, a v mnohých koncepciách je aj dnes, zameranie 

sa na všestranný rozvoj ľudí. 

Základný rozdiel medzi celoživotným vzdelávaním a celoživotným učením sa dospelých je 

presunutie ťažiska od prevažne inštitucionalizovaného vzdelávania niekým, k učeniu sa sebou 

samým. V tomto zmysle bolo celoživotné učenia sa charakterizované aj na 1. svetovej 

konferencie o celoživotnom učení, ktorá sa konala v Ríme v r. 1994. Na tejto konferencii bola 

prijatá aj definícia celoživotného učenia sa, v ktorej sa zdôrazňoval aspekt stimulovania 

a povzbudzovania pri učení sa počas celého života a využitie takto získaných vedomostí, 

zručností a hodnôt vo všetkých úlohách, situáciách a podmienkach (Trávnik 1995).  

Tendencia prechodu od celoživotného vzdelávania k celoživotnému učeniu sa vyvrcholila 

v r. 1996, ktorý bol vyhlásený za Európsky rok celoživotného učenia sa. Aj na základe jeho 

výsledkov prijala Európska komisia v r. 2000 významný strategický dokument Memorandum 

o celoživotnom vzdelávaní (Memorandum of lifelong learning), v ktorom je obsiahnutá aj  
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integrácia vzdelávania a učenia sa dospelých do celoživotného vzdelávania a učenia sa. 

Celoživotné učenie sa zahŕňa, podľa Memoranda, široké spektrum formálneho, neformálneho 

a informálneho vzdelávania a učenia sa. Prvý krát sa tu charakterizuje aj širokoživotné učenie 

sa ako učenie sa, ktoré prerastá do všetkých oblastí života, v ktoromkoľvek štádiu života 

(2001, s. 15). Okrem pojmu širokoživotného učenia sa, ako určitého protikladu proti zúžene 

profesijne chápanému celoživotnému učeniu sa, objavuje sa v odbornej literatúre aj pojem 

„hlbokoživotné“ (život prehlbujúce) učenie sa, týkajúce sa emocionality a duševna (Nuissl, 

Przybylska 2014).   

Širokoživotné vzdelávanie a širokoživotné učenie sa dospelých sa v súčasností stáva 

najdôležitejšou oblasťou skúmania andragogiky ako vedy o edukácii dospelých. O ich 

rastúcom význame a dôležitosti svedčí aj chápanie andragogiky v interpretácii popredného 

nemeckého predstaviteľa andragogiky Josta Reischmanna, ktorý definuje andragogiku ako 

vedu o celoživotnom a širokoživotnom vzdelávaní a učení sa dospelých (2013, s.60). 

Širokoživotné vzdelávanie, znamená,  že ľudia sa vyvíjajú, formujú a vzdelávajú nielen v 

časovej perspektíve, ale že sú neustále, permanentne vystavovaní množstvu učebných 

stimulov a  výziev k učenia sa tu a teraz – v celej šírke svojho života. A to komplexne: nielen 

intelektuálne, ale aj emocionálne, morálne, a fyzicky.  

Širokoživotné učenie sa je v andragogike zastrešujúcim pojmom Je odpoveďou na 

základnú otázku:  ako sa ľudia dostávajú k tomu, čo vedia, môžu a sú? Odpoveď na túto 

otázku vedie k identifikácii a popisu rôznych druhov a spôsobov učenia, učebných situácií 

a predstáv o učení sa. Do širokoživotného učenia sa zahŕňa intencionálne učenie sa v rámci 

vzdelávania a sebavzdelávania dospelých ako i neintencionálne učenie sa (Reischmann 

2008, s. 8).  

Intencionálne učenia sa dospelých je súčasťou inštitucionálneho vzdelávania ako 

i autodidaktického, sebariadeného vzdelávania. 

U dospelých nadobúda stále väčší význam neintencionálne učenie sa, ktoré má 

permanentný charakter a prostredníctvom ktorého si dospelí ľudia osvojujú viac poznatkov 

ako intencionálnym učením sa. 

Pri charakterizovaní neintencionálneho učenia sa dospelých používa J. Reischmann pojem 

„učenie sa en passant“ (2008, 2013, 2017). „En passant“ ( z fr.) znamená mimochodom, 

popri niečom, ide teda o učenie sa popri iných činnostiach prebiehajúcich v živote človeka, 

nie je zámerným učením sa ako je to pri výučbe, vo vzdelávaní v inštitúciách. 

V rámci učenia sa en passant možno podľa J. Reischmanna (2008, 2017) rozlíšiť tri typy 

učenia sa: 

 Čiastočne intencionálne učenie sa. K učeniu sa dochádza súbežne s inými plánovanými a 

zamýšľanými činnosťami ako sú napr. kultúrne, spoločenské alebo záujmové (hobby) 

aktivity. Primárnou motiváciou nie je získavanie vedomostí, ale zábava, relax, či 

zvedavosť. Paralelne s týmito činnosťami sa objavujú nové informácie a môžu sa získavať 

nové vedomosti, pričom v týchto situáciách nie je vopred jasné, či sa niečo naučí alebo čo 

sa naučí. Viditeľná je hlavná aktivita, vzdelávací segment zostáva skrytý. Učebný cieľ nie 

je vopred daný. Človek si až dodatočné uvedomí, čo sa naučil a pri akej príležitosti. 

 Neintencionálne učenie sa – učenie sa v udalosti. V živote každého človeka sa vyskytnú 

situácie, ktoré sú neplánované, neočakávané (kritické životné udalosti), ktoré nás nútia 

pochybovať o našich starých skúsenostiach a nútia nás rozvíjať nové perspektívy, naučiť 

sa niečo nové, či to chceme alebo nechceme. Takéto udalosti môžu mať šokový alebo aj 

zábavný charakter a ich spracovanie môže trvať niekoľko okamihov alebo aj niekoľko 

rokov. Riešenie situácie je zostáva v živej pamäti. 

 Neintencionálne učenie - mozaikové učenie sa na základe skrytých neidentifikovateľných 

prvkov - mozaikových kameňov. Množstvo z toho, čo človek dokáže, nevie identifikovať, 

kde a akým spôsobom sa to naučil. Objavuje vedomosti, zručnosti, schopnosti, o ktorých 
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predtým netušil. Môže ísť o zložité javy (rodičovstvo, prevzatie zodpovednosti v novej 

situácii) alebo jednoduché zručnosti (manuálne). Ani učiaci sa a ani vonkajší pozorovateľ 

nevedia identifikovať situácie, v ktorých k tomuto učeniu sa došlo. Vnímanie správania sa 

a konania iných v rozličných situáciách, získavanie informácií z médií, z rozhovorov, 

výmena skúseností, vytvárajú pestrú náhodnú zmes prvkov, ktoré sa za určitých okolností 

usporiadajú do uceleného tvaru. 

Z uvedeného vyplýva, že dospelý človek sa v rámci širokoživotného učenia sa učí 

kombináciou rozličných spôsobov učenia sa. Rozdiely medzi nim sa stierajú, pretože 

v reálnom živote sa dospelý človek učí v interakcii medzi prácou, voľným časom a rodinou, 

zábavou, tlakom a nevyhnutnosťou. Učí sa v rozličných životných situáciách, na základe 

rôznych podnetov ako i kombináciou rozličných učebných zdrojov. 

Mnoho výsledkov učenia sa nevzniká ako produkt jedného spôsobu učenia sa, ale 

kombináciou viacerých. „Poskladaním“ rôznych učebných zdrojov, kombináciou zámeru 

a náhody, vlastného zamerania, možností a potrieb si jednotlivec vo svojej konkrétnej životnej 

situácii vytvára vlastnú kompozíciu. Takéto učenie sa označuje J. Reischmann ((2008, s. 8) 

ako „kompozičné učenie sa“.  

Širokoživotné učenie sa dospelých prináša pre andragogiku tak z hľadiska vývoja teórie 

ako i z hľadiska praxe množstvo nových výziev. Jednou z nich môže byť idea „slobodného 

učenia sa“, označovaná aj ako heutagogika. 

 

3. Andragogika a heutagogika 

Pojem heutagogika (z gréckeho seba-) vytvorili austrálski výskumní pracovníci z oblasti 

vzdelávania Stewart Hase a Chris Kenyon (Southern Cross University, Lismore, Austrália). 

Heutagogiku ako vedu, ktorá skúma sebaregulované učenie sa (self-determined learning) 

ako komplexný, celoživotný a sebariadený proces charakterizovali v roku 2000 v štúdii 

s príznačným názovom Od andragogiky k heutagogike (From Andragogy to Heutagogy
74

). 

Koncepciu heutagogiky vypracovali ako aktuálnu odpoveď na zložité štruktúry súčasnosti, 

ktoré si vyžadujú flexibilitu a celoživotné učenie sa, pretože tradičné metódy vzdelávania na 

ne nemôžu adekvátne reagovať. Uplatnenie heutagogického prístupu zohráva čoraz 

dôležitejšiu úlohu z hľadiska zamerania sa na aktívneho, sebalreflektujúceho, 

sebauvedomujúceho sa a sebariadiaceho učiaceho sa. 

Koncepcia heutagogiky stavia na humanistickej teórii a prístupoch k učeniu sa opísaných v 

50. rokoch 20. storočia. Heutagogika aplikuje holistický prístup k rozvoju schopností učiacich 

sa. Učenie sa je aktívnym a proaktívnym procesom, pričom hlavným aktérom je samotný 

učiaci sa, ktorý si na základe svojich skúseností sám určuje ciele, spôsoby a hodnotenie 

výsledkov učenia sa. Heutagogika má zodpovedať potrebám učiacich sa v 21. storočí, najmä 

pokiaľ ide o rozvoj ich individuálnych schopností. 

Heutagogika je často vnímaná ako pokračovanie andragogiky, „predĺžená ruka 

andragogiky“ (Barton 2013). Ako však uvádza Hase a Kenyon (2000) heutagogika nie je 

rozšírením andragogiky, predstavuje samostatnú koncepciu, do ktorej je zahrnutá aj aj 

andragogika. Heutagogika sa na rozdiel od andragogiky, ktorá sa orientuje najmä na využitie 

najlepších metód vzdelávania dospelých, zameriava na naučenie sa spôsobov učenia sa. Ich 

využitie je slobodné, preto sa heutagogika často charakterizuje aj ako slobodné učenie sa 

(Barton 2013). 

Koncepcia heutagogiky obsahuje okrem andragogiky viacero ďalších prvkov, o ktoré sa 

opiera a ktoré ju charakterizujú (Walcherberger 2010). Ide predovšetkým o teoretické 

východiská týkajúce sa učenia sa v interpretácii Fritza Heidera (1984), Carla Rogersa ((1988), 

chápania systematického učenia sa podľa Freda E. Emeryho a Erica Trista (1965), 

                                                 
74

 Podobný príznačný podtitul nájdeme v názve publikácie zakladateľa americkej andragogiky M. Knowlesa z r. 

1980: The moderne Practice of Adult Education. From Pedagogy to Andragogy.  
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organizačného učenia sa a konceptu dvojakého – dvojslučkového učenia sa (double-loop 

learning) a organizačného učenia sa podľa Chrisa Argyrisa a Donalda A. Schöna (2002, 

2008). 

Kľúčovým prvkom heutagogiky je koncepcia dvojitej slučky učenia sa (double-loop 

learning) a sebareflexia (Hase, Kenyon, 2000 podľa Argyris, Schön, 1996). K učeniu sa 

pomocou dvojitej slučky dochádza, keď učiaci sa „spochybňujú a testujú svoje osobné 

hodnoty a predpoklady, ktoré sú ústredné pre zlepšenie učenia sa, ako sa učiť“ (Hase, 2009, s. 

45 – 46 podľa Argyris, Schön 1978). 

Učenie sa pomocou dvojitej slučky je opakom učenia sa s jednou slučkou ((single-loop 

learning), ktorého podstatou je opakovaný pokus o riešenie rovnakého problému bez 

akýchkoľvek variácií metód a bez spochybňovania cieľa. Učenie sa pomocou dvojitej slučky 

sa využíva vtedy, keď je potrebné zmeniť mentálny model, od ktorého závisí rozhodnutie. Na 

rozdiel od jednej slučky obsahuje tento model posun v chápaní od jednoduchého a statického 

k širšiemu a dynamickejšiemu. Učenie sa pomocou dvojitej slučky vyžaduje zmenu 

samotného cieľa. Dvojaké učenie nie je v skutočnosti len o zmene cieľa, ale zahŕňa 

spochybnenie predpokladov o tomto cieli, spôsobov objavovania a vynájdenia nových 

alternatív, cieľov a vnímania, ako aj spôsobov riešenia problémov. Učenie sa pomocou 

dvojitého učenia sa líši od učenia sa v jednej slučke, ktoré zahŕňa zmenu metód a zvýšenie 

efektívnosti s cieľom dosiahnuť stanovené ciele (t. j. „robiť veci správne“). Učenie sa 

v dvojitej slučke sa týka zmeny samotných cieľov (t. j. „robenia správnych vecí“) (Cartwright 

2002, 68). 

Prístupy k učeniu sa sú hlavnou témou heutagogiky o čom svedčia aj ďalšie jej prvky: 

učenie sa riadené učiacim sa, akčné učenie sa, koncept schopnosti (prechod od kompetencie 

k schopnosti) vo vzťahu ku vzdelávaniu a učeniu sa a učenie sa na pracovisku.  

Z andragogiky čerpá heutagogika myšlienky, ktoré sa týkajú učenia sa dospelých, tak ako ich 

uvádza v svojich prácach Malcolm Knowles (1988). 

Podobne ako v andragogike, v heutagogike vzdelávateľ – facilitátor uľahčuje proces učenia 

sa tým, že poskytuje vedenie a zdroje informácií, ktoré môžu byť v súčasnej dobe, aj vďaka 

sociálnym médiám a internetu veľmi bohaté a rôznorodé.  

V andragogike vytvára kurikulum, otázky, diskusie a hodnotenie vzdelávateľ podľa potrieb 

učiaceho sa. Volí tiež formy a metódy vzdelávania a hodnotenia. V heutagogike si učebnú 

aktivitu stanovuje sám učiaci sa, sám si vytvorí vlastnú štruktúru učenia sa od kurikula až po 

hodnotenie. Rozdiel a vzťah medzi andragogikou a heutagogikou vystihla L.M. Blaschke 

(2012, s. 6) v tabuľke č. 1. 

 

Tabuľka č. 1  Heutagogika ako kontinuum andragogiky 

 

Andragogika (Sebariadenie) ‣ Heutagogika (Sebaregulovanie) 

Učenie sa jednou slučkou ‣ Učenie sa dvojitou slučkou 

Rozvoj kompetencií ‣ Rozvoj schopností 

Lineárna konštrukcia a koncepcia 

učenia sa 

‣ Nelineárna konštrukcia a koncepcia učenia sa 

Riadi vzdelávateľ – učiaci sa ‣ Riadi učiaci sa  

Získanie učiacich sa pre učenie sa 

(obsah) 

‣ Získanie učiacich sa pre pochopenie ako sa 

učiť 

 

Z rozlišujúcich znakov medzi andragogikou a heutatogikou je zrejmé, že v heutagogike je 

dôležité nielen to, čo sa učiaci sa naučia, ale aj to, prečo a akým spôsobom sa to naučia. 
Ide teda o objavovanie vlastných možností na základe vlastnej motivácie a pozitívneho 

prístupu k vzdelávaniu a učeniu sa. Princípom heutagogického učenia sa je „vedieť učiť sa“ 
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(McAuliffe, Hargreaves, Winter, Chadwick, 2009, s. 14) Heutagogika popisuje 

sebaregulované učenie sa ako holistický, celoživotný proces. Učenie sa je zamerané na 

učiaceho sa, ktorý najlepšie pozná svoje vzdelávacie potreby. (pozri Hase, Kenyon, 2007) To, 

čo sa naučí môže použiť rozličným spôsobom, môže to preniesť alebo použiť v neznámych 

situáciách.  

V heutagogike poskytuje učebný materiál vzdelávateľ ale o tom, ako bude vyzerať proces 

učenia sa, rozhodujú učiaci sa. Metódy učenia sa spočívajú v akčnom učení sa a v akčnom 

výskume, ktoré uľahčujú celoživotné učenie sa (Hase, Kenyon 2000).  

McAuliffe, Hargreaves, Winter a Chadwick (2008) navrhli nasledujúce princípy 

heutagogiky: 

 Rozhodujúcou zručnosťou je vedieť ako sa učiť; 

 Vzdelávatelia sa zameriavajú skôr na proces učenia ako na obsah. 

 Učenie ide nad rámec konkrétnej disciplíny. 

 K učeniu sa dochádza prostredníctvom sebavýberu a sebariadených počinov. 

Pedagogika a andragogika sa zvyčajne prezentujú ako kontinuum, v ktorom sa 

andragogické postupy zvyčajne používajú až v dospelom veku učiacich sa, Niektorí učiaci sa 

dospievajú oveľa rýchlejšie a môžu sa cítiť obmedzovaní pedagogickými postupmi. Na druhej 

strane aj dospelí učiaci sa nie sú dostatočne pripravení na andragogické postupy a stále 

potrebujú pedagogické metódy (Halupa 2015). Heutagogický prístup, ktorého hlavným 

cieľom je naučiť sa učiť, možno uplatniť nielen v andragogike – vzdelávaní a učení sa 

dospelých, ale aj v pedagogike, vo vzdelávaní a učení sa detí, ak sa človek počas svojho 

života vzdeláva a učí kontinuálne, ak sú preto vytvorené zodpovedajúce podmienky a ak sú 

vzdelávatelia – učitelia ochotní prekonať tendenciu vracať sa k časom overenej pedagogickej 

praxi, a naopak, chcú hľadať nové spôsoby ako uľahčiť a zefektívniť učenie sa. 

 

Záver 

Pre našu súčasnosť sú typické zložité a dynamické zmeny, ktoré významne determinujú 

náš život. Celoživotné vzdelávanie a učenie sa je nevyhnutným predpokladom pre to, aby sa 

človek dokázal prispôsobiť týmto zmenám, aby dokázal úspešne riešiť svoje životné situácie 

vo všetkých oblastiach a vo všetkých etapách svojho života. Andragogika ako veda reaguje na 

dynamický vývoj, na zmenu paradigmy od vzdelávaniu dospelých k celoživotnému 

a širokoživotnému učeniu sa  dospelých. Musí sa zaoberať a skúmať mnohoraké situácie 

v učení sa dospelých a rozvíjať teórie, ktoré poskytujú hlbší vhľad do výziev procesov zmien 

v život dospelých. Ako akademická disciplína musí sa v tomto zmysle zamerať aj na prípravu 

profesionálnych andragógov, aby mali také kompetencie, ktoré zodpovedajú súčasným 

požiadavkám. Andragógovia sú dnes viac ako vzdelávatelia, lektori. Ich pracovné uplatnenie 

a pracovná perspektíva je oveľa širšia. Ako zdôrazňuje J. Reischmann, (2017, s. 49), identitu 

andragógov nedefinujú konkrétne inštitúcie ani jediná funkcia; je definované komplexným 

pochopením a uskutočňovaním „podpory zmeny“.  

Za vzdelanostný rozvoj dospelého človeka v súčasnosti už nezodpovedajú vzdelávacie 

inštitúcie, ani štát, ani verejný sektor, ale samotný jedinec. Dochádza k obratu od vzdelávania 

niekým, k sebariadenému a sebaregulovanému (heutagogickému) učeniu sa. Každý učiaci sa 

si buduje svoj svet pomerne autonómne. Na základe aj svojich predchádzajúcich poznatkov 

a skúseností sa aktívne učí a naučí predovšetkým to, čo potrebuje, to, čo sa chce naučiť a volí 

si aj svoj individuálny spôsob ako sa to naučí, s využitím stále sa rozširujúcej škály učebných 

zdrojov. 
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Resumé 

It has been 30 years since the constitution of andragogy in Slovakia as an independent 

scientific discipline within the educational sciences. The Slovak concept of andragogy was 

formed on the theoretical basis of the concepts of andragogy of its most important world 

representatives, taking into account the specifics of the theoretical elaboration of adult 

education in Slovakia. Current andragogy reflects the latest trends in theoretical development, 

which reflect changes in the practice of adult education, in particular shifting the focus from 

adult education through further adult education to lifelong education and lifelong learning of 

adults. The adult learns through a combination of different ways of learning, blurring the 

differences between learning and lifelwide learning. 
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Prekariát a druhošancové vzdelávanie 
 

 

Ivana Pirohová 

 

 

Anotácia: Prekariát ako novo vznikajúca trieda je primárne spájaná so stratou základných 

foriem istôt uplatnenia na pracovnom trhu v podobe plnej zamestnanosti, udržania si 

pracovného miesta, možnosti kariéry, odborného rastu a primeraného a stabilného príjmu. K 

faktorom ovplyvňujúcim vznik sociálnej triedy prekariát patrí nízka úroveň vzdelania 

a kvalifikácie. Príspevok analyzuje možnosti a inštitucionálne bariéry účasti dospelých so 

základným vzdelaním, zamestnaných, nezamestnaných a vo výkone trestu odňatia slobody, na 

druhošancovom vzdelávaní v podmienkach Slovenskej republiky. 

 

Kľúčové slová: prekariát, dospelí so základným vzdelaním, druhošancové vzdelávanie, 

možnosti vzdelávania, inštitucionálne bariéry vzdelávania. 

 

Slovo prekariát je odvodené od francúzskeho slova précarité, v preklade neistota. Termín 

prekarizácia znamená proces zneisťovania, straty istôt a „vo vzťahu k práci sa začína stále 

častejšie používať na vyjadrenie zmien postavenia práce a zamestnania v postindustriálnom 

štádiu vývoja modernej ekonomiky“ (Sopóci a kol. 2019, s. 107). Francúzsky sociológ 

Bourdieu (1997 in Jönsson 2012) poukázal na to, že prekariát je všade, kde môžeme 

pozorovať neisté a krátkodobé zamestnania, ktoré sú čoraz bežnejšie, takže samotný život je 

neistý, nepokojný a ťažko sa plánuje, je jedným slovom neistý.  

„Štandardizovaný systém plného zamestnania začal koncom 20. storočia postupne strácať 

pevné obrysy a súdržnosť, hlavne vďaka flexibilizácii všetkých troch nosných prvkov 

zamestnania: pracovnej zmluvy, pracovnej doby a miesta výkonu práce“ (Sopóci a kol. 2019, 

s. 108).  

Podľa Standinga (2011, s. 7) je možné prekariát  definovať ako špeciálnu socio-

ekonomickú skupinu, či vznikajúcu novú sociálnu triedu. Precariát by sa dal všeobecnejšie 

opísať ako  sociálna trieda ľudí žijúcich bez istoty zamestnania a predvídateľnosti života, 

ktorá môže mať vplyv na ich duševné zdravie (Jenkins et al. 2017, s. 163). 

Standing  (2009, 2011) na základe analýzy zmien v oblasti práce sformuloval, respektíve 

preformuloval, triednu štruktúru spoločnosti, ktorá je podľa neho usporiadaná do siedmich 

hierarchicky usporiadaných tried, a to 1) elita, 2) salariát, 3) profíci, 4) robotnícke 

kvalifikované kádre, 5) prekariát, 6) dlhodobo nezamestnaní (underclass), 7) marginalizované 

skupiny na okraji spoločnosti. 

Novo vznikajúcu triedu prekariát dáva Standing (2009, 2011) do kontrastu s triedou 

salariát. Salariát reprezentujú kvalifikovaní zamestnanci veľkých korporácií, štátnych 

inštitúcií a veľkých byrokratických organizácií. Je to skupina so stabilným pracovným 

miestom, vysokým príjmom, štátom garantovaným sociálnym zabezpečením.  Prekariát  je 

stelesnením oslabenia zamestnaneckého statusu, neistoty zamestnania a jeho perspektív, 

vrátane príjmového a sociálneho zabezpečenia pracovníka. Túto socio-ekonomickú skupinu 

charakterizuje strata istoty stabilného zamestnania, dlhodobých a plnohodnotných pracovných 

kontaktov, stabilného príjmu, ochrany pri práci, sociálneho zabezpečenia, kariérneho rastu, 

pocitu zmysluplnosti práce, stability spôsobu života (Standing 2009, 2011). 

Standing (2011), na základe analýzy globálnych zmien v oblasti práce, považuje za triedy 

budúcnosti  sociálne triedy profíci  a prekariát. Sociálnu triedu profíci tvoria jednotlivci 

s vysokou úrovňou vedomostí a zručností, ktoré sú žiadané na trhu práce, napr. odborníci – 

experti z IT technológií, marketingu, médií, či pracujúci v oblasti kreatívneho priemyslu. 
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Pracujú na objednávku a samostatne. Objednávky na prácu nie sú isté, ale príjmy, na rozdiel 

od príjmov prekariátu, sú vyššie, približujú sa príjmom sociálnej triedy salariát. 

Experti-odborníci profíci a zamestnanci pracujúci na dobu určitú, či drobní živnostníci 

prekariát zdieľajú spoločnú stratu istoty práce, ale markantný rozdiel v príjmoch v prospech 

sociálnej triedy profíci tkvie v rozdielnej, na trhu práce žiadanej, úrovni a druhu vedomostí 

a zručností, či komplexných transverzálnych kompetencií.  

 

Prekariát a dospelí so základným vzdelaním  

Dospelí bez vzdelania (ISCED 020, 030, 100) a s nízkym stupňom vzdelania (ISCED 

242,244) a ich rodiny, sú ohrozené chudobou v dôsledku občasného alebo trvalého vylúčenia 

z trhu práce. Uvedené skupiny dospelých netvoria homogénnu skupinu. Dospelí bez 

ukončeného základného vzdelania (nižšie stredné vzdelanie) spravidla bývajú neuplatniteľní 

na trhu práce. Časť dospelých s neukončeným základným vzdelaním je z marginalizovaných 

skupín, ktoré žijú na okraji spoločnosti, často v separovaných a segregovaných komunitách 

(Standing 2009, 2011), na Slovensku napr. v rómskych komunitách.  

 

Tabuľka č. 1 Evidovaní nezamestnaní na Slovensku v období december 2013 – október 2020 

 
stav k mesiacu celkový 

počet  

z toho s neukončeným základným 

vzdelaním 

z toho s ukončeným základným 

vzdelaním 

počet podiel počet podiel 

Október    2020 222 242 11 428 5,1% 51 721 23,3% 

December 2019 165 455 9 972 6,0% 42 771 25,9% 

December 2018 169 802 10 687 6,3% 45 286 26,7% 

December 2017 195 583 11 955 6,1% 52 428 26,8% 

December 2016 276 131 14 597 5,3% 69 014 25,0% 

December 2015 334 379 17 138 5,1% 80 997 24,2% 

December 2014 373 754 18 209 4,9% 88 880 23,8% 

December 2013 398 876 18 530 4,6% 93 766 23,5% 

(Zdroj: Nezamestnanosť – mesačné štatistiky. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.)  

 

Stredné vzdelanie je minimálnou požiadavkou pre uplatnenie sa jednotlivca na trhu práce 

(Dospelí vo formálnom vzdelávaní 2011). Toto tvrdenie dokladujú údaje o evidovanej 

nezamestnanosti uchádzačov o zamestnanie s ukončeným základným vzdelaním, ktorá 

neklesala ani v rokoch hospodárskeho rozvoja (viď. tabuľka č. 1). Časť dospelých 

s ukončeným základným vzdelaním je zamestnaná, vykonáva pomocné a nekvalifikované 

práce. Môžeme teda túto časť dospelých s ukončeným základným vzdelaním zaradiť do novej 

sociálnej triedy prekariát. V rámci  hierarchie triedy prekariát zastáva skupina  dospelých 

s ukončeným základným vzdelaním spodnú priečku štruktúry, je najviac ohrozená procesmi, 

ktoré ovplyvňujú prekarizáciu práce, s možným účinkom v podobe pádu, často nezvratného, 

do sociálnej triedy underclass. 

Procesy, ktoré môžu hypoteticky ovplyvňovať prekarizáciu práce na Slovensku, 

sumarizujú Sopóci a kol. (2019). Sú nasledovné: 

1) Reálne a potenciálne riziko vytláčania pracovnej sily automatizáciou, 

robotizáciou a informatizáciou výrobných a pracovných procesov. Slovensko podľa 

Správy OECD (2019) je z 35-tich členských krajín OECD najviac ohrozené 

automatizáciou. 

2) Vytláčanie pomocných a  podporných prác do subdodávateľských firiem. 

3) Rast sektoru služieb (najmä obslužných a obchodných, s nízkou úrovňou 

kvalifikovanosti pracovnej sily). 

4) Rast projektového riadenia (najmä v organizáciách tretieho sektora). 
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5) Premena pracovno-právnych foriem zamestnávania, nárast vynúteného statusu 

pracovníka ako samostatne zárobkovo činnej osoby. 

6) Rast pololegálnej práce (kombinácia pracovnej zmluvy s garanciou minimálnej 

mzdy s doplatkom na čierno). 

7) Sprostredkovateľské formy zamestnávania cez pracovné agentúry (Sopóci 

a kol. 2019, s. 118 -121). 

Prekarizácia práce prináša tvrdý konkurenčný boj o pracovné miesta, pretože  prekariátu 

chýba viera a  presvedčenie v  sociálnu hodnotu svojej práce, absentujú silné pracovné väzby 

a  organizačná platforma spolupráce a solidarity v tradičných zamestnaniach. To oslabuje 

etický rozmer práce, dôveru, kooperatívnosť a solidaritu (Standing 2011, s. 19-23). Môžeme 

predpokladať, že dospelí pracujúci s ukončeným základným vzdelaním budú vytláčaní z trhu 

práce nielen z dôvodu nedostatočnej úrovne vedomostí a zručností, žiaducich transverzálnych 

kompetencií, ale i v rámci boja o pracovné miesta spolupracovníkmi s vyšším vzdelaním, 

ktorí sa budú cítiť ohrození lacnou pracovnou silou. Možnosť v dospelom veku získať stredné 

vzdelanie je jedným z predpokladov, hoci občasného a na dobu určitú, uplatnenia na trhu 

práce.  

 

Možnosti druhošancového vzdelávania pre dospelých so základným vzdelaním 

Druhošancové vzdelávanie definujeme ako „príležitosť pre dospelých získať v 

pokračovacom, kontinuálnom cykle vzdelávania taký druh a stupeň vzdelania, ktoré sa 

normálne nadobúda v detstve alebo v mladosti počas počiatočného, iniciálneho cyklu 

vzdelávania...“ (Švec 2008, s. 225). Druhošancové vzdelávanie je súčasťou formálneho 

vzdelávania, ktoré prebieha v sieti výchovno-vzdelávacích inštitúcií (základných, stredných a 

vysokých škôl).  

Legislatívnym východiskom zvyšovania stupňa vzdelania je školská legislatíva, pretože na 

Slovensku nie je možné získať stupeň vzdelania mimo školského systému. Zároveň to 

znamená, že priebeh a organizácia druhošancového vzdelávania dospelých so základným 

vzdelaním plne vychádza z podmienok upravených školskou legislatívou, hoci cieľové 

skupiny takéhoto druhu vzdelávania majú iné sociálne a psychologické charakteristiky ako 

deti a mládež.  

V systéme  stredných škôl SR je legislatívne ukotvená možnosť druhošancového 

vzdelávania v Zákone č. 539/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Termín 

druhošancové vzdelávanie sa však v texte uvedeného zákona nevyskytuje. Možnosť študovať 

na základných a stredných školách v dospelom veku je garantovaná princípmi výchovy 

a vzdelávania ako c) rovnoprávnosť prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením 

výchovno-vzdelávacích potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie a 

f) celoživotného vzdelávania (§ 3 Princípy výchovy a vzdelávania, 245/2008 Z. z.). V rámci 

celoživotného vzdelávania je v príslušnom zákone ukotvená možnosť pre dospelých zvýšiť si 

stupeň vzdelania na stredných školách v externej forme štúdia, ktorá sa uskutočňuje ako 

večerná, diaľková a dištančná (§ 54 Formy organizácie výchovy a vzdelávania, 245/2008 Z. 

z.). Večerné vzdelávanie je organizované pravidelne niekoľkokrát v týždni v rozsahu 10 až 15 

hodín týždenne (bod 8 §54), diaľkové vzdelávanie je organizované spravidla raz týždenne 

v rozsahu 6 až 7 konzultačných hodín (bod 9 §54) a dištančné vzdelávanie je definované ako 

diaľkové vzdelávanie prostredníctvom korešpondencie, telekomunikačných médií a iných 

prostriedkov, pri ktorých spravidla nedochádza k priamym kontaktom medzi učiteľom a 

učiacim sa (bod 10 §54). 

Dospelí môžu v systéme stredných škôl študovať aj podľa individuálneho študijného plánu 

(§26, Zákon č. 539/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon), avšak len v dennej forme 

štúdia (§54 bod 4).   
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Dokončenie základnej alebo strednej školy, ale len v poslednom ročníku, môže realizovať 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny cez národné alebo pilotné projekty vzdelávania a 

prípravy pre trh práce (§ 54, Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti) v spolupráci s 

konkrétnou školou. Cieľovou skupinou môžu byť len dlhodobo nezamestnaní uchádzači o 

zamestnanie (evidovaní ako nezamestnaní minimálne 12 mesiacov). V tomto prípade je 

možné štúdium len v externej forme štúdia, pri dennej forme štúdia sa stáva dospelý žiakom 

dennej formy štúdia (100% normatívu na žiaka) a prestáva byť uchádzačom o zamestnanie. 

Systém druhošancového vzdelávania v ústavoch pre výkon trestu odňatia slobody (ďalej 

len  ÚVTOS)  považujeme  z  pohľadu  jeho  legislatívneho  ukotvenia  a  praktickej  

realizácie  za   

najlepšie prepracovaný. Legislatívne je toto vzdelávanie rámcované Zákonom č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Zákonom č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia  

slobody. 

V Zákone č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody  je vzdelávanie odsúdených 

zakotvené  v  §  32,  bod  1  až  3.  Musí  byť   organizované  tak,  aby  bolo  možné  

odsúdeným  po absolvovaní vzdelávania vydať  oficiálne doklady o ukončení štúdia 

akreditovanou inštitúciou. Druhošancové  vzdelávanie  je  v  tomto  zákone  vymedzené  

nepriamo,  keď v ňom čítame,  že:  „Odsúdenému,  u  ktorého  sú  na  to  predpoklady, sa  

umožní,  aby  získal  základné  vzdelanie,  stredné odborné vzdelanie, úplné stredné vzdelanie 

alebo sa zúčastnil iných foriem vzdelávania, ktoré mu umožnia získať  alebo zvyšovať  si 

pracovnú kvalifikáciu“ (§ 32, bod 2). Podrobnejšie  je  vzdelávanie odsúdených  rozpracované  

vo Vyhláške  Ministerstva  spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008, v ktorej sa 

používa aj pojem edukácia, kde  nachádzame aj druhy vzdelávania, ktorých sa odsúdení počas 

výkonu trestu môžu zúčastniť:  

 dokončenie základnej školy,  

 absolvovanie rekvalifikačného kurzu, kurzu na zvýšenie alebo rozšírenie kvalifikácie,  

 zaučenie alebo vyučenie vo vybraných učebných odboroch,  

 štúdium na strednej škole.  

Školský  zákon  umožňuje  základným  a  stredným  školám  participovať na  takomto 

vzdelávaní. ÚVTOS na zabezpečenie vzdelávania zriaďuje učebne, detašované triedy, alebo 

aj  

triedy pre praktické vyučovanie. Elokované pracovisko (detašovaná trieda) je „trvalo zriadený  

uzatvorený priestor, v ktorom sa uskutočňuje pravidelná výchovno-vzdelávacia činnosť a 

riadi  

sa  školským  vzdelávacím  programom  školy,  ktorej  je  sú časťou“  (Zákon č.  596/2003  Z.  

z.  o  štátnej  správe  v  školstve  a  školskej  samospráve,  §  19,  ods.7 ).  Ústav  poskytuje  

priestory  a  v  kompetencii školy je materiálne a didaktické vybavenie tried a dielní 

(Lukáčová 2019, s. 197 – 198). 

Prehľad o počte stredných škôl ponúkajúcich druhošancové vzdelávanie (od ISCED 2C, 

3A, 3C) a o ponúkaných študijných odboroch je možné získať zo štatistík Centra vedecko-

technických informácií SR. V štatistických prehľadoch je samostatne vedená externá forma 

štúdia na stredných školách. V školskom roku 2018/2019 absolvovalo externú formu 

stredoškolského štúdia, a teda dosiahlo úplné stredné odborné, stredné odborné alebo nižšie 

stredné odborné vzdelanie 1376 študentov. Najviac ich absolvovalo stredné vzdelanie, a to 

v počte 962, a najmenej absolvovalo vzdelávanie so zvlášť upravenými individuálnymi 

učebnými plánmi. Zaujímavosťou je, že najvyšší podiel žien sa objavil v skupine absolventov 

F-kových odborov, kde ženy tvorili až 83,3 %.  V spomínaných druhoch vzdelávania 

v externej forme študovalo k 15.9.2019 3652 študentov (Štatistická ročenka – stredné 

odborné školy 2019). Z tohto počtu tvorili dospelí bez vzdelania, resp. s najvyšším 

ukončeným základným vzdelaním 66,2 % (2418 osôb). Išlo o dospelých vo veku 18 a viac 
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rokov študujúcich v externej forme, ktorí navštevovali stredoškolské štúdium pre dosiahnutie 

stredného vzdelania (1PX, 2VX) podľa Národnej klasifikácie vzdelania (2018). Stredné 

vzdelanie podľa tejto klasifikácie zahŕňa: 

a) 1PX nižšie stredné odborné vzdelanie 

- OU (zaškolenie, zaučenie) 

- praktická škola 

b) 2VX nižšie stredné odborné vzdelanie (F) 

- 2-ročné vzdelávacie programy na SOŠ  

c) 2VX nižšie stredné odborné vzdelanie s výučným listom (G) 

d) 2VX stredné odborné vzdelanie bez maturity s výučným listom (H) 

e) 2VX stredné odborné vzdelanie bez maturity a výučného listu (I) 

 

V najmenej rozvinutých regiónoch študovalo k 15.9.2019 celkovo 678 osôb vo veku 18+ v 

externej forme štúdia v odboroch 1PX a 2VX, čo tvorilo 28 % z celkového počtu týchto 

študujúcich na celom Slovensku. Až budú známe štatistické dáta o úrovni vzdelania z cenzu 

2021 bude možné dotvoriť si celkový obraz o tom, aká časť dospelých so základným 

vzdelaním si zvyšuje vzdelanie  na stredných školách. 

Získavanie úplného stredného odborného vzdelania, stredného odborného vzdelania alebo 

nižšieho stredného odborného vzdelania je na Slovensku realizované v sieti stredných 

odborných škôl, ktoré zároveň môžu záujemcom poskytnúť aj dokončenie základnej školy. 

Proces vzdelávania podlieha plne vo všetkých ohľadoch školskej legislatíve, ale v prípade 

dospelých, ktorí ašpirujú na vyššie vzdelanie zohrávajú dôležité úlohy aj ďalšie faktory, ktoré 

školskú prax presahujú (nezamestnanosť, rodinné faktory, zlaďovanie pracovných 

a študijných povinností, individuálne učebné kompetencie a ďalšie) (Pirohová, Lukáč, 

Lukáčová 2020, s. 26 – 27).  

 

Inštitucionálne bariéry participácie dospelých na druhošancovom vzdelávaní 

 

Inštitucionálne bariéry sú tie, „praktiky a postupy, ktoré vylučujú alebo odrádzajú 

pracujúcich dospelých od účasti na vzdelávacích aktivitách“ (Cross 1981, s. 98). Vo vzťahu 

k pracujúcim dospelým s ukončeným základným vzdelaním sú to nasledovné inštitucionálne 

bariéry participácie na druhošancovom vzdelávaní (Pirohová, Lukáč, Lukáčová 2020, s. 99): 

 nedostatočná propagácia a informovanosť, 

 financovanie, 

 vzdelávacie programy bez uplatnenia v praxi. 

 

Nedostatočná propagácia a informovanosť 

 

Nedostatok informácii o vzdelávaní je jednou z inštitucionálnych bariér vzdelávania 

dospelých. Konkrétne ide o to, či na úrovni štátu, regiónu, lokality, škôl je dostatok informácii 

o možnosti študovať v druhošancovom vzdelávaní a či spôsob informovania zodpovedá 

úrovni základných zručností dospelých so základným vzdelaním.  

Informovanosť verejnosti i dospelých je posilňovaná propagačnými kampaňami na 

zvyšovanie povedomia v oblasti druhošancového vzdelávania. Kvantita a kvalita kampaní 

vypovedá o tom, aký význam sa prisudzuje na úrovni štátu, regiónov a lokalít 

druhošancovému vzdelaniu v školskom systéme. Motivuje dospelých k účasti na 

druhošancovom vzdelávaní a k vyhľadávaniu informácii o možnostiach vzdelávania. 

Stimuluje školy podávať informácie o druhošancovom vzdelávaní tak, aby boli adresné a 

zrozumiteľné. Podľa Správy OECD (2019) nebola na Slovensku zaznamenaná ani jedna 

kampaň na zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti vzdelávania dospelých, či už ide 
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o zvyšovanie povedomia všeobecne sa týkajúce vzdelávania dospelých, špecifických 

vzdelávacích programov pre dospelých, špecifických cieľových skupín vzdelávania 

dospelých, základných zručností, dopytu po žiadaných zručnostiach a firemného vzdelávania. 

Tento fakt je alarmujúci, ak vychádzame zo zistenia sociologického výskumu uvedeného 

v Stratégii o celoživotnom vzdelávaní – aktualizácia 2011, že dospelí respondenti výskumu 

v priemere radili vzdelanie v rebríčku hodnôt z dvadsiatich na šestnáste miesto. Je alarmujúci 

i z hľadiska charakteristiky vteleného kapitálu manuálne pracujúcich občas a na dobu určitú. 

Tých, ktorí/é myslia a žijú tu a teraz a riešia problémy, ako si udržať zamestnanie, ako zarobiť 

na živobytie, ako prežiť. Zvýšiť si stupeň vzdelania, úroveň základných zručností, nemusia 

pociťovať ako potrebu a ani si uvedomovať význam celoživotného vzdelávania 

v permanentne meniacej sa spoločnosti. 

Väčšina informácii o možnostiach druhošancového vzdelávania je uložených v online 

priestore. Schopnosť vyhľadávať informácie súvisí s digitálnou kompetenciou dospelých, v 

prípade rodín s nízkym príjmom, rodín chudobných alebo na hranici chudoby, aj 

s vlastníctvom PC, notebooku a pripojením na internet. Zároveň, vlastníctvo PC, notebooku, 

laptopu, či smartfónu a pripojenie na internet nemusí garantovať schopnosť dospelého 

vyhľadávať informácie i o možnostiach druhošancového vzdelávania.  

Na skutočnosť, že  prístup  k informáciám  sa  zhoršuje  s pribúdajúcim  vekom,  a 

znižujúcim  sa  stupňom vzdelania  u dospelých,  upozornila  Kešelová  (2013)  na  základe  

dostupných  údajov z prieskumu AES (Adult Education Survey 2011). Z posledných 

dostupných štatistických dát o prístupe k informáciám vyplýva,  že  v roku  2016  

vyhľadávalo  v posledných  12  mesiacoch  informácie  o možnosti vzdelávať  sa  21,1  %  

oslovených  dospelých  Slovákov.  Z nich  viac  ako  40  %  bolo vysokoškolsky  vzdelaných,  

pri  ľuďoch  s ukončenou  alebo  neukončenou  základnou  školou údaje za rok 2016 chýbajú 

(posledný údaj je z roku 2011 s hodnotou 6,4 %) (Adult Education Survey 2016). 

Školy  uvádzajú  medzi dôvodmi,  prečo  neponúkajú  kurzy  dokončenia  základného  

vzdelania,  aj  nízky  záujem o vzdelávanie zo strany dospelých. Ten môže byť okrem iného 

spôsobený aj nízkou mierou informovanosti  o možnostiach  vzdelávania  (Hall  et  al.  2019).   

Vo  svojich  odporúčaniach k zefektívneniu druhošancového vzdelávania, uvádzajú 

Rigová, Kováčová a Dráľová (2018) aj  dôležitosť  medzisektorovej  spolupráce,  ktorá  by  

mala  okrem  iného  viesť  k zvýšeniu informovanosti  o možnostiach  vzdelávania,  ako  

jednej  z hlavných  podmienok  zapojenia vyššieho  počtu  ľudí  s nízkym  alebo  žiadnym  

stupňom  vzdelania  do  druhošancového vzdelávania.  Okrem  toho  identifikujú  aj  problém  

s nedostatočným  oboznamovaním  ľudí s chýbajúcim  vzdelaním  rôznymi  aktérmi,  ktorí  s 

nimi  prichádzajú  do  kontaktu  (napr. zamestnanci  úradov  práce,  obecní  sociálni  

pracovníci).  Najčastejšie  sú  dospelí  v priamom kontakte  s pedagogickými a odbornými 

zamestnancami škôl,  kde  sa  vzdelávajú  ich  deti.  Ak by  to  bolo  v záujme  školy, tak 

najefektívnejšou cestou získať informáciu o možnosti zvýšiť si stupeň vzdelania je priamo od 

učiteľov/učiteliek (Pirohová, Lukáč, Lukáčová 2020, s. 102 – 103).  

  

Finacovanie 

  

Na Slovensku poberajú školy normatív na žiaka, ktorý sa nevzdeláva v dennej forme štúdia 

tak, že „normatív na žiaka vo večernej forme štúdia je 40 % normatívu na žiaka 

vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia. Normatív na ostatných žiakov je 10 % normatívu na 

žiaka vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia” (Nariadenie vlády č. 630/2008, § 4, (4)).  

Zaujímavé je, že normatív na vzdelávaného odsúdeného v ústave pre výkon trestu odňatia 

slobody je v dennej forme až 300 % normatívu na žiaka v tom istom študijnom programe v 

dennej forme štúdia (§ 4 ods. 4 Nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z.). 
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Z hľadiska výšky normatívu na žiaka nie je pre stredné školy finančne lukratívne 

poskytovanie vzdelávania v externej forme, ale určite finančne lukratívne je pre školy 

vzdelávanie odsúdených vo výkone trestu. 

Napriek tomu, že úrady práce „disponujú“ najväčšou cieľovou skupinou ľudí bez alebo s 

nízkou úrovňou vzdelania, podľa Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,  sa za 

prípravu na trh práce nepovažuje získanie stupňa vzdelania s výnimkou dokončenia 

posledného ročníka základnej alebo strednej školy uchádzačom o zamestnanie, na účely 

získania dokladu o jeho ukončení (§ 44 ods. 3). Táto možnosť ukončiť základné vzdelanie 

a získať stredné vzdelanie je vytvorená len pre dlhodobo nezamestnaných (minimálne 12 

mesiacov). 

V tomto kontexte sú dospelí s ukončeným základným vzdelaním, ktorí pracujú a majú 

záujem získať stredné vzdelanie, v porovnaní s evidovanými dlhodobo nezamestnanými 

a odsúdenými vo výkone trestu s tým istým stupňom vzdelania, znevýhodnení. Na rozdiel od 

evidovaných dlhodobo nezamestnaných a odsúdených vo výkone trestu musia hradiť školné. 

Vzhľadom na nízky príjem si často nemôžu dovoliť  vzdelávať sa na strednej škole 

v dospelom veku. 

Dospelí s ukončeným základným vzdelaním, ktorí pracujú, či sú nezamestnaní len krátky 

čas a aktívne si hľadajú prácu, majú oveľa menšiu šancu získať stredné vzdelanie ako 

dlhodobo nezamestnaní a odsúdení vo výkone trestu (Pirohová, Lukáč, Lukáčová 2020, s. 104 

– 105). 

 

Vzdelávacie programy bez uplatnenia v praxi 

 

Bartnett a Spoehr (2008) zdôrazňujú potrebu prepojenia vzdelávacích programov pre 

nízko-kvalifikovaných  dospelých  s  ich vzdelávacími potrebami a záujmami a potrebu 

flexibility vo vzdelávaní, ktorá je kľúčom k relevantnosti  vzdelávania  pre  dospelých.   

V školskom roku 2019/2020 realizovalo podľa údajov Centra vedecko-technických 

informácií SR  (ďalej  len  CVTI  SR)  stredoškolské  vzdelávanie  438  stredných  odborných  

škôl  (spolu štátne,  súkromné,  cirkevné).  Sieť  stredných  škôl je považovaná  za  dostatočne  

hustú a zabezpečujúcu vo väčšine prípadov optimálnu dostupnosť stredoškolského 

vzdelávania. Niekedy je však diskutabilný obsah ponúkaných školských vzdelávacích 

programov na stredných odborných školách a uplatniteľnosť ich absolventov na trhu práce.  

Diskutabilné je zameranie i uplatnenie absolventov niektorých F-kových vzdelávacích 

programov. F-kový školský program „Praktická žena“ sa zameriava na zásady zdravého 

životného štýlu a výživy, vzťah k spoločnosti i k rodine. Zameraním na ženy podporuje 

rodové stereotypy v rodine a je diskriminačný voči ženám i mužom. Voči ženám v tom, že 

redukuje postavenie ženy na prácu v domácnosti a voči mužom v tom, že ich vylučuje, už 

svojim názvom a zameraním, zo štúdia tohto programu. Ciele a obsah vzdelávania skôr  

zodpovedajú neformálnemu vzdelávaniu.   Iné, vzdelávacie a školské programy ako „výroba 

konfekcie”, “krajčír – dámske odevy”  sú ponúkané v regiónoch, kde lokálny trh práce 

krajčírky zamestnať nedokáže. Pirohová, Lukáč, Lukáčová (2019) v kvalitatívnom výskume 

druhošancového vzdelávania žien v trojročnom školskom vzdelávacom programe krajčír 

identifikovali ako jeden z dominantných motívov účasti na druhošancovom vzdelávaní  motív 

získať prácu. Môžeme predpokladať, že pokiaľ nie sú uspokojené vzdelávacie potreby 

dospelých, tak vzdelávanie môže pre nich stratiť zmysel, i keď si hodnotu vzdelania počas 

vzdelávania možno začali uvedomovať (Pirohová, Lukáč, Lukáčová 2020, s. 106 – 107).  
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Záver 

 

Možnosť zvýšiť si stupeň vzdelania v dospelom veku je na Slovensku legislatívne 

ukotvená. Avšak, paradoxne, dospelí z nízko príjmových skupín sú predovšetkým zo systému 

vzdelávania vylučovaní pokiaľ sú zamestnaní, pretože ako zamestnaní väčšinou o 

možnostiach druhošancového vzdelávania nevedia, a ak vedia a majú záujem sa vzdelávať, 

tak nemajú financie na školné a  ostatné náklady spojené so vzdelávaním. Systém formálneho 

vzdelávania SR je značne uzatvorený dospelým s nízkym stupňom vzdelania a príjmov 

i podľa Správy OECD (2019). Tým vznikajú predpoklady pre zvyšovanie počtu dlhodobo 

nezamestnaných, ktorí nebudú uplatniteľní na trhu práce a nebudú schopní konkurovať 

dospelým s vyšším vzdelaním pracujúcim na tých pracovných pozíciách, na ktoré skôr stačilo 

základné vzdelanie. 

 
Príspevok je výstupom Projektu APVV-18-0018 Vyučovanie v školách druhej šance z perspektívy učiteľa a 

dospelého učiaceho sa. 
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Resumé 

Phe precariat, as a new emerging social class, is primarily associated with the loss of basic 

forms of security of being successful in work market in terms of full employment, retaining 

your work postition, chance for career, professional growth and adequate and stable income. 

Factors influencing  emergence of social class precariat are low level of education and 

qualifications. The paper analyses the possibilities and institutional barriers of participation of 

adults with basic education, employed, unemployed and adults carrying out term of 

imprisonment in second chance education in conditions of Slovak Republic. 
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Edukácia ľudí pre žitie v súčasnom svete 

 

Mária Machalová 

 

 

Anotácia: V príspevku zvýrazňujeme edukačnú sociálnu pomoc, ktorá sa má stať účinným 

postupom a nástrojom pozdvihnutia a rozvoja systémovej spôsobilosti ľudí k žitiu. 

Zdôvodňujeme potrebu razantného nástupu praktickej edukačnej sociálnej pomoci v záujme 

duchovnej, psychickej i sociálnej aktívnej adaptácie a socializácie, ako aj rehabilitácie 

životných síl ľudí dneška. 

 

Kľúčové slová: Právo na ľudskú dôstojnosť. Edukácia ľudí pre žitie. Individuálny potenciál. 

Sociálna edukácia dospelých a rozvoj systémovej spôsobilosti k žitiu. 

 

Otázky o základnom cieli ľudského života 

Ľudské otázky týkajúceho sa pravého bytia človeka sú podľa J. Patočku (1996, s. 145, 146) 

tieto: „Prečo stojí za to žiť? Mám pre čo žiť? Na čo je človek na svete? Kedy a ako stojí zato 

skutočne žiť? Kedy je človeku dobre? Kedy sa dá povedať, že niečí život je skutočne dobrý? 

Kedy sa dá povedať, že sa niečí život podaril – že to bol vydarený život?“ (In: J. Křivohlavý,  

2009, s. 120.) 

V Socratovom humanizme „Človek je bytosť pôvodne od prírody nehotová, nedotvorená. 

Samotný život je len zdanlivo plným žitím. Je možné však človeka k pravému, skutočnému 

bytiu prebudiť. Túto možnosť prírodný človek zanedbáva – „nepozná sám seba.“ Za bytím 

zdanlivým stojí to pravé, za životom bezcieľnym život, ktorý má cieľ – život pod  jeho 

jednotou.“ Duša je pre Socrata to, na čom v živote jedine záleží: duša môže získať 

pochopenie Dobrého a tým  vnútornej nehotovosti prejsť v pevný tvar.  Pritom v antike srdce 

a nie mozog bolo považované za centrum múdrosti a podstatou múdrosti bolo staranie sa o 

„myseľ, ktorá je priložená k srdcu.“ (M. Mráz, 2006.) 

 

Dobrý život 

Predstava o „dobrom živote,“ o kvalite života zo subjektívneho hľadiska „zahŕňa v sebe 

psychologické, etické aj  estetické priority odvíjajúce sa z predstavy o svete a o človeku. Jeho 

ponímanie sa opiera o chápanie zmyslu života, ktorý predstavuje ťažiskový bod seba 

chápania.“ (B. Šulavíková, 2006, s. 112.) Pre život človeka, pre psychický rozvoj osoby je 

potrebná určitá filozofia života úzko spätá s jej centrálnymi hodnotami a prežívaním. 

 

Právo na ľudskú dôstojnosť 

  Je právo na ľudskú dôstojnosť deklaráciou či žitou realitou  ľudí  na  Slovensku?  

Uplatňujú  si ľudia právo na ľudskú dôstojnosť, teda na rešpektovanie  seba ako jedinečných 

 nositeľov ľudských hodnôt?  A zároveň,  pri dožadovaní sa ľudskej dôstojnosti sú ľudia 

pohotoví  niesť zodpovednosť za to, ako žijú?  Právo a zodpovednosť sú dve strany mince, 

súvisia tak so spoločenskou disciplínou, ako aj  s osobnou  disciplínou.  S právom na ľudskú 

dôstojnosť   sa spájajú nemalé povinnosti človeka - pracovať na svojom  duchovnom, 

psychickom a sociálnom rozvoji a to v rámci  možností vlastného individuálneho potenciálu 

a zároveň v medziach reality svojho žitia. Podmienky žitia sa napokon odvíjajú od psychickej 

a sociálnej vyspelosti či nevyspelosti ľudí jednotlivo i ľudí v sociálnych skupinách rôzneho 

životného účelu a sociálnej hierarchie.  

Toto naše tvrdenie ilustrujeme úryvkom: „Traduje sa, že Sokrates sa na Aténskom trhovisku 

pýtal ľudí, prečo žijú tak, ako žijú, a tým zisťoval ich životnú filozofiu i to, či ich spôsob života 
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je výsledkom vedomej voľby, alebo iba náhodnou zhodou okolností. V debate im ukazoval, že 

vlastne nevedia prečo žijú.“ (B. Šulavíková, 2006, s. 113.) 

Teoreticky možno predpokladať, že deklarované pravidlá a reálny dnešok žitia ľudí sú pre  

mnohých zmätočné. Týka sa to aj fenoménu deklarovanej ľudskej dôstojnosti na jednej strane 

a žitého porušovania ľudskej dôstojnosti nedôstojnými spôsobmi manipulácie s vedomím 

ľudí, na druhej strane. Deklarujú sa duchovné a duševné hodnoty bytia ľudí, teda autentického 

prežívania (za pomoci vyjadrenia E.Fromma  -  deklaruje sa rozvoj Bytia človeka: duchovný 

a psychický aspekt života), lenže v každodennom žití  sú  podnecované  hodnoty materiálneho 

zabezpečenia, majetníctva a odvádzanie ľudí k virtuálnemu prežívaniu vlastného života (za 

pomoci vyjadrenia E.Fromma – v žití sa praktizuje  Mať: vlastniť, zhŕňať, konzumovať).  

 

Edukácia ľudí pre žitie 

  Naša predstava o prepojení edukácie s riešením životných problémov ľudí je založená 

na úvahe o „mystickej svadbe“ interného psychologického prostredia bytia človeka 

s externým sociálnym prostredím človeka. Zo spoločenského hľadiska je edukácia preventívna 

systémová pomoc ľuďom v ich živote a k ich žitiu. Staronová, ale stále dôležitá je funkcia 

edukácie v socializačných, personalizačných a enkulturačných procesoch formovania 

osobnosti človeka. Podporou celoživotného učenia sa ľudí sa naskytá šanca a spôsob: 

ochrany, rozvoja a kultivovania individuálneho duchovného, psychického a sociálneho 

potenciálu osôb - čiže ochrana a zveľaďovanie interného prostredia človeka (tzn. duchovného 

a psychického  prostredia) a externého prostredia človeka (tzn. prírodného, sociálneho, 

kultúrneho prostredia). 

  Psychická vyspelosť (tzn. duchovná, psychická a sociálna zrelosť) je zjavná zo 

správania sa ľudí a je evidentná v konaní ľudí predovšetkým vtedy, ak sa dostanú 

do záťažových situácií postavení zoči-voči životným problémom. Všeobecne prijatým 

názorom je, že najvyšším cieľom poznania pre jednotlivého človeka je sebapoznanie. 

Sebareflexiou si osoba utvára po celý život svoju personálnu,  sociálnu, aj kultúrnu identitu.    

Psychický obraz o svojej osobe vo významnej miere podmieni spôsob aj úroveň  životnej 

realizácie konkrétneho človeka. Povedané slovami J.A.Komenského (2010, s.36): „Múdrosť 

užitočne slúži človeku tým, že rozumie svojej ceste a všetkému, čo robí: z toho plynie, že 

štúdium múdrosti má pripraviť ľudskú myseľ na všetko, čo v činnosti či trpne musíme 

v priebehu tohto života prežívať.“  

 

Individuálny potenciál 

  Problematiku individuálneho potenciálu človeka sme spracovali a uverejnili aj  

vo viacerých časopiseckých odborných  príspevkoch, v zborníkoch a hlavne  v monografiách  

vydaných v rokoch (2004, 2010, 2012, 2013, 2014, 2018). Tajomstvo subjektivity 

individuálneho potenciálu, teda psychiky človeka, preniká do sveta prostredníctvom 

konkrétnych prejavov a činov človeka. V individuálnom potenciáli je implicitne psychický 

potenciál, ktorý ovplyvňuje povahu individuálneho potenciálu. Aj telo je vyjadrením 

„fungovania“ psychiky, nemôže byť bez organizácie a riadenia psychikou. Vyjadrili sme 

názor, že explicitne sa individuálny potenciál prejavuje a realizuje prostredníctvom  

jedinečných  kvalít  psychického potenciálu konkrétneho človeka.  Pričom psychický 

potenciál pozostáva zo súboru dispozícií  danej osoby, ktoré sú v priebehu života premieňané 

na psychickú kvalitu, odborne pomenovanú ako: 

Svetonázor, hodnotová orientácia  (čo sú premenené dispozície osoby k hodnoteniu) – ide 

o subjektívny spôsob chápania života. Psychické vlastnosti  (čo sú premenené povahové 

dispozície osoby ) – ide o psychicky jedinečné individuálne prejavenie sa života v týchto 

podobách: 
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V podobe schopností (čo sú premenené dispozície k činnosti) – ide o individuálne rozumové 

a zmyslovo - pohybové činnosti. V podobe temperamentu a emócií (čo sú premenené 

dispozície k vzrušivosti) – ide o jedinečný individuálny spôsob  cítenia a jeho prejavov. 

V podobe  pohnútok / motivácie (čo sú premenené inštinkty a potreby) – ide o psychickú 

energiu, psychickú zameranosť a psychickú dynamiku.
75

  

  Sila individuálneho potenciálu bez psychickej a duchovnej samoregulácie môže 

ohroziť iných ľudí, spoločnosť, prírodu, planétu Zem i vesmír. Absencia duchovného rozmeru 

v živote ľudí má za následok skutočnosť, že sa človek neintegruje do usporiadania a poriadku 

(disciplíny) Života. Individuálny potenciál tak môže uškodiť samotnému nositeľovi tohto 

potenciálu – človeku. Vystihujú to slová A. Einsteina, že osud ľudstva odteraz závisí viac od 

jeho morálnych zásad než od úrovne technológií. (Machalová,M., 2014, s.64.) 

 

Zmeny individuálneho potenciálu v priebehu života  
  Predpokladáme, že individuálny potenciál sa utvára a rozvíja: v závislosti od kapacity 

individuálnych dispozícií, od premeny dispozícií na psychické kvality, od povahy a rozsahu 

činností, od rôznorodých a rozmanitých človekom kontrolovaných i nekontrolovaných 

vplyvov vonkajšieho prostredia (vrátane výchovy, vzdelávania, učenia sa ľudí). 

V priebehu života v procese vývinu sa individuálny potenciál osôb mení intenzívne - tzn. 

kvalitou premenených dispozícií, aj extenzívne - tzn. rozsahom premenených dispozícií 

a realizácie potenciálu v živote konkrétneho človeka. Výrazné zmeny individuálneho 

potenciálu, v zmysle premeny kvantity na novú kvalitu, sa dejú najmä v tranzitných 

obdobiach života osoby. Individuálny potenciál sa môže výrazne zmeniť vplyvom náročných 

úloh a situácií v „prelomových obdobiach života“, ktoré sa básnicky pomenúvajú ako životné 

obraty, krízy osobnosti, krízy určitého veku alebo životné krízy. 

  Individuálny potenciál v stave dispozícií človeka je za štandardných okolností života 

stabilným útvarom, ktorý je vyjadrením ľudskej podstaty.  (M.Machalová, 2014.) Politické, 

hospodárske i kultúrne pomery sa stále menia, ale človek vo svojej podstate zostáva rovnaký. 

A tak porozumieť ľudskému individuálnemu potenciálu je možné iba  poznaním hĺbky 

ľudskej povahy a mimo akýchkoľvek moderných trendov v názoroch na spoločnosť 

a názoroch na človeka. V ľuďoch je treba hľadať zdroj psychickej sily aj zmysel ich života.  

 

Individuálny potenciál z hľadiska edukácie človeka 

  V edukácii dospelých nie je podstatné vysvetľovať implicitu individuálneho 

potenciálu (čo je úloha psychológie), ale poznať explicitu individuálneho potenciálu (čo je 

úloha edukácie). 

  V kontexte edukácie ľudí  príslušných odborníkov zaujíma uskutočnenie 

individuálneho potenciálu človeka a  rozvoj tohto potenciálu v procese edukácie.  

Individuálny potenciál vymedzuje A.Tokárová (1997, s.19) nasledovne: „pojem ľudský 

(individuálny, osobný) potenciál vyjadruje funkčnú hodnotu ľudského jedinca v socio-

kultúrnych vzťahoch, t.j. existenciu vlastností, ktoré môžu byť nejakým spôsobom rozvinuté 

a spoločensky využité.“ Individuálny potenciál je podľa nás (M.Machalová, 2014) 

komplexnou dispozíciou osoby determinovanou genotypom a je tiež psychickou spôsobilosťou 

(pripravenosťou a pohotovosťou) človeka, ktorú nadobudol v procese socializácie, 

personalizácie, enkulturácie. 

  V našich publikáciách sme bližšie vymedzovali Individuálny potenciál je zjednotením 

jedinečných dispozícií a spôsobilostí človeka k určitému spôsobu a povahe prežívania  - tzn. 

myslenia, cítenia a k určitému spôsobu a povahe správania - tzn. prejavovania sa, konania:
76

 

                                                 
 

 



Pedagogika a andragogika  I. (vedy o výchove a vzdelávaní)  

 

271 

 

V individuálnom potenciáli sú zjednotené dva aspekty: Aspekt potenciality – vo forme celku 

dispozícií (genotyp). 

Aspekt realizácie – vo forme celku psychickej spôsobilosti (fenotyp). 

Jedinečné psychické dispozície človeka, ktoré  sú prostredníctvom jeho učenia sa,  po celý 

život, premieňané   na konkrétne psychické vlastnosti, podmieňujú a určujú to: čo  osoba 

dokáže a zvládne – čo  závisí od schopností človeka; čo osoba  prežíva a ako prežíva – čo 

závisí od emócií človeka; čo  osoba chce a o čo sa usiluje – čo závisí od potrieb a motívov 

človeka (M.Machalová, 2004, 2010, 2012, 2013, 2014, 2018). 

 

Sociálna edukácia dospelých
 
a rozvoj systémovej spôsobilosti k žitiu 

  Človek v primeraných podmienkach disponuje po celý svoj  život schopnosťou 

zdokonaľovať sa psychicky a meniť svoje správanie. Psychologicky ide o prirodzený proces 

dosahovania celostnosti osoby. Jedinec má tendenciu k sebariadeniu a sebauvedomeniu. Je 

otázkou, ako zmysluplne ľuďom zdôvodniť, prečo je potrebné aby sa naučili učiť sa, 

a neodnaučili učiť sa a doviesť ich k pochopeniu, že jediné čo môžu v sociálnom ohrození 

a to bez akéhokoľvek obmedzenia použiť, sú ich vlastné schopnosti. Význam edukačnej 

sociálnej práce sa vyvodzuje od rozvoja spôsobilosti ľudí k žitiu, ktorú sme ako systémovú 

zastrešujúcu spôsobilosť nazvali „životaschopnosťou.“ (M.Machalová, 2014, s.72-73).  

Spôsobilosť ľudí k žitiu – „životaschopnosť“ integruje v jednom celku  tieto schopnosti: 

Schopnosť socializovať sa – v sociálnom mikroprostredí a v sociálnom makroprostredí:  učiť 

sa spôsobom nadobúdania sociálnej skúsenosti. 

Schopnosť identifikovať sa – sociálne, psychologicky, kultúrne: učiť sa identifikovaním sa 

s niekým, s niečím v sociálnom prostredí.  

Schopnosť adaptovať sa v sociálnom prostredí. 

Schopnosť integrovať sa -  byť psychicky, sociálne a duchovne integrovaným človekom: ako 

člen/členka sociálnych skupín. 

Schopnosť identifikovať a realizovať svoj psychický a sociálny potenciál:  k skvalitneniu 

svojho žitia. 

Spôsobilosť identifikovať a rešpektovať vlastné možnosti, limity a obmedzenia osobného 

rozvoja:  v rámci sociálnych skupín a sociálnych vzťahov. 

Schopnosť k celoživotnému procesu psychického a duchovného rozvoja, to znamená rast, 

vývin, rozvoj individuálneho psychického potenciálu: v záujme celoživotného procesu 

dosahovania duchovnej, psychickej a sociálnej zrelosti čiže psychickej dospelosti 

a vyspelosti. 

  Zmysel sociálnej edukácie dospelých  spočíva v utváraní rozumovej, emocionálnej, 

motivačnej, hodnotovej a sociálnej pripravenosti dospelých osôb k vyhodnoteniu životnej 

reality a k optimálnemu rozhodovaniu sa a konaniu. Zmysel edukácie dospelých  spočíva v 

podporovaní ľudí v tom, aby adekvátne posúdili sociálnu situáciu  a problém a  konali  

konštruktívne, s úmyslom  zvládnuť  záťažovú životnú situáciu a  pritom si, pokiaľ sa dá,  

zachovali zdravie (M.Machalová, 2014 a inde). Sociálna funkcia edukačných aktivít 

(výchovných, vzdelávacích, poradenských aktivít) sa odvíja od toho, že  tieto aktivity sú 

prostriedkom  edukačnej sociálnej pomoci ľuďom v sociálnom znevýhodnení a ohrození. 

Všeobecným cieľom sociálnej  edukácie dospelých  je sociálna adaptácia a  integrácia 

osobnosti, to znamená -   sociálne prežitie a kontinuita vývinu a rozvoja  osobnosti v rámci 

sociálnych skupín, sociálnych vzťahov a sociálnej komunikácie.  

Psychologickým cieľom edukácie dospelých je utvárať a podporiť  integritu osobnosti, 

dospelých, to znamená -  psychickú integritu, sebaobraz, hodnoty, svetonázor, sociálnu 

integritu, životný štýl  jednotlivých osôb. Obsahmi sociálnej edukácie sa má formovať 

pripravenosť ľudí pre život v náročných sociálnych podmienkach života, ktorú  vyjadríme 

takto: byť vnímavým človekom – premýšľať a pochopiť  dianie v sociálnom okolí – odlišovať 
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čo je pre ich život škodlivé a čo ich životu prospieva – poznanie vedieť uplatniť v životných 

úlohách a situáciách  – konať vedome a zodpovedne – byť v žití disciplinovaný - pretvárať a 

 tvoriť sociálne prostredie  – mať svedomie a rešpektovať vyššie princípy života  a životné 

hodnoty (M.Machalová, 2004, 2010, 2012, 2013, 2014, 2018). 

 

Čo je to byť disciplinovaným človekom v situácii výziev života ? 

  Psychologický problém ľudí dneška, je dominancia a prevaha kontroly nad disciplínou 

v živote. Čo znamená zvýraznenú  kontrolu vlastného  myslenia, konania, správania sa, 

komunikácie,  vlastných sociálnych vzťahov, ale rovnako tak i kontrolu druhých osôb. Treba 

si uvedomiť, že disciplína je základom pripravenosti ľudí pre život.  

  V nasledujúcom texte sa pokúsime voľne pretlmočiť  a zdôrazniť  na základe nášho 

pochopenia, myšlienky  mysliteľa Osho  (2007, s.203-205):  Disciplína   nemá nič spoločného 

s kontrolou. Medzi kontrolou a disciplínou je rozdiel. Kontrola vychádza z ega, je 

manipuláciou so sebou samým a s druhými ľuďmi, zatiaľ čo disciplína je pochopením samého 

seba. Disciplína je spontánna, kontrola je určitý druh potlačovania. Disciplína vyžaduje  od 

človeka to, aby  pochopil a stal sa vedomý a vedome sa  rozhodoval a konal.  Disciplína 

 vedie človeka k celistvosti, pretože ak človek situáciu  pochopí koná v zhode s pochopením.  

Nie je treba ho kontrolovať. Kontrola zväzuje pretože je spojená  s tým  „čo by sa malo“ a čo 

by sa nemalo“. Ľudia sú  v mnohom v zajatí  nadužívanej kontroly, ako keby nemali vlastnú 

myseľ a cítenie a nežili vlastný život. Avšak disciplinovanú myseľ nie je treba kontrolovať. 

Človek si je vedomý ako a čo má konať.  Pochopenie je spojené s citlivým reagovaním na 

dynamiku  života a mnohé jeho premeny. Človek, ktorý má  nad sebou kontrolu nemá  víziu 

života, nie je voči životu citlivý. Nedisciplinovaná myseľ však kontrolu potrebuje, pretože 

nedisciplinovaná myseľ je vlastná nevedomému človeku, myseľ  nemôže  veriť sama sebe, 

lebo nechápe čo sa deje,   nedokáže sa ovládať, osoba nezvláda sama seba a potrebuje nejakú 

kontrolu zvonka.  Človek sa obáva samého seba čo povie, čo vykoná, ako sa rozhodne, ako sa 

bude  správať. Človek má byť disciplinovaným a nemá sa snažiť mať všetko pod kontrolou. 

Jeho jediným zákonom žitia by malo byť pochopenie života a seba samého v ňom. Lenže život 

pod kontrolou je pohodlný a bezpečný, ľudia sa nemusia spoliehať sami na seba, nemusia sa 

trápiť problémami, môžu pred nimi utiecť, dožadovať sa pomoci zvonka. Na druhej strane, 

život s pochopením je život sprevádzaný nebezpečenstvom. Človek žije podľa svojho 

najlepšieho vedomia a svedomia, podľa svojej mysle, srdca a svojich pocitov. Človek sa musí 

spoliehať sám na seba. Ak sa  ľudia snažia utiecť pred nejakým problémom a nechcú čeliť 

situácii, ničia si tým vlastný život, zahodia  jednu  a ďalšie a ďalšie príležitosti k tomu, aby 

ľudsky dospeli a psychicky dozreli.  

 

Čo je to byť zodpovedným človekom v situácii výziev života? 

  „Tí, ktorí utekajú pred svetom a spoločnosťou... odmietajú niesť zodpovednosť, ale 

zároveň nechápu, že ak odmietnu zodpovednosť, odmietnu i slobodu. Čím viac milujete 

slobodu, tým viac ste pripravení prijať zodpovednosť. Žiť mimo svet,...mimo spoločnosť 

neprináša možnosť prijímať zodpovednosť...všetko, čo sa učíme, učíme sa tým, že prijímame 

určitú zodpovednosť.“(OSHO, 2007, s. 209.) Človek môže konať dvomi spôsobmi: jedným je 

reakcia, druhým je odozva. Reakcia je mechanická. Odozva vychádza z vedomia, z 

uvedomovania si prítomného okamihu. Odozva je dôležitá zásada rastu osobnosti. Osobnosť 

sa neriadi nijakými pokynmi zvonka, riadi sa len svojim vedomím. Rast (rozvoj) vyžaduje 

situáciu, v ktorej osoba niečomu  čelí, stretáva sa s niečím, prijíma výzvy k neseniu 

zodpovednosti. ... Ak  osoba odpovedá odozvou koná vedome, ak odpovedá reakciou  koná 

nevedome, iba mechanicky reaguje na podnet zvonka. Preto sa dá s konaním nevedomého 

človeka ľahko manipulovať. (OSHO, 2007, s. 209. Psychicky dospelý (vyspelý) človek 

odpovedá odozvou nie reakciou. Odozvou a vyrovnaním sa so životom  dosahuje 
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sebauvedomenie. „Iba to, čo prežijeme a precítime vo všetkých obmenách, sme schopní 

dokonale pochopiť. Pre svoju cestu máme dokonalú výzbroj, spočívajúcu v schopnostiach, 

ktoré máme v sebe.“ (OSHO, 2007, s.209.) 

Vedomý človek je  pre okolie nepredvídateľný -  na podnety nereaguje, ale odpovedá 

vedomou odozvou. Preto ho nemožno  manipulovať,  robí v danej chvíli iba  to, čo  je podľa 

jeho vedomého pohľadu príhodné. Nevedomý človek je predvídateľný a dá sa ľahko ovládať. 

Môžete ho primäť, aby niečo urobil, niečo povedal, dokonca aj to, čo nechcel urobiť a čo 

nechcel  povedať. Preto ho  možno manipulovať, lebo robí v danej chvíli to, čo sa od neho 

žiada, na podnet reaguje. (OSHO, 2007, s. 213.) 

Individualizačný proces  v  sociálnej edukácii pre žitie 

  Tvrdíme (M.Machalová, 2014, s. 73), že“ individualizačný proces je proces učenia sa, 

ktorého výsledkom je rozšírenie si vedomia o svojej osobe; utvárania vlastnej identity 

osoby; psychická autonómia osoby; celistvosť a integrita  duchovného, psychického, 

sociálneho rozmeru osoby. Učenie sa je interiorizácia (zvnútornenie). Učí sa celá ľudská 

bytosť a teda učenie sa je živý a tvorivý proces Interiorizáciu možno chápať ako komplexný 

proces tvorby, v ktorom sa rozvíjajú a prejavujú uvedomené i neuvedomené aspekty psychiky 

človeka. Interiorizácia je proces učenia sa, na ktorom participujú kognitívne (poznávacie) 

schopnosti, temperament, vlastnosti osobnosti, motivácia, hodnotová orientácia človeka. 

Interiorizácia je psychickým mechanizmom, ktorým sa utvára osobnostná (personálna) 

identita, sociálna identita a kultúrna identita človeka“. 

 

Slová na záver 

„Poznaj sám seba“ (Socrates), alebo Čo zohľadniť v sociálnej edukácii ľudí? 

Zvýšený záujem o vnútorné hľadanie je „nepochybne jednou z mála nádejných ciest pre náš 

trpiaci a ohrozený svet.“ (S. Grof,1992, s.217.) Pokiaľ sa po nej pôjde ďalej, vnútorná 

transformácia ľudstva by  mohla byť hlavnou silou, ktorá môže zmeniť súčasný svet 

myslenia, hodnôt a konania ľudí. Vývoj vedomia  „je pravdepodobne kritickou podmienkou 

pre zachovanie života na tejto planéte.“ (Tamtiež, s. 2018.) 

My iba dodáme , že  dospelým ľuďom je potrebné poskytnúť také  programy sociálnej 

edukácie, ktoré sú školou vedomia a podporujú rozvoj individuálneho potenciálu. Podporiť 

ľudí v tom, aby si uvedomili, aké poznanie je pre ich žitie nevyhnutné (ako prežiť) a aké 

poznanie je pre nich hodnotné (ako žiť).  V dnešku už nemožno hazardovať s tým, že  sa 

ignoruje masívny prístup ľudí k informáciám a ich masové používanie bez akéhokoľvek 

zhodnocovania vplyvu týchto podnetov na duchovné, psychické a somatické  zdravie ľudí 

a jednotlivých osôb zvlášť. 
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Resumé 

In this paper we highlight the educational social help, which is to be effective procedure and 

instrument of raising and development of systemic capability of people to live. 

Justify the need for a strong entry practical social help in the interest of the spiritual, 

psychological and social active adaptation and socialization and rehabilitation of living forces 

people today. 
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Niektoré výsledky výskumu výchovy a vzdelávania dospelých na Slovensku 

v období ČSR (1918 – 1938) 
 

 

Eduard Lukáč, Katarína Mayer, Martina Lenhardtová 

 

 

Anotácia: V roku 2019 bol na Katedre andragogiky FHPV PU v Prešove ukončený 

výskumný projekt VEGA 1/0303/17 s názvom „Výchova a vzdelávanie dospelých na 

Slovensku v podmienkach existencie ČSR (1918 - 1938)“. Symbolicky to bolo práve v roku, 

kedy sme si mali možnosť pripomenúť 100. výročie prijatia prvých osvetových legislatívnych 

opatrení vzťahujúcich sa k vzdelávaniu dospelých v medzivojnovej ČSR. V príspevku sa 

jednotliví autori, ktorí boli aj riešiteľmi uvedeného projektu, zamerali na prezentovanie 

vybraných výsledkov dokumentujúcich legislatívne opatrenia, inštitucionálne, organizačné 

a personálne zabezpečenie smerujúce k vytváraniu novodobej podoby edukácie dospelých na 

Slovensku v danom období. 

 

Kľúčové slová: dejiny výchovy a vzdelávania dospelých,  Osvetový zväz pre Slovensko, Náš 

ľud - ľudovýchovný vestník pre Slovensko, Extenzia Univerzity Komenského, vzdelávanie 

žien, Karel Kálal, Alojz Zbaviteľ, Štefan Krčméry. 

 

 

Úvod 

  Vznikom Československej republiky sa jej obyvatelia stali príslušníkmi nového 

štátneho útvaru, získali nové možnosti v oblasti práv a povinností občanov a v danom 

kontexte zohrávala významnú úlohu oblasť osvetového pôsobenia na dospelých. Pre spoločné 

riadenie edukačných aktivít boli zriadené centrálne štátne orgány – Ministerstvo školstva 

a národnej osvety v Prahe (MŠaNO) a neskôr i jeho pobočka v Bratislave - Referát MŠaNO, 

ktoré mali samostatné osvetové, resp. ľudovýchovné odbory (oddelenia). Pre tento účel boli 

prijímané osvetové zákony a nariadenia a tak sa popri dovtedy existujúcich osvetových 

snahách, ktorých základom bola dobrovoľná spolupráca jednotlivcov, spolkov a združení, 

začala sa rozvíjať aj štátom riadená ľudovýchovná a osvetová činnosť a politika 

prostredníctvom centrálnych inštitúcií, riadiacich štruktúr, jednotlivých foriem osvetového 

pôsobenia zameraných na cieľové skupiny dospelých. 

 

K niektorým výsledkom výskumu 

  Na základe nášho štúdia vyplýva, že najdôležitejšou osvetovou inštitúciou na 

Slovensku v danom období sa stal Osvetový zväz pre Slovensko, za ktorého dátum zriadenia 

môžeme považovať deň 15. november 1919, kedy sa konalo ustanovujúce valné 

zhromaždenie, ktoré zvolilo prvý riadny výbor Zväzu.
77

 Prvým predsedom výboru sa stal 

Karel Jelínek, ktorý pôsobil v Bratislave od roku 1919 ako školský inšpektor, od roku 1922 

ako zemský školský inšpektor na Slovensku a od r. 1930 bol na Referáte Ministerstva 

školstva a národnej osvety v Bratislave prednostom odboru s názvom Umenie, osveta 

a knižnice.
78

 

                                                 
77

 Väčšina autorov podľa nás mylne uvádza ako deň založenia Osvetového zväzu pre Slovensko dátum 15. 

september 1919, ako napr.: PASIAR, Š. - PAŠKA, P., 1969, s. 106; ZBAVITEĽ, A., 1928, s. 140; GALLO, J. 

– ŠKODA, K., 1986, s. 214. a i. Dňa 15. septembra 1919 sa konala iba prípravná schôdza, na ktorej  bol 

zvolený prípravný výbor, ktorý mal za úlohu vypracovať jeho stanovy. 
78

 Okrem populárno-náučných prác napísal i osem dielov čítanky pre ľudové školy s názvom „U nás“ (1930 – 

1933) a je autorom práce „Podrobná učebná osnova pre slovenské školy“ (1930). V roku 1935 odišiel do 
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Už za rok svojej činnosti vykazoval Osvetový zväz pre Slovensko 50 prednášok, dve veľké 

oslavy historických dní, zájazd k hrobu Milana Rastislava Štefánika na Bradlo, 4 vychádzky, 

4 divadelné predstavenia, koncert, akadémiu, panychídu, 4 detské besiedky a mal spoluúčasť 

pri usporiadaní akcie „Slovenský máj“ (Zbaviteľ, 1928, s. 141.). Osvetový zväz pre 

Slovensko vykonával zároveň i funkciu Okresného osvetového zboru pre mesto Bratislava 

a bratislavský okres, postupne nadväzoval kontakty s inými okresnými osvetovými zbormi 

a miestnymi osvetovými komisiami. 

 

Tabuľka č. 1        Vybrané príklady aktivít Osvetového zväzu pre Slovensko 

 

Aktivita / Počet 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 

Prednášky
79

  50 20 15 19 64 55 54 

Oslavy historických dní 2 4  6 6 3 4 

Vychádzky 4       

Divadelné predstavenia 4 5   2 8  

Koncerty 1 5 6 6 22 13 12 

Akadémie 1 1   4   

Detské besiedky 4 2     10 

Panychídy 1    2   

Bábkové predstavenia - 17      

Výstavy kníh  2  1 1 1 1 

Filmové predstavenia      9 5 

(Zbaviteľ, 1928, s. 141 – 143.) 

 

K ďalším aktivitám týchto rokov môžeme priradiť napr.: zriadenie v Bratislave verejnej 

čitárne a knižnice Osvetového zväzu pre Slovensko (1921), účasť na prednáškach 

univerzitných extenzií, spolupráca pri ustanovení miestnych osvetových komisií a okresných 

osvetových zborov, usporadúvanie kurzov pre osvetových pracovníkov, osvetové školy 

s prednáškami, jeho pracovníci sa zúčastňovali na podujatiach iných organizácií. 

  Významnou aktivitou, ktorou Osvetový zväz ovplyvňoval vývoj osvetovej činnosti na 

Slovensku, bolo zvolávanie zjazdov osvetových pracovníkov Slovenska a Podkarpatskej Rusi, 

zameraných najmä na funkcionárov okresných osvetových zborov a miestnych osvetových 

komisií. Tieto zjazdy ponúkali osvetovým pracovníkom vypočuť si aktuálne teoretické 

východiská pre šírenie osvetovej činnosti, ako i praktické skúsenosti osvetových pracovníkov. 

Na záver rokovania zjazdov boli prijímané rezolúcie, ktoré mapovali aktuálny stav v oblasti 

ľudovýchovy a signalizovali kompetentným orgánom, najmä ministerstvu školstva a národnej 

osvety, nedostatky a problémy, ktoré bránili v efektívnej činnosti pracovníkom okresných 

osvetových zborov a miestnych osvetových komisií. 

  Už v júni 1931 sa pri Osvetovom zväze ustanovil odbor priateľov slovenskej literatúry 

pre mládež a v r. 1932 bol založený odbor pre školskú a mimoškolskú zrakovú výchovu, 

ktorý propagoval princíp názornosti v ľudovýchovnej a osvetovej činnosti. Ku koncu svojej 

existencie v rámci Osvetového zväzu pre Slovensko pôsobili nasledovné odbory, na čele 

ktorých boli metodici: - lútkový, - filmový a diapozitívny, - mimoškolskej výchovy mládeže, 

- prednáškový, - pre školský rozhlas, - priateľov literatúry pre mládež, - rádiový, - rekreačný, 

- umelecký, - školskej a ľudovej zrakovej výchovy (Kraus, 1936, s. 72). Zväz spolupracoval 

                                                                                      
dôchodku a presťahoval sa do Prahy. 

79
 Vyjadrený je sumárny počet prednášok, t.j. všeobecno-vzdelávacie, odborné, samostatné, v rámci osvetových 

škôl, pre iné inštitúcie v Bratislave a mimo nej. 
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s vyše 81 okresnými osvetovými zbormi a miestnymi osvetovými komisiami, ako 

i s významnými osobnosťami  spoločenského a kultúrneho života.  

  Významným počinom v histórii osvetového pôsobenia na Slovensku bolo kreovanie 

a publikovanie časopisu „Náš ľud – ľudovýchovný vestník pre Slovensko“, ktorý vychádzal 

pod gesciou Osvetového zväzu pre Slovensko, v rokoch 1927/1928 až 1937/1938. Periodikum 

počas desaťročnej existencie každoročne vydávalo 10 čísiel s mesačným nákladom 2200 až 

3000 výtlačkov.  

  Primárnym cieľom časopisu bolo dôkladne mapovať  a publikovať nielen všetky 

významné aktivity ľudovýchovnej a osvetovej činnosti, ale aj vnímanie, podnety a návrhy 

popredných osobností za účelom skvalitnenia ľudovýchovnej činnosti. „Náš ľud“ uverejňoval 

teoretické články, metodické príručky o ľudovýchovnej činnosti, informoval o zjazdoch 

ľudovýchovných pracovníkov a z nich vyplývajúcich rezolúcií, zaoberal sa knižničnými 

kurzami, prednáškami, pravidlami  ľudovýchovy. Obsahoval pravidelné rubriky, ako 

knižnice, praktické pokyny, obežníky školského referátu a referátu MŠaNO, historické 

kalendáre, redakčné a iné správy o ľudovýchovnej vzdelanosti, upozorňoval na všetky časové 

povinnosti OOS, MOS a MOK
80

. Prezentoval návrhy programov význačnejších besiedok 

a akadémií, posudky nových ľudovýchovných publikácií, redakčné a iné správy o činnosti 

jednotlivých OOS a MOK. Ďalej sa fokusoval na rôzne ľudovýchovné kurzy zacielené na 

osvojenie si najzakladanejších poznatkov z praktického života. V neposlednej rade uvádzal 

rôzne aktivity ľudovýchovnej činnosti a ich význam, organizovanie rôznych slávností, 

filmových a divadelných predstavení, akadémií, koncertov, výstav a iných dôležitých 

výchovnovzdelávacích podujatí.  

  Cieľom časopisu bolo vychovávať a vzdelávať slovenský ľud, poskytovať mu rady, 

skúsenosti, podnety a úvahy smerujúce najmä k prebudeniu jeho povedomia, zorientovaniu ho 

pri praktických činnostiach vo všetkých oblastiach každodenného života a formovaniu 

osobnosti slovenského človeka po každej stránke. Na základe obsahu jednotlivých ročníkov 

časopisu možno  analyzovať vývin a rozvoj ľudovýchovného pôsobenia na Slovensku. 

V oblasti edukácie dospelých zohrala významnú pozíciu Extenzia Univerzity Komenského 

(EUK), pri ktorej kreovaní hrali významnú úlohu skúsenosti z Veľkej Británie
81

, vzor 

Viedenskej univerzity, no najmä činnosti extenzií pri univerzitných ustanovizniach v Prahe 

a v Brne. Praktickým podnetom boli aj prednášky Extenzie pražských vysokých škôl 

usporiadaných v 4. – 16. júna 1921 v Bratislave pre učiteľov meštianskych a obecných škôl, 

čo boli fakticky prvé kurzy z odborov filozofickej fakulty konané v Bratislave. V prednáškach 

tohto charakteru následne pokračovali i samotní pedagógovia UK v Bratislave a väčšinou boli 

prezentované v univerzitnej aule. 

  Zlomovým momentom pre založenie EUK bol príchod prof. M. Weingarta na 

Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v r. 1921, ktorý využíval svoje 

skúsenosti s osvetovou prácou a s predchádzajúcim pôsobením sekretára Výboru pro pořádání 

lidových přednášek českých vysokých škol pražských. Ako sám spomínal: „Od počátků 

university Komenského bylo jasné, že důležitou součástkou její činnosti musí být také činnost 

extensní: neomezovati učitelskou a výchovnou činnost profesorů a docentů jenom na interní 

                                                 
80

 OOS, MOS, MOK – OOS (Okresný osvetový sbor), MOS (Mestský osvetový sbor) a MOK (Miestna osvetová 

komisia) sú výkonné orgány ľudovýchovnej práce. Ich úlohy a činnosť sú určené jednak § I zák. č. 67/1919 a 

jednak k nemu určenými inštrukciami MŠaNO -  pre Česko, zo dňa 22.IV.1919, č. 13.878 a pre Slovensko, 

zo   dňa14.VII.1920, č. 28.480/3554. Ich ideová  zameranosť je vymedzená výnosom MŠaNO z 19.XII. 

1919, čís.  61.977 (Jelínek 1936, s. 18 – 19). Podrobnejšie pojednáva o MOK výnos MŠaNO, zo dňa 26.VI. 

1926, čís. 287- V. (Zbaviteľ 1932, s. 58). 
81

 Priekopníkom zapojenia univerzít do vzdelávania dospelých bol James Stuart (1843 – 1913), ktorý po 

praktických skúsenostiach, získaných z prednášok pre dospelých v r. 1867 – 1868, rozpracoval a v praxi 

prvýkrát realizoval ideu univerzitnej extenzie, novej formy vzdelávania dospelých, v r. 1873 na Univerzite 

v Cambridge s názvom University extension. 



Pedagogika a andragogika  I. (vedy o výchove a vzdelávaní)  

 

278 

 

přednášky a cvičení pro vlastní posluchačstvo, nýbrž doplniti tuto první povinnost také 

kulturní, výchovnou prací mezi širšími vrstvami inteligence na Slovensku.“ (Meško, 2014, s. 

48). 

M. Weingart následne vytvoril návrh na zriadenie bratislavskej extenzie, ktorý vo februári 

1922 podal na všetky fakulty univerzity a v ňom uviedol 3 hlavné body pre jej založenie: 

1. „Extensní činnost nemůže sa zahájiti ihned; ustavení extense, schválení stanov a zahajovací 

práce si vyžadují určiteého stadia přípravného. 

2. Kdyby se založením bratislavské extense bylo otáleno, mohlo by se státi, že vhodnou 

přednáškovou půdu na Slovensku a v přilehlých krajích by pro sebe získala některá jiná 

přednášková organisace. 

3. Ačkoli se dosud o zřízení bratislavské extense nejednalo, bylo v rozpočtu Ministerstva š. 

a n. o. na rok 1922 na ní pamatováno.“ (Weingart, 1925, s. 212-213) 

Schválenie návrhu prebehlo na všetkých fakultách bez problémov a následne bol zvolený 

prípravný výbor, ktorý okrem iného schválil Weingartom vypracované Stanovy EUK, 

odobrené i ostatými akademickými orgánmi a nakoniec i samotným ministerstvom. V jej 

prvých paragrafoch uvádza: 

§ 1. 

„Extense University Komenského je lidovýchovná instituce university Komenského 

v Bratislavě, která pečuje o lidové přednášky, nezahrnuté v úředních seznamech universitních 

čtení, za tím účelem, aby se povzneslo vědecké vzdělání těch širších vrstev, jimž akademická 

studia přístupná nejsou. 

§ 2. 

Předmětem lidových přednášek extensních, konaných buď v souvislých řadách (kursech nebo 

cyklech) nebo i jednotlivě, jsou všecky obory vědní, pokud se hodí k lidovým výkladům. 

Zvláštní pozornost se věnuje duševním potřebám doby, národa a státu československého. 

Vyloučeny jsou přednášky k účelům stranicko-agitačním.“ (Věstník, 1923, s. 436) 

Po schválení stanove začala bratislavská extenzia svoju činnosť pod vedením 1. marca 1923 a 

na jej čele bol Výbor pre usporadúvanie ľudových prednášok Univerzity Komenského. 

ktorého Prvým predsedom Výboru sa stal prof. M. Weingart a prvými členmi Výboru boli 

profesori B. Tomsa a V. Vážný (za právnickú fakultu), M. Netoušek a B. Polák (za lekársku 

fakultu) a D. Orel a M. Weingart (za filozofickú fakultu) a rektor J. Hanuš. Prednášková 

činnosť EUK sa začala v marci 1923 prof. S. Kostlivým na tému „O první pomoci“.  

 

Tab. č. 2  Počet prednášok EUK od jej založenia do konca r. 1923/1924 

 

Mesto Počet Mesto Počet Mesto Počet 

Bratislava 167 Nitra 10 Trenčín 3 

Žilina 2 T. Sv. Martin 3 Kremnica 4 

Zvolen 2 B. Bystrica 2 Námestovo 1 

Sereď 1 Košice 2 Prešov 2 

Sp. N. Ves 3 Bardejov 2 Levoča 4 

Kežmarok 3 Poprad 2 Viedeň 6 

(Weingart, 1925, s. 220) 

 

Činnosť bratislavskej extenzie mala podobu jednotlivých prednášok a pravidelných kurzov, 

pričom každý kurz pozostával zo šiestich prednášok. Extenzia pôsobila nielen v Bratislave, 

ale jej prednášky si mali možnosť vypočuť i dospelí v iných mestách a obciach Slovenska. 

„Stalo se zvykem, že profesoři na svých extensních cestách se neomezuji na přednášku, nýbrž 

kromě přednášky také navazují přátelské rozhovory a debaty o aktuálních otázkách 

s představiteli místní inteligence. Tyto rozhovory a porady mívají někdy ještě větší význam 
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nežli přednáška sama.“ (Weingart, 1925, s. 215) 

  Prednášky sa konali v divadelných sálach, resp. v kinosálach, alebo v dvoranách 

župných domov, radničných priestoroch, ako aj v na stredných školách a patronát nad ich 

organizáciou zvyčajne preberali miestne kultúrne inštitúcie, prevažne miestne odbory Matice 

slovenskej. V niektorých mestách sa dokonca vytvorila tradícia pravidelných prednášok 

v zimnom období, ktoré mali aj svoje ustálené obecenstvo. Osobitným pôsobiskom 

bratislavskej extenzie sa stala Viedeň, kde pomocnú ruku pri organizovaní prednášok podal 

Akademický spolok vo Viedni. Išlo ročne o 4 – 5 prednášok, ktoré sa konali v sále Slovanskej 

besedy. 

 Okrem prednáškovej činnosti začala bratislavská extenzia, ako prvá zo všetkých 

extenzií v ČSR, t. j. v Prahe, v Brne, v Bratislave, orientovať svoju pozornosť aj na 

publikačnú činnosť. Podnet k tejto aktivite podal profesor R. Horna a pod jeho vedením 

začala v r. 1924 vychádzať  edícia s názvom „Sbírka přednášek a rozprav Extense university 

Komenského“, vydávaná nákladom firmy Academia v Bratislave. Edícia mala za cieľ 

„přinášeti studie a knihy o aktuálních problémech našeho státu, národa československého 

a všeho Slovanstva, ve zpracování přístupném širším kruhům vzdělaného čtenářstva. (Zpráva 

odstupujíciho rektora, 1927, s. 13) 

 Vzájomná obsahová i organizačná koordinácia troch univerzitných extenzií -  v Prahe, 

Brne a v Bratislave, viedla nakoniec k ich splynutiu a dňa 1. júna 1926 vytvorili spoločnú 

inštitúciu s názvom Extenzia československých vysokých škôl v Československej republike. 

Stanovy Extenzie, ktoré boli schválené Ministerstvom školstva a národnej osvety 16. júna 

1926, č.j. 51.063/24-IV, určili hlavnú úlohu: „Poskytovať všetkým vrstvám obyvateľstva 

príležitosť získavať vzdelanie a prehlbovať ho na vedeckom základe, aby bolo docielené 

duševné a mravné povznesenie československého ľudu. Túto úlohu plní Extenzia tým, že 

poskytuje širokým vrstvám: 

a) všeobecné vzdelanie, 

b) odborné vzdelanie, 

c) kritické vzdelanie, 

ktoré má viesť poslucháčov k schopnosti samostatne a kriticky myslieť. Zvláštny dôraz kladie 

Extenzia na to, aby bola v najtesnejšom styku so súčasnými duchovnými prúdmi doby, 

snažiac sa vo svojej činnosti vychádzať v ústrety všetkým potrebám osobného, národného 

a štátneho života .“ (Horna, Opravil a Paulová, 1928, s. 32.) Podujatia extenzií boli verejne 

prístupné, za malý režijný poplatok, zúčastniť sa ich mohol každý bez zvláštneho dokladu o 

predchádzajúcom vzdelaní. 

  Na základe dohody začala vychádzať nová edícia s názvom „Extense 

československých vysokých škôl v republice Československé. Sbírka přednášek a rozprav. 

Vydávaná s podporou Ministerstva školství a národní osvěty.“ Edícia sa členila na 3 rady: 

Řada I. Extense pražských vysokých škol. 

Řada II. Extense vysokých škol brněnských. 

Řada III. Extense University Komenského v Bratislavě. 

 

Tab. č. 3   Publikácie EUK v edícii „Extense čsl. vysokých škôl v republice Československé“ 

 

Autor Rok Názov Počet s. Č. 

zv. 

Kolář, A. 1929 Vtah evropské kultury k antice.  272 s. 1. 

Kopal, J. 1930 Romain Rolland. 97 s. 2. 

Kuklová-Štúrová, B. 1931 Nakažlivé choroby. 60 s. 3. 

Eisner, 1932 Děvín u Bratislavy. 13 s. 4. 

Kopal, J. 1934 O válečnéme románě francouzském. 66 s. 5. 
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Křivý, M. 1934 Desať kapitol o chorobách nervových a 

duševných pre každého. 

96 s. 6. 

Knappek, Ľ. - Eisner, 

J. - Ondrouch, V. 

1935 Několik přednášek z dějin Slovenska. 

I. 

97 s. 7. 

Kolář, A. 1936 Demokracie antická a moderní. 119 s. 8. 

Kopal, J. 1937 George Sandová a Božena Němcová. 26 s. 9. 

Buben, V. 1938 Studie o moderní franštině. 114 s. 10. 

(zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Aj keď bola hlavnou náplňou spoločnej Extenzie prednášková činnosť, resp. vydávanie 

prednášok a štúdií, jej členovia zabezpečovali i kurzy pre učiteľov, odborné semináre, 

pripravovali výstavy, organizovali vychádzky. 

Krízové roky viedli k obmedzeniu finančných prostriedkov pre činnosť, extenzií, k 

zredukovaniu možností publikovania a Výbor EUK bol nútený odmietať žiadosti rôznych 

ľudovýchovných združení o vykonávanie osvetových prednášok. EUK pokračovala vo svojej 

činnosti aj v po zániku medzivojnovej ČSR. „Extenzia Univerzity Komenského v Bratislave 

počas buržoáznej ČSR potvrdila, že jej založenie bolo dobre premysleným činom, ktorý 

viedol ku kultúrnemu a sociálnemu povzneseniu Slovenska.“ (Mátej, 1976, s. 351.) 

Ministerstvo školstva a národnej osvety v Prahe Výnosom č. 112.234, zo dňa 10. októbra 

1924, reflektovalo stále silnejšiu potrebu vyššej a prenikavejšej vzdelanosti žien a odporučilo  

osvetovým zborom a miestnym osvetovým komisiám sústavné usporadúvanie vzdelávacích 

kurzov, tzv. náukobehov, pre široký okruh žien. Kurzy sa realizovali v teoretickej ako 

i praktickej rovine, po formálnej stránke boli s rôznou dĺžkou a intenzitou trvania. Ich učebné 

osnovy a obsah boli determinované rozdielnosťou vzdelanostnej úrovne žien v jednotlivých 

regiónoch. Najvýznamnejšími inštitúciami primárne venujúcimi sa vzdelávaniu žien 

prostredníctvom šírenia osvetovej činnosti boli: Osvetový zväz pre Slovensko, Živena, Ústav 

 M. R. Štefánika, Vyššia škola ľudová SUS a Slovenská ovocinárska spoločnosť.  

Na základe výnosu MŠaNO sa začali realizovať kurzy podporované Osvetovým zväzom pre 

Slovensko v Bratislave, zamerané na prebudenie záujmu o verejný, občiansky a hospodársky 

život, o sebavzdelávanie a domáce hospodárstvo vo vzťahu k verejným záujmom.  Pilotný 

kurz bol programovo rozsiahly, a preto bolo prijaté uznesenie, aby bol rozdelený do viacerých 

kurzov. Súčasne bolo navrhnuté, aby bol testovaný vzdelávací program prispôsobený pre 

vidiek a  malé mestečká. Po jeho evalvácii bolo odporúčané jeho prehodnotenie a prípadná 

korekcia. Bazálnu úroveň pilotného kurzu tvoril najmenší kurz, ktorý pozostával z 24 hodín, 

každá hodina bola rozdelená na prednášku a rozpravu (Vzdelávajúce kurzy pre ženy). 

Pod záštitou Osvetového zväzu pre Slovensko sa uskutočnil  i v Trnave 29. novembra 1928 

osem hodinový ľudovýchovný kurz, tzv. náukobeh, s názvom „O výchove slovenskej ženy“, 

ktorý bol určený pre 82 učiteliek školského inšpektorátu, 24 kandidátok IV. ročníka 

učiteľského ústavu a 22 chovaniek rodinnej školy z Trnavy. Kurz sa zameral na možnosti 

a význam ľudovýchovnej práce slovenských učiteliek na vidieku  získaním záujmu 

vidieckych dievčat a žien o vzdelanie, a to prostredníctvom čajových besiedok (Činnosť OOS 

na Slovensku roku 1930).  

  Vyplývajúc z výnosu MŠaNO a za podpory jeho referátu bolo snahou Spolku 

slovenských žien Živena, v súčinnosti s Okresnými osvetovými zbormi, zakladanie 

odborných škôl pre ženské povolania po celom Slovensku, ktorých do roku 1927 bolo len 8, 

v roku 1927 sa jej pričinením založilo ďalších 12 škôl, ako verejné, mestské odborné školy 

pre ženské povolania. Súčasne Živena sa podieľala na organizovaní vzdelávacích kurzov pre 

ženy a dievčatá v rôznych mestách na Slovensku, ktorých organizačný štatút a učebné osnovy 

schválilo MŠaNO výnosom č.j. 155.555-III/26, zo dňa 10. novembra 1927, opätovne v apríli 

1928. Kurzy sa realizovali v zimnom období, s rôznou intenzitou a trvaním (2 – 6 týždňov), 
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čo reflektovalo miestne pomery (Šimková, 1930). Učebná osnova bola zameraná na Náuku o 

výžive a potravinách, hospodárne varenie s praktickými ukážkami, domáce práce, 

vychovávateľstvo, zamestnávanie detí, samovzdelávanie a zdravovedu.  

  Poslucháčkami boli ženy a dievčatá od 15 - tich rokov, počet účastníčok v jednom 

kurze bol 20 a viedli ich učiteľky Ústavu M. R. Štefánika, v odbore gazdinskom a sociálno-

zdravotnej školy. V tomto smere bola Živena veľmi aktívna – do apríla r. 1929 sa zrealizovali 

kurzy v 47 obciach s vyše 1200 účastníčkami. (Činnosť Okresných osvetových sborov v roku 

1928). 

Veľmi aktívnu a intenzívnu osvetovú činnosť v oblasti vzdelávania žien vyvíjal Ústav M. R. 

Štefánika v Turčianskom Sv. Martine. V rámci ústavu bola škola pre výchovu učiteliek 

rodinných škôl, sociálnych pracovníčok a organizované boli i ľudové kurzy pre ženy. Kurzy 

boli súčasťou škôl Ústavu M. R. Štefánika, ako ľudové kurzy krajinskej odbornej školy pre 

ženské povolania, typu dvojročnej školy pre sociálno-zdravotnú „pečlivosť“
82

. Náklady na 

kurzy spočiatku pokrývalo kuratórium krajinských škôl Ústavu Štefánikovho, neskôr od roku 

1930 boli dotované subvenciou z krajinského rozpočtu (Rôzne správy).  

Ľudové kurzy, ktorých účastníčkami boli ženy a dievčatá vo veku od 15-tich rokov, sa 

intenzívne začali organizovať v zimnom období roku 1927/28  a do roku 1934/35 sa ich 

zrealizovalo 1.232 s celkovým počtom účastníčok 20.553 (Hroboňová, 1935). 

Hlavným cieľom týchto kurzov bolo získanie potrebných vedomostí a schopností, a to z 

vedenia jednoduchej domácnosti alebo pre službu v nej so zameraním sa na rôzne praktické 

zručnosti; potravinárskej náuky; zvýšenia produktivity pestovania zeleniny, ovocia a iných 

druhov užitočných plodín; zdravovedy; hygieny; starostlivosti o dieťa s dôrazom na opateru 

nemluvniat; zlepšenia výživy; nevynímajúc predmety ako slovenčina, vlastiveda a občianska 

náuka (Ľudové kurzy pre ženy v šk. r. 1935/1936). 

V rámci vzdelávania žien na vidieku Vyššia škola ľudová SUS usporiadala pre sedliacke 

dievčatá niekoľko vzdelávacích náukobehov, ako napr. Kurz slobodného učenia 

sedliackeho (rok 1932). Prednosť pri prijímaní mali členky miestnych jednôt slovenského 

roľníckeho dorastu a dcéry sezónnych poľnohospodárskych robotníkov, pričom tento 

náukobeh sa javil ako najvhodnejší doplnok hospodárskych a rodinných odborných škôl 

(VI. náukobeh pre dievčatá).  

  V roku 1935 sa v Eberharte pri Bratislave riadneho XIX. náukobehu zúčastnilo 35 

dievčat zo Slovenska, ktoré mali spĺňať nasledovné podmienky: vek 16 – 25 rokov; školské 

vzdelanie vyššie ako z ľudovej školy; členstvo v dorastovom hnutí najmenej dva roky; 

bezúhonnosť a zaplatenie predpísaných poplatkov (XIX. riadny náukobeh vyššej školy 

ľudovej Slobodného učenia sedliackeho). V Eberharte sa opätovne organizoval riadny kurz 

vyššej školy ľudovej SUS pre vidiek aj v roku 1938. Prijatých bolo 32 poslucháčok, z toho 4 

z každej župnej jednotky slovenského roľníckeho dorastu, 2 z Juhoslávie, Poľska 

a Podkarpatskej Rusi a 1 z Čiech a Moravy. Kritériom prijatia bol vek najmenej 18 a najviac 

26 rokov; členstvo a funkcia v MJSRD
83

 aspoň 2 roky a odporúčanie ŽJSRD
84

; roľnícky 

pôvod; bezúhonnosť; členstvo v Slobodnom učení sedliackom (príspevok 12 Kč); vzdelanie 

vyššie ako ľudová škola (absolventi odborných hospodárskych škôl mali prednosť); 

zaplatenie internátnych poplatkov. 

  Kurzy Vyššej školy ľudovej SUS sa zameriavali na rôzne oblasti, ako všeobecná 

výchova, mravouka, zdravotníctvo, divadelníctvo, rečníctvo, poľnohospodárstvo, 

národohospodárstvo a sociológia, s dôrazom na politicko-výchovné pôsobenie (XXII. 

riadny kurz vyššej školy ľudovej SUS pre vonkov). 

                                                 
82

 Pečlivosť  - archaický výraz, ktorý znamená starostlivosť.  
83

 MJSRD – Miestna jednota slovenského roľníckeho dorastu. 
84

 ŽJSRD – Župná jednota slovenského roľníckeho dorastu. 
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Slovenská ovocinárska spoločnosť zriadila pre ženy a dievčatá v rôznych mestách na 

Slovensku množstvo kurzov spracovania a konzervovania ovocia a zeleniny. Usporadúvali sa 

prevažne počas letného obdobia, boli zamerané na získavanie praktických 

zručností, teoretických poznatkov bolo minimum. Prvý takýto kurz sa realizoval v Trenčíne, 

tak na Považí, neskôr pre veľkú popularitu aj na východnom Slovensku. V roku 1935 bolo 

v rôznych mestách  Slovenska usporiadaných od 10. júla do 6. septembra 13 kurzov, pričom 

vyučovací jazyk (slovenský, maďarský, nemecký) bol prispôsobený jazyku v danej oblasti. 

V roku 1935 zrealizovala spoločnosť výlučne pre roľnícke ženy a dievčatá špeciálny roľnícky 

kurz. Ďalšie kurzy roľníckeho zamerania usporadúvali aj iné inštitúcie, ako Zemedelská rada 

pre Slovensko vo Zvolene (5 kurzov), Štátna zemedelská škola v Eberharte (2 kurzy). 

  Z dôvodu neobyčajne veľkého záujmu o kurzy sa rozhodla Slovenská ovocinárska 

spoločnosť spolu so Štátnym výskumným ústavom ovocinársko-záhradníckym v Bratislave 

naprojektovať 6 až 12 denný špeciálny kurz pre učiteľky, ktoré by boli ochotné prevziať 

vedenie 2 - 3 denných kurzov vo svoje oblasti. V priebehu kurzov sa ženám a dievčatám 

odporúčala odborná literatúra, knihy a časopisy potrebné k zlepšeniu  domácnosti a 

skvalitneniu výživy a hygieny (Kurzy spracovania a konzervovania ovocia na Slovensku). 

V projekte sme sa ďalej zamerali na významné osobnosti, ktoré prispeli k rozvoju vzdelávania 

dospelých a osvetovej činnosti na Slovensku v medzivojnovom období. Pozornosť sme 

venovali Karlovi Kálalovi, Alojzovi Zbaviteľovi a Štefanovi Krčmérymu, vďaka ktorým sa 

začala do slovenskej osvety vnášať sústavnosť, rozpracovali sa formy a metodika práce s 

dospelými.  

  Karel Kálal  sa významne podieľal na rozvíjaní a upevňovaní česko-slovenských 

vzťahov. Propagoval česko-slovenskú vzájomnosť ako nevyhnutnú záchranu pred 

maďarizáciou a germanizáciou. Bol jedným z popredných predstaviteľov Českoslovanskej 

jednoty (Bakoš, 1996, s. 47) a luhačovických porád, iniciátor I. zjazdu priateľov Slovákov 

(Pavlík, 1984, s. 382).  

  V medzivojnovom období sa vo svojej tvorbe venoval najmä dejinám Slovenska. 

K jeho slovakofilským spisom sa radia náučné knihy: „Slovenská vlastivěda“ a „Přehled 

slovenských dejín“. K hlbšiemu štúdiu Slovenska slúži kniha: „Na krásném Slovensku“. 

Bol učiteľom a organizátorom ďalších českých vzdelancov, zanietených pre Slovákov, ktorí 

prichádzali na Slovensko ako napr. Alojz Zbaviteľ. 

  Alojz Zbaviteľ prišiel z Čiech na Slovensko v čase, keď po  poštátnení a odnárodnení 

škôl chýbali slovenskí učitelia.  Je autorom viacerých príručiek pre osvetových pracovníkov, 

ktoré zohrávali kľúčovú rolu pri  rozvoji osvety na Slovensku: „Ľudovýchovou k zaisteniu 

slobody“ (1928), „Uvedenie do rečníctva“ (1930), „Ľudová výchova na vidieku“ (1932), 

„Týždeň Štefánikových osláv – metodická príručka pre učiteľov národných škôl 

a poriadateľov Štefánikových osláv“ (1933), „Rečnícke prejavy k rôznym príležitostiam“ 

(1934), „Příspěvek k lidové výchově“ (1939).            

  Alojz Zbaviteľ patrí k priekopníkom ľudovýchovy na Slovensku. Zaslúžil sa 

o prehĺbenie československej vzájomnosti. Svoju pedagogickú činnosť spájal s kultúrnou, 

výchovnou a osvetovou prácou. Bol učiteľom a školským inšpektorom, kronikárom, 

múzejníkom, archivárom, tvorcom teoretických základov ľudovýchovy, zakladateľom 

sokolskej jednoty, zakladateľom miestnych osvetových komisií, organizátorom kurzov a 

zjazdov ľudovýchovných pracovníkov, rečníkom v košickom rozhlase, riaditeľom prvej 

celoštátnej mesačnej internátnej ľudovýchovnej školy a i. 

  Vznik Československej republiky znamenal výzvu pre národné a kultúrne 

napredovanie Slovákov. Medzi významných slovenských ľudovýchovných pracovníkov patril 

Štefan Krčméry, ktorý svojou aktívnou organizátorsko-kultúrnou činnosťou významnou 

mierou ovplyvnil nielen pôsobnosť Matice slovenskej, ale celej slovenskej kultúry. Písal 
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články, prednášal na konferenciách osvetových a knižničných pracovníkov, organizoval 

divadelníctvo a pod. (Bakoš, 1996, s. 169). 

  Názorovo sa exponoval v časoch, keď už nešlo o existenciu či neexistenciu národa, ale 

o jeho dôstojné bytie v štátoprávnom zväzku s českým národom (Tatár, 2015, s. 71). Bol 

jedným z ústredných  predstaviteľov Matice slovenskej,  ktorí zápasili o presadenie sa 

slovenskej národno-kultúrnej identity Matice slovenskej voči tlaku česko-slovenského štátu 

a jeho predstaviteľov, ktorí sa Maticu slovenskú už hneď po jej obnovení v roku 1919 

usilovali zaradiť do rámca štátnej koncepcie jednotného československého národa a jednotnej 

československej kultúry (Vašš, 2013, s. 104). Štefan Krčméry vychádzal z národno-

emancipačnej funkcie Matice slovenskej ako zo základu jej činnosti a usiloval sa rozvíjať 

slovenskú reč a kultúru ako základné atribúty slovenského národa. 

Bol spoluautorom návrhu stanov Matice slovenskej z roku 1919, ako tajomník Matice 

slovenskej ju riadil, viedol, usmerňoval aj vykonával takmer celú jej rôznorodú činnosť 

(Eliáš, 1974, s. 118), aj keď nemožno podceňovať Škultétyho prácu v správcovskej funkcii 

(Holéniová, 1973, s. 44). 

  Matica slovenská mala byť v jeho predstavách ústrednou slovenskou inštitúciou, a to 

rovnako vo vede i v osvete. Jej ústredné postavenie nemalo byť odvodené len z tradície, ale 

najmä z jej podielu na kultúrnom a vedeckom dianí (Holéniová, 1973, s. 46). Podľa 

Krčméryho mala byť Matica všenárodným osvetovým spolkom s programom zasahujúcim až 

do obcí (Eliáš, 1974, s. 120).  

 

Záver 

  Rôznorodá a bohatá činnosť Osvetového zväzu pre Slovensko podstatne prispela 

k tomu, že osvetová činnosť sa po prvýkrát v našich podmienkach začala realizovať 

systematicky, sústavne, so stabilným a vzdelaným personálnym zabezpečením, na postupne 

rozpracovávanej teoretickej báze. Jeho ideové východiská boli ovplyvňované myšlienkami 

hlasistov (V. Šrobár, P. Blah, D. Makovický, A. Škarvan) a prezidenta T. G. Masaryka, začo 

bol v predchádzajúcom období kritizovaný ako nástroj buržoáznej propagandy s idealistickou 

koncepciou. Neoceniteľným prínosom časopisu „Náš ľud“ v čase  vzniku prvej 

Československej republiky a jej jednotlivých inštitúcií umožňujúcich na Slovensku rozvoj 

vzdelávania, osvetovej činnosti a aktivizáciu občianskeho povedomia bolo, že popisoval 

a reflektoval problematiku vzdelávania žien na Slovensku, prostredníctvom šírenia 

ľudovýchovnej činnosti u pospolitého ľudu. Po vzniku prvej ČSR zohrali sociálne stimuly 

významnú úlohu pri rozvoji vzdelanosti a emancipácii žien a dievčat na Slovensku. Položili 

sa základy systematickejšieho vzdelávania širokých más prostredníctvom náukobehov, čo 

vyplývalo z naliehavej potreby zvýšenia ich spoločenského, hospodárskeho, národného 

a sociálneho povedomia.  

 Extenzii Univerzity Komenského, v porovnaní s ostatnými extenziami (Praha 

a Brno), patrí prvenstvo vo vydávaní prednášok a štúdií vo vlastnej edícii a úspešne sa 

zapojila i do práce spoločnej Extenzie československých vysokých škôl v Československej 

republike. Jej plodnú činnosť poznamenali krízové roky s nedostatkom financií, čo malo za 

následok postupné obmedzovanie prednáškovej a publikačnej činnosti a pri živote sa udržali 

len rozhlasové prednášky a výnimočné vystúpenia pred verejnosťou. EUK pokračovala vo 

svojej činnosti aj v po zániku medzivojnovej ČSR a zanikla po r. 1948, keď došlo 

k zjednotení a reorganizovaní inštitúcií pôsobiacich v oblasti edukácie dospelých. 

  Vzdelanci, ktorí sa dobrovoľne venovali osvetovej práci, sa usilovali o zvýšenie 

všeobecnej kultúrnej úrovne obyvateľstva, bojovali proti predsudkom, poverám, rôznym 

spoločenským neduhom, alkoholizmu a nestriedmemu životu, učili vidiecky ľud novému 

spôsobu života, starostlivosti o zdravie a hygienu, novým metódam v poľnohospodárstve 

a pod., usilovali sa z nečítajúcej masy vidieckeho obyvateľstva urobiť čitateľov a prebudiť 
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v nich záujem a lásku ku tlačenému slovu. Uvedení poprední ľudovýchovní pracovníci videli 

v ľudovýchovnom pôsobení pokračovanie v oslobodzovaní národa, oslobodzovanie rozumové 

i mravné. 
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Resumé 

In 2019, the research project VEGA 1/0303/17 called „Adult education in Slovakia in the 

conditions of existence of the Czechoslovak Republic (1918-1938)“ was finished at the 

Department of Andragogy of the Faculty of Humanities and Social Sciences at the University 

of Prešov in Prešov. It was symbolic, because in that year we could remember the 100th 

anniversary of the acceptance of the first edifying legislative precautions concerning the adult 

education in the interwar Czechoslovak Republic. The individual authors, who were also the 

solvers of the above mentioned project, concentrated in this paper on the presentation of the 

chosen results documenting the legislative precautions, institutional, organizational and 

personal ensurance leading to the creation of the modern form of adult education in Slovakia 

in the given period. 
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Vzdelávanie dospelých orientované na zmenu 

 

Lea Szabová - Šírová  

 
Anotácia: Štúdia objasňuje vzdelávanie dospelých orientované na zmenu (angl. change 

oriented adult education) ako perspektívnu funkciu vzdelávania dospelých v súčasnosti. 

Vstupuje do diskusie o teoretických východiskách tohto konceptu a uvádza príklady 

vzdelávania dospelých orientovaného na zmeny. 

 

Kľúčové slová: funkcia spoločenských zmien vzdelávania dospelých, vzdelávanie dospelých 

orientované na zmenu, FutureLabAE 

 

 

1. Úvodné poznámky ku konceptu vzdelávania dospelých orientovaného na zmenu   

 

 Teoretické východiská diskutovaného konceptu vzdelávania dospelých orientovaného na 

zmenu nachádzame v rámci sociológie výchovy a vzdelávania dospelých. Predmet skúmania 

tejto andragogickej subdisciplíny tvorí aj makrosociálny pohľad na výchovu a vzdelávanie 

dospelých, na spoločenskú funkciu výchovy a vzdelávania dospelých. Samozrejme nedá sa 

oddeliť od mikrosociálneho pohľadu, ktorý skúma prínosy vzdelávania pre jednotlivca ako 

člena spoločnosti.  

M. Beneš (2000, s. 41) konštatuje, že v 60.-tych rokoch minulého storočia vzrástol 

význam výchovy a vzdelávania natoľko, že bolo nutné vyjasniť aj jeho spoločenskú funkciu. 

Tou sa zaoberala predovšetkým sociológia (sociológia výchovy a vzdelávania). 

Najvplyvnejším sociologickým smerom, ktorý objasňuje vzťah medzi výchovou 

a vzdelávaním a spoločnosťou je funkcionalizmus (Malinowský, Parsons, Merton). Vychádza 

z názoru, že ak má spoločnosť efektívne fungovať, musí plniť svoje základné funkcie. 

Spoločnosť má na ich plnenie svoje subsystémy, jedným z nich, je inštitucionalizovaná 

výchova a vzdelávanie.  

M. Beneš (2010, s. 42-43) ďalej uvádza, že dnes môžeme v sociologickej literatúre 

nájsť tri či štyri základné funkcie výchovy a vzdelávania v spoločnosti. Ide o 

sprostredkovanie poznania, pridelenie sociálneho statusu, sociálnu kontrolu a funkciu 

spoločenských zmien. Nás zaujíma funkcia spoločenských zmien. Stanoviť podiel 

vzdelávania na spoločenských zmenách je problematické. Nie je jasné, v ktorých prípadoch 

vzdelávanie zmeny iniciuje, kedy ich sprevádza (uľahčuje, stabilizuje) alebo len nasleduje. 

Slovami M. Kopeckého (2010, s. 108), od podoby spoločnosti sa odvíja podoba vzdelávania 

a daný vzťah platí zrejme i naopak, zmeny v spoločnosti sa prejavujú vo sfére vzdelávania 

a obrátene. Najproblematickejšie sa javí práve určiť, kedy je vzdelávanie iniciátorom zmien. 

Príkladom, kedy môžeme považovať vzdelávanie za iniciátora zmien je názor organizácie 

UNESCO na význam vzdelávania v rozvojových krajinách. Aj v rozvinutých krajinách sa 

stretávame s predstavou o aktívnej roli vzdelávania dospelých pri vzniku sociálnych zmien. 

M. Beneš objasňuje dve premisy, z ktorých sa väčšinou vychádza: 

- Vzdelávanie dospelých je pre reprodukciu, stabilizáciu alebo transformáciu 

spoločnosti dôležitejšie než vzdelávanie detí a mládeže, pretože reprodukcia či 

transformácia je dielom dospelej populácie.  

- Vzdelávanie dospelých zvyšuje schopnosť vidieť svet novým spôsobom a aktívne ho 

meniť. Vzdelávanie dospelých umožňuje participáciu všetkých na rozvoji spoločnosti. 

Vzdelávanie dospelých je iniciátor a zároveň reflexná inštancia spoločenských zmien. 
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2. Rozdiel medzi bežným na adaptáciu zameraným vzdelávaním dospelých 

a vzdelávaním dospelých orientovaným na zmeny 
 

V modeli sociologických paradigiem od Burrella a Morgana (1979, podľa Manninen, 

Jetsu, Sgier, 2000, s. 11, s. 12) je viditeľná dichotómia vo vnímaní vzťahu medzi 

spoločnosťou a vzdelávaním dospelých. Tieto dve dimenzie pomenovali ako transformačná 

orientácia (transformation orientations, radikálna zmena) a rovnovážna orientácia 

(equilibrium orientations, status quo). 

Vzdelávanie dospelých zamerané na zmeny sa líši od bežného poskytovania 

vzdelávania a politík vzdelávania dospelých. V politických dokumentoch, politický diskurz a 

spoločné myslenie zvyčajne považuje vzdelávanie dospelých a odbornú prípravu dospelých 

za skôr mechanické nástroje, ktoré pomáhajú spoločnosti, organizáciám a jednotlivcom 

prispôsobiť sa zmenám spôsobeným vonkajšími silami a príčinami. Pomáhajú dospelým, 

organizáciám a spoločnosti prispôsobiť sa zmenám, ktoré už prebehli, a udržiavať status quo. 

Na vzdelávanie sa pozerá ako na niečo, čo môže byť použité na vybavenie jednotlivcov 

potrebnými schopnosťami prežitia (v súčasnosti ako používať počítače a byť zamestnateľní). 

Vzdelávanie dospelých sa používa ako reaktívne riešenie problémov spôsobených 

digitalizáciou, populizmom, globalizáciou, udržateľnosťou atď. (Manninen, Jetsu, Sgier, 

2000, s. 6, 7).  

Tento druh uvažovania o vzdelávaní dospelých je založený na myšlienke, že 

prirodzené sily spôsobujú zmeny v spoločnosti a občania nemajú slovo ani možnosť 

diskutovať, plánovať a aktívne sa podieľať na uskutočňovaní týchto zmien. Jednotlivci sa 

preto môžu len prispôsobiť a vyžaduje sa od nich neustále vzdelávanie za účelom, aby sa 

naučili zručnosti a kompetencie, potrebné pre udržanie svojej zamestnateľnosti. Nie je 

prekvapením, že celoživotné vzdelávanie bolo definované ako synonymum pre „celoživotné 

zarábanie“ a „celoživotnú zamestnateľnosť“ autormi Longworth a Davies (1996, s. 64, podľa 

Manninen, Jetsu, Sgier, 2000, s. 6).  

Preto sa ukazuje, že bežné vzdelávanie má v spoločnosti funkcionalistickú a selektívnu 

úlohu: poskytuje potrebné zručnosti a vedomosti ďalším generáciám a vyberá jednotlivcov na 

konkrétne úlohy a pozície v spoločnosti. Táto koncepcia nezohľadňuje potenciálnu 

transformačnú, na zmenu orientovanú úlohu vzdelávania (Manninen, Jetsu, Sgier, 2000, 

s. 7). 

Existuje však veľa teórií učenia sa dospelých, ktoré napádajú tradičnú a spoločnú 

úlohu vzdelávania dospelých ako reaktívnej a konzervatívnej činnosti, namiesto toho 

vnímajú vzdelávanie dospelých skôr ako činnosť zameranú na zmenu, ktorá by mohla - a 

mala by - pomôcť jednotlivcom, komunitám a organizáciám dosiahnuť hlbšie pochopenie 

spoločenských problémov, ako je sociálna nerovnosť, deštruktívne spôsoby myslenia, 

správania a konania a základné príčiny problémov, ktoré je potrebné vyriešiť skôr, ako dôjde 

k ich skutočnému rozvinutiu (Manninen, Jetsu, Sgier, 2000, s. 7). 

Procesy učenia orientované na zmeny sú náročnejšie, pretože to vyžaduje 

spochybňovanie vlastných postojov, hodnôt a spôsobov správania (Manninen, Jetsu, Sgier, 

2000, s. 7). V tejto súvislosti uvádzajú príklady bežného adaptívneho vzdelávania dospelých. 

Väčšina bežných kurzov vzdelávania a rozvojových programov pre dospelých adaptívna a 

následne nedokáže vyriešiť skutočné základné problémy, napr.: 

-          základné jazykové školenie a kurzy občianskeho vzdelávania pre prisťahovalcov, ako 

sa správať v novej kultúre, nestačia na podporu obojsmernej integrácie; 

-          tradičné kurzy hľadania zamestnania (ako napísať životopis atď.) pre nezamestnaných 

vytvárajú hlavne konkurenciu medzi jednotlivcami, ale kurzy zamerané viac na zmenu 

pomáhajú uchádzačom o zamestnanie lepšie si uvedomiť svoje vlastné hodnoty, 
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ašpirácie, spôsoby myslenia a správanie by mohlo efektívnejšie presmerovať činnosti 

pri hľadaní zamestnania; 

-          je celkom ľahké pokúsiť sa vyriešiť problémy, ktoré sa vyskytujú v nemocnici, 

zaškolením sestier, ako lepšie zvládať jednotlivé úlohy, ale je oveľa náročnejšie 

použiť na zmenu zameraný expanzívny model učenia, ísť hlbšie do systému činnosti 

nemocnice a analyzovať, aké druhy porúch na úrovni systému spôsobujú tieto 

problémy (Manninen, Jetsu, Sgier, 2000, s. 8). 

Vzdelávanie dospelých zamerané na zmeny je preto časovo náročnejším prístupom, 

ktorý je potrebné vyberať a využívať vedome. Hlavné vzdelávanie dospelých je preto iba v 

niekoľkých prípadoch zamerané na zmeny. Kirchgaesser (2019) tvrdí, že iniciatívy v oblasti 

vzdelávania dospelých zamerané na zmeny sa vyvíjajú a existujú mimo oficiálny vzdelávací 

systém („obnova z okraja“) a často ich organizujú samotní jednotlivci („učebné priestory 

sami“). Táto marginalita je jedným z vysvetlení, prečo sú metódy a postupy vzdelávania 

dospelých zameraného na zmeny menej známe a používané.  

  

3. História koncepcie vzdelávania orientovaného na zmeny 
 

Koncepcia vzdelávania dospelých, ktoré môže a malo by umožňovať zmeny na úrovni 

jednotlivca, komunity alebo spoločnosti, nie je nová. V histórii je veľa príkladov, keď sa 

vzdelávanie dospelých využíva na radikálnu transformáciu spoločnosti. Napríklad od polovice 

19. storočia robotnícke hnutia v mnohých európskych krajinách využívali vzdelávanie 

dospelých na podporu väčšej rovnosti a práv pracovníkov v spoločnosti (Federighi 1999, 6, 

podľa Manninen, Jetsu, Sgier, 2020, s. 7).  Podľa J. Manninena bolo hnutie za občianske 

práva v USA v 60. rokoch 20. storočia dobrým príkladom radikálneho prístupu. Vzdelávanie 

dospelých sa však dá využiť aj na mierový rozvoj komunít, organizácií a celej spoločnosti v 

lepších, spravodlivejších a rovnocennejších. V tejto oblasti sú aktívne sociálne hnutia, 

mimovládne organizácie a poskytovatelia neformálneho vzdelávania dospelých. 

A môžeme sa pozrieť aj ďalej do histórie, kde nachádzame mnoho teórií učenia 

dospelých, ktoré hodnotia vzdelávanie dospelých ako transformačnú činnosť zameranú na 

zmeny. Medzi teórie učenia zameraného na zmeny zaraďujú Manninen, Jetsu, Sgier (2000, s. 

16) teórie radikálneho vzdelávania dospelých, zameraného na zmenu spoločnosti a 

mocenských štruktúr E. Lindemana (1926), P. Freireho (1972), teórie učenia o organizačných 

zmenách - zamerané na zefektívnenie organizácií a komunít Argyris & Schön (1978) a 

Engeström (1994); teórie učenia zamerané na zmeny jednotlivcov, na zmeny postojov, 

svetonázoru Mezirow (1996) a Sterling (2011).  

Napríklad Eduard Lindeman (1926) považoval vzdelávanie dospelých za nástroj, ktorý 

by mal zmeniť spoločnosť. Zdôraznil význam všeobecného vzdelávania dospelých (nad 

odborným vzdelávaním) pre osobný a sociálny rozvoj, napríklad tým, že píše „vzdelávanie 

dospelých sa začína tam, kde odborné vzdelávanie končí“ (Lindeman 1926, s. 7, podľa 

Manninen, Jetsu, Sgier, 2000, s. 15). Navrhoval tiež, aby vzdelávanie dospelých povznieslo 

myslenie od fázy „chleba a maslo“ (Lindeman 1926, s. 99, podľa Manninen, Jetsu, Sgier, 

2000, s. 15) s cieľom podporiť osobný rozvoj a pomôcť vytvoriť zmysel v individuálnych 

životoch. Využil vzdelávanie dospelých na zmenu životov ľudí žijúcich v slumoch. Myles 

Horton priniesol v roku 1932 do USA dánsku myšlienku ľudové stredné školy so zámerom 

učiť občianske zručnosti čierne menšiny (Olds 2005, podľa Manninen, Jetsu, Sgier, 2020, s. 

7).  

Neskôr podobné myšlienky vyjadrili napr. Paulo Freire (1972) a jeho „pedagogika 

utláčaných“ (Kopecký, 2018).  O teórii a praxi vzdelávania dospelých P. Freireho (1921–

1997) píše vo svojej jedinečnej štúdii M. Kopecký (2018, s. 309-316). U Freireho sa 

pozoruhodným spôsobom stretáva vzdelávacia aktivita v zmysle rozvoja postupov ako 
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efektívne vzdelávať doposiaľ nevzdelaných (často do konca negramotných) dospelých. Svoju 

teóriu rozvinul predovšetkým vo svojom najznámejšom filozoficky ladenom diele 

Pedagogika utláčaných (1968, anglicky 1970), na ktoré o štvrťstoročia nadväzuje knihou 

Pedagogika nádeje.  

P. Freire pôsobil na začiatku svojej dráhy v rodnej Brazílii, kde sa od druhej polovice 

40. rokov venoval vzdelávaniu sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva, najčastejšie 

chudobných poľnohospodárov. Pohyboval sa v spoločnosti obrovských sociálnych rozdielov. 

Svoju prácu chápal vždy ako politickú činnosť, podľa ktorej iba vzdelaný človek môže byť 

slobodný. Iba vzdelaný sa dokáže vymaniť z útlaku a svojim konaním meniť svet okolo seba. 

Naopak človek nevzdelaný je závislý na mocnejších. Nedokáže formulovať svoje pocity a 

svoje stanoviská, neváži si sám seba a neodvažuje sa vystupovať proti útlaku. Preto P. Freire 

hovorí o tzv. kultúre ticha. Mocní nemajú z pochopiteľných dôvodov záujem meniť túto 

situáciu, a tak je oslobodenie úlohou samotných utlačovaných. Len na nich je, aby prekonali 

svoje (u)mlčanie. P. Freireho je možné právom označiť za idealistu, ktorý svoj život zasvätil 

myšlienke sociálnej spravodlivosti dosiahnuteľnej cestou vzdelávania. Jeho rozvíjajúce sa 

vzdelávacie hnutie vytváralo minimálne nepriamo podmienky pro rozvoj hnutia sociálneho. 

Aj z tohoto dôvodu bol v Brazílii politicky prenasledovaný. Viac ako päťnásť rokov strávil v 

emigrácii. Ku koncu života sa už v demokratizovaných podmienkach stal koordinátorom 

vzdelávacích aktivít (zameraných hlavne na oblasť rozvoja gramotnosti) v Sao Paulu. 

Freireho myšlenky mali celosvetový ohlas. Nájdeme ich hlavne tam, kde vzdelávanie 

dospelých často existuje na komunitnej úrovni v spojitosti s rôznymi podobami sociálnej 

práce.  

 
4. Výskumný projekt FutureLabAE so zameraním na vzdelávanie orientované na 

zmenu 
 

Odpoveď na otázku, či je vzdelávanie dospelých orientované na zmeny hľadal vo 

výskume J. Manninen (podľa Westő, 2019), profesor vzdelávania dospelých na univerzite vo 

východnom Fínsku. Zámerom výskumu je  inšpirovať andragógov k proaktívnejšej úlohe pri 

riešení výziev modernej doby. Potreba zmeny môže vychádzať napríklad zo zažitých alebo 

pozorovaných nerovností a sociálnych problémov, ako sú nedemokratické systémy, chudoba, 

rodová a ekonomická nerovnosť, sociálna stratifikácia, deštruktívne spôsoby správania a 

myslenia, nenávistné prejavy, nedostatok zručností v oblasti mediálnej gramotnosti atď. 

Vnímaná potreba zmeny môže byť založená aj na politických cieľoch (ktoré nie sú 

nevyhnutne „dobré“ alebo akceptované všetkými ľuďmi). Potreba zmeny môže existovať a 

môže prebiehať na rôznych úrovniach: individuálna (postoje, hodnoty, vnímanie, spôsoby 

konania a myslenia atď.), komunity (štruktúry, rovnosť, demokratické systémy atď.), 

organizácie (štruktúry, spolupráca, možnosti účasti atď.) alebo v spoločnosti (demokracia, 

rovnaké práva, začlenenie, sociálna súdržnosť atď.). To znamená, že potreba zmeny sa 

uskutočňuje za účelom zmeny spoločenstiev, organizácií alebo sveta na iné a - dúfajme - 

lepšie miesto (Manninen, Jetsu, Sgier, 2000, s. 6). 

Projekt FuturelabAE bol zahájený s cieľom vyvinúť zdroje pre učenie zamerané na 

zmeny a inovatívnejšie učenie. Projekt podporuje myšlienku, že vzdelávanie dospelých by 

malo formovať budúce trendy a rozvíjať vzdelávacie opatrenia na podporu jednotlivcov a 

spoločností pri zvládaní výziev, nielen im čeliť. Projekt sa zameriava na dve hlavné výzvy 

našej spoločnosti: súčasný stav demokracie, v ktorom sa čoraz viac občanov začína prikláňať 

k xenofóbnym a populistickým myšlienkam, a rýchla digitálna transformácia, ktorá 

ponecháva časť populácie neschopnú držať krok so zmenami (Westő, 2019).  

J. Manninen s podporou projektového konzorcia vytvoril aj teoretické pozadie 

vzdelávania dospelých orientovaného na zmeny ako inšpiráciu pre školiteľov aj tvorcov 
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politík (Westő, 2019). Vzdelávanie dospelých zamerané na zmeny zahŕňa prístup, filozofiu a 

súbor metód výučby a učenia, ktoré sa snažia dosiahnuť individuálnu a / alebo sociálnu 

zmenu. Učiaci sa môžu tiež prejsť od individuálnej transformácie ku kolektívnemu posilneniu 

založenému na kritickom vedomí, nových spôsoboch myslenia a aktívnej účasti (Manninen, 

Jetsu, Sgier, 2000, s. 5). 

Tím výskumníkov v rámci medzinárodného projektu FutureLabAE (2018–2021, is 

supported by the Erasmus+ programme)
85

 analyzoval 87 prípadov vzdelávania dospelých. J. 

Manninen vychádzal z predpokladu, že väčšina kurzov vzdelávania dospelých a vzdelávania 

všeobecne nespochybňuje status quo, ale snaží sa udržať súčasné štruktúry a spoločnosť 

nažive: „Väčšina vzdelávania sa zameriava na to, aby ľuďom poskytli zručnosti, ktoré im 

pomôžu prežiť a prispôsobiť sa v súčasnej spoločnosti, komunite alebo organizácii. Je to 

pochopiteľné, pretože spoločnosť alebo vedúci predstavitelia organizácií pravdepodobne 

nebudú financovať vzdelávanie zamerané na radikálnu zmenu súčasného stavu“.  

Podľa J. Manninena (podľa Westő, 2019) je vzdelávanie dospelých, ktoré sa 

nezameriava na zmeny, oveľa jednoduchšie organizovateľné a je to akési predvolené 

nastavenie v povedomí väčšiny andragógov, najmä v povedomí tvorcov politík. Vzdelávanie 

dospelých zamerané na zmeny musí byť vedome plánované a rozvíjané, pretože je 

náročnejšie a vyžaduje rozdielne učebné metódy. J. Manninen zdôrazňuje, že musí existovať 

demokratická diskusia o cieľoch, potrebách a hodnotách vzdelávania, o tom, aký druh zmeny 

sa považuje za cieľ a ktorého cieľ je. 

Z výsledkov analýzy týchto prípadov vzdelávania dospelých zameraného na zmeny 64 

prípadov zodpovedalo kritériám vzdelávania dospelých zameraného na zmeny. Mnoho 

organizácií teda už pracuje s učebnými metódami, nástrojmi a projektmi zameranými na 

zmenu. Obsahovo 35 bolo zameraných na demokraciu, 11 na digitalizáciu a 18 kombinovalo 

ciele demokracie a digitalizácie. Výsledky ukazujú, že tieto prípady celkom dobre riešia 

súčasné spoločenské výzvy (napr. migrácia, rovnosť, aktívne občianstvo) a využívajú niektoré 

metódy učenia zamerané na zmeny (najmä dialogické metódy) (Manninen, Jetsu, Sgier, 2020, 

s. 2).  

Projekt organizuje workshopy zamerané na digitalizáciu (vo Fínsku, december 2019) a 

demokraciu (v Írsku, december 2020) a dva online kurzy zamerané na metódy učenia 

zamerané na zmeny týkajúce sa dvoch vyššie uvedených tém. V rámci projektu sa takisto 

vypracujú usmernenia pre andragógov, ako prijať prístup orientovaný na zmeny pri podpore 

ľudí s nízkymi digitálnymi a občianskymi kompetenciami (Westő, 2019). 

 

Záver 

Stanoviť podiel vzdelávania na spoločenských zmenách je problematické. 

Najproblematickejšie sa javí práve určiť, kedy je vzdelávanie iniciátorom zmien. Vzdelávanie 

orientované na zmeny predstavujeme ako perspektívnu funkciu vzdelávania dospelých, ktoré 

zohráva významnú úlohu v prospech realizácie spoločenských zmien. 

                                                 
85

 Partnerské konzorcium projektu je zložené z 9 partnerov z 8 krajín. 

Koordinátorom projektu je Národný inštitút pre odbornú prípravu a výskum celoživotného vzdelávania vo 

Francúzsku (Institut National de Formation et de Recherche sur l’Education Permanente, INFREP France). 

Partnermi projektu sú: Európska asociácia vzdelávania dospelých v Belgicku (European Association for the 

Education of Adults, EAEA, Belgium), Národná organizácia učenia dospelých v Írsku (National Adult Learning 

Organisation, AONTAS, Ireland), Asociácia institúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike na 

Slovensku (AIVD, Slovakia), Spoločnosť ľudového vzdelávania vo Fínsku (Kansanvalistusseura, KVS, Finland), 

Univerzita východného Fínska (Itä-Suomen yliopisto, UEF, Finland), Amar Terra Verde, LDA. (EPATV) – 
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federácia pre vzdelávanie dospelých (Swiss Federation for Adult Learning, SVEB, Switzerland).  
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Bežné vzdelávanie pomáha spoločnosti, organizáciám a jednotlivcom prispôsobiť sa 

zmenám spôsobeným vonkajšími silami a príčinami. Pomáha dospelým, organizáciám a 

spoločnosti prispôsobiť sa zmenám, ktoré už prebehli, a udržiavať status quo. Na vzdelávanie 

sa pozerá ako na niečo, čo môže byť použité na vybavenie jednotlivcov potrebnými 

schopnosťami prežitia (v súčasnosti ako používať počítače a byť zamestnateľní). Preto sa 

ukazuje, že bežné vzdelávanie má v spoločnosti funkcionalistickú a selektívnu úlohu: 

poskytuje potrebné zručnosti a vedomosti ďalším generáciám a vyberá jednotlivcov na 

konkrétne úlohy a pozície v spoločnosti. Existuje však veľa teórií učenia sa dospelých, ktoré 

vnímajú vzdelávanie dospelých skôr ako činnosť zameranú na zmenu, ktorá by mohla - a 

mala by - pomôcť jednotlivcom, komunitám a organizáciám dosiahnuť hlbšie pochopenie 

spoločenských problémov, ako je sociálna nerovnosť, deštruktívne spôsoby myslenia, 

správania a konania a základné príčiny problémov, ktoré je potrebné vyriešiť skôr, ako dôjde 

k ich skutočnému rozvinutiu.  

J. Manninen, profesor vzdelávania dospelých na univerzite vo východnom Fínsku, 

skúmal vzdelávanie zamerané na zmeny spolu s tímom výskumníkov v rámci projektu  

FuturelabAE. Zámerom výskumu je inšpirovať andragógov /školiteľov aj tvorcov politík) k 

proaktívnejšej úlohe pri riešení výziev modernej doby. Projekt FuturelabAE bol zahájený s 

cieľom vyvinúť zdroje pre učenie zamerané na zmeny a inovatívnejšie učenie. Projekt 

podporuje myšlienku, že vzdelávanie dospelých by malo formovať budúce trendy a rozvíjať 

vzdelávacie opatrenia na podporu jednotlivcov a spoločností pri zvládaní výziev, nielen im 

čeliť. Projekt sa zameriava na dve hlavné výzvy našej spoločnosti: súčasný stav demokracie, v 

ktorom sa čoraz viac občanov začína prikláňať k xenofóbnym a populistickým myšlienkam, a 

rýchla digitálna transformácia, ktorá ponecháva časť populácie neschopnú držať krok so 

zmenami.  
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Resumé 

The study clarifies change oriented adult education as a promising function of adult education 

today. It enters into a discussion of the theoretical basis of this concept and gives examples of 

change-oriented adult education. 
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Význam a úlohy andragogiky v 21. storočí 

 

 

Slavka Silberg  

 

 

Anotácia: Úlohou andragogiky je príprava dospelých na permanentné zmeny prostredia 

zvyšovaním kompetencií, adaptability, s cieľom efektívne rozvíjať talenty, kultivovať 

zručnosti na ceste k osobnej spokojnosti a životnému naplneniu v kontexte s celoživotným 

vzdelávaním. Príspevok sa formou teoretickej štúdie zaoberá miestom, významom a úlohami 

andragogiky v 21. storočí. Hlbšie sa zameriavame najmä na rovinu profesijnej andragogiky, 

nakoľko pracovná činnosť je najdlhšou ekonomicky aktívnou etapou v ľudskom živote. 

Identifikujeme oblasti potenciálnej andragogickej intervencie, vymedzujeme kompetencie 

andragóga, potrebné k jej implementácií z pohľadu potrieb praxe a analyzujeme vplyvy 

nových technológií na edukáciu dospelých. Výsledky výskumu domácich a zahraničných 

štúdií preukazujú, že celoživotné vzdelávanie je overenou cestou k dlhodobej uplatniteľnosti a 

konkurencieschopnosti v akomkoľvek prostredí, nielen na globalizovanom trhu práce. 

Podstatné je transformovať edukačné prístupy, metodiku, aktivity a  klásť vysoké nároky na 

kvalitu, profesijné kompetencie a osobu andragóga.  

 

Kľúčové slová: celoživotné vzdelávanie, edukácia a technológie, profesijná andragogika, 

zručnosti. 

 

 

Negramotní 21. storočia nebudú tí, ktorí nevedia čítať a písať, ale tí, ktorí sa nevedia naučiť, 

odučiť a znovu naučiť.                                        Alvin Toffler 

 

 

Úvod 

 

Andragogika sa od čias svojho pomenovania Alexandrom Kappom v diele Platon's 

Erziehungslehre: als Pädagogik für die Einzelnen und als Staatspädagogik, oder dessen 

praktische Philosophie, aus den Quellen dargestellt (1833) postupne etablovala, ako vedná 

disciplína sa ďalej vyvíja, napreduje a prispôsobuje vzdelávacím potrebám dospelého 

človeka.  

V súlade s Drägerom (2017), andragogika z hľadiska kultúrnych dejín predchádza 

pedagogiku. Úlohou andragogiky je podľa neho spoločenské rozloženie kultúrnych inovácií, 

ich prenos na ďalšiu generáciu je úlohou pedagogiky. Andragogika a pedagogika prebiehali 

po tisícročia v režime informálneho učenia sa. S rozvojom kultúry písania sa objavuje 

formálne inštitucionalizované vzdelávanie pre ďalšiu generáciu spoločnosti. S renesanciou a 

reformáciou, agrárnou, vedecko-technickou revolúciou a osvietenstvom vznikli inštitúcie 

formálneho vzdelávania. Podľa Bélagera (2006), historický vývoj tohto poľa bol vždy 

v určitej tenzii medzi tendenciou hľadať profesionalizáciu a inštitucionalizáciu a hnutím 

inšpirovaným víziou celoživotného vzdelávania, ako posilňujúceho procesu, požadovaného 

vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti. Vzdelávanie dospelých má v komparácii 

s pedagogikou svoje špecifiká. Andragogika vymedzuje šesť všeobecných zásad vzdelávania 

dospelých: musia vedieť dôvod prečo sa učia; učiť sa prostredníctvom pokusov a omylov; 

sami rozhodovať o učení; uprednostňujú učenie sa toho, čo sa bezprostredne dotýka ich 

života; lepšie sa učia problémovo orientovaným zážitkovým spôsobom, než na obsahovo 
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založenom; motivovaní sa učia efektívnejšie (Knowles, 1977; Knowles, Holton, Swanson, 

1998). Kritici tvrdia (Merriam, Caffarella, Baumgartner, 2007), že andragogika nie je úplne 

rozvinutou teóriou. Knowlesove predpoklady sú podľa nich viac situačné než univerzálne a 

andragogické postupy možno rovnako uplatniť na deti i na dospelých. Samotný Knowles 

(2005, s. 231) kritizuje neúplnosť teórie. Poukazuje na to, že andragogika je „koncepčný 

rámec, ktorý slúži ako základ pre vznikajúcu teóriu“ a vyžaduje ďalší výskum, nie úplná 

teória. Navrhol, aby vedci stanovili jasnú teoretickú definíciu a merací nástroj na empirickú 

demonštráciu platnosti andragogiky. Podľa Bélangera (2006), vzhľadom na výzvy 

interaktívneho merania dynamických procesov (prostredie, učiaci sa a učenie), nie je 

pravdepodobná jej empirická validácia. Ambíciou príspevku je upriamiť pozornosť na miesto, 

úlohy a výzvy profesijnej andragogiky v 21. storočí z pohľadu potrieb praxe, zamerať sa na 

kompetencie andragóga a učiacich sa dospelých, požadované na trhu práce a vplyv 

technológií na ďalšie (profesijné) vzdelávanie dospelých. 

 

Andragogická realita - prečo je potrebné celoživotné učenie sa dospelých? 

 

Prostredie ktoré nás obklopuje vystihujú pojmy ako nestálosť, neistota, komplexnosť 

a nejednoznačnosť. Turbulentné zmeny zapríčinené štvrtou priemyselnou revolúciou 

vyžadujú adaptabilitu na novú realitu. Digitalizácia a globalizácia, sa dotýkajú takmer 

všetkých oblastí a činností. Pandémia ešte posilnila trend automatizácie. Pesimisti predikujú 

prehĺbenie nerovnosti, technologickú nezamestnanosť a neistotu - všetky priemyselné 

revolúcie sa vyznačovali i zánikom pracovných miest a niektorých profesii. Digitálny vek 

však so zmenami prináša i mnohé príležitosti. Organizácie zameriavajú úsilie na inovácie, 

nepretržitú dostupnosť, poskytovanie pridanej hodnoty zákazníkovi, zlepšovanie procesov na 

udržanie sa a konkurencieschopnosť na globalizovanom trhu. Charakteristickými sú napríklad 

flexibilita na trhu práce a organizačno-technologické zmeny - alternatívne a netradičné 

spôsoby zamestnávania, projektové, virtuálne, diverzifikované tímy, (r)evolúcia digitálneho 

pracoviska, outsourcing pracovnej sily a externých odborníkov, zmena hodnôt a preferencií 

zamestnancov (work-life balance), zmena štruktúr pracovných miest na vysoko 

automatizované, kooperácia človek-robot. Manuálne zručnosti nahrádzajú požiadavky 

zakladajúce sa na poznaní a prepájaní znalostí. Žiadanými zručnosťami podľa WEF (2018) 

budú najmä: schopnosť riešiť problémy, kritické myslenie, kreativita, EQ, sociálna interakcia 

a vyjednávacie schopnosti. Súčasné vedomosti skokovo amortizujú, nadobúdanie 

nových, resp. aktualizácia súčasných, kumulatívne zhodnocujú inovačný potenciál 

a prispievajú k rozvoju talentov človeka. Nutnosť zamerať sa na celoživotné vzdelávanie 

akcentujú viaceré strategické iniciatívy a dokumenty. Národná stratégia pre regionálny rozvoj 

do roku 2030 (2020 s. 43) uvádza: „Rozvoj ľudských zdrojov má byť zameraný na orientáciu 

od využívania lacnej pracovnej sily smerom k príprave kvalitných ľudských zdrojov pre rast 

konkurencieschopnosti regiónov. Je nevyhnutná zmena v prístupe všetkých subjektov trhu 

práce a pochopenie zamestnateľnosti ako celoživotného vzdelávania a kariérneho vývoja, 

flexibility a motivácie podporovaných dostupnou sociálnou infraštruktúrou.“ Rada EU v júni 

2020 prijala závery o rekvalifikácii a zvyšovaní kvalifikácie, ako základu pre udržateľnosť a 

zamestnateľnosť v kontexte podpory hospodárskeho oživenia a sociálnej súdržnosti. 

Profesijná andragogika bude pri adaptácii človeka na tieto zmeny zohrávať dôležitú rolu. 

Chápanie dôležitosti konceptu celoživotného vzdelávania, jeho vnímanie verejnosťou 

a využitie v praxi sú u nás zatiaľ nedostatočné. 

 

Ďalšie (profesijné) vzdelávanie dospelých 

Budhistické príslovie hovorí: „Keď je študent pripravený, objaví sa učiteľ.“ Ak motivácia 

učiaceho sa a autoregulatívnosť učenia absentujú, výsledky sú otázne bez ohľadu na intenzitu 
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úsilia lektora. Andragogické princípy presúvajú zodpovednosť a motiváciu smerom 

k účastníkovi ďalšieho vzdelávania. Rozhodovanie o výsledkoch vzdelávania je zdieľané 

medzi účastníkmi ďalšieho vzdelávania a lektorom. Podľa Průchu (2009, s. 29) „Súčasná 

preferencia pojmu učenie sa na úkor pojmu vzdelávanie je výrazom toho, že zodpovednosť za 

znalosti a kompetencie sa prenáša na jednotlivca.“ Vzdelávacie motívy edukantov sa rôznia, 

je však preukázané, že celoživotné vzdelávanie dospelých je zárukou uplatniteľnosti na trhu 

práce dnes i v budúcnosti. Dospelí, bez ohľadu na úroveň vzdelania či kvalifikácie, potrebujú 

príležitosti a podporu v celoživotnom vzdelávaní, pre udržanie zamestnateľnosti, kvalitnejšiu 

účasť na fungovaní spoločnosti i pre osobné naplnenie (Drinková, 2020). Prvá zásada 

Európskeho piliera sociálnych práv priznáva každému človeku právo na kvalitné a inkluzívne 

vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie. Potrebné sú k získaniu a udržaniu 

zručností, ktoré umožňujú plné zapojenie do života spoločnosti a úspešné zvládanie zmien 

postavenia na trhu práce. Potrebné je zvýšiť účasť na vzdelávaní u celej dospelej populácie, 

predovšetkým však u dospelých s nízkou úrovňou základných zručností. Európsky vzdelávací 

priestor navrhuje do roku 2025 zvýšiť účasť dospelých na celoživotnom vzdelávaní na 

25%. Podľa stupňa organizovanosti môžeme formy ďalšieho vzdelávania dospelých rozdeliť 

na formálne, neformálne a informálne učenie sa (Eurostat, 2016). Vzdelávacie politiky a 

stratégie by sa nemali viac zameriavať na všeobecné a reštriktívne kurikulum, ale na 

učiaceho sa s dôrazom na metodológiu neformálneho vzdelávania (Maľa, 2020). V súlade 

s Benešom (in Prusáková, Schubert, Bontová, 2014) však stále absentuje uznanie hodnoty 

neformálneho a informálneho učenia sa a ich zrovnoprávnenie s formálnym učením. 

Ministerstvo školstva SR v spolupráci s OECD začalo v roku 2019 projekt národnej stratégie 

zručností, zameraný na zlepšovanie vzdelávania dospelých, úrovní zručností, systémov 

kvalifikácie, účasti na vzdelávaní, financovania a kariérového poradenstva. Implementačný 

plán obsahuje úlohy týkajúce sa vzdelávania dospelých: finalizovať systém zavedenia 

profesijných kvalifikácií, validovať neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa; účasť na 

druhom cykle medzinárodného hodnotenia kompetencii (PIAAC26); analyzovať účasť 

dospelých na vzdelávaní, zaviesť pilotnú schému individuálnych vzdelávacích účtov (EU, 

2019, s. 10.) Podľa odporúčaní OECD (2020) je prioritou podpora príležitostí účasti na 

vzdelávaní dospelých v SR, zlepšenie v oblasti riadenia vzdelávania dospelých, zvýšenie 

miery účasti na vzdelávaní medzi dospelými bez práce, podpora zamestnancov a podnikov v 

schopnosti zapojiť sa do vzdelávania dospelých. Zručnosti dospelých na Slovensku nie sú 

využívané v plnej miere, pričom existuje priestor na zintenzívnenie využívania väčšiny typov 

zručností u zamestnancov. Vhodné je posilniť zručnosti v oblasti informačnej gramotnosti 

a cudzích jazykov. Napriek kauzálnej spojitosti medzi intenzívnym využívaním zručností a 

zvyšovaním pracovnej výkonnosti, flexibility a tímovej práce, domáce podniky prijímajú túto 

prax v nižšej miere, než organizácie pôsobiace vo väčšine iných štátov (OECD, 2020). 

Vzdelávanie dospelých je proces, v ktorom sa dospelý chce a potrebuje niečo relevantné 

naučiť, nie je až tak dôležité, kedy a kde sa to koná (Merriam, Caffarella, 1999, s.1). Ako 

uvádza Mezirow (2000, s. 4-5): „Vzdelávanie dospelých zdôrazňuje kontextové porozumenie, 

kritické uvažovanie o predpokladoch a potvrdenie významu posúdením jeho dôvodov. 

Odôvodnenie toho čo vieme a čomu veríme, našich hodnôt a pocitov, závisí od biografického, 

historického, kultúrneho kontextu, v ktorom sú zakomponované. Dávame tým zmysel rôznym 

dimenziám vedomia a porozumenia; v dospelosti môžeme jasnejšie pochopiť naše skúsenosti, 

keď vieme, za akých podmienok je vyjadrená myšlienka pravdivá, alebo oprávnená.“ 

Ďalšie vzdelávanie dospelých prináša dlhodobé benefity, musí však byť motivačné, účinné, 

efektívne a relevantné, cez zaujímavé aktivity, kooperáciu a tímovú spoluprácu. Pozitívne 

vplýva na angažovanosť, pracovnú spokojnosť i výkon. (Harvey, Bresman, Edmondson, 

2018)  
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Súčasné trendy vyzdvihujú spoluprácu a zážitkové učenie sa prebiehajúce v malých 

skupinkách agilným prístupom. Účastníci ďalšieho vzdelávania sú viac motivovaní, 

samoriadení, spolupracujúci a empatickí. Zmena myslenia, postojov a hľadísk, 

experimentovanie v podpornom prostredí psychologickej bezpečnosti, s absenciou 

defenzívnosti, sú fundamentálnymi faktormi pre rozvoj tvorivosti a konštruktívneho myslenia. 

 

Tabuľka: Benefity ďalšieho (profesijného) vzdelávania dospelých  

 
Jednotlivec Organizácia Spoločnosť a komunita 

Sebarealizácia, nové 

kompetencie a súbory 

zručností, zvyšovanie 

profesionality, eliminácia 

stresu z rozhodovania. 

Maximalizácia individuálneho 

potenciálu. 

Agilita, flexibilita, efektívnejšie 

zavádzanie zmien, rýchlejšia 

adaptácia nováčikov a sociálna 

interakcia, zapojenosť a záujem 

zamestnancov, vzájomné 

poznanie znalostí a zručností, 

zastupitelné interdisciplinárne 

kompetencie. 

Ekonomická, sociálna a občianska 

inklúzia, rovnosť príležitostí 

a spravodlivosť, hospodárska 

(re)integrácia, zníženie miery trestnej 

činnosti, spoločenská zodpovednosť, 

spokojnosť, solidarita a poriadok. 

Zlepšovanie sa a rozvoj 

individuálnych talentov 

využiteľných nielen 

v pracovnom ale i osobnom 

živote, odstránenie obáv 

a získanie sebadôvery. 

Vysoká inovačná výkonnosť 

a konkurencieschopnosť, 

experimentovanie, zlepšenie 

tímovej práce a organizácie 

procesov, učiaca sa organizácia, 

prosociálne správanie,. 

Udržateľnosť a celoživotná 

zamestnanteľnosť, mobilita pracovnej 

sily dovnútra, podpora životných 

príležitostí, podnikania, vedomostná 

spoločnosť, posúvanie limitov poznania 

a emitentný prínos spoločnosti. 

Rýchlejšia adaptácia na 

neustále meniace sa 

prostredie, zlepšenie 

sociálnych vzťahov, radosť 

z učenia sa, špecializácia. 

Učiaca sa organizácia - agilná 

organizačná kultúra, harmonické 

inovačné pracovné prostredie, 

zlepšovanie sa, kvalifikovaní 

pracovníci, nižšia úrazovosť 

a chybovosť. 

Využitie príležitostí vyplývajúcich z 

hospodárskych a spoločenských zmien, 

zníženie príjmovej nerovnosti, zvýšenie 

produktivity, pridanej hodnoty a HDP. 

Konkurencieschopnosť 

a zlepšenie postavenia na trhu 

práce, kariérny rast, osobný 

rast a naplnenie vnútorných 

potrieb, zlepšenie sociálnych 

a ekonomických podmienok, 

vyššie príjmy. 

Dobré meno a značka ľahšie 

získavanie pracovníkov, 

stabilizácia, lojalita a nižšia 

fluktuácia, adaptabilita, motivácia 

pracovníkov, synergický efekt 

vzdelávania a ekonomickej 

návratnosti. 

Produktivita, inovatívne hospodárstvo, 

hospodárska/globálna 

konkurencieschopnosť, 

zamestnanteľnosť a pripravenosť 

pracovnej sily na zmeny, vstup 

zahraničných investorov. 

Pocit príslušnosti k firme, 

autonómia, majstrovstvo, 

zvýšené sebavedomie, 

pracovná a osobná 

spokojnosť, profesijná 

identita, spoločenský status. 

Efektívnosť komunikácie 

a spätnej väzby, ľahšie 

dosahovanie cieľov, stabilita, 

relevantné informácie, naplnenie 

reflektovaných potrieb a motívov 

stakeholderov. 

Naplnenie súčasných a budúcich potrieb 

trhu práce. Rozvoj ľudského vedomia 

a vzájomnej súdržnosti, informované 

rozhodovanie občanov, zlepšenie 

spoločenského poriadku. 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Učiaca sa organizácia sa zameriava na sústavné zlepšovanie, rozvoj, vytváranie podpornej 

učiacej sa pracovnej klímy, s cieľom poskytovať pridanú hodnotu stakeholderom a 

systémovým prístupom naplno rozvíjať potenciál inovovať, adaptovať sa a rásť. Úlohy 

učiacej sa organizácie nespočívajú len v oblasti zabezpečenia vyššej periodicity 

a vzdelávacích príležitostí zamestnancov na pracovisku. Základom je efektívna a 

transparentná komunikácia, výber „správnych“ zamestnancov, adaptácia a zosúladenie ich 

ašpirácii s organizačnou kultúrou, víziou a cieľmi. Indiferentný, či laxný postoj 

zamestnancov, nespoľahlivosť, nízka výkonnosť sú odozvou na nesprávny výber, adaptáciu, 

chýbajúce predpoklady zamestnanca pre prácu, nesúlad s organizačnou kultúrou, 

nespokojnosť s riadením, vzťahmi a klímou na pracovisku, monotónnou/príliš pestrou prácou, 

ale i povinnými edukačnými aktivitami prebiehajúcimi nevhodnou formou, nekorešpondujúc 

s potrebami a predstavami jeho účastníkov. Dôležitým nástrojom na zhodnotenie a zlepšenie 
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stavu je personálny audit - aj malé systémové, koncepčné a vzťahové zmeny môžu 

v organizácii spôsobiť zásadný posun. 

 

Aktuálne výzvy (profesijnej) andragogiky 

 

1. Reformovať spôsob edukácie dospelých z tradičného pedagogického na andragogický 

prístup k edukantovi. Súhlasíme s Prusákovou, že teoretické základy andragogiky, utvárané v 

rámci viacerých andragogických disciplín najmä didaktiky dospelých, reagujú primárne na 

prax. Previazanosť na učiteľstvo do určitej miery brzdí usmerňovanie jej vývoja v koncepte 

výlučnej orientácie na prax, tým stráca flexibilnú reflexiu na podnety ďalšieho vzdelávania, 

ktoré nevyhnutne volajú po hlbšom teoretickom spracovaní. Impulzy prichádzajú z prostredia 

manažmentu i rozvoja ľudských zdrojov, absentuje však hlbšie psycho-sociálne uchopenie a 

andragogické spracovanie. Štruktúra didaktiky dospelých akoby stále ešte verne kopírovala 

štruktúru didaktiky všeobecnej, vo veľkej miere viazanej na školské prostredie a tiež by 

potrebovala zásadné zmeny. (Prusáková, Schubert, Bontová, 2014, s. 41).  

Prioritou a výsledkom edukácie by mala byť aktivita a schopnosť samostatnej práce a učenia 

sa edukanta, schopnosť vyhľadávať, aplikovať získané poznatky v živote a nachádzať 

paralely medzi variabilnými oblasťami a konceptami. Čo sa zdá byť na pedagogickom 

vyučovaní dospelých nesprávne je skutočnosť, že kladie dôraz a zameranie na učiteľov. 

Ukladá im plnú zodpovednosť za prijímanie všetkých rozhodnutí o tom čo, ako a kedy sa 

bude učiť a či sa to študenti naučili, nezávisle od učiaceho sa. Učiacemu sa ponecháva 

submisívna rola dodržiavania pokynov učiteľa (Knowles, Holton, Swanson, 2005, s. 62). 

Konštruktivistický prístup, vychádzajúci z kognitívnej psychológie a humanistických 

prístupov, kladie dôraz na študenta, implicitné interpretácie vzdelávacích procesov a výstupov 

prostredníctvom samoriadeného poznávania (Merriam, Caffarella, 1999; Holton, Swanson, 

Naquin, 2001).  

 

2. Využívať digitálne technológie vo väčšej miere - potrebná je (seba)reflexia digitálnych 

kompetencii edukátora dospelých (rámec DigCompEdu). Podľa zistení štúdie OECD 

(2018) menej ako 40 % pedagógov sa cítilo byť pripravených využívať digitálne 

technológie pri výučbe, adaptácia naň sa v dôsledku pandémie urýchlila a stala nutnosťou. 

Podľa hodnotiacich správ organizácií OECD a UNESCO pandémia Covid-19 narušila 

fungovanie sociálnych a hospodárskych štruktúr s významným účinkom na systémy 

vzdelávania a odbornej prípravy (Závery Rady EU, 2020). Vzdelávacie aktivity sa zrazu, 

viac či menej úspešne, kompletne presunuli do digitálneho prostredia. Kvalitný vzdelávací 

obsah dostupný online vyžaduje jasnú líniu rozvoja edukanta, zameranú na vyhľadávanie 

a prepájanie informácii, e-zdrojov, relevantného, interaktívneho, užívateľsky zaujímavého 

a intuitívneho obsahu pre nadobúdanie praktických znalostí a zručností. Rozmach 

informačno-komunikačných technológií prináša takmer neobmedzené vzdelávacie 

možnosti. Fenomén Priemyslu 4.0 ovplyvňuje a mení i oblasť ďalšieho vzdelávania 

dospelých. Procesy informatizácie uľahčujú formovanie systému e-vzdelávania, vedú k 

združovaniu zdrojov do jednotného informačného a vzdelávacieho priestoru na internete, 

ktorý je otvorený a dostupný. Vytvorenie flexibilného variabilného systému 

andragogického vzdelávania kombinujúceho tradície a inovácie zabezpečí kontinuitu a 

potrebnú mieru integrácie nových poznatkov v oblasti andragogiky. AES-Digi (BMBF, 

2018) predkladá definíciu ďalšieho vzdelávanie pomocou digitálnych médií, ich 

využívaním v kontexte ďalšieho vzdelávania pre informačno-komunikačnú zložku a 

organizáciu procesov učenia sa, nezávisle od času a miesta. Výsledky štúdii (Lang, Craig, 

Casey, 2017; Galustian et al. 2019) preukazujú, že internet dáva príležitosť nadobúdať 

vysoko kvalitné vzdelanie ľuďom v akomkoľvek veku, s rôznou úrovňou počiatočného 
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tréningu, berúc do úvahy ich individuálne vlastnosti a preferencie. Nemecká štúdia 

(BMBF, 2018) preukázala, že skoro tretina ďalšieho vzdelávania dospelých (od 18 do 69 

rokov) prebieha prostredníctvom digitálnych médií. Andragóg by mal vedieť účinne 

selektovať informácie v online prostredí, tvoriť, modifikovať, vzdelávací obsah, zdieľať, 

plánovať, manažovať, organizovať komunikáciu online, ale aj zabezpečovať a chrániť 

citlivé dáta pred zneužitím, neoprávneným nakladaním a šírením.  

3.  

3. Pre posun dopredu a zmenu status quo, je potrebné zaradiť andragogiku do pregraduálnej 

prípravy a ďalšieho vzdelávania pedagógov, pracujúcich s dospelými účastníkmi 

vzdelávania. Dôležitými sú kompetencie rozširujúce rozvojové tréningy s využitím pozitívnej 

psychológie, online diskusie o skúsenostiach a pod. Kľúčovými prvkami na ceste k rozvoju 

človeka v procese andragogickej intervencie by mali byť neopomenuteľné: diagnostika, 

kariérne poradenstvo a talent manažment dospelých. Prostredníctvom týchto je možné 

plánovať a koordinovať vzdelávacie aktivity cieľových skupín tak, aby neviedli 

k demotivácii, plytvaniu zdrojmi a času, ale k angažovanej vytrvalosti a uplatniteľnosti 

prirodzeného potenciálu a talentov edukantov v praxi. Prospešnými sú i kombinácia intuície 

s dôslednou analýzou dát, zameranie sa na kontext a holistický prístup, cez personalizované 

vzdelávanie, praktická príprava a využitie príležitostí spojených s e-vzdelávaním. V novej 

sociálno-ekonomickej realite budú dôležitými činiteľmi profesijné i druhošancové 

vzdelávanie dospelých, pre zapojenie sa, rozvoj a plnohodnotnú participáciu dospelých na 

spoločensko-ekonomickom živote a znižovaní disparity regiónov. 

4. Tréningový rozvoj v tímoch značne zvyšuje kombinácie kompetencií a potrebných 

zručností s presahom, kreatívne, reflektívne a divergentné myslenie, EQ, schopnosť riešiť 

problémy a syntetizovať, netradičný náhľad na problém a otvorená myseľ, schopnosť 

využívať rôzne médiá a technológie. Rozvíjanie a zlepšenie flexibility, vodcovstva, iniciatívy 

a sociálnych zručností, má nesporný vplyv na produktivitu, tímovú spoluprácu, inovácie a 

kreativitu netradičnými formami i medzigeneračným učením. Stimuluje i všeživotné 

vzdelávanie (Jackson, 2012) - akékoľvek učenie sa - učíme sa chcene i nevedome každú 

minútu života z rôznych situácii, zdrojov a príležitostí, za spektra plánovaných i náhodných 

okolností a skúseností. Ide o aktívny, pozitívny prístup človeka k životu a pripravenosť naň, 

iniciáciu hľadania a videnia súvislostí, schopnosti prepájať a využívať znalosti, prijatia 

psychologického záväzku k učeniu sa, rozvoja kritického myslenia, rozširovania prehľadu 

a poznania. Štúdie (Pisano, Bohmer, Edmondson, 2001; Harvey, Bresman, Edmondson, 2018) 

potvrdili, že optimálny proces vzdelávania a prenosu znalostí prebieha efektívnejšie 

v menších skupinkách formou simulácii, cez problémové učenie sa, prípadové štúdie, 

interaktívne tréningy, experimentovaním a robením chýb, než prednáškami. Základom 

výmeny znalostí a učenia sa sú i pravidelné diskusné stretnutia tímov a odborníkov z rôznych 

oddelení a oblastí, projektovo orientované učenie - riešením konkrétneho problému vo 

vymedzenom čase, vzájomné učenie sa prostredníctvom tímovej práce. Učenie sa hrou 

a hernými aktivitami - gamifikácia - je rýchlou, ľahko dostupnou formou učenia sa, musí 

poskytovať nielen informácie, ale aj radosť a zmysluplnú spätnú väzbu, ktorá podporuje 

žiadané vnútorné hodnoty a motiváciu edukanta. Napríklad spoločnosť Land Rover v Nitre 

úspešne školí zamestnancov o hodnotách, misii a vízii spoločnosti pomocou stolovej hry 

(Nejedlý, 2019). Gamestorming je sadou nástrojov na tímové učenie sa, ktorú používajú 

inovátori v zahraničí i u nás. Na internete sú dostupné mnohé hry rozdelené podľa účelu na 

základné, pre facilitátora, uvítacie i záverečné hry, podporujúce rozhodovanie, inovácie 

a nové nápady, plánovacie, zlepšujúce prezentačné schopnosti, riešenie problémov, hry 

rozvíjajúce tímovú spoluprácu a pod.  

Existujú kritériá, ktoré by mal tréning spĺňať, aby bol efektívny: 
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 správne komunikovaný cieľ a dôležitosť tréningu cez prínos, vnútorne akceptovaný 

a odsúhlasený účastníkom ďalšieho vzdelávania, 

 prevzatie časti zodpovednosti za obsah vzdelávania účastníkmi, pochopenie v širšom 

kontexte, cieľ učenia (SMART), naplnenie individuálnych potrieb, zohľadnenie 

individuálnych odlišností, špecifík a predpokladov, 

 forma prispôsobená účastníkom, inovačné prostredie, vyznačujúce sa psychologickou 

bezpečnosťou, otvorenosťou a vzájomnou dôverou, absenciou defenzívnosti, v súlade 

s individuálnymi preferenciami a štýlom, 

 „start-upové“ konštruktívne vzdelávanie brainstormingom a úlohami vo vymedzenom 

čase nadväzujúce na reálny problém, úlohovo orientované, umožnenie učenia sa 

z chýb, 

 zdroje, pomôcky a potrebné systémy k edukácií sú plne k dispozícií,  

 jasná komunikácia, pravidelná cielená a adresná spätná väzba a odovzdávanie best 

practices, 

 zdieľanie skúseností a (tacitných) znalostí, vzájomná interakcia, modelové situácie, 

príbehy, diskusné skupiny, zavedenie výstupov do praxe, 

 autonómia učiaceho sa v symbióze s tímom - budovanie medziľudských vzťahov 

a upevnenie sociálnych väzieb, 

 povzbudzovanie a podpora experimentovania, akcií just-in-time a zdieľania vlastných 

skúseností so skupinou, cez pozitívne emócie a pôsobenie na racionálnu zložku 

osobnosti jednotlivca, nie mechanické učenie sa. 

Podľa Drienskeho (1999) je potrebné pri rozhodovaní o výbere pomôcok a metód zohľadniť 

najmä cieľ a obsah vzdelávania, formu, vek, predchádzajúce vedomosti a skúsenosti 

účastníkov. Neexistuje univerzálny spôsob vhodný pre každého. Dôležité je používať „na 

mieru šité“ tréningové programy, vyhovujúce účastníkom ďalšieho vzdelávania, ktoré 

poskytnú viacero možností práce, príležitostí na učenie sa a podanie spätnej väzby.  

5. Úlohy a rola andragóga - na výsledky vzdelávacieho procesu majú zásadný vplyv i 

profesijné kompetencie, osobnosť a in(ter)vencia andragóga. Jedným z pilierov úspešného 

výcviku je zameranie sa na prípravu profesionálov pre oblasť výchovy a vzdelávania 

dospelých, profesijné kompetencie, osobnosť andragóga a schopnosť rozvinúť potenciál 

účastníkov ďalšieho vzdelávania. Súhlasíme s Knowlesom ktorý zdôrazňuje, že andragógovia 

by sa mali vyhnúť pasívnemu pedagogickému prístupu pri odovzdávaní vedomostí učiacim sa 

a podporovať spoločné zážitkové techniky a tak rozvíjať individuálne a skupinové dispozície. 

Andragóg je vzdelávateľom dospelých, ktorý využíva andragogické metódy a postupy, mal by 

byť špecialistom a expertom, so schopnosťou usmerňovať učiaceho sa dospelého na 

celoživotnej vzdelávacej ceste. Kvalifikovaný andragóg by mal byť vizionárom s jasnou 

stratégiou, schopný progresívne myslieť, predvídať, osvojovať si potrebné zručnosti, 

poskytovať organizačnú podporu pre (samo)vzdelávanie, splnomocňovať účastníkov 

vzdelávania; vytvárať inkluzívne tímové prostredie; smerovať sústredenie na prínos 

vzdelávania; byť výsledkovo zameraný zdatný komunikátor; podporovať individuálny 

a tímový rozvoj; diskutovať o zlepšeniach; disponovať kľúčovými znalosťami z oboru pre 

kompetentnú podporu a radu tímu; pomáhať budovať a podporovať kolaboratívne siete; 

schopný agilne sa rozhodovať. Medzi jeho spôsobilosti by mali patriť schopnosť identifikovať 

a rozvíjať talenty účastníka ďalšieho vzdelávania, vníma potreby účastníkov ďalšieho 

vzdelávania, je schopný identifikovať kritické medzery v zručnostiach, pomoc s 

nadväzovaním na predchádzajúce skúsenosti a rozvoj kognitívno-behaviorálnej akvizície 

a celkovej agility edukantov cez rozvojový plán. Na trhu práce pôsobí pod viacerými 

názvami, so širokými možnosťami uplatnenia, ako školiteľ, kouč, mentor, špecialista pre 

profesijný rozvoj, lektor, kariérny poradca a pod. V tréningovom procese je takisto dôležitý 

súlad hodnôt a postojov, ale i poznanie prostredia, vnútornej motivácie, vlastnej iniciatívy, 
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sebadisciplíny, sebaponímania a orientácie edukanta. Vzdelávanie by nemalo prebiehať 

z pozície autority edukátora, ale podporou a nabádaním ku kreatívnej činnosti, učením sa cez 

skúsenosť, chápaním prínosu a zmyslu učenia sa, v prostredí vzájomnej dôvery, zlepšením 

tímovej dynamiky, ocenením prínosu jednotlivých individualít a využitím medzigeneračného 

učenia sa. Andragóg ako facilitátor v procese edukácie pomáha budovať učiacu sa odozvu bez 

toho, aby bol poskytovateľom informácií alebo demonštrátorom schopností, vytvára 

príležitosť vzdelávať sa rozličnému zloženiu dospelých učiacich sa. Vedie k samostatnosti, 

inklúzii a tímovej spolupráci, predaj úžitku cez emócie, víziu a príbehy. Prijatie a stotožnenie 

sa edukanta so vzdelávaním, zvedavosť, vnútorná motivácia, radosť z učenia sa, sú v procese 

ďalšieho rozvoja hlavnými aktivátormi. Andragóg sa neustále učí, je autentický, má vlastný 

originálny štýl, monitoruje, analyzuje a hodnotí proces, vníma súvislosti a výsledky 

vzdelávania, overuje mieru prenosu a aplikáciu naučených poznatkov do praxe. Andragóg 

stimuluje kreativitu, spoluvytvára učiace sa prostredie a podpornú atmosféru, je 

entuziastickým a empatickým komunikátorom, konzultantom, praktikom schopným pracovať 

skrz kultúrne, akademické či profesijné hranice. Stať sa kvalitným andragógom je v dôsledku 

množstva informácii a komplexných zmien výzvou. Edukanti sú vysoko individuálni, ich 

vzdelávacie zážitky sú rozdielne emotívne, osobné, kontextové a rôznorodé. Dôležité je 

správne diagnostikovať vzdelávacie potreby, navrhovať personalizovaný rozvojový plán, 

používať vzdelávacie spôsoby čo najbližšie preferenciám účastníkov, získať včasnú spätnú 

väzbu, analyzovať dopady vzdelávania, vyvodiť závery a návrhy zlepšení, účinne ich 

komunikovať. Snaha o neustále zlepšovanie sa je nekončiacim procesom spojeným s učením 

sa na oboch stranách - edukanta i edukátora. Zásadné je klásť vysoké nároky na kvalitu 

prípravy a profesionalitu andragóga. Potrebné je akcentovať atraktívnosť andragogiky, 

zmeniť vnímanie jej úloh a potenciálu ako profesie, zlepšiť povedomie o povolaní andragóga 

a možnostiach jeho uplatnenia. 

 

Záver 

  Význam konceptu celoživotného vzdelávania dominuje v andragogickom ponímaní 

rozvoja talentov človeka a proces edukácie je fundamentálnym elementom zaistenia 

potrebných kompetencií bez ohľadu na vek. Môžeme povedať, že schopnosť učiť sa je 

prediktorom osobnostného rastu, adaptability a predstavuje slobodu voľby. Celoživotné 

vzdelávanie je overenou cestou k dlhodobej uplatniteľnosti, konkurencieschopnosti a agilnosti 

človeka v akomkoľvek prostredí, zároveň je najrentabilnejšou investíciou a optimálnou 

prípravou na budúcnosť. Zámerom štúdie bolo upriamiť pohľad na význam a úlohy 

andragogiky v 21. storočí, v ktorom technologické zmeny zasahujú všetky oblasti ľudskej 

činnosti a komplexne menia realitu. Ďalšie profesijné vzdelávanie dospelých, kariérne 

poradenstvo a rozvoj ľudských zdrojov by mali súčinne, s ohľadom na individuálne 

predispozície a odlišnosti edukantov, systematicky pomáhať napĺňať ciele a potreby 

zúčastnených strán. Potrebné je predvídať, identifikovať príčiny, nie riešiť dôsledky, prípravu 

edukantov harmonizovať s požiadavkami trhu práce, vhodne premosťovať poznatky 

a spolupracovať s odborníkmi z oblasti psychológie, sociológie, ekonómie a personálneho 

manažmentu, k dosiahnutiu trvalej udržateľnosti a konkurencieschopnosti. Moderná 

koncepcia andragogiky je postavená na zabezpečení otvorenej dostupnosti k vzdelávacím 

zdrojom - každý má možnosť zvoliť si vlastnú cestu. Mnohí, z rôznych dôvodov, nie sú 

individuálne schopní vyhľadávať vzdelávacie aktivity adekvátne potrebám, alebo samostatne 

dlhodobo udržiavať a smerovať svoje úsilie - potrebujú  profesionálnu pomoc a poradenstvo. 

Úlohou spoločnosti je poskytovať prístup k vzdelávacím aktivitám dospelým edukantom na 

všetkých vzdelanostných úrovniach, so zameraním na potreby čo najširšieho okruhu a 

distribuovať znalosti novými, čo najúčinnejšími spôsobmi. Podstatné je zlepšiť pripravenosť a 

profesijné kompetencie andragógov, transformovať edukačné prístupy a metódy ďalšieho 
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vzdelávania vzdelávateľov dospelých. Profesijná andragogika je v symbióze s ekonomikou 

a potrebami spoločnosti. Uznávanie a validácia neformálne a informálne získaných vedomostí 

a kompetencii, zameranie rozvojových politík a úsilia na odstraňovanie bariér prístupu k 

ďalšiemu vzdelávaniu dospelých, podpora celoživotného vzdelávania spolufinancovaním 

štátu, spolupráca zamestnávateľov s vzdelávacími inštitúciami a poskytovateľmi s prepojením 

na prax, sú kľúčovými na ceste k znalostnej spoločnosti. Andragogika nie je definitívnym 

rámcom. Poskytuje súbor nástrojov, vedie dospelých na ceste celoživotného vzdelávania a 

zároveň ponúka postupy pre aktívne zapojenie všetkých vekových skupín smerom 

k autonómii vzdelávania. Profesijná andragogika a andragógovia potrebujú posilniť svoju 

identitu a postavenie, pretože budú zohrávať omnoho výraznejšiu úlohu v novej ére, než si 

možno dnes reálne uvedomujeme. 
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Resumé 

The role of andragogy is to prepare adults for permanent environment change by increasing 

their competencies, adaptability with the intention to effectively develop talents and cultivate 

skills on the path to personal satisfaction and fulfillment in the lifelong learning journey. This 

paper in the form of a theoretical study, deals with place, role and tasks of andragogy in the 

21st century. We focus attention very closely on the field of professional andragogy, because 

work activities are the longest economically active period in a person´s life. We identify a 
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potential area of andragogical intervention possibilities, define the competencies of an 

andragogue, that are necessary for implementation in terms of practical needs and analyse the 

impact of new technology on adult education. The results of research by domestic and foreign 

studies confirmed that lifelong learning is a proven way to long-term employability and 

competitiveness in any environment, not only in the globalised labour market. It is essential to 

transform educational approaches, methodologies, activities and to set high demands on 

quality, professional competencies and people who are andragogue.  
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Dobrovoľníci – seniori ako rovnocenní partneri v medzigeneračnom učení 

Jana Trabalíková, Janka Sňahničanová 

 

Anotácia: V príspevku sa zaoberáme medzigeneračným učením ako súčasťou celoživotného 

vzdelávania. Popisujeme manažment dobrovoľníctva vo vzdelávaní, východiská a proces 

realizácie medzigeneračných workshopov. Účastníkmi workshopov sú študenti Univerzity 

tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline a žiaci 

základných a stredných škôl. Vyzdvihujeme spoluprácu dobrovoľníčok/dobrovoľníkov ako 

rovnocenných partnerov pri príprave a realizácii workshopov. Uvádzame analýzu od nich 

získanej spätnej väzby.  

 

Klúčové slová: medzigeneračné učenie, dobrovoľník – senior, medzigeneračný workshop  

 

1. Úvod 

Medzigeneračné učenie, v podobe v akej ho tu prezentujeme, realizujeme v spolupráci so 

seniormi – dobrovoľníkmi. Našu pozornosť sústreďujeme na využitie potenciálu 

medzigeneračného učenia ukotveného v realizácii medzigeneračných workshopov. Cieľovou 

skupinou sú v našom prípade dobrovoľníci - študenti Univerzity tretieho veku Ústavu 

celoživotného vzdelávania pri Žilinskej univerzite v Žiline (UTV ÚCV UNIZA), ktorí chcú 

spolupracovať v medzigeneračných workshopoch a žiaci základných, či stredných škôl.  

Spoločné a zároveň vzájomné učenie sa dobrovoľníkov – seniorov a žiakov počas 

spoločných workshopov v priestoroch škôl má svoje osobitosti, typické pre medzigeneračnú 

edukáciu, týmto sa konkrétnejšie venujeme v ďalšom texte. Zdôrazňujeme predpoklady 

podporujúce skutočne aktívnu účasť oboch generácií na workshopoch. Generácie sa tu 

prepájajú pri spoločnom učení sa, stretávajú sa za učebným účelom.  

Dobrovoľníkov – študentov UTV vnímame  ako ľudí s vysoko pozitívnym prístupom 

k celoživotnému vzdelávaniu, zmyslom pre neustálu prácu na sebe, otvorenosťou 

spolupracovať na aktivitách, ktoré sú pre nich zaujímavou výzvou, ľudí so životnými 

skúsenosťami aké možno získať výlučne tacitným učením. Na druhej strane stoja žiaci 

základných a stredných škôl, ktorí vítajú zážitkovú formu realizácie workshopov, možnosť 

aktívne sa zapojiť a nájsť si svoje miesto a rolu v medzigeneračnej skupinke.  

Medzigeneračné programy (resp. intergeneračné programy – IPs) boli v r. 1981 

definované ako „plánované systematické aktivity, ktoré cielene spájajú generácie, aby sa 

podelili o vzájomne prospešné skúsenosti. Interakcia v týchto programoch zvyčajne podporuje 

sociálny rast a vzájomné učenie sa mladých a starých (Newman, a  Hatton-Yeo., 2008, s. 

32)“.  

 

2 Teoretické východiská 

Vo viacerých súčasných odborných zdrojoch nachádzame konštatovanie, že 

problematika medzigeneračného učenia je vysoko aktuálna (Jedličková, 2014, 2017; Záborská 

2014; Fisher, 2008). Vnímame to tak, že samozrejme vždy bola, ale medzigeneračné učenie 

bolo natoľko prirodzenou, organickou súčasťou života ľudí, že nebolo možné si vôbec ľudskú 

existenciu predstaviť bez neho. V súčasnej meniacej sa situácii, v súvislosti s tým, 

Rabušicová, 2013 uvádza tri základné impulzy, ktoré podľa nej podnecujú zvyšujúci sa dopyt 

po aktivitách zameraných medzigeneračne: starnutie spoločnosti, premeny rodiny a potreba 

celoživotného vzdelávania. Jedličková, (2017, s. 7) píše, že súčasný model vzdelávania 

neumožňuje rozvoj intergeneračných vzťahov, v tomto zmysle je segregačný, zameraný len 

na jednu generačnú štruktúru. To, čo bolo v minulosti prirodzené – totiž vzájomné učenie sa 
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generácií v rodinách, sa pomaly vytrácalo pod vplyvom ekonomických či spoločenských 

zmien.  

Z nášho pohľadu sa kontakty medzi generáciami redukovali a strácali aj pod vplyvom 

osamostatňovania sa rodín. Čo niekedy môže vyznievať ako výhoda sa v kontexte 

medzigeneračného dialógu javí ako nezvratný a nenapraviteľný krok späť. Z tohto dôvodu 

hľadanie spôsobu, ako ho prinavrátiť do života človeka a každá snaha realizovať ho, má 

význam. Zvlášť, ak je aktívne starnutie a medzigeneračná solidarita jedným zo štyroch 

stavebných prvkov stabilnej a prosperujúcej krajiny (vrátane ďalších: úcty k ľudskému životu 

a jeho dôstojnosti; hmotného zabezpečenia rodín, zosúladenia pracovného a rodinného života) 

(Záborská, 2014). Tento prvok ako jediný dokáže zabezpečiť dôstojnú starobu, je dôležitý 

nielen pre jednotlivca a jeho rodinu, ale má pozitívny dopad na celú spoločnosť. 

Medzigeneračnú solidaritu pritom môžeme definovať ako sociálnu súdržnosť, kohéziu, 

vzájomnú pomoc, kooperáciu a podporu medzi členmi a príslušníkmi odlišných generácií. 

Medzigeneračné učenie je prostriedkom i nástrojom dosahovania a rozvoja medzigeneračnej 

solidarity. Medzigeneračná solidarita vlastne umožňuje, aby generácie navzájom dokázali 

spolupracovať s cieľom dosiahnuť obojstranný úžitok a prínos. Avšak táto spolupráca 

nespočíva v nutnej recipročnej pomoci,  ale môže byť solidárna v zmysle, že neočakáva nič za 

preukázanú pomoc, teda reciprocita nie je prítomná (pohľad viacerých autorov sumarizuje 

Jedličková, 2014, s. 11).  

V projekte EAGLE sa k tejto problematike uvádza, že: „Cieľom medzigeneračnej praxe 

je spájať ľudí cieľavedomými, vzájomne prospešnými aktivitami, ktoré vedú k lepšiemu 

porozumeniu a rešpektu medzi generáciami a môžu prispieť k budovaniu súdržnejších 

spoločenstiev“. Navyše medzigeneračné učenie je tu chápané ako „…proces, prostredníctvom 

ktorého jednotlivci všetkých vekových skupín získavajú zručnosti, vedomosti, ale aj postoje a 

hodnoty, z každodenných skúseností, zo všetkých dostupných zdrojov a zo všetkých vplyvov v 

ich vlastných „životných svetoch“ (Hatton-Yeo, 2008, s. 3).  

Jedličková (2017, s. 8) zdôrazňuje, že medzigeneračné učenie je súčasťou celoživotného 

učenia, resp. vzdelávania (sa), ktoré je v Memorande o celoživotnom vzdelávaní definované 

ako: „ ...každá cielená vzdelávacia činnosť, ktorej účelom je neustále zlepšovanie vedomostí, 

zručností a celkových spôsobilostí ... musí sa stať usmerňujúcim princípom pre poskytovanie 

možností a účasť na vzdelávaní v jeho najrozmanitejších kontextoch (dopĺňa i 

medzigeneračných)...“ Podľa nej vzdelávanie medzi generáciami napĺňa najmä jeden z cieľov 

celoživotného učenia: podnecuje sociálnu kohéziu. Navyše: „Medzigeneračné učenie je istý 

tréning či prax, ktoré sa usilujú priviesť ľudí dohromady cieľavedomými, vzájomne 

prospešnými aktivitami, ktoré podporujú väčšie porozumenie a rešpekt medzi generáciami 

a môžu prispieť k budovaniu súdržnosti komunít“ (Fisher, 2008 In Jedličková, 2020, s. 9). 

Solidarita medzi generáciami je natoľko závažným fenoménom, že Európska únia v Zelenej 

knihe (2005, s. 6) nabáda k tomu, že sa: bude musieť rozvinúť nová solidarita medzi 

generáciami, vytvorená na základe vzájomnej podpory a prenosu kompetencií a skúseností. 

Naše spoločnosti budú musieť nájsť nové cesty, aby sa zhodnotil potenciál rastu, ktorý 

predstavujú mladé generácie a starší občania.  

Ako teda prepojiť medzigeneračné pôsobenie so vzdelávaním a dobrovoľníctvom? 

Jedným z možných riešení je dobrovoľníctvo vo vzdelávaní na UTV UNIZA v podobe 

medzigeneračných workshopov. 

  

2.1 Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní na UTV ÚCV UNIZA 
 Dobrovoľníctvo seniorov vo vzdelávaní, ktoré pramení z akademického vzdelávacieho 

prostredia UTV ÚCV UNIZA je výnimočné a novátorské. Jeho edukačné zameranie je 

odlišné od zaužívaného dobrovoľníctva v sociálnej a zdravotníckej oblasti v našej spoločnosti. 
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Keďže v západnej Európe tvorí veľkú časť dobrovoľníkov seniorská komunita, je výzvou aj 

pre dobrovoľnícke organizácie a ostatné Univerzity tretieho veku, ktoré sú súčasťou 

Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku, začleniť dobrovoľníctvo do života 

slovenského seniora. Pridanou hodnotou dobrovoľníctva seniorov sú ich životné skúsenosti, 

zručnosti a možnosť disponovať svojim voľným časom. Cieľová skupina dobrovoľníckych 

aktivít vo vzdelávaní je rôznorodá. Seniori môžu vedomosti nadobudnuté vo výučbe na UTV 

a vo svojom bývalom profesijnom povolaní odovzdávať rovnako seniorom, osobám 

v strednom veku, mládeži aj deťom.  

Ak zámerom medzigeneračného učenia má byť skutočne rovnocenné partnerstvo je 

dôležité nastaviť aktivity edukácie tak, aby vekovo rôznorodý kolektív, ktorý rieši zadaný 

projekt, či úlohu fungoval ako puzzle. Každý účastník pridá do spoločnej vedomostnej banky 

svoj podiel, ktorý vytvorí celok. Tak, ako celé generácie ľudstva potrebovali spolunažívať, 

podporovať sa  a dopĺňať sa, tak je to potrebné pre efektívne a harmonické fungovanie 

spoločnosti ale aj v našich medzigeneračných skupinkách na workshope.  

V súčasnosti sme často svedkami negatívneho postoja spoločnosti k seniorom ako 

k pasívnym prijímateľom pomoci. V prostredí UTV tieto predsudky zmierňujeme 

konkrétnymi výsledkami práce seniorov, napr. aktívnou účasťou na vzdelávacom záujmovom 

procese, a tvorbou kvalitných záverečných prác. Oblasť dobrovoľníctva vo vzdelávaní je 

nadstavbou vzdelávacej činnosti UTV.  

Súčasťou stratégie seniorského vzdelávania je totiž prekročiť prah UTV aj tým, že 

vyberieme a vyškolíme dobrovoľnícke osobnosti z komunity študentov UTV a pripravíme ich 

do vzdelávacej praxe na rôznych stupňoch celoživotného vzdelávania, nielen na lokálnej 

úrovni. 

 

2.2 Manažment dobrovoľníctva vo vzdelávaní na UTV ÚCV UNIZA 

Aby manažment dobrovoľníctva vo vzdelávaní na UTV ÚCV UNIZA bol na odbornej a 

profesionálnej úrovni riadime sa v ňom poznatkami a pravidlami získanými na 

akreditovaných vzdelávacích tréningoch organizovaných Platformou dobrovoľníckych centier 

a organizácií Slovenska, napr. Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a Meranie a 

komunikácia vplyvu dobrovoľníctva. Novinkou je aj vykazovanie ekonomickej hodnoty 

odpracovaných dobrovoľníckych hodín na medzigeneračných workshopoch, ktorá môže v 

budúcnosti poslúžiť ako podklad na spolufinancovanie pri žiadosti o grantové dotácie na 

dobrovoľnícke projekty. Nezanedbateľnou súčasťou manažmentu dobrovoľníctva musí byť aj 

komunikácia významu a vplyvu dobrovoľníctva pre všetky zúčastnené strany: seniorov, 

juniorov, ZŠ, SŠ, UNIZA, spoločnosť prostredníctvom tlačových správ, príspevkov do médií, 

či konferencií.  

Výrazom a ocenením úctivej a partnerskej spolupráce koordinátora s dobrovoľníkmi – 

seniormi je aj udelená cena Srdce na dlani 2019 v kategórii: koordinátor dobrovoľníctva. 

Okrem toho Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií udelila v roku 2019 UTV na 

základe splnenia štandardov kvality Značku kvality vyššieho štandardu (stupeň B): „S 

dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme“. Zo všetkých štandardov kvality vyberáme 

aspoň tri, ktorými môžeme ilustrovať aktívnu  prácu s dobrovoľníkmi na UTV ÚCV UNIZA: 

zaškolenie a príprava, komunikácia a podpora, hodnotenie (Štandardy kvality manažmentu 

dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a odporúčania na prácu s mládežou v oblasti dobrovoľníctva, 

2014, s. 6).  

Pomenovanie absolvovaných vzdelávaní a ocenení v oblasti dobrovoľníctva je len 

snahou o ukážku profesionálneho prístupu k seniorom ako k rovnocenným partnerom pri 

organizovaní medzigeneračného vzdelávania. 
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3. Medzigeneračné workshopy 

3.1 Cieľ a realizácia  

Najvýznamnejším cieľom medzigeneračných workshopov je poskytnúť dobrovoľníkom – 

seniorom príležitosti zdieľať svoje skúsenosti, poskytnúť zainteresovaným priestor na 

vzájomnú interakciu, možnosť obohatiť sa pri vzájomnej kooperácii, redukovať možné 

vzájomne predsudky zainteresovaných strán.  

Proces realizácie začína koordinátorka UTV oslovením dobrovoľníkov – seniorov, 

riaditeľa školy, konkrétneho učiteľa a dohodne organizáciu prípravy a realizácie workshopu. 

Súčasne lektorka (vysokoškolská učiteľka ÚCV UNIZA) naplánuje konkrétny obsah a vytvorí 

aktivity. Počas prvého spoločného stretnutia – „generálky“ s nimi v potrebnej miere oboznámi 

dobrovoľníkov – seniorov.  

Ďalším krokom je samotná realizácia medzigeneračného workshopu v ZŠ alebo SŠ, kde 

lektorka počas 2 hodinového medzigeneračného workshopu koordinuje skupiny (obvykle 5 – 

6 skupín, v každej spolupracujú 1- 2 študenti UTV a 5 - 6 žiakov). Každý workshop má tiež 

svoju zaužívanú a nami overenú štruktúru: úvod – vzájomné predstavenie a zoznámenie sa, 

rozdelenie sa do skupín, ľadolamka alebo tzv. warm-up aktivita, jadro aktivít vyžadujúcich 

vzájomnú interakciu a nakoniec ukončujúca aktivita, ktorou sa účastníci rozlúčia. Obdobný 

model je navrhnutý pre medzigeneračné aktivity aj v záverečnej správe projektu EAGLE 

(European approaches to the intergenerational lifelong learning, 2008).  

Dôraz kladieme na záverečné vyhodnotenie workshopu a spracovanie spätnej väzby zo 

strany dobrovoľníkov  - seniorov a často aj žiakov. Vnímame to tak, že aj táto skutočnosť 

prispieva k tomu, že sa nám darí udržiavať požadovanú kvalitu workshopov. Témy 

workshopov sú takmer vždy iné, avšak dobrovoľníci – seniori sa workshopov zúčastňujú 

opakovane. Našim cieľom je realizovať také aktivity, aby sme udržali nielen záujem žiakov 

ale skutočne aj seniorov – dobrovoľníkov. Výsledkom je, že sú seniori-dobrovoľníci pre 

myšlienku medzigeneračných workshopov čoraz zapálenejší.    

 

3.2 témy 

Pri plánovaní medzigeneračných workshopov už v predstihu vyberáme témy, ktoré 

budeme v rámci nich riešiť. Tieto témy vychádzajú najčastejšie z nasledovných zdrojov: 

a) návrhov dobrovoľníkov -  z dotazníka na stretnutí dobrovoľníkov na „Čaji o 

tretej“, ktorý je súčasťou každoročného plánu dobrovoľníctva vo vzdelávaní na UTV, 

b) sú vytvorené v súvislosti so zámerom projektov a grantov riešených na ÚCV 

UNIZA – napr. granty mesta Žilina, grantové dotácie MK SR v rámci programu Kultúra 

znevýhodnených skupín, alebo granty Nadácie SPP a pod.,  

c) obsahov vzdelávacích programov UTV ÚCV UNIZA,  

d) nadväzujú na študijné programy a profiláciu Žilinskej univerzity v Žiline.  

V období rokov 2017-2020 sme realizovali viaceré workshopy, z ktorých vyberáme: 

„Starší človek – fakty a mýty“, „Vážime si to, čo máme?“, „Ekogenerácie“, „Doba sa mení, 

bontón zostáva“, „Medzigeneračné písanie“, „Unikátne, či samozrejmé?“, „Tichá minulosť - 

Vlkolínec“, „Mypríbeh“, „Krajina a jej hodnoty“.  

 

4. Dobrovoľníci ako rovnocenní partneri v rovine spolupráce s lektorom a 

koordinátorom medzigeneračných workshopov 

Chceme zdôrazniť, že naším zámerom je s dobrovoľníkmi pracovať skutočne takým 

spôsobom, aby každý z nich mohol v každej fáze prispieť svojím názorom, myšlienkami, 

podnetmi. Chceme, aby vnímali skutočnosť, že v našich očiach majú obrovský potenciál, 

hodnotu nielen prostredníctvom našich slov ale aj vytvorením takého prostredia, kde reálne 

cítia, že sú koordinátorovi a lektorovi rovnocennými partnermi. Ako to zabezpečujeme? 
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Samozrejmou súčasťou našej spolupráce so seniormi je ich prizvanie k zasiahnutiu v tomto 

zmysle do workshopu najmä vo fáze a) prípravnej ale aj b) hodnotiacej.  

a) Prípravná fáza: počas realizácie prvého stretnutia ku konkrétnemu workshopu, t.j. 

generálky, dobrovoľníkom – seniorom načrtneme úlohy, ktoré budú so žiakmi riešiť, doslova 

hrajú roly žiakov. Týmto spôsobom sa do určitej miery pripravia na medzigeneračný 

workshop. Vidíme ich reakcie počas aktivity, pýtame sa na ich názor. Dostáva sa nám nielen 

to, ale aj úplne konkrétnych návrhov a nápadov, ktoré aktivitu vylepšia.  

b) Hodnotiaca fáza: po uskutočnení medzigeneračného workshopu požiadame 

dobrovoľníkov – seniorov opäť o zhodnotenie a návrh zmien pre budúcnosť. Registrujeme ich 

okamžité reakcie, spontánnu spätnú väzbu vzápätí po workshope ale poskytneme im aj nejaký 

čas na prehodnotenie dojmov a premyslenie si určitých návrhov na zmeny. Aj oni už majú 

s medzigeneračnými workshopmi určitú skúsenosť a vedia, čo si majú všímať, prípadne 

realisticky navrhnúť zmenu. Po každom workshope ich požiadame o písomnú spätnú väzbu 

vo forme pomenovania kladov, záporov a odporúčaní k realizovanému workshopu ako celku. 

Na ilustráciu uvádzame výsledky od 22 dobrovoľníkov po realizácii 4 workshopov (témy: 

„Krajina a jej hodnoty“, „Tichá minulosť – Vlkolínec“, „Ekogenerácie“, „Starý človek – fakty 

a mýty“). Dotazník sme im posielali v elektronickej podobe, mohli doň písať voľné odpovede. 

Odpovede neboli rozsahovo ohraničené. Následne sme voľné odpovede kódovali do 

viacerých kategórií. Ak sa dobrovoľník - senior viackrát v spätnej väzbe vrátil napr, 

k oceneniu témy, prípravy workshopu, príp. pomenoval niekoľkokrát atmosféru, tieto výroky 

sme kódovali viacnásobne. Z tohto dôvodu ich uvádzame vo forme početností, nie 

percentuálneho prepočtu.   

 

Tab 1. Dobrovoľníkmi pomenované pozitíva medzigeneračných workshopov 

 
 Dobrovoľníkmi pomenované pozitíva Početnosť 

odpovedí 

1 pekné, poučné a zaujímavé aktivity 4 

2 ocenenie témy, prípravy aktivít a realizácie aktivít zo strany lektorky a koordinátorky 38 

3 reakcie žiakov, ich aktivita, zaujatosť danými úlohami 12 

4 vzájomná spolupráca so študentmi, príjemná atmosféra, prirodzenosť spontánnosť 

zaangažovaných 

23 

5 odbúravanie medzigeneračných bariér, medzigeneračný dialóg  5 

6 ocenenie pozitív generácie, nový pohľad na seniorov 19 

 

Z výsledkov kódovania prítomných výrokov v spätnej väzbe je zjavné, že dobrovoľníci – 

seniori najčastejšie a dôkladne oceňujú tematické zameranie, pripravené aktivity a spôsob ich 

realizácie. Táto skutočnosť sa dá interpretovať aj tak, že sa postupne dozvedali, čo všetko je 

potrebné urobiť pre realizáciu každého workshopu, podieľajú sa na procese prípravy a počas 

spolupráce na workshopoch medzi nimi, lektorkou a koordinátorkou UTV vznikol až 

priateľský vzťah plný pozitívneho naladenia a odhodlania pokračovať. Vyjadrujú sa, že pre 

nich samotných sú témy obohacujúce a tak na nich radi spolupracujú so žiakmi ZŠ a SŠ.  

Zo skúseností dobrovoľníctva vo vzdelávaní na UTV a spätnej väzby seniorov je možné 

poukázať na skutočnosť, že vybraní a vyškolení seniori s opakovanou pozitívnou skúsenosťou 

z medzigeneračných workshopov majú voči mladším generáciám čoraz pozitívnejší postoj.   

V pozitívach dobrovoľníci – seniori pomenovali napr.  

„Téma workshopu a celý jeho priebeh boli premyslené a pripravené takpovediac do 

poslednej bodky. Všetky aktivity mali svoj zmysel, plynulo na seba nadväzovali a provokovali 

k zamysleniu. Aktivita študentov bola primeraná, prejavila sa ich súťaživosť a zmysel pre 

humor. Bolo veľmi dobré, že skupiny boli malé a mali sme dosť priestoru na vzájomnú 

komunikáciu nielen o téme.“                                                                          
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„Výborná atmosféra. Len nechápem, ako to vždy takto zariadite! Čas stratil svoj 

význam.“  

„V mojom pracovnom kolektíve študenti hovorili o tom, že musia si pozrieť našu webovú 

stránku, facebook, časopis Schody, že doma „starkej“ povie o nás. No úžasné.“ 

„Vážne aj so smiechom sme tvorili náš projekt. Boli sme nedočkaví a súčasne sme sa 

snažili všetko urobiť čo najlepšie.“ 

„V triede to bzučalo ako v úli. Prekrikovali sme sa, pretože inak sa to nedalo. Emócie 

boli silnejšie ako disciplína.“ 

 

Tab 2. Dobrovoľníkmi pomenované negatíva medzigeneračných workshopov 

 
 Dobrovoľníkmi pomenované negatíva Početnosť 

odpovedí 

1 pomenovanie nedostatkov k niektorej z aktivít (+ návrh úpravy, vylepšenia) 7 

2 krátky čas na niektorú z úloh 7 

3 napísané, že: nič, žiadne 10 

 

Výsledky zisťovanej spätnej väzby naznačujú, že dobrovoľníci si naozaj pozorne 

všímajú priebeh jednotlivých aktivít a na základe svojej zažitej skúsenosti v medzigeneračnej 

skupinke upozornia na nedostatky. Na tejto spätnej väzbe je však nesmierne hodnotné, že 

neostávajú iba v tejto rovine ale navrhujú, rozmýšľajú spolu s lektorkou ako aktivitu urobiť 

lepšou. Lektorka tak má z ich strany odporúčania k tomu, ako napr. v určitej čiastkovej 

aktivite upraviť prácu v skupinách, ako zmeniť pracovné listy, čo pre skupinku bolo príliš 

jednoduché/príliš zložité a pod.. Okrem toho pri pomenovaní negatív často uvedú niečo v 

zmysle:  

„Táto kolonka je zbytočná...“ 

„Nič, možno krátky čas, ale to preto, lebo to bolo zaujímavé.“ 

 

Tab 3. Dobrovoľníkmi navrhnuté odporúčania 

 
 Dobrovoľníkmi pomenované odporúčania Početnosť 

odpovedí 

1 poďakovanie za príležitosť byť súčasťou medzigeneračného workshopu 9 

2 zmysluplnosť, ocenenie aktivít 2 

3 ocenenie využitia moderných technológií 4 

4 pomenovanie ochoty a povzbudenie pokračovať v medzigeneračných workshopoch 7 

5 prezentovanie medzigeneračných workshopov v médiách 1 

6 k organizácii + konkrétne pomenovanie, ako zvýšiť kvalitu workshopu 4 

   

Máme takú skúsenosť, že s nami spolupracujúci dobrovoľníci - seniori v navrhnutých 

odporúčaniach poďakujú za možnosť byť súčasťou medzigeneračného učenia, vyjadria svoje 

nadšenie a ochotu pokračovať v ňom. Tiež ocenia aktivizovanie skupiniek prostredníctvom 

mobilných aplikácií, vďaka ktorým môžu skupinky napr. písať všetky súčasne na interaktívnu 

tabuľu alebo odpovedať na zaujímavé otázky. Aj u nich sa tak umocňuje motivácia 

celoživotne sa učiť. Niekedy (častejšie ústne) pomenujú, aby tieto aktivity boli viac 

prezentované v médiách alebo opäť pripoja návrh ešte zvýšiť kvalitu aktivít.  

 Dobrovoľníkov sme v závere dotazníka požiadali aj o to, aby napísali akékoľvek iné 

poznámky k realizovanému medzigeneračnému workshopu. Z uvedeného vyberáme: 

„Ani niet čo dodať, všetko bolo úplne prirodzené, nenásilné a s jasným odkazom, ktorý 

sme všetci pochopili. Ďakujem za zmysluplne prežité dopoludnie.“  

„Snáď hanba na našej strane (seniorov - študentov UTV – pozn. autora), že z veľkého 

počtu oslovených, sa málo z nás zaujíma aj o niečo viac ako len o seba. A pritom aj bez 
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ostatných sme skvelá partia dobrovoľníkov, radi sa vídame, porozprávame. Z našich 

workshopov odchádzame nadšení, nabití radostnou energiou ako baterky … pretože sa 

môžeme takto aktívne stretávať, tvoriť a vážiť si naše deti, vnukov.“ 

Na základe okamžitých reakcií a spätnej väzby zo strany zúčastnených môžeme 

usudzovať, že čím viac a častejšie je umožnené seniorom a juniorom  zmysluplne a edukačne 

tráviť spoločný čas, tým viac predsudkov a medzigeneračných bariér sa zmierňuje. Obidve 

generácie zažívajú osobnú skúsenosť s kvalitnou medzigeneračnou interakciou a 

rovnocennosťou pri spolupráci počas riešenia zadanej úlohy na workshope. Spolupráca je 

vždy doladená aj priaznivou tvorivou atmosférou, ktorá navodzuje úctu a ústretovosť.   

 

5. Dobrovoľníci ako rovnocenní partneri v rovine spolupráce so žiakmi ZŠ a SŠ na 

medzigeneračných workshopoch 

Na medzigeneračných workshopoch kladieme dôraz aj na rovnocennosť žiakov ZŠ a SŠ 

a seniorov-dobrovoľníkov. Akým spôsobom ju konkrétne zabezpečujeme? Podporujeme 

vekovo-heterogénne skupiny, aby sa „učili spoločne“. Siebert and Seidelová (1990 In 

Schmidt-Hertha, 2014, s. 148) hovoria ešte o možnosti „učiť sa jeden od druhého“ a „učiť sa 

o sebe“ avšak nášmu prístupu najviac zodpovedá forma „učenia sa spolu“, keďže žiaci a 

seniori – dobrovoľníci sa musia spoločne vysporiadať s obsahom, témou workshopu vo 

vekovo zmiešanej skupine napr. pri riešení čiastkových úloh alebo mini-projektov. Takéto 

učenie sa spolu má potenciál využiť pohľad rôznych generácií na obsah, s ktorým pracujeme a 

prispievať k intergeneračnému učeniu. Vyžaduje si to nehierarchickú komunikáciu medzi 

učiacimi sa a tiež prvky kooperatívneho učenia. Iba v tom prípade je zabezpečené, že všetci 

učiaci sa rovnakou mierou učia nové veci a prispievajú svojou skúsenosťou.  

Naozaj na vysokej úrovni sa nám darí zabezpečiť vzájomnú rovnocennú komunikáciu 

medzi členmi skupín dôsledným uplatňovaním prvkov kooperatívneho učenia. V súvislosti 

s medzigeneračným učením môžeme všeobecne uvádzané prvky kooperatívneho učenia 

(Trabalíková, 2017, s. 43) chápať nasledovne:  

Úlohy, ktoré skupiny riešia musia skutočne vyžadovať kooperáciu členov, a to tak, že: 

- zabezpečujú a vyžadujú bezprostrednú interakciu členov skupiny – v našom prípade 

počas práce v skupinách sedia tak, aby na seba navzájom videli. To je prvý a základný 

predpoklad ich vzájomnej komunikácie.   

- individuálnu zodpovednosť – každý v skupine prispieva svojim návrhom. Skupina 

potrebuje rôzny druh príspevku (názor, nápad, myšlienku, skúsenosť) od každého, aby mala 

čo najhodnotnejší výsledok.  

- pozitívnu vzájomnú závislosť – úlohy sú väčšinou vytvorené tak, že bez príspevku 

jednotlivých členov by skupina nevyriešila úlohu alebo by minimálne úlohu nevyriešila na 

takej dobrej úrovni ako spolu.  

- formovanie sociálnych spôsobilostí – ak majú členovia skupiny pracovať ako jeden tím, 

musia zlepšovať svoje sociálne spôsobilosti. Sme si istí, že prítomnosť nového, staršieho 

človeka v skupine, ktorý bežne v triede nie je, prirodzene stimuluje žiakov k  uplatňovaniu 

takých sociálnych zručností, ktoré by bežne v skupine nepoužili.   

- reflektovanie skupinových procesov – naše tímy po ukončení svojej práce uvažujú nad 

svojim výsledkom a spoločne rozmýšľajú ako sa v ďalšej úlohe zlepšiť.  

 Iba dôsledným zabezpečením týchto komplexných podmienok je kooperatívne učenie aj 

vo vekovo zmiešaných skupinách efektívne.  

 

6. Zhodnotenie medzigeneračných workshopov 

Medzigeneračné workshopy, ktoré realizujeme, majú nesporne mnohé výhody pre obe 

generácie. V našich očiach je to najmä možnosť, že: 

a) obe generácie:  



Pedagogika a andragogika  I. (vedy o výchove a vzdelávaní)  

 

311 

 

- vôbec dostanú jedinečnú možnosť sa stretnúť, čiastočne spoznať, čo je oboma stranami 

pomenované ako absolútne jediná/jedinečná udalosť. 

- zisťujú priamo v danej situácii, že vzájomné predsudky jednoducho nie sú založené na 

reálnom základe. Naopak, veľmi často bezprostredne vidíme, že sa vzájomne akceptujú a 

oceňujú. Môžeme povedať, že dochádza až k prekvapeniu, či pomenovaniu úžasu nad 

úrovňou vzájomnej spolupráce a hodnotného dialógu.  

- priamo spoznávajú hodnoty, názory, myšlienky, pohľad a povahu ľudí inej generácie.   

b) mladí ľudia: 

-  sa stretnú so seniormi, ktorí sú otvorení a tešia sa z celoživotného vzdelávania, majú 

svoje záujmy, hodnoty – aktívne starnú. 

- počujú o Univerzite tretieho veku (mnohí z nich prvýkrát v živote). 

- môžu vidieť aktívnych starších ľudí – môže to pomôcť meniť ich pohľad na starobu 

ako plnohodnotnú časť neskôr aj ich života.  

c) aktívne starnúci seniori - dobrovoľníci: 

- dostávajú príležitosti uplatniť svoje vedomosti, skúsenosti a zároveň učiť sa s mladými 

ľuďmi mimo svojho rodinného kruhu. 

- vo svojich komunitách môžu byť príkladom uvedomelého prístupu k budovaniu 

medzigeneračných vzťahov. 

- stávajú sa súčasťou zážitkovej formy celoživotného vzdelávania, ktorá ich motivuje 

osobnostne rásť.  

 

Záver 

V povedomí spoločnosti, v médiách aj v odbornej literatúre niekedy zaznieva 

jednostranný pohľad na medzigeneračné spolužitie. Upiera pohľad juniorov a strednej 

generácie na seniorov ako na tých, ktorým je potrebné len pomáhať. Málokto vybočí zo 

zaužívaných myšlienkových schém a pripraví podmienky pre realizovanie sa seniorov tak, 

aby sami preukázali svoje schopnosti a možnosti ako obohatiť iné generácie. 

Uvedomujúc si význam medzigeneračného učenia v prezentovanej podobe, veríme, že 

náš prístup si bude postupne nachádzať svojich prívržencov, bude slúžiť ako inšpirácia. Radi 

tak prispejeme k ďalšej diskusii o možnostiach implementovať medzigeneračné učenie do 

celoživotného vzdelávania. Našou ambíciou je nielen pokračovať v realizácii 

medzigeneračných workshopov, ale aj hľadať spôsoby, ako ich realizovať systematickejšie, 

pravidelnejšie s rovnakými skupinami žiakov. Našim úmyslom je prehĺbiť vzniknutú 

náklonnosť, sympatiu medzi zúčastnenými aktérmi, podporiť úctivý medzigeneračný dialóg. 
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Resumé 

 

In this paper we deal with intergenerational learning as a part of lifelong learning. We 

describe the management of volunteering in education, the resources and the process of 

implementing intergenerational workshops. The participants of the workshops are students of 

the University of the Third Age at the Institute of Continuing Education at the University of 

Žilina in Žilina and students of primary and secondary schools. We emphasize the 

cooperation of volunteers as equal partners in the preparation and implementation of 

workshops. We present an analysis of the feedback received from them. 
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Katecheza z dorosłymi jako forma edukacji  

w ujęciu nowego Dyrektorium o katechizacji 2020 
 

Michał Borda 

 

 

Anotácia: Postępujące zmiany w różnych dziedzinach życia zmuszają człowieka do 

poszukiwania w nich swojej „nowej” obecności. Rzeczywistość ta jest szczególnie 

zaskakująca dla dorosłych, którzy muszą realizować „stare” zadania w „nowych” 

okolicznościach. Dlatego nie dziwi coraz powszechniejsze zainteresowanie osobami 

dorosłymi, nieco na wzór wcześniejszej koncentracji na dziecku. W to zainteresowanie 

wpisuje się nowe Dyrektorium o katechizacji, które jest kolejnym kamieniem milowym w 

katechetycznej posłudze Kościoła. Zadania odnowy i odczytywania znaków czasu pozostają 

stale aktualne, zwłaszcza we współczesnym świecie, naznaczonym wewnętrznymi 

sprzecznościami. Z drugiej strony obecny moment dziejowy charakteryzuje się pragnieniem 

pokoju, sprawiedliwości, spotkania i solidarności. Katecheza z dorosłymi, jako jedna z form 

współczesnej edukacji, chce wspierać realizację tych pragnień. Stosunek dorosłych do kwestii 

wiary jest bardzo różny i słuszne jest, by każdy, w jego specyfice, spotkał się z akceptacją i 

wychowaniem. Katecheza dorosłych jest drogą dojrzewania wiary dorosłych. Dlatego 

Dyrektorium charakteryzuje różne typy dorosłych, którzy przeżywają wiarę w określony 

sposób. Zaprezentowane w artykule zadania edukacji religijnej dorosłych, jej kryteria oraz 

formy są szansą takiego wychowania w wierze, by zażyłość osób dorosłych z Chrystusem 

była autentyczna i stała się odpowiedzią na życiowe wyzwania. 

 

Słowa klucze: dyrektorium, katecheza dorosłych: zadania, kryteria, formy 

 

 Każdy człowiek, zwłaszcza ochrzczony, jako wezwany do dojrzałej wiary, ma prawo do 

odpowiedniej katechezy. Zadaniem Kościoła jest więc odpowiedzieć na to w zadowalający 

sposób. Ewangelia zwraca się nie do abstrakcyjnego człowieka, ale rzeczywistego, 

konkretnego, historycznego, zanurzonego w określonej sytuacji, z jego dynamiką 

psychologiczną, społeczną, kulturową i religijną. Każdy etap życia przynosi określone 

wyzwania, a tym samym mierzy się z coraz to nowymi wyzwaniami edukacyjnymi. Dlatego z 

pedagogicznego punktu widzenia ważne jest, by w procesie katechizacji każdy etap zyskał 

należne mu, szczególne miejsce. Dotyczy to również osób dorosłych. Celem katechezy jest 

przecież kształtowanie wiary dojrzałej. Ma ona „doprowadzić do dojrzałości wiarę już 

zrodzoną w duszy i ukształtować prawdziwego ucznia Chrystusa przez pogłębione i bardziej 

uporządkowane poznanie Osoby i nauki Chrystusa”
86

. Tak pojmowana katecheza daje 

rozumowe podstawy wiary oraz otwiera perspektywę pełni chrześcijaństwa. Musi to być 

zatem proces długofalowy, trwający praktycznie przez całe życie. Stąd też katecheza powinna 

obejmować całe życie człowieka, by wspomagać odkrywanie na nowo sensu 

chrześcijańskiego życia
87

. 

Z myślą o odnowie katechezy dedykowanej również dorosłym Papieska Rada ds. 

Krzewienia Nowej Ewangelizacji
88

 przygotowała nowe Dyrektorium o katechizacji, które 

                                                 
86

 Jan Paweł II, Catechesi tradendae. Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach, Watykan 1979 

(dalej: CT), 19. 
87

 Por. R. Niparko, Katecheza dorosłych. Zarys teorii, Poznań 1987, s. 84-85; A. Potocki, Katecheza dorosłych w 

przemianie, [w:] Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła, red. K. Misiaszek, Warszawa 2002, s. 61-85; 

W. Koska, Katechetyka, Poznań 1993, s. 129-130. 
88

 Na mocy motu prioprio Fides per doctrinam od 16 stycznia 2013 r. sprawami katechezy zajmuje się Papieska 

Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Do jej szczegółowych kompetencji należy: odpowiedzialność za 
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zostało zatwierdzone 23 marca 2020 r., w liturgiczne wspomnienie św. Tyrybiusza de 

Mogrovejo
89

. Ze swej natury skierowane jest ono do Kościołów partykularnych i ma stanowić 

dla nich inspirację oraz wsparcie przy opracowaniu własnych wytycznych. W pierwszej 

części artykułu ukazany zostanie zarys historyczny oficjalnych katechetycznych dokumentów 

Kościoła, następnie ogólnie scharakteryzowana zostanie grupa dorosłych, jako uczestników 

katechezy, by ostatecznie pochylić się nad szczególnymi zadaniami, kryteriami i formami 

katechezy dorosłych jako formy edukacji. Wnioski i wskazania Kongregacji mogą pomóc w 

wyznaczeniu kierunków odnowy katechetycznej dla osób dorosłych. 

 

Zarys historyczny 

Powstanie dyrektoriów katechetycznych wiąże się z decyzją ojców Soboru 

Watykańskiego II, którzy w Dekrecie o pasterskich zadaniach biskupów (28 października 

1965 r.) zalecili stworzenie dyrektorium, mającego pomóc biskupom i proboszczom w 

sprawowaniu ich urzędu w zakresie katechizacji. Pierwsze dyrektorium po soborze ukazało 

się w roku 1971, drugie w 1997, a trzecie, wspomniane już Dyrektorium o katechizacji, w 

roku 2020. Ogólnie „dyrektorium (łac. dirigere „kierować”) katechetyczne to normatywny 

dokument eklezjalny, który zawiera fundamentalne zasady teologiczno-pastoralne 

zaczerpnięte głównie z dokumentów Soboru Watykańskiego II, Katechizmu Kościoła 

Katolickiego i innych dokumentów Nauczycielskiego Urzędu Kościoła z zakresu katechezy 

oraz ogólne wytyczne dla episkopatów w celu opracowania dyrektoriów katechetycznych 

krajowych, które, uwzględniając konkretne warunki, wskażą drogi posługi katechetycznej w 

Kościołach partykularnych”
90

. 

Pierwsze dyrektorium zostało przetłumaczone na język polski pod nazwą Ogólna 

Instrukcja Katechetyczna
91

. Dokument przeniósł nauczanie Soboru na grunt katechetyki i 

katechezy. Po raz pierwszy w dziejach Kościoła opracowano kompendium zasad i norm 

teologicznych oraz metodologiczno-pastoralnych dla katechezy, które ukierunkowało 

działania edukacyjne w całym Kościele i usystematyzowało dorobek naukowy w tym 

zakresie. Należy uznać, że również w kwestii katechezy dorosłych Sobór Watykański II 

stanowił punkt zwrotny. Sobór stał się impulsem nowych możliwości i rozwiązań w tym 

zakresie
92

. W pierwszym dyrektorium najbardziej wymowne znaczenie ma następująca 

                                                                                      
krzewienie formacji religijnej wiernych każdego wieku i stanu; wydawanie odpowiednich norm, aby 

nauczanie katechezy było prowadzone w odpowiedni sposób, zgodnie z niezmienną tradycją Kościoła; 

czuwanie, by formacja katechetyczna była prowadzona prawidłowo, zgodnie z celami i metodologią, według 

wskazań Magisterium Kościoła; zatwierdzanie katechizmów i innych pism dotyczących katechezy za zgodą 

Kongregacji Nauki Wiary; pomoc urzędom katechetycznym w obrębie Konferencji Episkopatów, 

koordynacja i wsparcie ich inicjatyw dotyczących formacji religijnej oraz wydarzeń o charakterze 

międzynarodowym. 
89

 Turybiusz de Mogrovejo wniósł wielki wkład w ewangelizację i katechizację. Urodził się 16 listopada 1531 

roku w Hiszpanii. Studiował prawo w Salamance i Valladolid. Król Hiszpanii Filip II powierzył mu w 1573 r. 

obowiązki głównego sędziego inkwizycji w Grenadzie. W 1579 roku został również z nadania króla 

biskupem Limy w Peru. W ogromnej, prawie misyjnej diecezji próbował uporządkować życie religijne, 

podnieść poziom intelektualny i moralny kleru. Bronił praw miejscowej ludności. Nauczył się lokalnych 

dialektów. W roku 1591 założył w Limie seminarium duchowne, pierwsze w Ameryce. Ochrzcił i 

bierzmował ponad pół miliona Indian. Był człowiekiem modlitwy. Prowadził życie pełne umartwienia. Zmarł 

w 1606 roku. Beatyfikował go Innocenty XI w 1679 r., kanonizował Benedykt XIII w 1726 r. (Zob. 

https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-23a.php3). 
90

 A. Kiciński, Dyrektorium ogólne o katechizacji, [w:] Słownik katechetyczny, red. J. Gevaert, K. Misiaszek, 

Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2007, s. 233-235. 
91

 Kongregacja ds. Duchowieństwa, Directorium Catecheticum Generale, Liberia Editrice Vaticana, Vaticano 

1971 (dalej DCG). Polska wersja językowa: Ogólna Instrukcja Katechetyczna, [w:] Katecheza po Soborze 

Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, red. W. Kubik, tom 1, s. 91-192. 
92

 Por. D. Kurzydło, Koncepcja katechezy dorosłych we współczesnych dokumentach Kościoła, Kraków 2003, s. 

25. Więcej na ten temat zob.: K. Misiaszek, Katecheza dorosłych według współczesnych dokumentów 

https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-23a.php3
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deklaracja: „niech pamiętają [pasterze], że katechizację dorosłych należy uznać za docelową 

formę katechezy, ku której skierowane są w pewien sposób - zawsze również konieczne – 

wszystkie pozostałe formy, a to z tej racji, że ta właśnie katechizacja ma na uwadze ludzi 

zdolnych do odpowiedzialnego w pełni przyzwolenia”
93

. 

Pokłosiem publikacji adhortacji Catechesi tradendae
94

 (1979 r.) oraz Katechizmu 

Kościoła Katolickiego (1992 r.) było ukazanie się drugiego dyrektorium: Dyrektorium 

ogólnego o katechizacji
95

. Zaaprobowane przez św. Jana Pawła II, opublikowano przez 

Kongregację ds. Duchowieństwa w 1997 r. Dokument po raz pierwszy w historii Kościoła 

został ubogacony o cały jeden rozdział poświęcony inkulturacji. Kościoły lokalne stały się 

podmiotami katechezy. Katecheza dorosłych, strukturalnie wymieniona na pierwszym 

miejscu w Dyrektorium, a później dzieci i młodzieży, stała się punktem wyjścia i pilną 

potrzebą naszych czasów. Dokument wskazywał również konkretne zadania katechezy 

dorosłych: popieranie formacji i procesu dojrzewania chrześcijańskiego za pomocą pedagogii 

sakramentalnej, dni skupienia, kierownictwo duchowe; wychowanie do właściwej oceny w 

świetle wiary zmian społeczno-kulturowych w społeczeństwie; wyjaśnianie współczesnych 

problemów religijnych i moralnych; wyjaśnianie relacji pomiędzy działaniem doczesnym a 

eklezjalnym; rozwijanie relacyjnych podstaw wiary; formowanie do przyjęcia 

odpowiedzialności za misję Kościoła i kształtowanie umiejętności odważnego dawania 

świadectwa chrześcijańskiego w społeczeństwie
96

. W następstwie publikacji kolejnego 

Dyrektorium wykonano ogrom pracy i zróżnicowany świat katechezy po raz kolejny został 

sprowokowany do nowych badań nad tym, jak jeszcze lepiej ująć w katechezie jej wymiar 

pedagogiczny i formacyjny. 

W okresie posoborowym zwrócono uwagę na to, aby katecheza dla dorosłych miała 

charakter odpowiadający człowiekowi dorosłemu, uwzględniając jego sposób postrzegania i 

oceniania rzeczywistości, uczenia się, sposób zaangażowania w rozwiązywanie problemów 

świata i Kościoła, a także zakres odpowiedzialności za życie rodzinne, społeczne, kulturalne. 

W związku z tym postulowano, aby katecheza wychodziła od problemów ludzi dorosłych
97

.  

Warto w związku z tym przywołać R. Chałupnika, który podkreślał, że katecheza 

dorosłych powinna odpowiadać wyzwaniom współczesności, z jakimi boryka się człowiek 

dorosły, dlatego proponował dziewięć wyznaczników wyróżniających katechezę tej grupy 

wiekowej. Jego zdaniem katecheza dorosłych powinna być: 

                                                                                      
katechetycznych Kościoła, [w:] Katecheza dorosłych w teorii i praktyce. Impulsy – wyzwania - perspektywy, 

red. C. Rogowski, Lublin-Olsztyn 2001, s. 93-114.  
93

 DCG 20. 
94

 W adhortacji tej Jan Paweł II potwierdził ogromną rolę katechezy dorosłych: „Przechodząc w myśli szeregi 

tych, których należy objąć katechizacją, nie mogę pominąć jednej z największych trosk Ojców Synodu, 

troski dotkliwej i naglącej, zrodzonej z powszechnego doświadczenia. Chodzi zaś o problem wielkiej wagi, 

jakim jest katecheza dorosłych. Jest to najznakomitsza forma katechezy, ponieważ zwraca się ona do osób 

wykonujących największe zadania i w ogóle zdolnych do życia według orędzia chrześcijańskiego i to z jego 

pełni. Wspólnota chrześcijańska nie może prowadzić katechezy stałej z pominięciem bezpośredniego i 

wypróbowanego udziału dorosłych, zarówno tych, którzy w niej uczestniczą, jak i tych, którzy ja organizują. 

Świat, w którym młodzi mają żyć i świadczyć o wierze, która katecheza stara się zbadać i utwierdzić, po 

większej części znajduje się we władaniu dorosłych, dlatego ich wiara winna być również stale oświecana, 

wzmacniana i odnawiana, aby przeniknęła całą działalność doczesną, za którą są odpowiedzialni. Aby zaś 

katecheza mogła być tak skuteczna, powinna być ciągła; będzie bowiem rzeczywiście daremna, jeśli 

zatrzyma się na samym progu wieku dojrzałego; choć bowiem, oczywiście w innej formie, nie mniej 

niezbędna okazuje się dla dorosłych”. CT 43. 
95

 Kongregacja ds. Duchowieństwa, Direttorio Generale per la Catechesi, Liberia Editrice Vaticana, Vaticano 

1997 (dalej DOK). Polska wersja językowa: Dyrektorium ogólne o katechizacji, Pallottinum, Poznań 1998. 
96

 Por. DOK 175. Więcej na ten temat zob.: P. Tomasik, Miejsce katechezy dorosłych w duszpasterstwie polskim, 

[w:] Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła, red. K. Misiaszek, Warszawa 2020, s. 218. 
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 Por. P. Mazur, Podstawy pedagogiki pastoralnej, Kraków 2011, s. 440. 
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a) kościelna – autor domaga się katechezy „o Kościele” (element treściowy) i „w Kościele” 

(element podmiotowy, społeczno-środowiskowy); 

b) adekwatna do poziomu odbiorców – powinna liczyć się z ich oczekiwaniami i 

możliwościami; 

c) trwała (stała, permanentna) – formacja ciągła jest integralną częścią ludzkiego życia, 

dotyczy to także wiary i życia duchowego; 

d) ewangelizacyjna – ma prowadzić do podstawowych wyborów życiowych zgodnie z 

zasadami Ewangelii; 

e) chrystocentryczna – jest przede wszystkim głoszeniem Jezusa Chrystusa; 

f) humanistyczna (antropocentryczna) – ukazanie tajemnicy Boga w odniesieniu do 

człowieka; 

g) elitarna – stawiać należy „jakość’ przed „ilością”; 

h) zaprogramowana – spotkania powinny być dostosowane do różnych grup i dopracowane 

pod względem dydaktycznym i teologicznym; 

i) apostolska – ma przygotować ludzi świeckich do czynnego zaangażowania w pracę 

apostolską
98

. 

 Na człowieku dorosłym spoczywa odpowiedzialność za rozwój chrześcijaństwa. Dlatego tak 

bardzo aktualna pozostaje teza R. Murawskiego, że „to człowiek dorosły, a nie dziecko, jest 

zobowiązany być w świecie dojrzałym świadkiem wiary Chrystusa. Z tego też powodu tylko 

człowiek dorosły może być właściwym odbiorcą katechezy”
99

. 

 23 marca 2020 r. papież Franciszek zatwierdził Dyrektorium ogólne o katechizacji. Stanowi 

ono kolejny etap dynamicznej odnowy, jaka dokonuje się w katechezie
100

. Nowy dokument 

uwzględnia synod poświęcony Nowej ewangelizacji dla przekazu wiary chrześcijańskiej, 

który odbył się w 2012 r. oraz adhortację apostolską Evangelii gaudium papieża Franciszka. 

Treści nowego Dyrektorium zostały ujęte w odnowionej i usystematyzowanej strukturze, 

która obejmuje trzy części. Pierwsza, zatytułowana Katecheza w ewangelizacyjnej myśli 

Kościoła, to fundament całego dokumentu, ukazujący różnorodność wielu uprawnionych 

wrażliwości kościelnych w dziele ewangelizacji. Część druga, pt. Proces katechizacji, to 

wejście w misterium dynamiki katechizacji. Ostatnia część dokumentu, Katechizacja w 

Kościołach partykularnych, ukazuje, w jaki sposób tajemnica słowa Bożego wciela się w 

konkretne życie Kościoła. Ważne miejsce w dokumencie zajmuje również katecheza z 

dorosłymi. 

 

Katecheza z dorosłymi 

Najnowsze Dyrektorium o katechizacji katechezie z dorosłymi poświęca dziewięć 

numerów (257-265)
101

. Ten okres życia nie może być rozumiany jako stan osiągniętej 

stabilności, lecz jako ciągły proces przebudowy, uwzględniający przebudowę osobistej 

wrażliwości, na co wpływ ma splot relacji i zadań. Dynamika czynników rodzinnych, 

kulturowych i społecznych powoduje, że dorosły nieustannie przeformułowuje swoją 

tożsamość, reagując twórczo na pojawiające się osoby, sytuacje i wydarzenia. Zważywszy, że 

akt wiary jest wewnętrznym procesem najgłębiej powiązanym z osobowością człowieka, 

dynamika stawania się dorosłym wymaga odpowiedniej edukacji religijnej. Dlatego 

Dyrektorium wyróżnia kilka typów dorosłych, przeżywających wiarę w określony sposób: 

                                                 
98

 Por. R. Chałupniak, Jaka katecheza dla dorosłych, [w:] Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła, red. K. 

Misiaszek, Warszawa 2002, s. 96-112. 
99

 R. Murawski, Teologiczne podstawy katechezy dorosłych, „Ateneum Kapłańskie” 71 (1979) nr 2-3, s. 186. 
100

 Zob. A. Kiciński, Rozwój dyrektoriów katechetycznych po Soborze Watykańskim II (1971-1997-2020), Tom 

LXVII, zeszyt 11 – 2020, s. 5-28. 
101

 Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Dyrektorium o katechizacji, Wydawnictwo Jedność, 

Kielce 2020, s. 135-139 (dalej: DK). 
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- dorośli wierzący, którzy żyją wiarą i pragną jej pogłębienia; 

- dorośli ochrzczeni, ale bez właściwej formacji, nie doprowadzili do końca chrześcijańskiego 

wtajemniczenia; 

- dorośli ochrzczeni, którzy nie żyją wiarą na co dzień, ale poszukują kontaktu ze wspólnotą 

Kościoła w wybranych momentach życia; 

- dorośli wywodzący się z innych wyzwań chrześcijańskich lub o innych przeżyciach 

religijnych; 

- dorośli, którzy powracają do wiary katolickiej po spotkaniach z nowymi ruchami 

religijnymi; 

- dorośli, którzy nie przyjęli sakramentu chrztu św.
102

. 

 Edukację religijną dorosłych należy zatem rozumieć jako osobisty i wspólnotowy proces 

uczenia się, mający na celu ukształtowanie mentalności wiary, aby dorosły wykształcił 

duchową mądrość, która będzie w stanie zjednoczyć wielorakie doświadczenia w życiu 

osobistym, rodzinnym i społecznym. 

 

Szczególne zadania katechezy z dorosłymi 
 Katecheza z dorosłymi, zależna od różnych typów osób i doświadczeń religijnych, osiągnie 

swój cel, gdy adresat będzie w stanie sam zadbać o własne doświadczenie wiary i troszczyć 

się dalej o jej rozwój. Zaproponowane w Dyrektorium szczegółowe zadania edukacji 

religijnej dla dorosłych uwzględniają ich konkretną sytuację egzystencjalną oraz rzeczywiste 

wymogi i potrzeby. Warto zatem określić szczególne zadania katechezy z dorosłymi. 

1. Budzenie wiary - edukacja religijna ma w tym sensie odwoływać się do nigdy 

niegasnących duchowych i ludzkich pokładów tkwiących w każdym człowieku. Jej zadaniem 

ma być pomoc w odkryciu przez dorosłego pierwotnej motywacji do wiary i życia 

religijnego. 

2. Oczyszczenie wiary - edukacja religijna na tym etapie ma pomóc w rozpoznawaniu 

własnych ograniczeń oraz błędnych wyobrażeń, by ułatwić dorosłemu podjęcie decyzji o 

poszukiwaniu bardziej autentycznych i syntetycznych ujęć wiary w dążeniu do ewangelicznej 

pełni życia. 

3. Ożywienie wiary - na tym etapie religijna edukacja dorosłych ma wspierać kształtowanie 

dojrzałej chrześcijańskiej świadomości, zdolnej uzasadnić własną nadzieję, by prowadzić 

autentyczny dialog ze współczesną kulturą. 

4. Pomoc w dzieleniu się wiarą i dawaniu świadectwa wiary - zadanie to polega na 

przygotowaniu dorosłego do dzielenia się i posługi w Kościele
103

. 

 Zaproponowane szczegółowe zadania edukacji religijnej dorosłych winny być realizowane 

we wspólnocie chrześcijańskiej, która włącza się w rzeczywistość społeczno-kulturalną, by 

świadczyć o wierze i budować królestwo Boże. 

 

Kryteria katechezy z dorosłymi 
 Autorzy nowego Dyrektorium o katechizacji przekonani są o tym, że aby katecheza z 

dorosłymi jako forma edukacji była znacząca i mogła osiągnąć swoje cele, musi uwzględniać 

określone kryteria. Oto one: 

1. Katecheza jako wyraz wspólnoty kościelnej - kryterium to każe postrzegać Kościół jako 

miejsce, które rodzi wiarę. Wspólnota chrześcijańska zaś musi być zdolna do akceptacji, 

obecności i wsparcia, przy jednoczesnej otwartości na wrażliwość współczesnych dorosłych. 

2. Katecheza jako proces kształtowania chrześcijańskiego życia jako całości - kryterium to 

zakłada konkretne i wartościowe doświadczenia życia wiarą. Należy podkreślić w ramach 

edukacji religijnej dorosłych możliwość udziału w liturgii i nabożeństwach, zgłębiania Pisma 
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Świętego i nauczania Kościoła, rozwijania duchowości, podejmowania dzieł miłosierdzia 

oraz dawania świadectwa. 

3. Dorośli jako pierwszoplanowi uczestnicy katechezy wraz z samymi katechetami - 

kryterium to zakłada pełną szacunku akceptację dorosłego jako osoby, która, posiadając już 

pewien bagaż doświadczeń, w sposób wolny, w dialogu może dochodzić do nowych 

przekonań. 

4. Katecheza rozpoznająca sytuację dorosłych jako mężczyzn i kobiet - kryterium to winno 

uwzględniać szczególny charakter każdego doświadczenia wiary. Kobiety i mężczyźni to 

osoby świeckie, które przez chrzest są powołane do tego, by „szukać królestwa Bożego, 

zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej”
104

. 

5. Koordynacja katechezy - ostatnie kryterium podkreśla potrzebę koordynacji edukacji 

religijnej dorosłych z duszpasterstwem rodzin i młodzieży, z doświadczeniem liturgicznym, 

uczynkami miłosierdzia oraz wymiarem społeczno-kulturalnym w celu zapewnienia spójności 

duszpasterstwa w Kościele
105

. 

 Zaprezentowane kryteria katechezy dorosłych wskazują na potrzebę starannego doboru i 

przygotowania do tej delikatnej posługi odpowiednich katechetów. W edukacji z dorosłymi 

potrzebni są katecheci, którzy z jednej strony będą towarzyszami, z drugiej wychowawcami, 

którzy potrafią wesprzeć również w procesach osobistego rozwoju. Ważne, by w 

odpowiednim momencie katecheta potrafił usunąć się na bok i pozwolić, by dorosły sam 

przejął inicjatywę i odpowiedzialność za rozwój swojej wiary. 

 

Formy katechezy dorosłych 
 Edukacja religijna dorosłych, których sytuacja w dzisiejszych czasach jest szczególnie 

złożona, uwzględniając różne cele i kryteria powinna przyjmować różnorakie formy. Nowe 

Dyrektorium proponuje następujące: 

1. Katecheza jako rzeczywiste wprowadzenie do wiary - polega na towarzyszeniu 

kandydatom do chrztu i do sakramentów wtajemniczenia poprzez doświadczenie 

katechumenatu. 

2. Katecheza jako ponowne wprowadzenie do wiary - również polega na towarzyszeniu, ale 

tym, którzy zostali ochrzczeni, lecz w późniejszym czasie nie zostali zewangelizowani. 

3. Katecheza jako odkrywanie wiary w różnego rodzaju ośrodkach wsparcia - to propozycja 

katechezy dorosłych w kluczu ewangelizacyjnym dla tzw. oddalonych od wiary. 

4. Katecheza głoszenia wiary w różnych środowiskach - to forma katechezy dorosłych 

realizowana w środowisku życia, pracy, rozrywki, przy okazji praktyk związanych z 

pobożnością ludową czy pielgrzymek do sanktuariów. 

5. Katecheza narzeczonych - przeznaczona jest dla dorosłych przed zawarciem sakramentu 

małżeństwa lub przy okazji przygotowania dzieci do sakramentów. Ma być punktem wyjścia 

do dalszych doświadczeń katechetycznych. 

6. Katecheza pogłębiania wiary - to forma katechezy dorosłych prowadzona w oparciu o 

Pismo Święte, dokumenty Magisterium, przykład życia świętych lub świadków wiary. 

7. Katecheza liturgiczna - to katecheza dorosłych, która ma doprowadzić do świadomego 

udziału w obrzędach liturgicznych we wspólnocie. 

8. Katecheza o tematyce moralnej, kulturalnej lub społeczno-politycznej - jej zadaniem jest 

wychowanie do aktywnego i inspirowanego wiarą udziału wiernych w życiu społecznym. 

                                                 
104

 Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, 

deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, red. M. Przybył, Pallottinum, Poznań 2002, 31. 
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9. Katecheza formacji osób zaangażowanych w duszpasterstwo - ostatnia z proponowanych 

form katechezy - dotyczy osób czynnie angażujących się w duszpasterską działalność 

Kościoła i stanowi również doskonałą okazję do rozwoju ich wiary
106

. 

 Zaproponowane w Dyrektorium bogactwo form katechezy z dorosłymi charakteryzuje się 

różnym rozłożeniem akcentów. Warto podkreślić, że formy te się nie wykluczają. W ramach 

jednej katechezy z osobami dorosłymi można wykorzystać poszczególne elementy różnych 

form wskazanych przez Dyrektorium. 

 

Podsumowanie 

 Postępujące zmiany w różnych dziedzinach życia zmuszają człowieka do poszukiwania w 

nich swojej „nowej” obecności. Rzeczywistość ta jest szczególnie zaskakująca dla dorosłych, 

którzy muszą realizować „stare” zadania w „nowych” okolicznościach. Dlatego nie dziwi 

coraz powszechniejsze zainteresowanie osobami dorosłymi, nieco na wzór wcześniejszej 

koncentracji na dziecku. Psychologia coraz odważniej analizuje możliwości rozwojowe po 

osiągnięciu przez jednostkę dojrzałości biologicznej
107

. Z nauki o kształceniu i wychowaniu 

dorosłych ewoluuje andragogika w kierunku refleksji nad całożyciowym uczeniem się
108

 i 

odkrywa nowe obszary, w których może ono zachodzić
109

. Teologia przypomina, że 

katecheza dorosłych jest najznamienitszą i uprzywilejowaną formą katechezy. Należy 

podkreślić, że ten rodzaj zainteresowania dorosłym jest przede wszystkim zaproszeniem 

każdego do refleksji nad sobą i nad życiem
110

. 

W to zainteresowanie wpisuje się nowe Dyrektorium o katechizacji, które jest 

kolejnym kamieniem milowym w katechetycznej posłudze Kościoła. Zadania odnowy i 

odczytywania znaków czasu pozostają stale aktualne, zwłaszcza we współczesnym świecie, 

postrzeganym jako przełom epok i naznaczonym wewnętrznymi sprzecznościami. Z drugiej 

strony, obecny moment dziejowy charakteryzuje się pragnieniem pokoju, sprawiedliwości, 

spotkania i solidarności. Katecheza z dorosłymi, jako jedna z form współczesnej edukacji, 

chce wspierać realizację tych pragnień, które mają być postrzegane jako elementy 

konstytutywne katechezy i duszpasterskiej działalności Kościoła. Edukacja religijna 

dorosłych chce sprzeciwiać się procesom opartym o niesprawiedliwość, wykluczenie ubogich 

i prymat pieniądza. Może stać się w ten sposób proroczym znakiem promocji i pełni życia dla 

wszystkich. Stosunek dorosłych do kwestii wiary jest bardzo różny i słuszne jest, by każdy, w 

jego specyfice, spotkał się z akceptacją i wychowaniem. Katecheza dorosłych jest drogą 

dojrzewania wiary dorosłych, sama wiary nie stwarza, ale towarzyszy jej wzrostowi lub – 

inaczej – towarzyszy niepokojowi wiary
111

. Dlatego Dyrektorium trafnie charakteryzuje różne 

typy dorosłych, którzy przeżywają wiarę w określony sposób. Zaprezentowane natomiast w 

dokumencie zadania edukacji religijnej dorosłych, jej kryteria oraz formy są szansą takiego 

wychowania w wierze, by zażyłość osób dorosłych z Chrystusem była autentyczna i stała się 

odpowiedzią na życiowe wyzwania. 
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 Por. DK 264. 
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 Zob. E. Gurba, Wczesna dorosłość, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, red. J. Trempała, Warszawa 2011, s. 

287. 
108

 Zob. M. Malewski, Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Warszawa 

2010. 
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 Zob. J. Kargul, Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do budowy teorii 

edukacji całożyciowej, Wrocław 2005. 
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 Por. A. Walulik, Edukacyjne wspomaganie dorosłych w refleksji nad życiem, Kraków 2012, s. 7-8. 
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Resumé 

Progressive changes in various areas of life compel man to look for “new” presence in them. 

This reality is especially surprising for adults, who have to fulfil their “old” tasks in “new” 

circumstances. Therefore a growing interest in adults is not surprising, as it was in the case of 

a former focus on children. One of the components of this tendency is a new Directory for 

Catechesis which is another milestone in the catechetical service of the Church. The tasks of 

renewal and reading the signs of time remain relevant, especially in the contemporary world 

marked with contradictions. On the other hand this moment in history is characterised by 
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yearning for peace, justice, understanding and solidarity. Catechesis of adults as one of the 

forms of contemporary education seeks to support implementation of these aspirations. 

Attitude of adults to the issue of faith is very diverse and it is appropriate to accept and 

educate everyone as he/she is. Catechesis of adults is the way of maturation of faith of adults. 

This is why the Directory describes different types of adults who encounter faith in specific 

ways. Tasks of religious education of adults presented in the article, its criteria and forms are a 

chance to bring adults up in their faith so that their relationship with Christ be authentic and 

becomes a response to challenges of life. 
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