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PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSKÉ SLUŽBY PRE UČITEĽOV
NA SLOVENSKU – REALITA ALEBO VÍZIA?
Soňa Kariková
Katedra psychológie, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, e-mail:
sona.karikova@umb.sk
Cieľom príspevku je poukázať na niektoré legislatívne opatrenia v SR, ktoré sa týkajú posudzovania „duševnej
spôsobilosti“ učiteľov. Táto požiadavka je uvedená v platnom Zákone č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a
odborných zamestnancoch. V SR však nie je vypracovaný postup na uplatnenie tejto požiadavky v praxi. Preto je
cieľom príspevku poukázať na isté nezrovnalosti, ktoré súvisia s realizovaním psychologickej diagnostiky pre
učiteľov, ako aj vypracovanie návrhov, kto a za akých podmienok by mal zabezpečovať psychologickú
starostlivosť o učiteľov.
Kľúčové slová: pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec, duševná spôsobilosť, psychologická diagnostika,
psychologická starostlivosť

ÚVOD
Učiteľská profesia patrí k tým, ktoré sú snáď najviac diskutované a popisované nielen odborníkmi,
ale aj laickou verejnosťou. Je to profesia, s ktorou sa každý vo svojom živote stretol a snáď práve preto
je toľko názorov, vyjadrení a „expertov“, ktorí ju hodnotia zo svojho uhla pohľadu. Je to profesia, ktorá
vyvoláva sústavné diskusie o jej cieľoch, o tom, kto ju môže vykonávať, o jej obsahovom a odbornom
naplnení.
1. LEGISLATÍVNE OPATRENIA V SR
V roku 2009 bol V Slovenskej republike prijatý
Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických
a odborných zamestnancoch, ktorý vniesol do problematiky pedeutológie úplne novú dimenziu, ktorá
sa týka priameho „zastúpenia“ psychológie a psychológov pri učiteľskej profesii. Konkrétne paragraf
10 tohto zákona sa týka zdravotnej spôsobilosti učiteľa, pod ktorou sa rozumie:
Zdravotná spôsobilosť
(1) Zdravotnou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona rozumie telesná spôsobilosť a duševná
spôsobilosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca potrebná na výkon
pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti.
(2) Zdravotnú spôsobilosť preukazuje pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec svojmu
zamestnávateľovi pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej spôsobilosti a o
duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu jeho činnosti.
(3) Ak má zamestnávateľ dôvodné podozrenie, že došlo k zmene zdravotnej spôsobilosti
pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, vyzve ho, aby v lehote do 90 dní
preukázal svoju zdravotnú spôsobilosť. Pri nepreukázaní zdravotnej spôsobilosti zamestnávateľ
postupuje rovnako ako pri strate zdravotnej spôsobilosti.
(4) Náklady priamo spojené s preukazovaním zdravotnej spôsobilosti podľa odseku 3 uhrádza
zamestnávateľ.
V uvedenom zákone sa uvádzajú aj iné činnosti, ktoré môžu realizovať psychológovia. Je to napr.:
preventívne psychologické poradenstvo, tréningy zamerané na predchádzanie a zvládanie agresivity,
na sebapoznanie a riešenie konfliktov.
V dôvodovej správe uverejnenej v parlamentnej tlači č. 958 zo dňa 02.03.2009 boli sformulované
dôvody, prečo bola zdravotná spôsobilosť rozšírená o duševnú spôsobilosť nasledovne:
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Pedagogický a odborný zamestnanec zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí a žiakov v
bezprostrednom kontakte. Doterajšie prieskumy dokázali z jednej strany vysokú psychickú záťaž na
týchto zamestnancov a prax preukázala „nevhodnosť“ niektorých zamestnancov na výkon tejto
činnosti (napr. používanie fyzických trestov, agresívne správanie, sexuálne deviácie). Z uvedených
dôvodov predpokladom pre výkon pedagogickej činnosti a odbornej činnosti je okrem telesnej
spôsobilosti, do ktorej patria aj komunikačné schopnosti, aj duševná spôsobilosť. Vplyvom záťaže,
stresu a pod. sa môže zdravotná spôsobilosť počas výkonu zmeniť, alebo samotná záťaž odhalí
možnosť straty duševnej alebo telesnej spôsobilosti zamestnanca, a preto sa zamestnávateľovi
umožňuje vyžadovať preukázanie zdravotnej spôsobilosti aj počas výkonu činnosti. V záujme ochrany
zamestnanca zákon vytvára časový priestor na jej preukázanie. Až po uplynutí tejto lehoty, ak by
zamestnanec nepreukázal zdravotnú spôsobilosť, zamestnávateľ bude postupovať podľa Zákonníka
práce.
Znenie a zdôvodnenie tohto paragrafu, ale najmä jeho realizácia v praxi, však vyvoláva niekoľko
otázok:
1. Kto a kedy zadefinuje pojem „zdravotná, resp. duševná spôsobilosť“ v kontexte učiteľskej
profesie?
2. Kto a za akých podmienok ju bude posudzovať?
3. Kto a na základe akých kritérií bude kompetentný vypracovať súbor diagnostických postupov
a metód na posúdenie duševnej spôsobilosti pedagogických zamestnancov?
Predmetom tohto príspevku však nie definovanie pojmu „duševná spôsobilosť“, nakoľko tento
pojem súvisí s viacerými vednými disciplínami (psychológia, medicína - psychiatria, pedagogika –
pedeutológia, sociológia a pod.). I keď jeho definícia súvisí s istým osobnostným modelom učiteľa
(najmä s jeho kontraindikáciami), táto téma sa týka však aj problematiky vypracovania profesiogramu
pre konkrétne pedagogické činnosti a pozície učiteľov.1
Pri hľadaní odpovedí na vyššie uvedené otázky sme sa inšpirovali viacerými zákonnými normami
a legislatívnymi opatreniami pri tých povolaniach v SR, pri ktorých je jednou z podmienok
„preukazovanie duševnej spôsobilosti“. Táto sa vyžaduje napr. pri profesiách a činnostiach:
u príslušníkov policajného, hasičského a záchranného zboru, u colníkov, u príslušníkov železničnej
polície a dráhových zamestnancov železníc, profesionálnych vodičov, držiteľov a nositeľov strelných
zbraní. Uvedené profesie (resp. činnosti) majú prostredníctvom zákonných nariadení a vyhlášok
presne určené, kto je posudzovateľom „duševnej spôsobilosti“ – je to buď psychológ policajného,
hasičského a záchranného zboru, alebo „psychológ špecialista“ alebo „psychológ s certifikátom pre
príslušnú činnosť“ – napr. dopravnú psychológiu. Pri niektorých z uvedených profesií sa priamo
uvádzajú aj kontraindikácie, ktoré vyjadrujú riziká pri vykonávaní týchto profesií (činností). Predpisy
k jednotlivým zákonom, resp. vyhláškam sú vypracované záväznými nariadeniami rezortných
ministerstiev a Ministerstva zdravotníctva SR. Výsledkom psychologickej diagnostiky je komplexné
posúdenie vhodnosti uchádzača na výkon povolania. Uchádzač teda preukazuje svoju duševnú
spôsobilosť na výkon povolania potvrdením o absolvovaní psychologického vyšetrenia, ktoré je

Jedna z mála publikácií, ktorá sa touto problematikou zaoberá, je monografia autoriek B. Kasáčovej et al. (2011)
s názvom Pre - primary and Primary Teachers in Theory and Job – analysis. Táto publikácia poukazuje na to, že
práve učiteľská profesia je pomerne náročná na zachytenie a popis všetkých činností, ktoré musia učitelia
realizovať. Zároveň sú v publikácii popísané rôzne typy profesiogramov, pričom pri ich bližšom preštudovaní je
zrejmé, že učiteľská profesia má svoje úskalia a tým aj špecifiká pri tvorbe jej profesiogramu. Súčasťou
publikácie sú aj výskumné zistenia priamo zamerané na analýzu profesijných činností učiteľov na Slovensku,
v Česku a v Poľsku.
1
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zamerané na posúdenie osobnostnej spôsobilosti na vykonávanie špecifických činností, ktoré dané
povolanie vyžaduje.
Ak chápeme duševnú spôsobilosť pedagogického zamestnanca analogicky ako osobnostnú
spôsobilosť na výkon povolania pri vyššie uvedených profesiách, tak zjednodušene povedané
vyjadruje mieru zhody osobnostnej stránky učiteľa s požiadavkami pedagogickej profesie. Navyše na
Slovensku ide o prvú a zatiaľ jedinú z pomáhajúcich profesií s ukotvením požiadavky duševnej
spôsobilosti v zákone, čo len potvrdzuje jej význam.
Pri Zákone č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch chýba však akékoľvek
usmernenie k posúdeniu duševnej spôsobilosti, pričom v rezorte pracujú aj psychológovia - v rámci
centier pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, resp. vo funkcii školských
psychológov, ktorí by za presne stanovených podmienok mohli realizovať vstupnú, resp. priebežnú
psychologickú diagnostiku. Navyše - podľa uvedeného zákona, sa potvrdením o zdravotnej
spôsobilosti, a teda aj duševnej spôsobilosti, musí preukázať nový pedagogický a odborný
zamestnanec pri nástupe do práce. Vzhľadom na to, že vplyvom výkonu učiteľskej profesie sa môže
zdravotná spôsobilosť zamestnancov meniť, zamestnávateľ má na základe dôvodného podozrenia
možnosť vyžadovať preukázanie zdravotnej spôsobilosti aj počas výkonu profesijnej činnosti.
Zamestnanec je povinný na požiadanie riaditeľa školy, školského zariadenia preukázať zdravotnú
spôsobilosť v lehote do 90 dní.
Všeobecným usmernením, ktoré vydalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny je zoznam
ochorení, ktoré obmedzujú výkon akejkoľvek (teda aj učiteľskej) pracovnej pozície. Medzi ne sa
zaraďujú aj :
Duševné poruchy - sú poruchy psychických funkcií (myslenia, citového prežívania, správania), ktoré
zahrňujú rôzne duševné choroby, ako napr. psychózy – schizofrénia, poruchy nálady – depresia,
bipolárna porucha osobnosti, mentálne poruchy – mentálna retardácia, demencia, Alzheimerova
choroba, poruchy osobnosti – psychopatie, neurotické a stresové poruchy a pod. V závislosti od typu a
závažnosti ochorenia, posúdeného psychiatrom, môžu viesť k čiastočnému alebo úplnému
obmedzeniu pracovnej schopnosti, zaradeniu do práce v tzv. "chránenej dielni", znemožneniu
vykonávať niektoré povolania až k úplnej invalidite. Nevhodné sú napr. práce spojené s duševnou
záťažou.
Poruchy správania - zahrňujú napr. agresívne, asociálne a vzdorovité správanie trvalého charakteru,
často združeného s nepriaznivým psychosociálnym prostredím a neuspokojivými vzťahmi v rodine.
Prejavujú sa napr. izolovanosťou, prejavmi nepriateľstva voči okoliu alebo naopak vyhľadávaním
autorít a skupín s disociálnou a delikventnou činnosťou. Môžu obmedzovať výber povolania, hlavne
povolania vyžadujúce absolvovanie psychotestov.
Závažné psychosomatické ochorenia - sú v užšom slova zmysle choroby, pri ktorých sú ťažkosti a
funkčné zmeny telových orgánov podmienené psychickým stavom. Môžu sa vyskytovať napr. prejavy v
oblasti obehovej sústavy (búšenie srdca, pichavé bolesti na srdci, pocit nedostatku vzduchu) a
tráviacej sústavy (pocit plnosti žalúdka, kŕčovité bolesti brucha, pocit na vracanie, hnačky alebo
zápcha). Tieto ochorenia môžu obmedzovať schopnosť práce v zamestnaniach s výrazným psychickým
stresom.
Preto považujeme za dôležité, aby boli vyšpecifikované aj tie vlastnosti, ktoré by v osobnosti
učiteľa nemali prevládať, resp. dosahovať úroveň signalizujúcu nevhodnosť pre prácu so žiakmi – teda
kontraindikácie vykonávať učiteľskú profesiu . Práve v tomto bode by požiadavka o preukazovaní
duševnej spôsobilosti mohla byť prakticky realizovateľná, ak by podobne ako v iných profesiách boli
stanovené tieto „nevhodné kompetencie“. Vymedziť by ich mali samozrejme odborníci z oblasti
psychológie, pedagogiky, medicíny .
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2. ODBORNÁ PSYCHOLOGICKÁ ČINNOSŤ A PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA ORIENTOVANÁ NA
UČITEĽOV
Pri hľadaní odpovede na otázku, kto a za akých podmienok, by mal realizovať posúdenie duševnej
spôsobilosti učiteľov, vychádzame z týchto úvah:
Pojem „odborná psychologická činnosť“ je definovaný v Zákone č. 199/1994 Z. Z. o psychologickej
činnosti a Slovenskej komore psychológov, pod ktorou sa rozumie: skúmanie, výklad, ovplyvňovanie a
prognostické hodnotenie správania a/alebo
duševného stavu (príp. vnútorného prežívania) človeka
alebo skupiny ľudí psychologickými metódami, testami, technikami a ďalšími psychologickými
odbornými postupmi, ktoré zodpovedajú súčasným poznatkom psychologických vied a stavu praxe.
Na základe Návrhu novelizácie zákona č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti, môže túto
činnosť vykonávať osoba, ktorá ukončila 5 – ročné magisterské štúdium v odbore psychológia.
Podľa tohto ustanovenia, by odbornú psychologickú činnosť – konkrétne psychodiagnostiku učiteľov,
nemohol vykonávať školský psychológ, ktorý nemá ukončené tzv. jednoodborové štúdium
psychológie. Na základe § 20 Zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch Školský psychológ .....vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva pre pedagogických
zamestnancov škôl a školských zariadení. Platná vyhláška MŠ SR z 26. januára 1996 o podrobnostiach
o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach č. 43/1996, ktorá vstúpila do platnosti 1.
marca 1996, obsahuje koncepciu práce školského psychológa v škole a v školskom zariadení a
špecifikuje činnosť školského psychológa vo vzťahu k žiakom, pedagogickým pracovníkom, rodičom
alebo zákonným zástupcom žiakov a k škole.
Koncepcia práce školského psychológa má všeobecný charakter, slúži ako záväzný dokument pre
činnosť školských psychológov, na základe nej si každý školský psychológ pripravuje svoju vlastnú
náplň práce, pričom rešpektuje špecifické podmienky školy i svoje profesionálne a osobnostne
predpoklady. Podľa uvedenej vyhlášky školský psychológ vo vzťahu k pedagogickým pracovníkom
školy a školského zariadenia:
- vykonáva konzultačnú a informačnú činnosť
- poskytuje poradenské služby pedagogický pracovníkom
- zaoberá sa ich psychickou záťažou a možnosťami prekonávania psychickej záťaže
- pomáha riešiť medziľudské vzťahy.
To znamená, že školský psychológ nemá vo svojom odbornom zameraní uvedené „vykonávanie
psychologickej diagnostiky“ pedagogických pracovníkov. Na webovom portáli Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny je uvedená kartotéka typových pozícií, kde sú explicitne uvedené pozície
psychológov – ale len v policajnom zbore, v železničnej doprave, v hasičskom a záchrannom zbore
a v armáde. Všetky uvedené pozície majú v náplni práce uvedenú aj psychologickú diagnostiku, resp.
psychologické poradenstvo a psychoterapiu pre príslušníkov uvedených odvetví. V rámci týchto
kategórií je síce uvedený aj „školský psychológ“, ale jeho psychodiagnostická činnosť je orientovaná
len na deti a mládež.
Pre ilustráciu uvádzame čiastkové výsledky výskumu záverečnej práce Mgr. Marcely Kratkoczkej
(2013), ktorý bol zameraný na zistenie názorov riadiacich pracovníkov škôl na rozšírenie zákonnej
požiadavky v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o preukazovaní duševnej spôsobilosti učiteľov. Názory
boli zisťované formou štruktúrovaného interview u 12 riaditeľov a zástupcov ZŠ, gymnázií a SOŠ.
Z rozhovorov vyplynuli tieto poznatky, resp. námety pre prax:
- Preukazovanie duševnej spôsobilosti učiteľov je riadiacimi pracovníkmi akceptované
a považované za potrebné. Chýbala im však odborná diskusia k tejto problematike ešte pred
ustanovením tejto požiadavky do zákona, nakoľko práve ich sa realizácia tejto požiadavky
v praxi priamo dotýka. Práve na nich je zodpovednosť za zdravú školu, zdravie svojich
zamestnancov a učiteľov;
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Chýba definícia „duševnej spôsobilosti“, nakoľko je to oblasť veľmi citlivá a dotýka sa osobne
každého pedagóga je potrebné, aby bola presne zadefinovaná obsahom i formou. Práve
chýbanie presnej definície vyvoláva veľa otázok a rozpačitých reakcií,
pričom táto
požiadavka môže byť aj zneužitá;
- Pozitívum tejto požiadavky však vidia v tom, že zákon uľahčuje cestu k zisteniu, či je učiteľ
schopný vykonávať pedagogickú prax, prípadne po zistení problémov, umožňuje požiadať o
odborné (psychologické) posúdenie jeho osobnosti. Pozitívne ju vnímajú aj v tom, že táto
požiadavka má chrániť žiakov pred „problémovým“ učiteľom, chrániť meno školy, ale aj
učiteľa , ktorého sa to týka.
- Riadiaci pracovníci by uvítali vytvorenie skupiny kompetentných odborníkov (napr.
psychológov), ktorí by boli oprávnení takého potvrdenia vydávať. Boli by k dispozícii
riaditeľom aj v prípade potreby konzultácie a pomoci. Tak by malo toto vyšetrenie zmysel pre
riaditeľa školy, ako aj pre samotného pedagóga;
- Niektorí respondenti uviedli návrh, aby boli realizované pravidelné testy, zamerané na
zistenie duševnej spôsobilosti, napríklad jedenkrát za tri roky, pričom by ich robil vždy ten istý
nezávislý tím odborníkov – psychológov.
Ďalšie otázky sa týkali aj iných činností, resp. kompetencií psychológov na školách vyplývajúcich
z uvedeného zákona, medzi ktoré patria aj sociálno–psychologické tréningy. Respondenti uviedli, že
tieto tréningy realizujú na svojich školách, približne dvakrát za rok. Spolupracujú a pozývajú si
odborníkov z CPPP. Využili by aj možnosť spolupracovať so súkromným sektorom, problém vidia vo
financovaní. Tieto tréningy vnímajú na dvoch úrovniach – ako prejav starostlivosti o ich psychické
zdravie a rozšírenie ich schopností zvládať náročné situácie.
-

ZÁVER
Pokiaľ by MŠ VVaŠ SR malo zámer naplniť znenie paragrafov v uvedenom zákone, odporúčame
vychádzať z koncepcie práce psychológov v Policajnom zbore SR, ktorý má systém psychologickej
starostlivosti podrobne rozpracovaný od r. 2003. V rámci nariadenia príslušného ministerstva
predstavuje psychologická starostlivosť „odbornú, cieľavedomú a organizovanú činnosť psychológov
ministerstva a PZ, smerujúcu k ochrane, upevňovaniu, prípadne znovuobnoveniu psychického zdravia
policajtov, s cieľom zabezpečiť ich psychickú spôsobilosť, osobnostný rozvoj a pripravenosť na
efektívny výkon štátnej služby“.
Psychologická starostlivosť obsahuje
a) psychodiagnostiku,
b) psychologické vzdelávanie policajtov,
c) činnosť školských psychológov,
d) psychohygienu, psychologickú osvetu a prevenciu,
e) psychologickú prípravu,
f)
psychologické poradenstvo,
g) posttraumatickú intervenčnú starostlivosť,
h) psychologické analýzy, výskumy a expertízy“ (Vestník MV SR, čiastka 36).
Pod gesciou MŠ VVaV SR by mala byť preto zriadená skupina odborníkov, ktorá by mala:
1. Vyšpecifikovať pojem „duševná spôsobilosť“ v kontexte učiteľskej profesie, pričom treba brať do
úvahy všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v zmysle zákona.
2. Definovať a určiť, ktorí psychológovia by mali byť „špecialistami“, ktorí budú posudzovať duševnú
spôsobilosť pedagogických a odborných zamestnancov, nakoľko tí psychológovia, ktorí pôsobia
v rezorte školstva sú obmedzení v tom, že:
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- školskí psychológovia môžu vykonávať túto činnosť len vtedy, pokiaľ budú mať ukončené
jednoodborové štúdium psychológie;
- psychológovia z centier pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie sú v súčasnosti
preťažení a ich činnosť je orientovaná najmä na cieľové skupiny žiakov a študentov ZŠ a SŠ, resp.
VŠ.
Preto by bolo potrebné – ustanoviť minimálne na úrovni krajských inštitúcií , resp. na úrovni
ministerstva funkciu „psychológa špecialistu“, ktorý by mal v kompetencii aj psychologickú
diagnostiku pedagogických zamestnancov a ktorý by odborne tento proces garantoval.
3. Zrealizovať pod gesciou MŠ VVaV SR výskum zameraný na vypracovanie komplexného
profesiogramu učiteľskej profesie, ako základného nástroja na posúdenie duševnej, ale aj telesnej
spôsobilosti učiteľov. Výsledkom profesiogramu by mal byť explicitne
určený aj výber
štandardizovaných psychodiagnostických metód, ktoré môžu byť psychológmi použité. Zároveň by
tento výskumný tím mal jasne pomenovať kontraindikácie, v súvislosti s výkonom učiteľskej profesie.
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Grantová podpora: VEGA 1/0562/13 Sociálno-psychologické kompetencie v pregraduálnej príprave a ranej
pedagogickej kariére učiteľov
Príspevok je venovaný sumáru a analýze bakalárskych a diplomových prác študentov Katedry psychológie a
patopsychológie PdF UK, ktoré sú venované problematike školy, študentov, žiakov a učiteľov. Práce sú
kategorizované podľa jednotlivých tematických okruhov alebo dominantných tém.
Kľúčové slová: žiak, učiteľ, škola, záverečné práce

NA ÚVOD MALÁ REMINISCENCIA: PRÍTOMNOSŤ JE PRODUKTOM MINULOSTI
V školskom roku 1993/1994 sa na Katedre psychológie a patopsychológie Pedagogickej fakulte
otvoril nový študijný program učiteľstvo psychológie v študijnom odbore učiteľstvo akademických
predmetov. Začínali sme so štandardným päťročným štúdiom, profilovaným ako učiteľstvo
psychológie v kombinácii s anglickým a nemeckým jazykom. Nikto vtedy netušil, akými peripetiami
v procese permanentnej reformy vysokoškolského štúdia prejde jeho obsah, zameranie ale i možnosti
praktického využitia získaných vedomostí a profesijných kompetencií pri uplatňovaní sa našich
absolventov v spoločenskej praxi.
Po príslušnej príprave bol v šk. roku 2002/2003 zavedený kreditový systém štúdia a od šk. roku
2004/2005 sa rozšírila možnosť študovať odbor učiteľstvo psychológie aj v kombinácii s inými
učiteľskými odbormi. Pribudli kombinácie s ďalšími jazykmi (slovenský, francúzsky, taliansky) ale i s
pedagogikou, občianskou náukou, dejepisom, biológiou, hudobnou resp. výtvarnou výchovou.
Zvláštnosťou bola kombinácia psychológie s matematikou (jedna študentka ukončila v r. 2005) .
Vážnym medzníkom v realizácii vysokoškolského štúdia na Slovensku bol šk. rok 2004/2005 kedy
prešla naša fakulta spolu s ostatnými slovenskými vysokými školami na model trojstupňového
vysokoškolského vzdelávania. Tento krok si vyžiadal vypracovanie nových študijných plánov
a reorganizáciu celého štúdia v odbore. Pribudli záverečné skúšky na bakalárskom stupni, obhajoby
bakalárskych prác a prijímacie konanie na magisterský stupeň. V súčasnosti v bežnom školskom roku
(ktorý končí 31. augusta) končia naši študenti svoje štúdium v oboch stupňoch v troch možných
termínoch.
Študijný program učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov (špecializácia psychológia v kombinácii)
sa na našej fakulte študuje predbežne v dvoch stupňoch. V prvom stupni ide o 3-ročné bakalárske
štúdium, druhý stupeň predstavuje 2-ročné magisterské štúdium. Študijný program tvoria podľa
jednotlivých akreditačných spisov prednášky, semináre, tréningy a pedagogická prax. Hodnotenie je
stanovené v informačných listoch kurzu. Môže ísť o písomné alebo ústne skúšky, prezentácie, seminárne
práce, projekty.
Na záver jednotlivých stupňov štúdia obhajujú študenti svoje bakalárske práce alebo diplomové práce
v magisterskom stupni. A práve tieto práce budú diskutované v ďalšej časti príspevku.
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NAJPRV TROCHA ŠTATISTIKY: EVIDENCIA MÁ MRAVNÝ VÝZNAM
Prví študenti nášho študijného programu začali študovať v šk. roku 1993/1994, promovali v r.
1998 a bolo ich deväť (9). Päťročné magisterské štúdium (ktoré skončilo v r. 2003) ukončilo 98
absolventov. V súčasnosti (v roku 2013) evidujeme spolu v oboch stupňoch za celú dvadsaťročnú
existenciu nášho odboru celkovo 418 absolventov. Tretí stupeň - doktorandské štúdium ukončilo 14
našich študentiek a študentov. V jednotlivých školských rokoch boli počty študentov rôzne,
v priemere okolo 22 študentov v ročníku a pohybovali sa od spomínaných 9 študentov v r.1998 až po
46 v r. 2013. Pre zaujímavosť: z vyššie uvedeného počtu bolo 36 chlapcov a 382 dievčat. Tento pomer
jednoznačne demonštruje nielen súčasný záujem chlapcov o štúdium učiteľstva ale i o samotnú
učiteľskú profesiu na Slovensku.
A ešte jeden demografický údaj: na našej katedre z celkového počtu absolventov (418) ich bolo cca 154
z BA, ZS kraj reprezentovalo 64 osôb, stredoslovenský 84, z východu sme mali 26 študentov. 7 študentov
bolo z Českej republiky, 1 z Ukrajiny a 1 z Poľska. Pripomínam, že ide o údaje o mieste narodenia. A čo
nám môže napovedať tzv. “skrytá stránka všetkého“? ? (Levitt, S., Dubner, S.J. 2011). Čo môže znamenať,
okrem prevahy Bratislavčanov, že najviac poslucháčov sa narodilo v Ružomberku, Myjave, Bojniciach či
Smoleniciach?
ZÁVEREČNÁ PRÁCA: DEMONŠTRÁCIA ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI?
Významnou súčasťou profilovania štúdia odboru učiteľstva psychológie v kombinácii je podľa nás
najmä ponuka a výber tém pôvodne diplomových, neskôr aj bakalárskych a záverečných diplomových
prác. Z pedagogického hľadiska je tento výber faktorom, vypovedajúcim hlavne o prevládajúcom
výskumníckom záujme študenta, dôležitejšia je prirodzene úroveň spracovania témy študentom pri
odbornom vedení konzultantom práce, či jej vedúcim, podľa toho ako sa v priebehu času tá istá
činnosť rôzne pomenúvala.
Z kvantitatívneho hľadiska: v priebehu uplynulých dvadsiatich rokov bolo na Katedre
psychológie a patopsychológie PdF UK spracovaných formou diplomových prác 249 odborných tém.
Po rozdelení štúdia do jednotlivých stupňov pribudlo 92 bakalárskych a 89 diplomových prác.
Rozdiel medzi počtom absolventov a počtom prác je spôsobený skutočnosťou, že v rámci
dvojodborového štúdia si má študent možnosť voliť tému svojej záverečnej práce z ponuky oboch
odborov.
Vzhľadom ku skutočnosti, že najmä v posledných rokoch je k dispozícii pomerne sofistikovaná
metodika na vypracovanie záverečných prác (po formálnej ako i obsahovej stránke) ako i predpísané
bodovanie jej jednotlivých súčastí posudzovateľmi, obhajoby záverečných prác strácajú charakter
odbornej dišputy a obmedzujú sa viac na prezentáciu témy.
POKUS O ANALÝZU?
Už pri zbežnom pohľade na doteraz spracované témy záverečných prác (budem používať tento
koncept pre všetky typy prác) je zjavné, že nesú odbornú charakteristiku ich vedúcich (konzultantov).
Čo to znamená? Len toľko, že jednotlivé témy záverečných prác sú prirodzene odvodené od odborného
či výskumného zamerania jednotlivých členov katedry. Z tohto aspektu by som práce zaradila do
niekoľkých kategórií. Do prvej patria práce, ktorých konzultanti sú orientovaní na patopsychologickú
problematiku (bližšie pozri Sokolová, Brozmanová, 2012). Práce sú venované psychológii rôznych
druhov postihnutia najmä z aspektu školy a možno ich identifikovať priebežne počas celého
sledovaného obdobia. Týkali sa špecifík jedincov so zrakovým, telesným, mentálnym postihnutím,
s poruchami sluchu (35 prác). Záujem bol aj o spracovanie rôznych aspektov hyperaktivity (syndróm
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ADHD 5 prác), špecifických porúch učenia (dyslexia a i.10 prác). V súčasnosti rezonujú témy, ktoré sa
venujú rôznym aspektom zdravia (prežívanie zdravia, presvedčenia a správanie v oblasti zdravia).
Do ponuky sa postupne dostali a boli spracované témy o copingovom správaní (5), reziliencii (2),
emočnej inteligencia a psychickej odolnosti. Permanentne je populárnou problematika stresu, ktorá sa
objavuje tak na úrovni žiakov ako i učiteľov. Záverečné práce reflektovali aj psychologickú
problematiku integrovaného vyučovania a pripravenosti škôl na jej realizáciu (8 prác). Významné
miesto medzi záverečnými prácami má rodina, rodinné prostredie, súrodenecké vzťahy a súrodenecké
konštelácie (cca 20 prác).
Špecifickú skupinu prác tvoria tie, ktoré približujú rôzne psychické dispozície, či procesy, ako sú oni
identifikovateľné vo vyučovacom procese. Dominovali práce venované tvorivosti (15) a pozornosti
(12). Pri použití štandardných metodík sa porovnávali žiaci rôznych typov škôl (zistilo sa napr., že typ
školy nemá signifikantný vplyv na tvorivosť žiakov), sledovali sa sociálne reprezentácie pozornosti
a jej chápanie učiteľmi, skúmala sa závislosť tvorivosti od osobnostných charakteristík. Do tejto
skupiny by som zaradila aj práce, týkajúce sa nadaných detí a špecifík ich školského vzdelávania.
Zvláštnu kapitolu tvoria práce o bilingvizme a psychologických aspektoch vyučovania cudzích jazykov.
Ďalšia skupina prác je venovaná vyučovaniu psychológie, špecifikám učiteľskej profesie či školskej
problematike vo všeobecnosti. Viaceré práce boli venované charakteristike školskej triedy ako
špecifickej sociálnopsychologickej skupine. Sledovala sa atmosféra v triede, sociometrické ukazovatele
pozície žiakov v triede, problematika outsiderov, disciplína, záškoláctvo a konflikty v triede,
psychologické následky šikany, agresia a šikana z pohľadu učiteľa resp. žiaka.
Ku školskej problematike možno zaradiť aj práce, zamerané na celkovú školskú atmosféru, školské
rituály a činitele, formujúce klímu a kultúru školy. Do tejto skupiny patria aj práce venované činnosti
školského psychológa (5 prác), psychologického a kariérneho poradcu a problematike záujmov ako
predikcie voľby profesie (4 práce).
Učiteľ ako kľúčový činiteľ v škole bol predmetom prác, zameraných na jeho osobnú a profesijnú
identitu (2 práce), na faktory záťaže v učiteľskej profesii (3 práce). Štandardné stresové faktory v práci
učiteľa boli v najnovších prácach (napr. Vacová, 2013) „obohatené“ o stres z kontaktu s rodičmi.
Spracovaná bola aj problematika násilia voči učiteľovi (1), aspekty kvality života učiteľa a jeho
pracovnej a osobnej spokojnosť (2) ako i formy trávenia voľného času a záujmové aktivity učiteľov (4
práce), zisťoval sa vplyv osobnosti učiteľa na obľúbenosť školských predmetov.
V posledných rokoch bola na katedre posilnená sekcia prípravy učiteľov psychológie skvalitnením
a špecifikovaním didaktiky psychológie a zavedením cielených výcvikov a tréningov, zameraných
popri ich všeobecnej zážitkovej charakteristike aj na osvojovanie si špecifických techník a metód
vyučovania psychológie na stredných školách budúcimi učiteľmi. V tomto období sa postupne
profilovali také záverečné práce, ktoré boli venované analýze učebníc psychológie, motivácie pre
učiteľstvo psychológie, kritickému mysleniu vo vyučovaní psychológie, postaveniu učiteľa psychológie
na Slovensku. Zvláštnu kategóriu tvoria práce venované rôznym druhom kompetencií, potrebných pre
výkon učiteľskej profesie.
Ako zvláštnu kategóriu by som charakterizovala niektoré špecifické klinicko-psychologické témy depresie, poruchy príjmu potravy, problematika týraného dieťaťa, autizmus, agresívne dieťa,
verifikácia klinických diagnostických metód (do 20 prác). Patrí sem aj problematika drogovej
závislosti a zaradila by som medzi ne aj práce o nelátkových závislostiach.
Poslednú skupinu prác predstavujú rôzne psychologické témy, ktoré v prvom pláne akoby
nesúviseli so školou či vyučovaním psychológie, ale približujú niektoré zaujímavé aspekty psychickej
alebo sociálnej reality. Týka sa to najmä tém, ktoré spracúvali rôzne aspekty genderovej či sexuálnej
problematiky (spolu 15 prác). Okrem týchto spomeniem ešte práce o rasizme, o chate ako špecifickej
forme komunikácie, o spotrebiteľskom správaní, o medzikultúrnej komparácii vnímania
sebahodnotenia, o mediálnej gramotnosti, o koučingu. Veľmi zaujímavá práca sa týkala hudobných
preferencií vo vzťahu k osobnosti adolescentov.
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Zvláštnu skupinu tvoria práce, ktoré sa týkali rôznych aspektov osobnostných premenných vo
vzťahu k hodnotám, mravom, ideálom, vzorom či sociálnej opore, osobným cieľom a rôznym formám
motivácie (výkonová, ašpiračná úroveň), Diskutovali sa také kategórie ako sebahodnotenie,
sebavedomie, sebauvedomovanie, sebarealizácia či sebauvedomenie.
V súlade s výskumným
projektom o úspešnosti, špeciálne s chápaním úspešnosti u ľudí s rôznym druhom postihnutia
rezonovala aj táto problematika v témach diplomových prác.
Čo sa týka metodológie hodnotených prác, zodpovedá jednotlivým témam. Pre zber dát boli
najčastejšie používané rôzne druhy dotazníkov, či už štandardizovaných alebo vytvorených špeciálne
pre potreby konkrétneho výskumu. Typ výskumných dát potom determinoval ich ďalšie spracovanie.
Najčastejšie išlo o jednoduchú štatistiku, ktorú poskytujú dostupné elektronické zdroje. Pri metódach
fókusových skupín, interview a iných metódach kvalitatívneho výskumu postupovali autori prác pri
spracovaní výskumných dát podľa štandardných postupov. Treba konštatovať, že po formálnej
stránke majú sledované práce veľmi rôznu úroveň, čo sa nakoniec prejavilo aj v konečnom hodnotení.
A ČO NA ZÁVER?
Za sledované obdobie je zjavné, že ponuka tém bola veľmi rôznorodá, i keď v nej možno
identifikovať ovplyvnenie výskumnými projektmi, ktoré sa aktuálne na katedre riešili ako grantové
úlohy. V retrospektívnom pohľade konštatujem, že aj keď často išlo o témy, ktoré sa riešili aj na iných
psychologických pracoviskách a spoločne sa o nich referovalo na tematických konferenciách (napr.
problematika kvality života – v našom prípade ľudí s rôznym druhom postihnutím) prispelo ich
spracovanie nielen k preukázaniu spôsobilosti študentov riešiť zadané úlohy ale i k získaniu
zaujímavých výsledkov. Pozitívne možno hodnotiť skutočnosť, že viaceré výskumné zistenia
z diplomových prác boli odprezentované v spoluautorstve s vedúcim práce v odbornej literatúre.
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OBSAHOVÁ ANALÝZA PÍSOMNÝCH REFLEXIÍ ŠTUDENTOV UČITEĽSTVA –
ÚČASTNÍKOV SOCIÁLNO-PEDAGOGICKÝCH VÝCVIKOV
Vlasta Dúbravová
Katedra občianskej a etickej výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, e-mail:
dubravova@fedu.uniba.sk
Sociálno-psychologický výcvik v príprave učiteľov patrí k typom kurzov v akademickej príprave učiteľov, ktoré
využívajú metódy interaktívneho sociálneho učenia k osvojeniu si profesijných kompetencií. Príspevok
prezentuje výsledky skúmania, ktoré bolo zamerané na zisťovanie schopnosti študentov učiteľstva reflektovať
skúsenosť z výcvikov zameraných na rozvoj profesijných kompetencií v oblasti personálneho a sociálneho
rozvoja. Skúmanie sme realizovali na vzorke 42 študentov, účastníkov trojdenných výcvikov v roku 2007.
Zistené výsledky obohatila analýza písomných produktov ďalších účastníkov výcvikov v rokoch 2008-2012, v
počte 124 študentov. Metodologickým postupom bola obsahová analýza písomných reflexií a spätných väzieb
účastníkov s cieľom zistiť, ako vnímajú interaktívny výcvik, na ktorom prebieha aktívne sociálne učenie,
zamerané na rozvoj predpokladov pre prácu v skupinách. Model rozvoja profesijných kompetencií /spôsobilostí
pre život sme postavili na aktívnom zapojení účastníkov do sebarozvoja, na sprostredkovaní informácií o
modeli rozvoja kompetencií 4H a na overenom postupe ich utvárania a upevňovania. Interpretácia výsledkov
zistení a návrhy na diskusiu prezentujeme vo vzťahu k cieľom skúmania a poskytujú možnosť meniť niektoré
parametre výcvikov v ďalších rokoch.
Kľúčové slová: sociálno–pedagogický výcvik v príprave budúcich učiteľov, personálne a sociálne kompetencie,
model rozvoja kompetencií - spôsobilosti pre život, schopnosť reflexie a sebareflexie, kvalitatívny výskum, obsahová
analýza písomných produktov

ÚVOD
V tomto príspevku prezentujeme časť výsledkov výskumu, v ktorom sme sledovali problematiku
cielenej práce pri overovaní modelu 4H- Targeting Life Skills Model, modelu rozvoja sociálnych
a osobnostných kompetencií študentov a študentiek na Katedre etickej a občianskej výchovy
Pedagogickej fakulty UK. Projekt s názvom „Utváranie možností pre rozvoj životných zručností na
vysokej škole“, ktorého výsledky sme podrobili skúmaniu, sa uskutočnil na katedre v rokoch 20062007. V širšie koncipovanom výskumnom zámere, ktorý mal povahu evaluačného výskumu (Hendl,
2005) sme hľadali odpoveď na otázku Aké sú možnosti podpory sociálneho a osobnostného rozvoja
v príprave učiteľov?
Študijný program prípravy budúcich učiteľov občianskej a etickej výchovy obsahuje tradičné kurzy
s prevahou kognitívnych cieľov, ale aj interaktívne, zážitkové kurzy, ktoré cielene rozvíjajú zručnosti
pre profesiu. Sociálno-psychologický výcvik (od r. 2009 sociálno-pedagogický výcvik) bol jedným
z kurzov, zahrnutých do projektu. Ako povinný kurz ho absolvujú všetci študenti katedry a realizuje sa
v rámci blokovej výučby (trojdňový, v rozsahu 24 hodín). Vyučujúca pripravila v roku realizácie
projektu nový program výcviku rozvoja sociálnych a osobnostných zručností/zručností pre život
(ďalej aj RŽZ) študentov, ktorý rešpektoval nároky akademickej prípravy a zostal v súlade
s osvedčenými postupmi vedenia sociálno-psychologických výcvikov (Hermochová, 1988, Valenta,
2003).
Príspevok prezentuje tú časť výsledkov skúmania, ktoré sme získali obsahovou analýzou
dokumentov – študentských písomných reflexií a vznikli počas sociálno-psychologického výcviku.
Výskumné otázky, na ktoré sme hľadali odpoveď metódou analýzy dokumentov, sú orientované na
sledovanie schopnosti študentov učiteľstva reflektovať skúsenosť z výcvikov v rámci sociálneho
a osobnostného rozvoja. Pre posúdenie vhodnosti zvoleného modelu rozvoja sociálnych
a
osobnostných zručností sme sa chceli dozvedieť Ako študenti a študentky vnímajú interaktívny
výcvik, na ktorom prebieha aktívne sociálne učenie, zamerané na rozvoj ich zručností pre život
a profesiu?
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Problém rozvoja profesijných kompetencií je kľúčový v kontexte nových spoločensko-politických
požiadaviek na profesiu učiteľa. Odborná literatúra v posledných dvoch desaťročiach reaguje na
potrebu zmien v príprave učiteľov. Pre potrebu nášho skúmania sme využili hlavne publikácie
zahraničných autorov (Valenta, 1999, Švec, Musil, 2003, Korthagen, 2004 ) a z domácich zdrojov to
boli texty odborníčok, ktoré pedeutologickú problematiku skúmajú dlhodobo (Kosová, 2005,
Kasáčová, 2006, Černotová, 2001, Petrasová, 2009 a i.).
Termíny osobnostný a sociálny rozvoj a rozvoj životných zručností v tomto príspevku používame
ako synonymum. Pracujeme s aplikáciou modelu (Bednařík, 2004), kde sa obidve pomenovania voľne
zamieňajú. Ďalšie zdôvodnenie pre akceptáciu terminologickej „voľnosti“ je odborná
literatúra (Valenta, 2003, Bagalová, 2008) a pedagogické dokumenty (Hauser, 2008, ŠPÚ 2011).
Otvorenosť k overeným skúsenostiam odborníkov a k spolupráci s mimovládnymi organizáciami
považujeme za osvedčený spôsob, ako reagovať na vysokej škole aj na nové trendy v profesijnej
príprave.
V prvej časti štúdie predstavíme metodologické východiská výskumu, pomenujeme cieľovú skupinu
a bližšie charakterizujeme formu výcviku. Myslíme si, že v tomto kontexte bude lepšie zrozumiteľná
prezentácia výsledkov analýzy dokumentov - písomných reflexií študentov. Závery štúdie reagujú na
otvorené problémy spojené s vnímaním výcvikov, ako zvláštnej formy výučby na vysokej škole, v
príprave budúcich učiteľov. Analýzu dokumentov sme zaradili ako metódu evaluačného výskumu
preto, že je spôsobom verifikácie platnosti poznania, ktoré sme získali aj inou cestou (vyhodnotenie
záverečnej spätnej väzby a zápis pozorovateľov).
1. METODOLOGICKÝ POSTUP
V procese plánovania evaluačného výskumu (Hendl,2005, Švaříček, Šeďová, 2007) sme preskúmali
v literatúre možnosti evaluácie výcvikov v oblasti osobnostného a sociálneho rozvoja (Jarošová, 2001,
Jiřincová, Svoboda, 2004).
Obsahová analýza textu – výskumný nástroj
Metodologickým postupom skúmania účinnosti sociálno-psychologických výcvikov sa stala
kvalitatívna obsahová analýza dokumentov. Obsahová analýza textu (Gavora, 2000, Ondrejkovič, 2005,
Hendl, 2005, Kollárik, Sollárová, 2004) je postup, ktorý umožňuje získať náhľad do dokumentov
a textov a odhaliť ich vlastnosti vo vzťahu k výskumnej otázke. Kvantitatívna obsahová analýza
prináša zistenia o početnosti výskytu vyčlenených kategórií alebo ich vzťahov v sledovanom
dokumente (Černotová, 2001). V našom výskume je použitý postup kvalitatívnej analýzy textov, ktorá
je systematickým, nenumerickým organizovaním údajov s cieľom odhaliť témy, pravidelnosti, kvality
a vzťahov (Hnedl, 2005).
Analýzu textov priebežných písomných reflexií a sebareflexií študentov - účastníkov výcvikov a ich
spracovanie pomocou metódy kvalitatívnej obsahovej analýzy sme uskutočnili postupom blízkym
zakotvenej teórie (Švaříček, Šeďová, 2007). Zložitosť, ale aj komplexnosť postupu zakotvenej teórie
presahovala potreby skúmania, preto sme prešli otvoreným tematickým kódovaním, axiálnym a
selektívnym kódovaním. Vytvorili sme „mapu“ kategorizovaného zoznamu kódov, podnikli sme pokus
vytvoriť štruktúru, prepojenia kategórií a zostaviť abstrakt - celok. Interpretácia analyzovaných
údajov prebiehala počas kódovania, z množstva poznámok zaraďujem do príspevku len tie, ktoré
smerujú k vytvoreniu sekundárnej interpretácie, aby bolo zrejmé, čo pre nás zistenia znamenajú aj vo
vzťahu k teoretickým východiskám, s ktorými sme pracovali.
Výskumný problém prezentovanej časti evaluačného výskumu sme formulovali pomocou dvoch
vzájomne prepojených otázok:
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Aké sú schopnosti študentov učiteľstva reflektovať skúsenosť z výcvikov v rámci sociálneho
a osobnostného rozvoja;
Ako v písomných záznamoch (reflexiách) študenti a študentky vnímajú interaktívny výcvik, na
ktorom prebieha aktívne sociálne učenie, zamerané na rozvoj ich zručností pre život
a profesiu.

Analyzovaný dokument a jeho vlastnosti
Výberový súbor tvorili dokumenty - písomné reflexie študentov. Študenti boli informovaní vopred
o zámere vyhodnocovať ich písomné reflexie a spätné väzby. Reflexník je názov pre formu, akou si
viedli účastníci výcviku záznamy o obsahu, procese, o sledovaní práce iných, atmosfére v skupine
a dôležitých zisteniach o sebe. Vyučujúca vytvorila časový priestor pre zápis reflexie. Reflexníky si
označili študenti vlastnými „značkami“, považujeme ich za anonymné. Rozsahom neprekročili texty 35 strán textu, s navrhnutým vnútorným členením.
Parametre dokumentov zodpovedajú nárokom na vlastnosti výberového súboru, tak ako ich uvádza
Hendl (2005, s. 132) a postup spracovania dokumentov podľa Mayringa (1990) zodpovedal
náročnosťou možnostiam spracovateľky.
Odovzdaných a spracovaných bolo textov (42). Spôsob ich zadania mal zabezpečiť, že každý
študent, študentka bude mať formálne rovnako zadanú úlohu - zapisovať si po tematicky
ohraničených blokoch výcviku čo sa udialo. Záznamy z písomných reflexií sme získali po dohode so
študentmi, označili sme ich číslami a pridali poznámku, či dokument vytvoril muž alebo žena.
Druhý súbor písomných reflexií sme získali v septembri 2013 od 43 študentov a študentiek.
Písomné reflexie spracovali študenti magisterského stupňa, účastníci sociálno-pedagogických
výcvikov. Odpovedali na otázku, ako s odstupom rokov vnímajú sociálno-pedagogický výcvik?
Spracované výsledky analýzy prezentujeme v samostatnej časti príspevku.
Obsahové zameranie sociálno-pedagogických výcvikov
Zmeny v obsahu výcvikov sme uskutočnili prvýkrát cielene v rámci projektu. Zamerali sme sa na
rozvoj životných zručnosti /kľúčových kompetencií budúcich učiteľov občianskej náuky a etickej
výchovy. Následne v každom roku overujeme účinnosť modelu, ktorým je adaptovaný model rozvoja
životných zručností 4H – Targeting Life Skills Model (www.4-H.org, www.fourhcouncil.edu). Model 4H
zdokonalili odborníci v Edukačnom centre Nadácie pre deti Slovenska (Bednařík, 2005).
Výcvik životných zručností v rámci sociálno-pedagogického výcviku sme postavili na aktívnom
zapojení účastníkov do sebarozvoja, na sprostredkovaní informácií o modeli 4H a na overenom
postupe rozvoja životných zručností (Dúbravová, 2009).
Zameranie výcvikov bolo v súlade s cieľmi osobnostného a sociálneho rozvoja budúcich
učiteľov/liek a pedagogických kompetencií učiteľky, učiteľa. Cielene sme chceli rozvíjať nasledujúce
životné zručnosti : spoluprácu, empatiu, vyjadrovanie pocitov, aktívne počúvanie a rešpekt. Reflexia
aktivít pomáha zvyšovať porozumenie dôležitosti životných zručností pre sebarozvoj a čiastočne aj
pre budúcu profesiu (v súlade so sylabom kurzu). Nácvik reflexie sa stal jedným z cieľov výcviku
a zároveň sme si vytvorili možnosť využiť reflexiu na náhľad do vnímania výcvikov.
V procese rozvoja sociálnych zručností sme kombinovali metódy zážitkového učenia,
behaviorálneho výcviku dvoch vytypovaných zručností s aktivitami, postavenými na postupoch
pedagogického konštruktivizmu, ktoré nám zabezpečovali istú mieru porozumenia a kritického
zváženia procesom sebapoznania a poznávania iných. Venovali sme pozornosť presahom zvoleného
obsahu do osobného života a pre budúcu pedagogickú prax.
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Vedenie výcviku – vyučujúca/lektorka
Vyučujúca/ lektorka sociálno-psychologického výcviku sa dlhodobo venuje príprave budúcich
učiteľov a učiteliek etickej výchovy. Pripravila sa na túto rolu rozšírením odborného vzdelania a
absolvovaním akreditovaných dlhodobých a krátkodobých výcvikov. Rola vedúcej výcviku je problém.
„Už samotná forma a obsah psychosociálneho tréningu však naznačujú jeho špecifickosť od iných,
akademicky orientovaných disciplín, a tým i odlišnosť nárokov na kompetencie učiteľa – trénera“
(Lemešová, Sokolová, 2012, s. 22). Na reflexiu pôsobenia vyučujúcej – lektorky vo výcviku boli
zamerané dve otázky v záverečnej spätnej väzbe.
Zmena názvu kurzu na sociálno-pedagogický výcvik
Od r. 2009 dostal kurz názov sociálno-pedagogický výcvik, aby sme zdôraznili zameranie na
pedagogické profesijné kompetencie v oblasti sociálneho a osobnostného rozvoja. Štátne vzdelávacie
programy pre jednotlivé stupne školy formulujú ciele vzdelávania žiakov a žiačok v kategóriách
kľúčových kompetencií –„ životných zručností“. Stali sa tým výzvou aj pre učiteľské vzdelávanie.
Vedome odmietnutá rola „psychológa“ vyučujúcou, ktorá vedie výcviky, dáva šancu aj budúcim
učiteľom - nepsychológom – zvažovať možnosti, ktoré majú učitelia, ktorí nie sú psychológovia, ale
cítia potrebu ovplyvňovať rozvoj kľúčových kompetencií v oblasti osobnostného a sociálneho rozvoja
žiakov a žiačok.
Cieľová skupina
Skúmanie sa realizovalo v rámci projektu na vzorke 42 študentov bakalárskeho štúdia Katedry
etickej a občianskej výchovy, účastníkov dvoch trojdňových výcvikov v roku 2007. Z počtu 42
študentov bolo 34 žien a 8 mužov. Výsledky prvej analýzy obohatilo spracovanie písomných reflexií
účastníkov výcvikov s odstupom 4 rokov. Ide podľa nás o rozšírenie vzorky v počte 43 študentov –
účastníkov výcvikov (z toho 35 žien a 8 mužov). Reflexie tejto skupiny študentov magisterského
štúdia sme získali v roku 2013. Argumentom pre zaradenie ďalšej cieľovej skupiny bola skutočnosť,
že sociálno-pedagogické výcviky v obsahovej a procesnej rovine vedie vyučujúca/ lektorka podľa
programu, ktorý vznikol v čase projektu. Písomnú reflexiu nám poskytli dve skupiny študentov
končiacich ročníkov, považujeme to za dobrú možnosť zisťovať, ako vnímajú študenti prínos výcvikov
prínos pre sebarozvoj a pre svoju budúcu profesiu.
2. PREZENTÁCIA ZISTENÍ Z VÝSKUMU
V priebehu písania príspevku sme prvostupňovú analýzu obohatili o náročnejší variant obsahovej
analýzy. V druhom, rozšírenom variante spracovania údajov sme využili postup práce s dokumentom
tak, ako to uvádzame v opise metodologického postupu. V ďalšej časti príspevku prinášame krátku
ukážku prvej analýzy a následne priblížime postup a výsledky druhého pokusu analyzovať
a interpretovať získaný materiál.
2.1 Prvá, predbežná analýza písomných reflexií účastníkov výcvikov
Prvé spracovanie výsledkov skúmania sme prezentovali v súhrnnej správe z evaluačného výskumu
v roku 2007. Ukážku prvého, veľmi jednoduchého priradenia autentického textu k vyčlenenej
kategórii, uverejňujeme v tejto časti príspevku. Z analýzy textov – písomných reflexií aktivít
v Reflexníku sa nám podarilo získať prvú odpoveď študentov - ich výpovede o vnímaní celého
výcviku. Bohatý písomný materiál sme analyzovali z hľadiska kľúčových kategórií 1. Aktivity, 2. Ja –
sebahodnotenie, 3. Iní/iný – vnímanie iných a 4. vyjadrenie k celému výcviku. K vyčleneným
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kategóriám sme priradili výroky, ktoré zastupujú označené kódy patriace k označeným kategóriám.
S odstupom času si uvedomujeme, že sme nezískali odstup od textu, vystihli sme niektoré oblasti,
ktoré stoja akoby „nad“ textom a z tých sme urobili závery. Spôsob ako sme spracovali údaje z
„reflexníkov“ do evaluačnej správy sme zvolili vzhľadom k možnostiam a vtedajším skúsenostiam
evaluátorky. Vyjadrenia študentov/tiek, účastníkov výcvikov sme zostavili tak, aby sme ukázali vplyv
výcviku na ich sebapoznanie, porozumenie dôležitosti neohrozeného a podnetného prostredia
(aktivity, možnosť spolupracovať, vzťahy v skupine a pod.)
sebapoznanie:
... „stalo sa mi, pri aktivitách, že som pochopila, že sa mám stále čo učiť a zdokonaľovať v prístupe
k ostatným“
„...som typ, ktorý sa ťažšie dostáva do tempa...hneď na začiatku som mala trému, ale práve metóda ,
ktorou sme sa mali predstaviť bola dobrá...odvtedy som sa stále viac nebála povedať svoj názor, otvoriť
sa a nemyslieť na to, čo si budú iní o mne myslieť...“
„...získala som veľa informácií, z aktivít veľa inšpirácií a prekvapilo ma, že som muzikálny typ,
nestotožňujem sa s tým“, aj tak je super, že nie je len jedna inteligencia...“
„....aj sebahodnotiaci dotazník mi ukázal, že som všestranný človek...“
„Vyplňovali sme na záver sebahodnotiace dotazníky –vlastne som sa behom troch dní zmenila. Možno
som len zviditeľnila svoje zručnosti“.
poznávanie iných:
...“dozvedela som sa o sebe a iných veľa, každá aktivita upriamila pozornosť na niečo iné, priniesla
zamyslenie nad sebou...“
akceptácia a podpora rôznorodosti:
„ ...každý si mohol vybrať čo chce robiť“....“ rôznorodosť prístupov ukáže rôznorodosť ľudí, myšlienok
a potom sa je čo učiť, inšpirovať z originálnych prejavov každého“
aktivity – aplikácia životných zručností
„....aplikačné úlohy, aj tie iné ...mohli sme spolupracovať, bolo to efektívne..“
„...keď učiteľka videla, že sme unavení, navrhla pohybovú aktivitu...vyhovela nám, dala dlhšiu prestávku“
„...aj pohybová aktivita bola super, človek sa dokáže odviazať a potom dlho vydrží. Som maximálne
nadšená. Mam nové nápady a vedomosti“.
spolupráca
“...keď som spolupracovala s T., bola to maximálne dobrá spolupráca, dokázali sme sa zhodnúť a program
na záver ma tiež prekvapil. Taká veľká skupina a za krátky čas sme vytvorili úplne neuveriteľný
program“.
tušenie hlbšieho zmyslu
„Najprv som nechápala načo máme tento výcvik, ale po tých krásne strávených dňoch som zistila, že to
nebola strata času a to, čo mi priniesol...bude trvať dlhšie, kým sa to všetko ukáže..“
2.2 Rozšírená analýza výskumu písomných reflexií účastníkov výcvikov
Východiskové údaje z otvoreného kódovania prispôsobujeme potrebám výskumu, vytvárame si
vlastné kódy a vnímame vzťahy medzi nimi. Po pridelení kódov sme začali údaje „miesiť a rozbíjať“
(Švaříček, Šeďová, 2007, s.71). Inšpirovali sme sa citovanými autormi a napriek túžbe stotožniť sa
(najmä) s pozitívnymi vyjadreniami študentov, vedome sme udržiavali neutrálnejší postoj.
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Vo vzťahu k výskumnej otázke sledujeme, ako sa údaje preskupia podľa vyčlenených kategórií
a z nich vytvoríme „abstrakt“ / súhrn, vzájomne prepojených kategórií, ktorými dávame odpoveď na
výskumnú otázku Ako v písomných záznamoch (reflexiách) študenti a študentky vnímajú interaktívny
výcvik, na ktorom prebieha aktívne sociálne učenie, zamerané na rozvoj ich zručností pre život?
Ako ďalšiu líniu by sme mohli v procese analýzy sledovať indikátory, ktoré vypovedajú o schopnosti
študentov učiteľstva reflektovať skúsenosť z výcvikov v rámci sociálneho a osobnostného rozvoja.
V tomto texte zostane táto línia len naznačená.
Analytické kategórie a typy študentov
Po ukončení prvej fázy otvoreného kódovania písomných dokumentov, sme urobili krok
k axiálnemu kódovaniu a roztriedili sme údaje podľa kódov. Vytvorili sme sieť subkategórií (skúmali
sme typ príčin, ktoré vyvolávali reakciu – teda určitú variantu sledovaného javu). Uvedomili sme si, že
zoskupujeme kategórie okolo centrálnej kategórie a tým je typ študenta – účastníka výcviku. Niektoré
kódy zostali „mimo hry“, hľadali sme pre ne iné pomenovanie. Pričlenili sme ich k niektorej z kategórií
(napríklad kategória Inšpirácie sa zlúčila s kategóriou Činnosti alebo Vzťahy). Vo fáze selektívneho
kódovania sa nám javilo ako účelné sledovať (zodpovedá to sledovanému problému – výskumnej
otázke ) pravidelnosti, ktoré sme postrehli už pri axiálnom kódovaní. Kódy a kategórie sme preskupili
vo vzťahu centrálnej kategórii „Študent“ a vtedy sme mohli odlíšiť jednotlivé typy študentov podľa ich
zameranosti – na seba, na iných, na obsah či aktivity a typ študentov „bez postrehnuteľného záujmu“.
Posledná kategória sa nevyskytla, preto ju neuvádzame. Vznikla tabuľka, v ktorej dávame do súvisu
stratégie zameranosti /orientácie (JA, MY, ČINNOSTI) k oblastiam vnímania na výcviku:
Tabuľka 1: Analytické kategórie a typy študentov

Sebapoznanie
Kto som?
Poznávanie iných
Kto je iní/iný?
Prežívanie aktivít
Čo sa deje?

Spolupráca
Atmosféra
Forma
Ako fungujeme?
Vedenie
Kto nám pomáha?

Orientovaný na
seba (JA)
Snaha vyniknúť
Sebavyjadrenie
Toto som ja?
Prekvapenie zo
seba, Odlišnosť
Iní sú kamaráti
Príležitosť k zmene
Bezpečie
/ohrozenie
Cesta do seba a k
iným

Orientovaný na
vzťahy (MY)
Zapojenie do skupiny
„Berú ma“
Toto sme my
Údiv z odlišnosti
Iniciatíva
rešpekt
Možnosť výberu
Radosť zo
spolutvorby
Možnosť zmeny
skupiny

Orientovaný na obsah a
aktivity (Činnosti)
Vtiahnutý do diania
Nadšenie z aktivít
Kreativita sa cení
Odhaľujem odlišnosti
Opisy správania

Neprítomnosť
ohrozenia

Dôvera voči iným
Bezpečie

Hravosť
Zapojenie

Spätná väzba
Vidieť do procesu
Výcvik je aktivita
Spoľahlivosť
Ocenenie podpory

Príležitosť pre vzťahy Náhľad do aktivít
Učíme sa robením
„Skryté kurikulum“
výcviku
Poradca
Vzor –ako sa TO dá
Rešpekt
Riadenie procesu

Zlepšenie výkonnosti
Striedanie aktivít
Príležitosť pre všetkých
Organizácia

Z tabuľky vytvoríme „abstrakt“, v ktorom „rozprávame“ o tom, ako jednotlivé typy študentov
(podľa ich zamerania) vnímajú prínos výcviku.
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Prvý pokus vytvoriť abstrakt - celok z analytických kategórií
Názov pre vytvorenie abstraktu tvorí jedna veta z reflexie celého výcviku slovami: „aj keď sme robili
aktivity k niektorým životných zručnostiam, aj tak to celé bolo o nás“.
Výcvik bol o Nás.
Typ účastníkov označených ako „JA“ (sa učím) prezentuje svoju orientáciu otvorene, aj celkom
skryte. V sociálno-psychologických výcvikoch sa stretneme s účastníkmi, ktorí sú zameraní na svoj
vlastný rozvoj, vnímajú aktivity ako priestor pre sebavyjadrenie, reflektujú odlišnosť vlastných reakcií.
Chcela som, aby ma nevnímali ako „suchú“ a nepodarilo sa mi to, mrzí ma to“. Na tretí deň výcviku si
zapisuje ...“ dnes som sa bavila, nepripadám si bez humoru“. „Som rád, že stále viac zisťujem, koľko toho
vo mne je, len to cez tie aktivity musím odhaliť, aj pracovať na sebe“. Nemám problém vyjadriť názor
pred ostatnými, len musím uvažovať, kedy čo poviem.“
V podobnom duchu by sme mohli uvádzať príklady, ako tento typ študentov rozpoznať, plánovať pre
nich aktivity, dopriať im v reflexii, aby sa spoznali. V záujme vyváženého rozvoja smerom k vnímaniu
iných, im dopriať skúsenosť a úspech zo spolupráce.
Zameranosť na vzťahy (MY) je osobnostnou zameranosťou a prejavuje sa výraznou orientáciou na
kontakt s inými (extrovert). Výcviková skupina je sociálne prostredie, v ktorom si jej členovi rozvíjajú
sociálne kompetencie tým, že sa zúčastňujú na skúsenostnom učení a analyzujú to, čo sa udialo v tej
chvíli, reflektujú pomocou viacerých techník situácie, ktoré môžu viesť až k zmenám správania
v sociálnej oblasti (Hermochová, 1988, Gillernová, Štětovská, 2001,). Účastníci výcvikov typu MY,
oceňujú možnosť uspokojiť svoju preferenciu a vďaka tomu dosahujú aj uspokojenie a dobré výsledky
v oblasti rozvoja sociálnych a osobnostných zručností .„Som v super skupine, zdá sa, že aj iní fungujú
dobre, je tam dobrá atmosféra, aj napätie zo začiatku sa rozpustilo...máme pravidlá, je jasné ako máme
fungovať“. Podarilo sa nám v skupine dobre pracovať, aj keď sme boli relatívne cudzí ľudia“. Za krátky
čas som mal z ľudí v skupine kamarátov, verím, že sa na škole budem cítiť lepšie“.
Otázkou je ako pre nielen pre tento, ale pre všetky typy účastníkov výcvikov pripravovať nielen
aktivity, ale ovplyvňovať aj ďalšie parametre výcvikov – prostredie, atmosféru, v ktorom je prijateľná
miera bezpečia, zabezpečená dostatočná dynamika, striedanie činností a okamžitá spätná väzba.
Zameranosť na obsah a aktivity (ČINNOSTI) prináša neutralitu. Dôveryhodnosť vedúceho výcviku
je dôležitým parametrom pre účastníkov tretieho typu, zameraných na organizáciu výcviku, na spôsob
ich prevedenia. Účastníci cítia, že to, čo sa deje je pripravené, že “vyučujúca to mala premyslené,
vyzeralo to ako spontánne“..“ ja si myslím, že mala plán“. Priebeh bol sympatický, mal hlavu a pätu
a poskytol príležitosť tvoriť“. Boli sme vtiahnutí aktivitami do diania, tak sme lepšie spoznávali seba, aj
iných“. Uspokojuje ma nielen striedanie aktivít, aj to, že sú rozmanité. Po aktivite rozmýšľame čo sa
odohralo a počujeme aj niečo s teórie, ale takej praktickej, že vieme ako stým narábať“. Nestretol som sa
zatiaľ s iným typom kurzov, len prednáškami, toto si žiada vedieť, ako všetko organizovať, možno to
budem vedieť aj ja“.
Tradícia vyučovania v prostredí vysokej školy prechádza zmenami. Napriek dvom desaťročiam
príkladov, napriek odporúčaniam vzdelávacích autorít, hovorí B. Kosová (2005, s106), že aj na ceste k
zmene orientácie prípravy učiteľov, k zvýšeniu ich profesionality sú mnohé prekážky. Pomenujem len
tie z nich, ktoré majú presah k oblasti nášho skúmania.
Študenti vnímajú rozpor informačno-transmisívnych modelov vedno-odborového obsahu štúdia
s požiadavkami profesijných kompetencií, aj nesúlad medzi preferovaným vedno–odborovým
obsahom štúdia a pedagogicko-psychologickým základom profesionalizácie.
Študenti považujú formu výcvikov v prevahe transmisívnych kurzov za zvláštnosť. S odstupom
rokov (pozri vyhodnotenie analýza písomnej reflexie študentov magisterského štúdia) vnímajú
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sociálno-psychologický výcvik ako legitímnu súčasť ich profesijnej prípravy. V reflexii sa vyjadrujú
študenti slovami „Bolo to niečo, na čo nie sme zvyknutí, pracovali sme v skupinách, diskutovali sme o tom,
čo je nám blízke. Mohli sme uvažovať o sebe aj o tom, ako pochopiť iných.“
Keď sa tešia účastníci výcvikov, že mali možnosť výberu, že si mohli zvoliť ako spracujú podnety, ako
splnia úlohu, signalizuje to, že študenti nemajú skúsenosť s rešpektom k ich odlišným štýlom učenia
a s ich schopnosťami (Bednařík a kol., 2004). „Mohol som si vybrať akú úlohu chcem robiť, podľa toho,
v čom som dobrý“. Je dobré, ak nemusíme robiť veci len jedným spôsobom, len tak sa ukáže, že je možné
byť kreatívny a že rôznosť ľudí je inšpirujúca“.
To, čo sa vymyká schémam a bolo súčasťou výcviku
Autori publikácií o kvalitatívnom výskume (Švaříček, Šeďová, 2007) upozorňujú na jav, ktorý sme
postrehli aj my a krátko ho opíšeme. V sledovaných skupinách boli traja jednotlivci – „extrémne
prípady“. Zdanlivo je náročné ich zaradiť vyššie pomenované typy účastníkov výcvikov.
Prvý prípad sme nazvali „extrémna pozorovateľka“ – študentka poskytla detailné opisy aktivít, opisy
správania študentov. Aj svoje vlastné pocity opísala z pozície „pozorovateľky“.
Ďalší účastník „extrémne uzavretý“ nám poskytol nezvyčajne krátku reflexiu. Svoje „odhalenie“
formuloval už v prvej vete reflexníka. Píše „už na začiatku sme robili aktivity, ktoré otvárajú vnútro
človeka, netušil som, ako obyčajné zoznamovanie zmení atmosféru v skupine, čo o sebe ľudia povedia“.
Potom nasledovali len krátke opisy aktivít a oceňujúce zhodnotenie celého výcviku s poznámkou
“musím si dať čas a spracovať to, čo som prežil“.
Tretí prípad „extrémne opatrný“. V porovnaní s ostanými nás zaujali výroky študenta, ktorý
formuloval postreh „ myslím si, že to, čo hovoria ľudia o svojej rodine, zvieratách, prírode nie je úprimné,
veď tam musí byť aj niečo normálne“. Aj ďalšie poznámky naznačujú, že je opatrný, jeho
predchádzajúca skúsenosť mu signalizuje, že „nie je nič ľahšie, ako naletieť“.
Žiadny z pomenovaných „prípadov nepovažujeme za skutočne „extrémny“, exkluzivitu získali len
v porovnaní s ostatnými analyzovanými reflexiami.
2.3 tretia, doplňujúca analýza dokumentov – reflexia sociálno-pedagogického výcviku po 4
rokoch
Druhý analyzovaný súbor dokumentov vytvorili študenti magisterského štúdia. Výsledky analýzy
údajov z písomných reflexií sme získali v krátkom čase pred začiatkom písania príspevku. Uvádzame
ho len v podobe zoznamu vytvorených kategórií a nevzťahujeme ich k typom študentov, tak ako nám
to dovolila druhá, relatívne komplexná analýza Reflexníkov. Získaný materiál je rozsahom kratší
a zadaný bol študentom otázkou - Ako vnímate s odstupom času blokovú výučbu - sociálnopedagogický výcvik vzhľadom k svojej budúcej profesii a vo vzťahu k rozvoju vlastných sociálnych
a osobnostných kompetencií - životných zručností?
Po uskutočnení otvoreného kódovania sme jednotlivé kódy priradili ku kategóriám a tie by sme
mohli doplniť ukážkami výpovední študentov. Hoci z priestorových dôvodov neprezentujeme pokus
prepojiť kategórie do celku, čitateľ zistí, že zachytávame všetky podstatné oblasti - o výcviku, ako
o organizačnej forme výučby. Výcvik považujú pisatelia reflexií za priestor pre realizáciu aktivít, ktoré
podporujú spoluprácu a prehlbujú sebapoznanie. Študenti, budúci učitelia už absolvovali pedagogickú
prax v školách a táto skúsenosť mení ich pohľad na výcvik , robí prežitú skúsenosť z výcviku
cennejšou pre proces utvárania učiteľskej roly, ako sa im javila v priebehu výcviku, pri písaní
Reflexníkov. Uvedomujú si svoju rodiacu sa profesionálnu identitu a opierajú sa o skúsenosti z výcviku
ako o ukážku možnosti, postupne zdokonaľovať svoju profesionalitu.
V porovnaní s reflexiami študentov bakalárskeho štúdia sme zaznamenali výrazný posun
k vnímaniu výcviku ako dobrej skúsenosti pre ich budúcu prax, aj ako zdroj podpory pre osobný
a sociálny rozvoj. Vyčlenené kategórie - rola učiteľa je v centre:
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Forma stretnutia – výcviku
Atmosféra pre učenie sa
Podnety pre prax
Spolužiaci a spolupráca
Skúsenosť sebapoznania
Vyučujúca – vzor a zdroj pohybu
Profesionalita – rola učiteľa

Interpretácia výsledkov získaných z rozšírenej analýzy dokumentov
Idea centrovať abstrakt okolo kategórie Študent sa ukazuje vhodná pre potreby výskumného
problému. Okolo nej sa utvára sieť prepojení ďalších analytických kategórií, ktoré súvisia
s vyčlenenými oblasťami, alebo prienikmi do hĺbky takej komplexnej aktivity, akou je sociálnopsychologický výcvik (Valenta, 1999, Hermochová 1988 a i.). Vytvorený súhrn –abstrakt - je pokusom
podať správu o tom, ako jednotlivé typy študentov učiteľstva vnímajú intenzívny (blok, 24 hodín),
interaktívny (učenie v kontakte s inými) a zážitkový výcvik (aktivity oslovujú všetky stránky
osobnosti), zaradený do ich študijného programu.
Už vieme, že skúmanie písomných výpovedí študentov súvisí so snahou učiteľov na vysokej škole
zistiť, aký dopad má ich pôsobenie. Ak rozmýšľajú koncepčne, obvykle si formulujú taký koncept
prípravy študentov na zvládnutie profesie, v ktorom sa spojí záväzné nariadenie o kvalite programu
a ich predstavami o dobrej príprave (Korthagen, 2004, Švec, Musil, 2003, Kosová, 2005 a i). Patria sem
aj predstavy o aktuálnom obsahu, o procese vzdelávania a o tom, ktoré procesy vo vzdelávaní môžeme
ovplyvniť, aby sme dosiahli žiadaný efekt. V tejto chvíli nie je dôležité, na akom teoretickom
východisku sú cieľové požiadavky dobrej prípravy na povolanie postavené, len si uvedomujeme jeho
parametre.
V posledných desaťročiach sa pridajú k tvorbe koncepcie aj úvahy o tom, kto je náš študent
(aktuálny aj potenciálny), aké sú fázy štúdia na vysokej škole (Ondrejkovič, 2004, s. 169). Prevažujúce
skúsenosti hovoria, že sa len v ojedinelých prípadoch pýtame študentov ako vnímajú svoje štúdium,
aké sú ich aktuálne, novo sa vynárajúce potreby (pozri projekt novo sa vynárajúcich potrieb detí na
www.nds.sk). Najčastejšie odhadujeme, pomáhame si teóriou alebo našimi predstavami. Dôvodom pre
„obrat k študentovi“ je účinná motivácia pre jeho profesijný rast. Pýtajme si spätnú väzbu, počúvajme
snažme sa počúvať čo je za slovami študentov vo vzťahu k nim samým, z ich pohľadu (Havel, 2001).
Záujem o skúmanie predpokladov pre tvorbu kvalitnej koncepcie, alebo o účinné inovácie existujúceho
programu štúdia je dôvodom, prečo máme záujem hľadať odpoveď na otázku, ako vnímajú budúci
učitelia jeden kurz, odlišný od kurzov klasickej akademickej prípravy
Na výcvik prišli tri skupiny študentov, napísali v priebehu výcviku a tesne po jeho skončení
desiatky strán textu reflexií. Analýza týchto písomných dokumentov sa stala podkladom k príbehu,
ktorí síce rozprávajú študenti. My sme ich výpovede spracovali osvedčenými postupmi, prerozprávali
sme ich odpoveď na našu otázku, ako vnímajú výcvik podľa seba? Pre pochopenie kto sú, akí sú naši
študenti, s akými očakávaniami prišli na výcvik, ako a prečo reagujú určitým spôsobom? Je to podľa ich
„vnútorného“, osobnostného zamerania? Na tomto mieste, pri interpretácii odlišností potrebujeme
poznatkovú bázu psychológie osobnosti (Výrost, Ruisel, 2000). Chápanie osobnosti z pohľadu teórií
sociálneho učenia odkrýva spektrum prístupov, teórií osobnostných typov. Teórie ako sa učíme, čo
znamená socializácia a aké sú jej zvláštnosti u študentov na vysokej škole? Sociológia výchovy, aj
pedagogika nám povedia viacej o fázach štúdia, zvlášť o tej prvej, kde boli naši študenti.
Vyhneme sa lákavému murovaniu, nechceme presýtiť text citovaním známych teoretikov, lebo by
sme odišli od výpovedí našich študentov. Preto len pomenujeme ďalšie oblasti, kam sme išli pre
inšpirácie pri zdôvodňovaní výsledkov analýzy. Sociálna psychológia definuje procesy sociálneho
učenia (aj) pre pedagógov (Helus, 2007), sociológia výchovy (Ondrejkovič, 2004) posúva naše
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poznanie procesov socializácie k sociálnym a kultúrnym kontextom. Do porozumenia vťahujeme aj
podnety z pedagogiky, zvlášť z oblasti zameranej na učiteľa. Viaceré texty zahraničných a slovenských
kolegov uvádzame v texte a v bibliografii k príspevku.
Spracovanie výsledkov analýzy vyžaduje množstvo času a erudíciu. Na tomto mieste prerušíme
prácu s údajmi, ktoré vzišli z analýzy dokumentov. Komplexnú interpretáciu zistení spracujeme
a uverejníme v inej štúdii. Za predbežný výsledok skúmania považujeme tabuľku kategórií, vytvorený
a komentovaný abstrakt. Z tabuľky môžeme vytvoriť myšlienkovú mapu. Okolo centrálnej kategórie sa
zoskupia kategórie, ktoré sa vzťahujú k jednotlivým oblastiam výcviku. Jednotlivé typy študentov sa
tiež môžu dostať do centra mapy, k nim môžeme priradiť prislúchajúce kategórie. Zistíme, ako sa
každá z preferencií prejavuje a urobiť ich porovnanie.
Diskusia
Do diskusie ponúkame postrehy z predbežných záverov nášho skúmania. Interpretujeme ich v
kontexte zvyšovania profesionality tých, ktorí výcviky vedú. Podnety formulujeme ako otázky:
 Kam smerujú sociálno-psychologické výcviky? Český pedagóg J. Valenta tvrdí, že osobnostnú
a sociálnu výchovu, ktorá sa zameriava na rozvoj životných zručností –„life skills“ môže na
kvalitatívne vyššiu úroveň posunúť dobre prepracovaná didaktika a pedagogika osobnostne
sociálneho rozvoja (Valent, 2003). Výsledky analýzy písomných reflexií účastníkov výskumu majú hodnotu pre skupinu učiteľov na katedre, zvlášť pre vyučujúcu. Veríme, že po
dôkladnejšom spracovaní analýzy a vyhodnotením sa zaradí k málo početným výskumom
v tejto oblasti. Aký je ďalší krok k profesionalizácii vo vedení výcvikov a v ich vyhodnocovaní?
 Na jednej strane sme spracovaním dokumentov zistili ako študenti diferencovane vnímajú
účinnosť výcvikov, na druhej strane sme si „overili“ aj naše vlastné kompetencie pri rozvíjaní
životné zručnosti našich študentov. Limitom úspešnosti našej práce bolo nielen teoretické
porozumenie problematike osobnostného a sociálneho rozvoja študentov, ale aj schopnosť
vyhodnocovať jeho dopady a účinnosť. Ako postupovať pri udržaní a rozvíjaní kvality kurzov,
ktorých ciele sú umiestnené do oblasti osobnostného a sociálneho rozvoja? Aké parametre by
mal mať výskum, ktorého cieľom by bolo overovanie účinnosti rozvoja profesijných
kompetencií - životných zručností v jednotlivých kurzoch vysokoškolskej výučby?
ZÁVER
Znepokojuje nás atmosféra v školách, kde učitelia a učiteľky nemajú „nástroje“, teda spôsobilosti na
zvládanie dôsledkov spoločenských zmien, ktoré sa prejavujú v správaní žiakov a žiačok. Mať
rozvinutú schopnosť reflexie, sebareflexie a zameranosť do budúcnosti, na projektovanie zmien
v oblasti prípravy študentov na život, znamená byť dobre pripravený na učiteľskú profesiu. Ako to
dosiahnuť? Z nášho pokusu o analýzu dokumentov vyplynulo, že v príprave kurzov pre budúcich
učiteľov a učiteľky musíme myslieť na odlišnosti medzi účastníkmi kurzov, ktoré sa premietnu do
všetkých parametrov kurzov. Prečo? Záleží nám na tom, aby každý uspel, rozvíjal sa podľa svojich
predpokladov. Takáto skúsenosť je reprodukovateľná a prenosná.
Počas práce na obsahovej analýze dokumentov sme prešli viacerými fázami. Tesne po dokončení
prvej časti otvoreného kódovania sme sa „topili“ v zhromaždených materiáloch a v nasledujúcich
dňoch sa pocit úspešnosti stratil. Až spojenie analytických kategórií do vzťahov, vytvorenie abstraktu
nám pomohlo získať odpoveď na výskumnú otázku Ako študenti vnímajú cez účasť na výcviku rozvoj
svojich sociálnych a osobnostných kompetencií/ životných zručností?
Zistili sme, že reflexia môže byť „nielen dobrým edukačným nástrojom v príprave študentov
učiteľstva, vďaka ktorému poznáva sám seba, uvedomuje si veci, ktoré by sa stratili. „Reflexia môže
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byť zároveň nástrojom pedagogického výskumu založeného na kvalitatívnej metodológii s možnosťou
určitého zovšeobecnenia výskumných zistení“ (Kasáčová, 2006, s. 78).
Teoretické spracovanie problematiky a tvorba inovačnej metodiky rozvoja životných zručností na
vysokej škole je dlhodobým procesom. Z kvalitatívnej analýzy výsledkov analýzy písomných reflexií
vyplýva, že študenti diferencovane, podľa svojho zamerania (na seba, na vzťahy alebo na činnosti)
považujú sociálno-pedagogický výcvik za prínosný pre sebarozvoj, pre utváranie a posilňovanie
schopnosti pracovať v skupinách. Výcvik je podľa nich príležitosť inšpirovať sa z prežitej skúsenosti
a zisťovať od vstupu na fakultu, že predpoklady pre učiteľskú profesiu sa rozvíjajú postupne. Vo
vzťahu k motivácii pre povolanie je skúsenosť zo sociálno-psychologického výcviku významná, napĺňa
študentov učiteľstva optimizmom a aj s odstupom niekoľkých rokov považujú túto formu výučby na
vysokej škole za prínos k utváraniu sociálnych a osobnostných predpokladov pre profesiu.
Výsledky analýzy môžu ovplyvňovať obsahovú i procesnú stránku výcvikov, napríklad zúžením
cieľov, výberom účinnejších metód a pod. Tým by sme podporili účinnejšie rozvoj životných zručností
- sociálnych a osobnostných kompetencií študentov učiteľstva.
Ďalšou oblasťou, ktorej sa dotkli výsledky analýzy je skutočnosť, že napriek príťažlivosti
a jednoduchosti modelu rozvoja životných zručností, ktorý má potenciu stať sa „didaktikou výchovy“
sa ukazuje ak potrebné hľadať ďalšie možnosti práce so životnými zručnosťami, adekvátne nárokom
budúcich učiteľov a učiteliek.
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Vzťahy vo formálnej skupine, akou je školská trieda, podliehajú rôznym vplyvom, čím prichádza k ich vývoju v
pozitívnom i v negatívnom zmysle. Učiteľ v základnej škole zažíva intenzívny rozvoj osobnosti žiakov, zmeny v
ich záujmoch, motivácii, postojoch a z toho prameniaceho správania. Do dynamického procesu vnášajú všetci
účastníci vlastný, osobný a osobitý vklad. Nielen v priebehu pregraduálneho štúdia, ale najmä pri následnej
starostlivosti o učiteľov v praxi vidíme ako žiaduce posilniť sociálno-psychologické kompetencie pri zvládaní
rôznych situácií, ktoré prináša každodenný život. Príspevok rozoberá niektoré problémy, ktoré percipujú učitelia
a načrtáva možné spôsoby ich prekonávania, pričom vychádza z konkrétnych prípadov.
Kľúčové slová: skupinová dynamika, zvládanie, kompetencie učiteľa

Náročnosť učiteľskej profesie sa v posledných rokoch veľmi zdôrazňuje. Napriek takýmto
konštatovaniam/ proklamáciám pozitívne úpravy v edukačnom prostredí sa presadzujú veľmi pomaly,
ak celkom nestagnujú. Zmeny, ktoré sa evidujú v rôznych oblasti školského, no aj spoločenského
života, pôsobia na postoje, zmýšľanie, celkové percipovanie a posudzovanie situácií, do ktorých sa
dostávajú všetci účastníci pedagogického procesu. Otázkou dňa je preto problematika zvládania
záťažových, stresových situácií tak, aby sa nenarušila, resp. čo najmenej narušila atmosféra stability,
dôvery, pozitívneho prežívania. Uvedené sa týka nielen vyučujúcich, ale tiež žiakov a ich rodičov, ktorí
môžu byť aktívnymi i pasívnymi činiteľmi v tomto dynamickom procese.
V prostredí školy pôsobí na učiteľov viacero rôznorodých faktorov, ktoré môžu vyvolávať pocity
napätia až stresu a nevyhnutnosť či potrebu zvládať ich. Vnímanie týchto faktorov a ich posudzovanie
ako stresorov je individuálne, závisí na osobnostnom, temperamentovom založení jednotlivca, na jeho
skúsenostiach, poznatkoch a schopnostiach v širokom zmysle slova; tiež na danej situácii a význame,
aký jej prisudzuje. Problematika je veľmi široká, preto pozornosť zúžime predovšetkým na prostredie
triedy a interakcie učiteľ – žiaci. Okrajovo, hoci zásadným spôsobom sem však zasahujú aj interakcie
v rámci učiteľského kolektívu, vzťahov s vedením školy a ostatnými zamestnancami. V posledných
rokoch pozorujeme, že rušivo až devastačne zasahujú tiež rodičia a ďalší rodinní príslušníci žiakov.
Náročné situácie vo vzťahu učiteľa k žiakom sa vyskytujú vo viacerých rovinách. Môžu súvisieť
s charakteristikou triedy – vysoký počet žiakov, heterogénna skupina s veľmi rôznou úrovňou
schopností žiakov, trieda so žiakmi s rôznymi špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) –
poruchy správania, poruchy učenia, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP), žiaci so
zdravotným postihnutím, nadaní žiaci ako aj kombinácie viacerých ťažkostí u jednotlivcov. Každá
z uvedených kategórií vyžaduje špecifickú adaptáciu edukačných postupov a osobitný prístup.
1 STRES A JEHO ZVLÁDANIE
Lazarus a Folkman (1984, podľa Schwarzer) stres považujú za vzťahový pojem, t.j. vzťah medzi
jednotlivcom a prostredím. Týka sa to situácií v prostredí, ktoré jednotlivec posúdi a vyhodnotí ako
významné pre jeho pohodu (well-being) a v ktorom požiadavky presahujú jemu dostupné zdroje
zvládania. V stresových situáciách stúpa emocionalita, napätie a vyvstáva potreba zvládnuť tieto stavy
v záujme ochrany zdravia a integrity osobnosti.
Posúdenie objektívne existujúcej situácie je individuálne, závisí od očakávania, ktoré má jednotlivec
s ohľadom na význam a dôsledok špecifickej situácie vo vzťahu k sebe. Preto kvalita, intenzita
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a trvanie danej emócie je u jednotlivcov odlišná. Za najdôležitejšie faktory sa považujú motivácia, ciele,
hodnoty a očakávania.
Pod zvládaním (coping) sa rozumie súbor behaviorálnych a kognitívnych snažení zameraných na
zvládnutie, redukovanie alebo tolerovanie vnútorných a vonkajších požiadaviek, ktoré ohrozujú alebo
prevyšujú zdroje indivídua, ako uvádzajú Lazarus a Folkman (1984, ibid).
Na základe individuálnych premenných a premenných prostredia jednotlivec posudzuje či
vyhodnocuje náročnosť požiadaviek, vlastné možnosti a následne zvolí určitú stratégiu zvládania.
Cieľom je redukovať úroveň stresu, napätia, nepohody či vzniknutých ťažkostí všeobecne.
2 STRATÉGIE ZVLÁDANIA
Konceptualizovanie zvládacích (copingových) stratégií a identifikovanie individuálnych zdrojov
bolo predmetom prác viacerých autorov, ako uvádza Schwarzer. Identifikovaných bolo mnoho
stratégií zvládania, z ktorých viaceré predstavujú len terminologicky odlišné modely.
Problematike sa u nás venovala napríklad Medveďová, podľa ktorej základný rozdiel spočíva v tom,
či ide o zvládanie zamerané na cieľ alebo na proces (1997). Modely zamerané na cieľ predstavujú
úsilie zmeniť či ovládnuť také faktory prostredia, ktoré sú vnímané ako stresujúce, alebo snahu
zvládnuť či regulovať vlastné nepríjemné emócie vznikajúce v súvislosti so stresovou epizódou.
Modely zamerané na proces reprezentujú tendencie stretnúť sa so stresorom alebo sa mu vyhnúť.
Podľa ďalšieho rozšíreného delenia stratégie zvládania môžu byť zamerané na problém (aktívny
prístup, plánovanie času a spôsobu – kedy a ako zvládnuť problém, odsunutie iných problémov) a na
emócie (hľadanie emocionálnej opory, reinterpretácia – hľadanie pozitívnych aspektov, akceptácia,
popretie). Pozn. Objaviť sa môžu aj dysfunkčné stratégie (behaviorálne – pocit bezmocnosti a mentálne –
odvedenie pozornosti inou činnosťou – odpútanie od problému, únik od riešenia užívaním drog,
alkoholu).
Potreba či nevyhnutnosť zvládať záťažové situácie vyvolávajúce pocity stresu prináša tri široko
ponímané typy reakcií – riešenia zamerané na problém, emocionálne zamerané riešenia a riešenia, pri
ktorých jednotlivec prehodnocuje svoj spôsob percipovania problému (popretie, odosobnenie sa,
snaha nájsť humorné prvky na odľahčenie problému a pod.). Nedá sa jednoznačne stanoviť, ktorý
spôsob spracovania záťaže, nárokov, požiadaviek je účinnejší a jednotlivcovi prospešnejší – to závisí
od mnohých premenných, napr. od situácie ako aj od vnútorných faktorov, od nastavenia jednotlivca.
Obvykle človek používa kombináciu uvedených typov.
Preferovanie istých zvládacích mechanizmov jednotlivcami súvisí teda s ich osobnostnými
charakteristikami, skúsenosťami a ďalšími intraindividuálnymi premennými, a tiež s konkrétnou
situáciou – v podobných situáciách sa môžu využívať aj odlišné stratégie, hoci daná osoba má
tendenciu reagovať určitým, rovnakým spôsobom.
V prostredí školy pri riešení situácií so žiakmi, príp. so spolupracovníkmi či rodičmi žiakov, je
vhodné voliť pokojné, racionálne uvažovanie, ktoré sa zameriava na problém a jeho vyriešenie.
3 UČITEĽ A ZVLÁDANIE
Zdroje stresu u učiteľov môžu byť na strane vnímania vlastných schopností, kompetencií, odbornej
ne-/istoty, zvládanie sebou stanovených požiadaviek; na strane interpersonálnych vzťahov a situácií –
kolegovia, vedenie školy, žiaci a ich rodičia; ako aj na strane vonkajších faktorov – napr. časové
a administratívne požiadavky týkajúce sa ich práce. Dôležité je dokázať zhodnotiť dôležitosť či
vážnosť situácie a aj tomu prispôsobiť spôsob riešenia. Na určité situácie, ktoré sa dajú predvídať, sa
možno pripraviť – očakávať ich a tomu prispôsobiť svoje správanie.
Považujeme za žiaduce, aby si pedagogickí zamestnanci súčasní aj budúci osvojili niektoré techniky
a zručnosti, ktoré pomáhajú zvládať záťažové situácie v školských podmienkach. Na takúto pomoc,
preventívnu aj aktuálnu, by mali slúžiť rôzne semináre a workshopy, kde sa účastníci oboznámia
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a odskúšajú si v modelových príkladoch viaceré postupy, z ktorých si v „praxi“ môžu zvoliť ten/tie,
ktoré sú pre nich najprijateľnejšie, v danej situácii najúčelnejšie – vybrať si takú techniku alebo
stratégiu, ktorá najviac zodpovedá podmienkam jednotlivca a charakteru, typu záťažovej situácie.
Medzi postupy, ktoré pomáhajú zvládať náročné situácie patrí aj uvedomiť si, že organizovanie
vlastného pracovného a voľného času (odpočinok, venovanie sa vlastným záujmom, koníčkom) a ich
naplnenie zmysluplnými činnosťami, ktoré uspokojujú na jednej strane záujmy jednotlivca, a ktoré na
druhej strane pomáhajú usporiadať všetky aktivity tak, aby nespôsobovali zbytočne stres, časovú
tieseň, mohli byť uzavreté v reálnom čase (zavŕšenie činnosti, splnenie úlohy, uspokojenie zo splnenia
povinností ap.).
V záujme ochrany zdravia účelné je využívať aj niektoré stratégie, ktoré zahŕňajú uvoľňovacie,
relaxačné, meditačné postupy pri nahromadení tiesnivých alebo na prekonanie negatívnych pocitov
a pod. Jedným z riešení v rámci aktívneho prístupu k zvládaniu je napr. autogénny tréning, tréning
asertivity, šport, relaxačné cvičenia, jóga a ďalšie postupy a činnosti.
Na prežívanie záťažových situácií a problémov v školskom prostredí pôsobí celková klíma, dobré
a podporujúce vzťahy zlepšujú prekonávanie individuálnych stretov s problémami v triede.
Syndróm vyhorenia: V prípadoch, ak stresory pôsobia intenzívne, dlhodobo, osobnostné nastavenie
ich nedokáže zvládať, môže nastať „burn-out“ – vyhorenie – vyčerpanie, únava, nechuť a strata
aktívneho prístupu k riešeniu problémov. Príčinou bývajú permanentne vysoké nároky na kvalitný
pracovný výkon, pričom realizácii sú prekážkou vyššie uvádzané premenné vnútorného a externého
charakteru. K nim pristupujú aj predpokladané či zvnútornené presvedčenia týkajúce sa učiteľského
povolania, napr. neomylnosť, vysoká zodpovednosť, autorita a dominantnosť v triede.
Pripomíname, že jedným z dôležitých faktorov pri zmierňovaní negatívneho vplyvu záťažových
situácií v učiteľskom povolaní je spoločenská podpora, ako uvádzajú tiež autori Griffith, Steptoe a
Cropley (1999).
4 PRÍKLADY ZO ŠKOLSKÉHO PROSTREDIA
Školská trieda ako formálna skupina má svoje zákonitosti i špecifiká. Jednotlivé triedy danej školy
sa na seba istým spôsobom podobajú (žiaci približne rovnakého veku, okruhu bydliska), ale každá má
svoje osobitosti, ktoré súvisia s jej konkrétnou skladbou (počet žiakov – chlapcov a dievčat; ich
rodinné a výchovné prostredie – počet súrodencov, vzdelanie a zamestnanie rodičov ai.) a ďalšie
premenné. Skupina má svoju hierarchiu, pravidlá a zvyklosti, ktoré jej členovia majú dodržiavať. Pre
učiteľa je vhodné a užitočné, aby sa vedel orientovať vo vzťahoch medzi žiakmi svojej triedy, t.j. medzi
členmi skupiny. Na zisťovanie môže poslúžiť metóda sociogram, prostredníctvom ktorej sa môže
dozvedieť o rešpektovaných osobách a outsideroch viac ako len nesystematickým pozorovaním.
Nácvik práce so sociogramom môže byť predmetom workshopu, seminárnych cvičení a pod.
Nevyhnutnou súčasťou je zdôraznenie dôvernosti získaných údajov.
4.1 ADHD a ADD
Spomedzi diagnostikovaných ŠVVP sú azda najrušivejšími pri práci v triede žiaci s ADHD.
Hyperkinetické poruchy sú charakterizované skorým začiatkom, pričom ide o vysoko agitované,
aktívne, impulzívne, ťažko ovládateľné správanie v kombinácii s krátkodobou koncentráciou
pozornosti. Pridružiť sa môžu tiež poruchy učenia a v dôsledku toho, či v súvislosti s tým osobnostné
ťažkosti (napr. sociálna nevyzretosť, nízke sebavedomie, neschopnosť nájsť a udržať si priateľov ai.).
„Miernejším“ prejavom je ADD – porucha pozornosti bez prejavov hyperaktivity.
Príčiny vzniku ADHD a ADD sú rôznorodé a etiológia nie je doposiaľ uzavretá. V mnohých
prípadoch je takéto správanie mimo vedomej kontroly deťmi – čo si v mnohých prípadoch učitelia
neuvedomujú. Zvládnutie situácií so žiakmi s ADHD a ADD v snahe efektívne organizovať prácu
v triede je náročné a vyžaduje si odborné poznatky a zručnosti „ako na to“. Hoci neexistujú jednoduché
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a jednoznačné rady a odporučenia, z rôznych materiálov sú známe všeobecné princípy a pravidlá,
ktoré je nutné variovať, flexibilne adaptovať a meniť podľa aktuálnej situácie u konkrétneho žiaka.
Pre prácu učiteľa je účelné vyhodnotiť situáciu ako racionálne zvládnuteľnú, so zvýšenou kontrolou
a zároveň so zapojením edukačných postupov zvyšujúcich záujem a motiváciu žiaka, vrátane
využívania pozitívneho vplyvu pochvaly a ocenenia aj snahy o dobrý výkon. Podobne ako u ostatných
typov ŠVVP, namieste je taktný prístup zo strany pedagógov.
Vzhľadom na to, že symptómy ADHD a ADD sa môžu časom zmierňovať, treba dbať na postupný
„tréning“ vhodných prejavov v správaní u žiaka. Treba si uvedomiť, že negatívny prístup učiteľa
znamená vysoko záťažovú, stresovú situáciu pre žiaka, ktorú pravdepodobne nedokáže primerane
zvládnuť.
4.2 Agresívne správanie
Počiatočné prejavy detského vzdoru, ktoré súvisia so sebauvedomovaním, emočným
a neurobiologickým dozrievaním, môžu sa pretransformovať do pretrvávajúcich ťažkostí v správaní.
Interné dispozície v spojení s externými podmienkami potom môžu viesť k maladaptívnemu správaniu
v podobe neschopnosti veku primerane rešpektovať stanovené normy, pravidlá, ako aj záujmy
a potreby druhých. Výsledkom je nedostatočné fungovanie autoregulácie, neosvoja sa vhodné formy
zvládania konfliktov, v správaní sa vyskytuje hostilita a agresivita.
Fyzické a/alebo verbálne útoky či vzájomné napádanie sa žiakov v triede vyžaduje, aby učiteľ
zasiahol pokojne, s ohľadom na dané okolnosti, jednoznačne vyslovil riešenia primerané veku žiakov,
stanovil hranice v správaní a trval na dodržiavaní pravidiel. Znamená to opäť aj taktné, nezhadzujúce
zasahovanie do sporov a urovnávanie konfliktov. Cieľom je dosiahnuť konštruktívne a pozitívne
riešenia. Z výchovných zásahov je efektívne posilňovať primerané formy správania, využívať pochvaly
a ocenenie pri rešpektovaní vývinových aspektov. V prípade pretrvávajúcich problémov je potrebné
obrátiť sa na odborníkov – psychológov v školských poradenských zariadeniach.
4.3 Komunikácia s rodičmi
Dôležitým prvkom pri práci v triede a zvládaní záťažových situácií je aj komunikácia s rodičmi
žiakov. V rozhovore s nimi má učiteľ možnosť dozvedieť sa viac o prejavoch dieťaťa v rámci rodiny,
o výchovných metódach a zvyklostiach, čo umožní lepšie pochopiť genézu ťažkostí a otvára možnosti
v diskusii s rodičmi nenásilne objasniť postavenie a správanie žiaka v skupine – triede, získať ich k
spolupráci. Získanie dôvery rodičov a nadviazanie dobrej spolupráce vyžaduje od učiteľa určité
schopnosti, sociálne a komunikačné zručnosti, čomu sa možno do istej miery naučiť.
V mnohých prípadoch však samotná komunikácia s rodičmi predstavuje stresujúce chvíle – niekedy
priamo rodičia sú zdrojom ťažkostí a nevhodné správanie sa ich dieťaťa je toho len dôsledkom. Deje sa
tak napríklad pri príliš ochranárskom postoji rodičov, ktorí nepripúšťajú žiadne negatíva u svojho
dieťaťa. V posledných rokoch sa častejšie než v minulosti stretávame s nevhodným správaním rodičov
voči učiteľom – arogantné vystupovanie až vyhrážanie sa, písanie sťažností (úradmi vyhodnotených
ako neopodstatnené) a ďalšie neadekvátne reakcie mimoriadne zaťažujúco a stresujúco pôsobia na
zamestnancov školy.
Na stretnutie s rodičmi by sa učiteľ mal dôkladne pripraviť – premyslieť si, čo a ako chce
prediskutovať, pripraviť si argumenty, predvídať možné reakcie rodičov; v rozhovore potom
dodržiavať priateľský, no vecný prejav. Aj v tomto smere je žiaduce, aby pedagógovia mali možnosť
osvojiť si prvky verbálnej a neverbálnej komunikácie, ktoré podporujú efektivitu rozhovoru.
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4.4 Ďalšie kategórie ŠVVP
Spomedzi vyššie uvádzaných špeciálnych edukačných potrieb možno v niektorých prípadoch
považovať za náročnú, sťaženú prácu s rómskymi deťmi zo SZP – v prípadoch, ak nie sú dostatočne
pripravené na systematické vzdelávanie v bežnej škole, nemajú poznatky a informácie obvyklé
v danom veku, nemajú osvojené potrebné zručnosti a návyky. V školách sa stretávame s učiteľmi, ktorí
mnoho rokov pracujú s touto skupinou žiakov a hoci je to práca namáhavá a vyčerpávajúca, robia ju
s uspokojením z dobrých výsledkov. Demotivujúco pôsobí, ak napriek všetkému ich úsiliu žiaci časom
stratia záujem o učenie a v ďalšom vzdelávaní nepokračujú.
Špecifické postupy, aj keď v pozitívnom zmysle, vyžadujú žiaci s vysokým intelektovým nadaním.
Príprava učiteľa a práca s takýmito žiakmi znamená, že popri hlbokých odborných vedomostiach, musí
byť invenčný, flexibilný, kreatívny, ochotný permanentne si dopĺňať svoje poznatky. Učivo treba
upravovať tak, aby sa obsah obohacoval – podrobnejšie a hlbšie preberanie učiva, či rozširoval o témy,
ktoré žiakov zaujímajú a napĺňajú.
V obidvoch uvedených skupinách sa pochopiteľne môžu vyskytovať ešte iné ťažkosti – poruchy
učenia, správania ai., čo robí prácu pedagóga náročnou.
Zaťažujúco pôsobí organizovanie edukačných postupov, ak sa v triede nachádzajú integrovaní žiaci
s rôznymi ŠVVP. Vyžaduje si to diferencovaný prístup tak, aby sa každý žiak mohol rozvíjať v rámci
svojich možností a schopností. Všeobecne možno povedať, že základom úspešného vzdelávacieho
pôsobenia u žiakov so ŠVVP je vyvolanie a udržanie ich motivácie, záujmu o predmet, snahy o aktívny
prístup na vyučovacích hodinách. Dôležité je nájsť konštruktívne riešenia.
Náročnosť a zvládanie situácií, s ktorými sa pedagógovia stretávajú, je potrebné zohľadňovať už
v ich pregraduálnej príprave. Oboznámenie sa a osvojenie si primeraných copingových stratégií
pomôže im skvalitniť svoju prácu, prekonávať ťažkosti, zachovať si pozitívne postoje, no pomôže aj
zvýšiť prestíž tohto povolania.
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SOCIÁLNO–PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK V PRÍPRAVE UČITEĽOV (METODICKÉ
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V príspevku charakterizujeme sociálno–psychologický výcvik a zásady práce vo výcvikovej skupine.
Prezentujeme ciele, metódy a mechanizmy SPV, jeho obsahovú a formálnu prípravu. Zdôrazňujeme dôležitosť
prípravy učiteľov v oblasti skupinovej práce.
Kľúčové slová: sociálno psychologický výcvik (SPV), príprava SPV

1 ÚVOD
Vo svojej praxi v rozhovoroch s učiteľmi psychológie či študentmi pripravujúcimi sa na povolanie
učiteľa psychológie sa stretávam s otázkami týkajúcimi sa zážitkového učenia a vedenia sociálno –
psychologického výcviku (SPV). Učitelia psychológie zvyčajne majú osobnú skúsenosť
z pregraduálneho alebo postgraduálneho štúdia s výcvikovými aktivitami, ale keď ich chcú použiť
v praxi, narážajú na problém, že SPV nevedia adekvátne pripraviť a zrealizovať. Najmä študenti počas
svojej pedagogickej praxe s obľubou zakomponujú do svojich príprav aktivity založené na zážitkovom
učení, pretože sa im zdajú atraktívne pre žiakov a spestria vyučovanie. Ale po ich zrealizovaní sú často
sklamaní, že cieľ, ktorý nimi chceli dosiahnuť, nenaplnili. A prichádzajú otázky typu: Kde som urobil
chybu? Prečo mi plán nevyšiel? Prečo študenti nediskutovali a boli pasívni? Prečo ich to nezaujalo? Pri
analýze nastoleného problému sa zvyčajne dostávame k záveru, že v niečom podcenili prípravu alebo
realizáciu samotných aktivít zážitkového charakteru či SPV. Preto sa vo svojom príspevku
zameriavame na hlavné oblasti dôležité pri plánovaní a realizácii SPV.
1.1 Sociálno – psychologický výcvik
Sociálno-psychologický výcvik je založený najmä na osobnej zážitkovej skúsenosti, ale súčasne aj na
príslušných teoretických poznatkoch a vedomostiach, ktoré na zážitkovú skúsenosť nadväzujú. Počas
sociálno-psychologického výcviku v procese sociálneho učenia pôsobí súčasne viacero mechanizmov,
z ktorých Hermochová (1988) upriamuje pozornosť najmä na vnímanie vlastných pocitov, priame
vyjadrovanie pocitov, otvorenosť, spätnú väzbu, vytvorenie vzťahového rámca, spolupatričnosť,
zodpovednú závislosť, učenie pozorovaním a načúvaním, odhaľovanie podobností s ostatnými členmi
skupiny, vlastnú iniciatíva pri voľbe aktivity, učenie sa prostredníctvom modelu, experimentovanie
s novým správaním a optimizmus.
1.2 Podmienky sociálno – psychologického výcviku a jeho plánovanie
Aby malo výcvikové stretnutie svoj efekt, musí byť vopred starostlivo pripravené vzhľadom ku
skupine, s ktorou budeme SPV realizovať. Pre efektívnu prácu je dôležitý počet členov výcvikovej
skupiny. Optimálny počet je na základe skúseností viacerých vedúcich výcvikov 12-15. Gillernová
a Štětovská (2001) odporúčajú pre rozvíjanie sociálnych spôsobilostí skupinu s 15 členmi. Podľa nich
síce menší počet členov môže znamenať intenzívnejšiu prácu s jednotlivcami, ale skupiny s 3-5 členmi
sú už dolnou hranicou z hľadiska počtu, kedy ešte môžeme hovoriť o sociálno – psychologickom
výcviku. Naopak u väčších skupín s cca 20 členmi je nutné viac striedať prácu s celou skupinou
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a podskupinami, čo si vyžaduje aj spoluprácu viacerých trénerov (Gillernová a Štětovská, 2001). Tu
v prostredí škôl často narážame na problém, ak je SPV realizované v celých triedach, ktoré majú vyšší
počet žiakov. Riešením by mohla byť práca s polovicou triedy.
Pri plánovaní výcviku je tiež potrebné zohľadniť vekové a vývinové špecifikách účastníkov výcviku.
Výsledný efekt výcviku ovplyvňuje aj ochota účastníkov spolupracovať a ich aktivita, preto je členom
skupiny potrebné zdôrazniť, že samotné techniky, aj keď sú akokoľvek dobre zrealizované, nebudú
účinné, ak sa členovia skupiny do nich „nevložia celí“. Platí tu pravidlo – čím viac zo seba dáš do
výcviku, tým viac si môžeš odniesť a získať. Problém s motiváciou u členov skupiny, ale aj u učiteľa ako
vedúceho výcvikovej skupiny byť aktívni a ochotní pracovať na sebarozvíjaní môže nastať, pokiaľ
vnímajú účasť na výcviku ako povinnosť, pretože im to určuje ich rozvrh hodín.
Realizáciou SPV sledujeme určitý cieľ. Cieľ výcviku a jednotlivých aktivít je nutné formulovať
zrozumiteľne pre všetkých v skupine, ale aj tak, aby bol pre skupinu aj reálne dosiahnuteľný.
Najčastejšie sa výcviky zameriavajú na zvýšenie schopnosti vnímať sociálne skutočnosti, funkčné
vyjadrovanie pocitov, zmenu nežiaducich stereotypov v správaní, prehĺbenie sebapoznania a poznania
iných, prehĺbenie snahy o autoreguláciu v zmysle zmien v postojoch voči vlastnému správaniu,
sebaakceptovanie, akceptovanie druhých, ujasnenie si vlastných motívov správania, interpersonálna
otvorenosť, rozvíjanie kritického myslenia, nácvik konštruktívneho riešenia konfliktov, nácvik
efektívnych stratégií na zvládanie záťažových situácií, prevenciu látkových i nelátkových závislostí,
zdokonalenie sa v efektívnej komunikácii, rozvíjanie asertívneho správania, porozumenie skupinovým
procesom a skupinovej dynamike. Je dôležité vybrať si jeden cieľ a venovať sa jeho naplneniu v širších
súvislostiach a dostatočne dlhý čas.
Na začiatku výcviku je dôležité poznať očakávania jednotlivcov, celej skupiny, ako aj vedúceho
výcviku a zverejniť ich. Vedúci pracuje s uvedenými očakávaniami tak, že spolu so skupinou zvažuje
ich reálnosť vzhľadom na základné ciele výcviku a dané možnosti (časové, organizačné, základné
zameranie výcviku).
Formálna stránka prípravy SPV predstavuje celkovú prípravu programu výcviku, jeho scenár,
v ktorom zohľadňujeme optimálne rozvrhnutie jednotlivých stretnutí z hľadiska času v priebehu dňa i
týždňa, ich počet, prípravu dostatočne veľkých priestorov určených na výcvikové stretnutia vrátane
možnosti občerstvenia, stravovania či zabezpečenia vhodných hygienických podmienok, materiálne
pomôcky potrebné k realizácii jednotlivých interakčných cvičení, zaistenie psychologicky bezpečného
prostredia, výber techník a pod.
Pri príprave SPV je potrebné vychádzať aj zo základných informácií o dĺžke celého výcviku i dĺžke
jednotlivých stretnutí. Výcvik je možné uskutočniť ako intenzívne niekoľkodňové stretnutia, iným
variantom (najmä v podmienkach školy) sú stretnutia kratšie s určitou zvyčajne pravidelnou
frekvenciou a hodinovou dotáciou.
Výber výcvikových metód je potrebné vopred starostlivo zvážiť a zohľadniť ich zameranie, cieľ,
náročnosť na psychiku i vek účastníkov, dobu trvania, hĺbku a šírku intervencie, nároky na vedúceho i
nároky na ich zrealizovanie, stupeň štruktúrovanosti so zámerom upozorniť na určité prvky, veľkosť
skupiny, ako aj aplikáciu v určitých fázach vývinu skupiny. Každá metóda a aktivita pripravená
vedúcim výcviku je zaradená do výcvikovej práce na základe predchádzajúcej analýzy skupinovej
situácie i v závislosti od požiadaviek účastníkov a má obsahovať:
 zrozumiteľnú inštrukciu o cieľoch a priebehu aktivity,
 samotné zrealizovanie techniky, pričom vedúci sleduje, či sú dodržiavané stanovené pravidlá,
aké interakcie vznikajú medzi členmi, aké sú reakcie účastníkov výcviku a v prípade potreby
zasahuje do skupinového diania,
 vyhodnotenie, pri ktorom je potrebné dať účastníkom priestor na vnútornú sebareflexiu, aby
sa sústredili na všetko, čo s predchádzajúcim cvičením súvisí, čo sa o sebe dozvedeli, čo
pociťovali a potom sa podelili o svoje zážitky s ostatnými členmi výcviku. Je potrebné aby
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každý dostal priestor na vyjadrenie sa a preto je nutné vhodné časové naplánovanie všetkých
aktivít.
Môže sa stať, že vedúci výcviku je viac zameraný na použitie množstva techník, ale zabúda pritom
na následnú diskusiu a analýzu a aktivita stráca na efekte. Niektoré aktivity najmä na začiatku
výcvikového programu vyžadujú zapojenie sa aj vedúceho výcviku (najmä u mladších vekových
kategórií žiakov), pri niektorých je účasť vedúceho nevhodná (napr. keď pozná správne riešenie
a pod...).
Pre efektívne fungovanie skupiny je nutná existencia určitých skupinových pravidiel, noriem
skupiny. Pravidlá práce a správania sa členov výcvikovej skupiny vedúci zásadne formuluje spolu so
skupinou v závislosti na celkovom zameraní a organizácii výcvikového programu, na očakávaniach
a cieľoch členov skupiny. Popri rešpektovaní návrhov skupiny však dbá na zaradenie takých pravidiel,
ktoré podporujú efektivitu výcvikovej práce. Sformulované pravidlá je vhodné napísať na plagát a ten
umiestniť vo výcvikovej miestnosti tak, aby bol pre členov výcviku viditeľný a dostupný v prípade
potreby doplnenia ďalších pravidiel, pokiaľ si to bude vyžadovať situácia v skupine (Hamranová,
2009).
Spätná väzba patrí vo výcvikovom procese k základným zložkám, bez nej by jednotlivec ťažko
hodnotil výsledok svojej činnosti. Spätná väzba môže byť účastníkovi výcviku poskytnutá od vedúceho
skupiny alebo od jej členov. Môže mať formu voľnej diskusie alebo diskusie v menších skupinkách,
prípadne formu hodnotenia pomocou kritérií, ktoré charakterizujú určitú sociálnu spôsobilosť. Spätná
väzba môže byť poskytovaná verbálnymi i neverbálnymi prostriedkami komunikácie. Na základe
informácií zo spätnej väzby sa člen výcvikovej skupiny oboznamuje so skutočnými výsledkami svojej
sociálnej interakcie, svojho sociálneho správania, pričom výsledky porovnáva so stanovenými cieľmi
a v prípade potreby koordinuje svoje správanie. Čím viac objektívnych a pravdivých informácií o sebe
jednotlivec dostane, tým môže byť jeho správanie v rôznych sociálnych situáciách efektívnejšie. Spätná
väzba má v takýchto prípadoch motivačnú funkciu.
Vedúci skupiny má pri podávaní spätnej väzby dôležitú úlohu. Z nášho pohľadu sú funkcie
vedúceho pri zabezpečovaní spätnej väzby vo výcvikovej skupine nasledovné:
 dbá na dodržiavanie zásad správneho poskytovania spätnej väzby,
 poskytuje vzorové predvedenie spôsobu podávania spätnej väzby,
 poskytuje spätnú väzbu v zmysle expertného popisu efektívneho spôsobu správania
v konkrétnej situácii,
 stimuluje poskytovanie spätnej väzby od ostatných členov skupiny vhodne volenými otázkami,
 podnecuje diskusiu o možnostiach aplikácie skúseností a poznatkov získaných od členov
skupiny na ich reálny život,
 poskytuje členom skupiny príležitosť k sebareflexii,
 poskytuje členom skupiny príležitosť vyjadriť sa k vypočutej spätnej väzbe od ostatných členov
skupiny (Hamranová, 2009).
So vznikom skupiny vzniká aj skupinová dynamika, utvára sa počas práce so skupinou. Dynamika
skupiny je pojem, ktorý označuje všetko dianie v skupine. V prípade výcvikových skupín je ich
efektívnosť závislá od skupinovej dynamiky, vedúci skupiny ju preto musí pozorne sledovať a podľa
toho vyberať a usmerňovať jednotlivé aktivity. Jej poznanie je účinným nástrojom práce so skupinou,
nástrojom usmerňovania a vedenia skupiny.
Pre efektívne fungovanie skupiny je dôležitá pozitívna skupinová atmosféra. Prejavuje sa v nej
charakter vzťahov v skupine (medzi členmi skupiny navzájom, medzi vedúcim a členmi) a samotné
prežívanie týchto vzťahov. Práve pozitívna skupinová atmosféra je často motívom pre členstvo
v skupine, pre jednotlivca je dôležitým zdrojom pozitívneho prežívania seba, iných, života, ako aj
celkovo uspokojovania jeho potrieb.
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1.3 Záver
Učiteľ ako vedúci skupiny predstavuje dôležitý prvok skupinovej dynamiky, zohráva dôležitú rolu
v rámci výcvikovej skupiny a plánovania SPV. Na základe svojej odbornej pripravenosti z rôznych
oblastí psychológie a pedagogiky, vrátane vlastnej skúsenosti so zážitkovým učením, ako aj na základe
svojej osobnosti a sociálnej kompetencie plní celý rad úloh v príprave a samotnej realizácii výcviku.
Ovplyvňuje činnosť skupiny, určuje jej náplň a spolupodieľa sa pri vymedzovaní cieľov, hodnôt
a noriem skupiny. Má v skupine kľúčové postavenie a v mnohom závisí práve od jeho štýlu práce, ako
sa skupine darí dosahovať stanovené ciele (Hamranová, 2008, 2009). V závislosti na v úvode
spomínanom probléme otázkou zostáva, či je príprava učiteľa psychológie na vedenie výcvikov
dostatočná. Súhlasíme s názorom Lemešovej a Sokolovej (2012), že kompetencie učiteľov psychológie
ako vedúcich sociálnopsychologického tréningu nie sú v pregraduálnej príprave cielene rozvíjané ani
dotované adekvátnym rozsahom prípravy. Podľa nášho názoru sú rezervy na rozvoj uvedenej oblasti
aj v ich postgraduálnom vzdelávaní, čo otvára priestor a je výzvou pre univerzity a metodické centrá
ponúknuť učiteľom možnosť realizovať sa v rámci ich celoživotného vzdelávania.
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Institutu celoživotního vzdělávání na Mendelově univerzitě v Brně. Pro budoucí pedagogy jsou předměty s
psychologickou tématikou velmi důležité. Přestože se na obou školách jedná o totožné studijní programy,
předměty a jejich hodinová dotace se odlišují. V další části příspěvku se zaměřujeme na detailnější popis
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1 VZDĚLÁVÁNÍ BUDOUCÍCH UČITELŮ
Terciální vzdělávání je v dnešní době velmi důležitou součástí vzdělávání. Počty studentů vysokých
škol se v této době stále zvyšují. V obecném měřítku je v pregraduálním stupni vysokoškolského studia
největší zájem o obory zabývajícími se společenskými vědami (kam mimo jiné patří i učitelství),
obchodem a právem. Naopak nejméně studentů je v oborech, které se zaměřují na zemědělství,
veterinářství a služby (ČSÚ, 2013).
Jak již bylo naznačeno, část vysokých škol se specializuje na vzdělávání učitelů. V současnosti se již
nejedná jen o pedagogické fakulty. Instituce nabízející vzdělávání učitelů se formují jako součást
většiny vysokých škol, ať už ve formě fakult, ústavů, institutů nebo specializovaných kateder, které
vzdělávají vlastní učitele odborných předmětů. Čím dál více se prosazuje koncept, že student nejprve
studuje vlastní obor a během tohoto studia, případně po jeho absolvování si doplňuje kvalifikaci
v pedagogice, a stává se tzv. odborníkem s dvojí odborností (Dobrovská, 2004).
Kvalifikační předpoklady pedagogických pracovníků i jejich další vzdělávání stanovuje v České
republice Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Pro
skupinu učitelů, kteří nás v tomto příspěvku zajímají – tedy učitele praktického vyučování a
odborného výcviku, jsou v zákoně stanoveny kvalifikační podmínky, které jedinec může získat trojím
způsobem:
1. Vysokoškolským vzděláním ve vlastním oboru, odpovídající charakteru praktického vyučování, a
vysokoškolským, popř. celoživotním vzděláním v oblasti pedagogických věd.
2. Vyšším odborným vzděláním v oboru, který odpovídá charakteru praktického vyučování, a
vysokoškolským, popř. celoživotním vzděláním v oblasti pedagogických věd.
3. Středním vzděláním s maturitní zkouškou v oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného
předmětu, a vysokoškolským, popř. celoživotním vzděláním v oblasti pedagogických věd (Danielová,
Linhartová, Fejfarová, 2012).
V rámci vysokoškolského studia je typicky nejvyšší důraz kladen na intelektuální činnosti jak
studentů, tak i učitelů. Méně často se již zmiňují formativní složky tohoto stupně vzdělávání. Více se o
nich uvažuje v období docházky na střední školu, ovšem v terciárním studiu nejsou o nic méně
důležité. V této době se u studentů vytvářejí a stabilizují postoje ke studovanému oboru,
k celoživotnímu studiu, k tvořivosti, k etickým, sociálním a obecně humanitním problémům.
Podstatnou roli hrají při vysokoškolském studiu také volní procesy, motivace k výkonu či emoční stavy
(Dobrovská, 2004).
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Pod tlakem měnící se společnosti se ocitá i učitel, a to na všech stupních vzdělávací soustavy.
Kvalita vzdělání je totiž úzce spjata s kvalitou učitele. Mnoho studií prokázalo, že kvalita učitelů je
nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje kvalitu školního vzdělávání a výkony učitelů (DarlingHammond 2000, Hanusek, Kain, Rivkin, 2000 cit. dle Coufalová, 2010).
Učitelé jsou částečně omezeni souborem norem a konvencí, ovšem v rámci tohoto souboru se zároveň
projevuje jejich individualita, kterou ovlivňuje jejich věk, pohlaví, zkušenosti, sebehodnocení a jiné
osobnostní charakteristiky (Průcha, 2002).
Kromě kvalifikačních předpokladů se v souvislosti s učitelským povoláním mluví o tzv.
kompetencích, popř. dovednostech, které by kvalitní učitel měl ovládat. Obecně se mluví o třech
základních složkách, do kterých lze rozdělit kompetence pedagoga. Jedná se o všeobecně-vzdělávací,
předmětovou (neboli oborovou) a pedagogicko-psychologickou část (Coufalová, 2010). Někteří autoři
se snaží kompetence blíže specifikovat, např. Kyriacou (1991) mluví o šesti klíčových dovednostech
učitele. Patří mezi ně:
a) plánovací dovednosti,
b) dovednosti realizační a řídící,
c) dovednosti přispívající k vytváření a rozvíjení příznivého klimatu ve třídě,
d) dovednosti nezbytné k udržení kázně ve třídě a k řešení výchovných situací,
e) diagnostické dovednosti, související s kontrolou a hodnocením učební činnosti žáků či studentů,
f) autodiagnostické dovednosti.
Některé z těchto dovedností jsou založeny na základě pedagogicko-psychologických pohledů na
pedagogickou komunikaci, která je důležitá na každém stupni vzdělávání. Lazarová (2005) mluví o
tzv. pedagogické způsobilosti, kterou vyžaduje povolání učitele. Autorka do této způsobilosti řadí
specifické schopnosti, dovednosti a vědomosti. Švec (1999, cit. dle Lazarová, 2005) tyto kompetence
rozšiřuje o kompetence k vyučování a výchově, osobnostní a rozvíjející kompetence, na kterých se
vedle pedagogiky značně podílí i psychologie. V tomto případě se tedy jedná o již zmiňované
pedagogicko-psychologické kompetence. Je tedy zřejmé, že výuka psychologie v rámci vzdělávání
budoucích učitelů má své nezastupitelné místo.
1.1 Výuka psychologie
Výuka psychologie tvoří ucelený soubor předmětů doplňujícího pedagogického studia, ale i
akreditovaných bakalářských oborů na pedagogických fakultách. Psychologie ve vzdělávání přebírá
společenskou, mezilidskou i osobnostní roli. Odkrývá jedinci smysl věcí, aktivizuje ho k jednání a
rozhodování. V obecné rovině lze říci, že smysl psychologie vyučované na středních i vysokých školách
spočívá v tom, že vede jedince ke svobodnému rozhodování, jehož cílem je porozumět světu, svému
vlastnímu chování a prožívání a porozumět chování a prožívání druhých lidí. Psychologie, stejně jako
ostatní předměty, má svá specifika, ale vedle toho obsahuje i integrující vzdělávací cíle, které přesahují
daný předmět a rozvíjí klíčové, obecně použitelné dovednosti, jako jsou komunikativní dovednosti,
schopnosti řešit problémové situace apod. (Kosíková, 2011).
Při výuce psychologie u skupiny budoucích učitelů je potřeba brát v potaz jejich hlavní obor,
popřípadě jejich aprobace. Jinak se budou k psychologickým tématům stavět lidé humanitně zaměření
a jinak technici a exaktně zaměření jedinci. U budoucích učitelů praktického vyučování a odborného
výcviku nelze jednoznačně určit jejich zaměření. Jedná se o skupinu lidí z různých oborů od
gastronomických, služeb (např. kadeřnických) přes sociální sféru až po oblast strojírenství a
stavebnictví. Tato skutečnost ztěžuje práci vysokoškolského učitele, protože ten musí vzít v úvahu,
jakou skupinu studentů právě učí a zvolit dle toho svůj přístup k nim. Vysokoškolský učitel má vždy
značný vliv na intelektuální a emocionální přijetí, popř. odmítnutí daného vědního oboru ze strany
studentů. Konkrétně učitel psychologie ovlivňuje utváření postojů studentů k psychologii a jejich
budoucí připravenost psychologické poznatky dále rozšiřovat, prohlubovat a uplatňovat v následné
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pedagogické praxi (Dobrovská, 2004). Psycholog, který vyučuje svému předmětu nehumanitně
zaměřené studenty, si musí v prvé řadě stanovit dosažitelné cíle a zvážit možnosti své a svých
studentů. Nepřiměřené nároky či přeceňování role předmětu v daném studiu obvykle nesměřuje
k žádanému cíli – vzbuzení zájmu o předmět a navracení se k němu v celoživotním vzdělávání a
sebevzdělávání (Coufalová, 2010).
Cílem výuky psychologie u budoucích učitelů je, aby se především orientovali v psychologických
vědách s důrazem na obecnou a pedagogickou psychologii, doplněnou o témata vývojové a sociální
psychologie (Coufalová, 2010).
2 MATERIÁL A METODY
Po úvodním zmapování situace a vyhledání institucí, které v Jihomoravském kraji poskytují
akreditované bakalářské programy Specializace v pedagogice, bylo zjištěno, že se jedná o dvě
vysokoškolská pracoviště. Data pro průzkumné šetření byla sbírána na internetových stránkách
daných univerzit (www.ped.muni.cz a www.icv.mendelu.cz) a z informací uvedených v sylabech
jednotlivých předmětů. Obory jsou srovnávány z hlediska nabídky předmětů s psychologickou
tématikou, u kterých nás dále zajímaly časové dotace, způsob zakončení a jejich kreditová hodnota.
Byla tak provedena komparativní analýza, jejíž zjištění jsou podrobně popsány v následující části.
V další části práce jsou poté blíže popsány psychologické předměty, které vyučují na ICV obě autorky
příspěvku.
3 VÝSLEDKY
Jak již bylo řečeno výše, pedagogické vzdělání si lze doplnit akreditovaným tříletým bakalářským
studiem, po jehož skončení získá absolvent titul bakalář nebo také doplňujícím pedagogickým
vzděláním, které je součástí celoživotního vzdělávání a absolvent nezíská titul bakalář.
Akreditovaný bakalářský obor Učitelství praktického vyučování neboli Učitelství praktického
vyučování a odborného výcviku se studuje pod studijním programem Specializace v pedagogice.
V Jihomoravském kraji je možné tyto obory studovat na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a
na Institutu celoživotního vzdělávání (dále jen ICV) Mendelovy univerzity. Institucí nabízejících pouze
doplňující pedagogické vzdělání je v kraji více, nicméně my se orientujeme pouze na programy, ve
kterých je možno získat bakalářský titul.
V této části příspěvku se zaměříme na srovnání těchto dvou studijních oborů především z hlediska
psychologických předmětů nabízených v rámci těchto studií. Jedná se o podobné studijní programy,
absolventi obou univerzit mají podobnou profilaci. U Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity lze
pod programem Specializace v pedagogice nalézt celkem čtyři okruhy oborů, skládající se z různých
kombinací jednotlivých oborů. Patří mezi ně Pedagogické asistentství pro ZŠ, Obory se zaměřením na
vzdělávání, Lektorství cizího jazyka a právě Učitelství praktického vyučování. Specializace
v pedagogice na ICV je rozdělena do dvou oborů – Učitelství odborných předmětů a Učitelství
praktického vyučování a odborného výcviku. Obory jsou nabízeny jak v prezenční, tak některé i
v kombinované formě. Přesnou nabídku oborů v obou formách shrnuje tabulka č. 1. „Částečně“ u ICV
MENDELU znamená, že obor je sice akreditován, několikrát byl i otevřen, ale v posledních letech není
takový zájem o jeho denní formu, a proto se neotvírá. Možnost tohoto studia tedy existuje, ale musela
by se naplnit alespoň minimální kapacita pro jeho otevření. U Pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity pro obor Pedagogické asistentství pro ZŠ u kombinované formy „částečně“ značí skutečnost,
že fakulta nabízí v denní formě celkem 18 oborů, kdežto v kombinované pouze 5. Některé obory (jako
např. Pedagogické asistentství dějepisu či speciální pedagogiky) lze studovat v obou formách. Některé
obory však fakulta nabízí pouze v denní formě studia (např. pedagogické asistentství zeměpisu,
přírodopisu, apod.). V oboru Učitelství praktického vyučování na Masarykově univerzitě se studenti
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v průběhu bakalářského studia specializují na obchod a služby nebo na strojírenství. Na ICV žádné
specializace nejsou. Z toho důvodu lze usuzovat, že i struktura předmětů bude více či méně odlišná.
Tabulka č. 1: Nabídka oborů v programu Specializace v pedagogice obou VŠ v denní a kombinované formě studia
(Zdroj: vlastní data)
Mendelova univerzita
Obory
Pedagogické
asistentství pro ZŠ
Obory se zaměřením
na vzdělávání
Lektorství cizího
jazyka
Učitelství praktického
vyučování
Učitelství odborných
předmětů

Masarykova univerzita

Denní forma

Kombinovaná
forma

Denní forma

Kombinovaná
forma

Ne

Ne

Ano

Částečně

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Částečně

Ano

Ne

Ne

Jak již bylo zmíněno výše, základem psychologických předmětů pro budoucí učitele je obecná a
pedagogická psychologie. Pedagogická psychologie je na obou univerzitách zastoupena pod stejným
názvem, Obecná psychologie je na Mendelově univerzitě pod stejným názvem. Na Masarykově
univerzitě jsou okruhy předmětů Základy psychologie a Obecná psychologie zahrnuty do předmětu
s názvem Úvod do psychologie. Celkově na Masarykově univerzitě v bakalářském studijním oboru
Učitelství praktického vyučování nalezneme šest předmětů s psychologickou tématikou – Úvod do
psychologie, Vývojová psychologie, Pedagogická psychologie a tři povinně volitelné Psychodiagnostika
osobnosti, Patologické závislosti a Dopravní psychologie.
Na ICV je dán v tomto oboru větší prostor psychologickým předmětům. Celkem student absolvuje
šest základních a povinných předmětů s touto tématikou – Základy psychologie, Obecná psychologie,
Pedagogická psychologie, Psychologie práce, Vývojová psychologie a Sociální psychologie. Na výběr má
dále povinně volitelné předměty Komunikační dovednosti, Prevence sociálně patologických jevů a
Rozvoj psychosociálních kompetencí učitele. Přehled nabízených předmětů na porovnávaných
univerzitách ilustruje tabulka č. 2.
Tabulka č. 2: Přehled předmětů s psychologickou tématikou a doporučený semestr studia (Zdroj: vlastní data)
Doporučený semestr studia
Povinné předměty
Mendelova univerzita
Masarykova univerzita
Úvod do psychologie/ Základy psychologie
1.
1.
Obecná psychologie
2.
Vývojová psychologie
2.
2.
Pedagogická psychologie
3.
4.
Psychologie práce
4.
Sociální psychologie
5.
Povinně volitelné předměty
Psychodiagnostika osobnosti
3.
Prevence sociálně patologických jevů
3.
Rozvoj psychosociálních kompetencí učitele
6.
Komunikační dovednosti
3.
Patologické závislosti
3.
Dopravní psychologie
2.
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Co se týče hodinové dotace předmětů na Masarykově univerzitě, jsou v prezenční formě všechny
povinné předměty - tedy Úvod do psychologie, Vývojová psychologie a Pedagogická psychologie vyučovány každý týden 1 vyučovací hodinu přednášek, 1 hodinu cvičení. Psychodiagnostika osobnosti
je rozvržena na 1 hodinu cvičení týdně a Patologické závislosti na 1 hodinu přednášek týdně. U
kombinované formy je časové rozvržení následující – Vývojová psychologie, Pedagogická psychologie a
Dopravní psychologie je po 10 vyučovacích hodinách, Patologické závislosti 8 hodin a Úvod do
psychologie s Psychodiagnostikou osobnosti po 6 hodinách.
U předmětů Mendelovy univerzity je časové rozložení předmětů následující. Povinné předměty
v denní formě jsou všechny kromě Vývojové psychologie vyučovány 2 hodiny přednášek a 1 hodina
cvičení týdně. Vývojová psychologie je dotována 1 hodinou přednášky a 1 hodinou cvičení za týden.
Povinně volitelné předměty jsou vyučovány 1 hodinu přednášky a 2 hodiny cvičení týdně – Prevence
sociálně patologických jevů a Komunikační dovednosti; a 1 hodina cvičení týdně v případě předmětu
Rozvoje psychosociálních kompetencí učitele. V kombinované formě jsou povinné předměty – Základy
psychologie, Obecná a Pedagogická psychologie vyučovány v blocích, které mají dohromady 16 hodin.
Psychologie práce a Sociální psychologie má celkově 14 hodin. Vývojová psychologie spolu s povinně
volitelnými předměty Prevence sociálně patologických jevů a Komunikační dovednosti mají časovou
dotaci 12 hodin. Poslední zbývající předmět – Rozvoj psychosociálních kompetencí učitele má celkově
8 vyučovacích hodin. Časové dotace u obou forem studia shrnuje tabulka č. 3.
Tabulka č. 3: Časová dotace jednotlivých předmětů v prezenční a kombinované formě studia (Zdroj: vlastní data)
Mendelova univerzita
Masarykova univerzita
Předměty
Prezenční/
Kombinovaná/
Prezenční/
Kombinovaná/
týdně
za semestr
týdně
za semestr
Úvod do psychologie/
2x1
16
1x1
6
Základy psychologie
Obecná psychologie
2x1
16
Vývojová psychologie
1x1
12
1x1
10
Pedagogická psychologie
2x1
16
1x1
10
Psychologie práce
2x1
14
Sociální psychologie
2x1
14
Psychodiagnostika
0x1
6
osobnosti
Prevence sociálně
1x2
12
1x0
8
patologických jevů/
Patologické závislosti
Rozvoj psychosociálních
0x1
8
kompetencí učitele
Komunikační dovednosti
1x2
12
Dopravní psychologie
10

Hodinové dotace jsou u prezenční formy studia ve tvaru: počet vyučovacích hodin přednášek X počet
hodin cvičení za týden.
Poslední sledovanou a srovnávanou charakteristikou je způsob zakončení předmětu (zápočet,
kolokvium, zkouška) a počet kreditů udělených za úspěšné absolvování. Přestože je zaveden
mezinárodní kreditový systém ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), který
slouží k akumulaci a přenosu kreditů a je založen na transparentnosti výsledků a procesů učení
(Průcha, Veteška, 2012), nelze takto jednoduše srovnávat jednotlivé předměty na různých
univerzitách. Je třeba brát v úvahu celkové rozložení a počet všech předmětů během studia. Informace
o kreditech je v tomto případě tedy pouze okrajovou záležitostí. Způsob ukončení a kredity shrnuje
tabulka č. 4.
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Tabulka č. 4: Způsob ukončení a kredity (Zdroj: vlastní data)
Mendelova univerzita
Masarykova univerzita
Předměty
Způsob
Počet kreditů
Způsob
Počet kreditů
zakončení
zakončení
Úvod do psychologie/
Zk.
4
K.
3
Základy psychologie
Obecná psychologie
Zk.
5
Vývojová psychologie
Z.
4
Zk./K.
2
Pedagogická psychologie
Zk.
5
K.
3
Psychologie práce
Zk.
4
Sociální psychologie
Zk.
5
Psychodiagnostika
Z.
1
osobnosti
Prevence sociálně
Z.
3
Z.
2
patologických jevů/
Patologické závislosti
Rozvoj psychosociálních
Z.
2
kompetencí učitele
Komunikační dovednosti
Z.
3
Dopravní psychologie
K.
2

Z = zápočet, K = kolokvium, Zk. = zkouška
3.1 Obsah psychologických předmětů na Mendelově univerzitě
Nyní se zaměříme na detailnější popis předmětů s psychologickou tématikou, které na Mendelově
univerzitě vyučují autorky příspěvku. Konkrétně se jedná o předměty Základy psychologie, Obecná
psychologie, Vývojová psychologie, Psychologie práce, Sociální psychologie a Komunikační dovednosti.
Předmět Základy psychologie je prvním z psychologických předmětů, se kterým se student setká.
Fundamentálním posláním tedy je seznámit studenty se základní psychologickou terminologií, naučit
je zorientovat se v psychologických disciplínách, konceptech a směrech současné psychologie, neboť
na tyto poznatky navazují další předměty. Součástí výuky je rovněž představit různé cesty
k sebereflexi a sebepoznání, stejně jako porozumění druhým lidem. V obsahu předmětu nechybí
rovněž představení studia osobnosti v její normě i patologii a základy psychohygieny (icv.mendelu.cz,
2013). V rámci cvičení jsou studenti vedeni mj. ke vzájemné spolupráci, jejich úkolem je i ústní
prezentace vybraného teoretického konceptu. Předmět je zakončen písemnou zkouškou.
Předmět Obecná psychologie navazuje na Základy psychologie. Snaží se předat studentům základní
teoretické poznatky o psychických procesech, stavech a vlastnostech. Podstatnou část tvoří také
hodiny cvičení, kde mají studenti možnost vyzkoušet si praktické ukázky jednotlivých psychických
jevů. Obsahově se předmět zaměřuje na senzomotorické procesy, představivost, myšlení, paměť a
učení, pozornost, emoce, volní jednání a motivaci (icv.mendelu.cz, 2013). Předmět je zakončen
písemnou zkouškou, která se skládá z probíraných okruhů a odevzdáním zápočtové práce. Vzhledem
k charakteru studijního programu jsou jednotlivé okruhy vztaženy na školní prostředí a studenti jsou
v hodinách vedeni k zamyšlení nad tím, jak lze např. u žáků středních škol rozvíjet představivost,
motivaci, apod.
Vývojová psychologie využívá poznatků, které již studenti mají ze Základů psychologie a především
z Obecné psychologie. Hlavním cílem předmětu Vývojová psychologie je, aby studenti pochopili
zákonitosti vývoje člověka od početí po stáří, seznámili se s nejznámějšími vývojovými teoriemi a
osvojili si základní odbornou terminologii. Zvýšená pozornost je věnována především období
dospívání, adolescence a částečně také mladé dospělosti, protože učitelé na středních školách budou
pracovat právě s těmito věkovými skupinami (icv.mendelu.cz, 2013). Vývojová psychologie propojuje
poznatky týkající se psychických jevů do jednotlivých stádií lidského života. Např. studenti se v Obecné
psychologii dozvědí, co je to myšlení a ve Vývojové psychologii se učí, jak se myšlení vyvíjí, mění
v průběhu života. Vývojová psychologie je zakončena zápočtem, který má ústní formu a otázky kopírují
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probírané okruhy. Studenti mají také povinnost vypracovat zápočtový úkol, který je založen na eseji na
některé z témat vývojové psychologie, u kterého je potřeba, aby studenti vyjádřili i svůj pohled na
danou problematiku. Témata, mezi kterými si žáci vybírají, jsou např. Problematika školní úspěšnosti,
Hodnotová orientace dospívajících, Rodičovství v mladém, popř. pozdním věku, apod.
Psychologie práce si klade za cíl seznámit studenty se základní problematikou tohoto oboru
s akcentem na prostředí střední školy (icv.mendelu.cz, 2013). Důraz je proto kladen na témata, která
úzce souvisejí se školním prostředím, popř. je toto prostředí srovnáváno s chodem v běžných firmách.
Studenti v rámci tohoto předmětu, a zejména během tématicky souvisejících cvičení, mají možnost vžít
se mj. do role manažera a řešit některé praktické otázky, se kterými se v budoucnu mohou setkat
(např. vliv fyzického prostředí na pracovní výkon, základy výběru, hodnocení a motivování pracovníků
apod.). Jako zápočtový úkol mají za povinnost vypracování seminární práce s odborně-osobním
zamyšlením nad osobní kariérou, v písemné podobě i ve formě krátké prezentace v rámci cvičení.
Ostatní studenti se přitom učí dávat kolegům adekvátní zpětnou vazbu. Předmět je ukončen písemnou
zkouškou, jejíž obsah se kryje s probíranými tématy.
Předmět Sociální psychologie je vyučován ve třetím ročníku, předpokládá se proto, že bude
prohlubovat již získané znalosti studentů a zároveň rozvíjet jejich sociální interakce, schopnost
spolupráce, komunikace apod. Opět je z důvodu zaměření celého studia předmět zacílen na témata,
která se mohou promítat do prostředí středních škol, tj. zejména upozornit na poznatky z oblasti
sociální determinovanosti psychiky žáků, prohlubovat předpoklady k možnému rozvoji socializace,
pozornost je věnována skupinovým fenoménům, tvorbě a změnám postojů apod. (icv.mendelu.cz,
2013). K zakončení předmětu je nutné absolvovat písemný test z probíraných okruhů a odevzdání
seminární práce. Záměrně je zvoleno její vypracování ve dvojicích. Její zadání je rovněž poměrně volné.
Dvojice si zvolí jakýkoliv sociálně-psychologický fenomén, dle svého zájmu, blíže jej nastuduje
v odborné literatuře a poté se zamyslí nad tím, jak se daný fenomén může projevovat u žáků či
v prostředí středních škol.
Komunikační dovednosti jsou jediným předmětem z této popisované skupiny, který patří mezi tzv.
povinně volitelné. Studenti ICV mají na výběr ze tří předmětů, přičemž si musí zvolit minimálně dva.
Předmět Komunikační dovednosti je založen na praktických cvičeních, čemu odpovídá i rozložení
časových dotací přednášek a cvičení k tomuto předmětu (viz výše). Předmět je zaměřen na praktické
rozvíjení komunikačních dovedností studentů, které jsou důležité pro práci středoškolského učitele.
Jednotlivá témata zahrnují dovednosti vedení rozhovoru, aktivního naslouchání, argumentace, pro
učitele velmi důležité téma – poskytování zpětné vazby, dále také empatickou komunikaci a pravidla
asertivní komunikace (icv.mendelu.cz, 2013). K získání zápočtu musí studenti splnit dva úkoly. První
úkol je písemného charakteru, kdy studenti mají na vybraném rozhovoru z filmu či seriálu popsat
prvky verbální, neverbální a paraverbální komunikace a druhý úkol spočívá v prezentaci na určité
téma, kterou student přednese před třídou a dostává zpětnou vazbu, jak od učitele, tak i od ostatních
studentů. Cílem této prezentace je vyzkoušet si mluvit před více lidmi, což často paradoxně dělá
budoucím učitelům značné problémy. Na základě zpětných vazeb si mohou studenti uvědomit, co
dělali špatně, co se jim naopak povedlo a dozvědět se např. o tom, jaké prvky neverbální komunikace
používají v průběhu prezentace.
4 ZÁVĚR
Psychologie je v profesi učitele nesmírně důležitá, a z toho důvodu je jí také na těchto oborech
věnovaná značná pozornost. Ovšem na druhé straně není potřeba přeceňovat její vliv a je vhodné
rozlišovat, na jakém stupni učitel učí a jaké předměty. Nezpochybnitelným faktem je, že určité základní
znalosti psychologie musí mít každý učitel. Tyto znalosti jsou potřebné proto, aby člověk, který učí,
věděl, jak dlouho je žák či student schopen udržet pozornost, jak žáky motivovat, popř. co může stát za
neúspěchem žáka. Ovšem poté je dobré si uvědomit, že jiné znalosti z oblasti psychologie bude
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potřebovat učitelka mateřské školy a jiné zase učitel na střední škole, který je zaměřen na technické
předměty. Je potřeba také zdůraznit, že propojení teorie s praxí formou seminářů a cvičení má zásadní
význam ve výuce. Cvičení jsou tedy nedílnou a podstatnou součástí výuky psychologických předmětů.
Jak říká Coufalová (2010), pokud bychom soustředili pozornost pouze na teoretickou výuku, studenti
by se jen naučili nazpaměť látku, kterou potřebují ke zkoušce a nesnažili by se o její hlubší pochopení.
Studenti často mnohé z látky pochopí až ve chvíli, kdy s psychologickými poznatky prakticky operují.
V našem průzkumu jsme srovnávali dva obory se stejným názvem – Specializace v pedagogice – na
dvou vysokých školách. Na Masarykově univerzitě se studenti v průběhu studia profilují buď na oblast
obchodu a služeb, nebo na strojírenství. V těchto specializacích poté mohou pokračovat i na
navazujících magisterských studiích Učitelství odborných předmětů pro střední školy. Z celkového
výčtu předmětů, které jsou vyučovány na tomto oboru je patrné, že se zaměřuje spíše na odborné
předměty. Z těchto důvodů je možné vysvětlit nižší počet předmětů s psychologickou tématikou oproti
ICV Mendelovy univerzity. Na ICV je pouze bakalářské studium, které není dále již specializované, tak
jak je tomu na Masarykově univerzitě. Proto je zde dáván větší prostor pedagogicko-psychologickým
předmětům. Záleží poté již na uchazeči o studium, který obor si vybere podle svého zaměření.
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VIDEOTRÉNING V PRÍPRAVE BUDÚCICH UČITEĽOV A UČITELIEK
PSYCHOLÓGIE
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Grantová podpora: VEGA 1/0562/13 Sociálno-psychologické kompetencie v pregraduálnej príprave a ranej
pedagogickej kariére učiteľov
Metódy videotréningu sa stávajú dôležitou súčasťou pregraduálnej prípravy učiteľov. Môžu napomáhať rozvoju
viacerých učiteľských spôsobilostí a kompetencií (pedagogickej znalosti obsahu, sociálnych a komunikačných
zručností, riešenia problémov, časového plánovania, sebareflexie, profesijného videnia a pod.). Analyzovali sme
48 videozáznamov výstupov mikrovyučovania a následné rozbory študentov a študentiek. V príspevku
charakterizujeme jednotlivé typy a postupy videotréningu a navrhujeme oblasti prínosu tejto metódy v príprave
učiteľov a učiteliek psychológie.
Kľúčové slová: videotréning, mikrovyučovanie, kompetencie učiteľa, príprava učiteľov, učiteľstvo psychológie,
analýza videozáznamu

1 VIDEOTRÉNING AKO METÓDA UČITEĽSKEJ PRÍPRAVY
Metódy videotréningu sa v zahraničí a postupne aj v našich edukačných podmienkach stávajú
bežnou súčasťou vzdelávania učiteľov a učiteliek v pregraduálnej príprave aj v postgraduálnom
vzdelávaní. Popri niektorých úskaliach, ktoré použitie videotréningu do učiteľskej prípravy prináša
(nároky na čas a materiálne vybavenie ako aj nároky na technické, didaktické a sociálno-psychologické
spôsobilosti lektorov a lektoriek, ktorí prípravu realizujú) uvádzajú zahraniční výskumníci
a výskumníčky najmä pozitíva takejto prípravy. Analýza videozáznamov reálnych vyučovacích situácií
získaných v rôznych edukačných kontextoch reaguje najmä na potreby tzv. reflektívnej praxe (Hewit et
al, 2003, Janík et al, 2009). Výskumy dokumentujú možnosti aplikácie tejto metódy napr. v oblasti
rozvoja pedagogickej znalosti obsahu (Janík et al, 2009), sociálnych a komunikatívnych kompetencií
učiteľov (Šírová, Krejčová, 2011), rozvoja profesijného videnia (Seidel et al, 2010), alebo zvýšenia
efektivity mikrovyučovania v pregraduálnej príprave (Kpanja, 2001). Okrem vyššie citovaných
benefitov na úrovni rozvoja čiastkových kompetencií učiteľov, majú metódy videotréningu potenciál
kompenzovať či kvalitatívne dopĺňať nedostatočnú praktickú prípravu v učiteľskom vzdelávaní.
Študenti a študentky vnímajú často vysokoškolskú prípravu ako príliš teoretickú (Lemešová, 2013)
a možnosti praxe najmä v študijných programoch tzv. malých predmetov ako nedostatočné (Sokolová,
2013). Niektoré vysoké školy na tento trend reagujú reformou pedagogických praxí (pozri napr.
Pravdová, 2013), alebo implementáciou videotréningov do didaktickej prípravy (Janík et al, 2009).
Videotréningy nemôžu samozrejme nahradiť terénnu prax v škole, umožňujú však efektívnejšie
prepájať teoretickú a praktickú zložku prípravy (napr. keď študenti analyzujú cielene vybrané javy,
metodické postupy či komunikačné situácie pod vedením lektora kurzu a pod.). Takto koncipované
vzdelávanie študentov a študentky pripraví na samotnú terénnu prax a súčasne prehĺbi význam
niektorých teoretických didaktických a psychologických poznatkov, ktoré sa neraz študentom javia
ako zbytočné alebo málo relevantné vo vzťahu k učiteľskej praxi.
Z hľadiska formy môžeme rozlíšiť niekoľko kategórií videotréningu v učiteľskom vzdelávaní, ktoré
možno navzájom kombinovať:
a) Stupeň vzdelávania, v ktorom sa videotréning aplikuje:
a. pregraduálna príprava
b. mentoring začínajúcich učiteľov
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c. ďalšie vzdelávanie skúsených učiteľov
b) Druh videozáznamu:
a. vlastné video, účastníci a účastníčky vzdelávania analyzujú videozáznamy vlastnej výučby
formou písomnej reflexie alebo rozboru v rámci skupiny.
b. neupravené video neznámeho učiteľa, účastníci a účastníčky vzdelávania analyzujú
videozáznamy modelovej výučby formou písomnej reflexie alebo rozboru v rámci skupiny.
c. editované video neznámeho učiteľa, účastníci a účastníčky vzdelávania analyzujú
videozáznamy modelovej výučby formou písomnej reflexie alebo rozboru v rámci skupiny.
c) Kontext vzniku videozáznamu:
a. mikrovyučovanie v rámci tzv. „videoklubu“.
b. vyučovanie v bežnej triede v rámci pedagogickej praxe.
c. vyučovanie v bežnej triede učiteľa.
d) Obsahový aspekt videozáznamu:
a. predmetovo-špecifické kompetencie učiteľa a pedagogická znalosť obsahu.
b. diagnostické kompetencie učiteľa.
c. sociálno-psychologické kompetencie učiteľa.
e) Spôsob interakcie účastníka s lektorom a skupinou:
a. videoweb, účastníci a účastníčky analyzujú videozáznamy dostupné online (spravidla
vytvorené v špecifických online edukačných prostrediach) formou e-learningu, individuálne s
lektorom alebo v rámci skupiny.
b. videoklub, účastníci a účastníčky sledujú a analyzujú videozáznamy priamo v rámci skupiny.
2 ŠPECIFIKÁ PRÍPRAVY UČITEĽOV A UČITELIEK PSYCHOLÓGIE
Pregraduálna príprava učiteľov a učiteliek psychológie prináša v porovnaní s učiteľmi iných
aprobácií niektoré špecifiká, ktoré významne ovplyvňujú identifikáciu poslucháčov a poslucháčok
s aprobáciou a utváranie ich profesijnej filozofie. Uchádzači a uchádzačky o štúdium učiteľstva
psychológie často v pre-univerzitnom vzdelávaní nemali žiadnu skúsenosť s výučbou psychológie ako
školského predmetu, ktorá by mohla tvoriť základ predmetovej učiteľskej filozofie a identifikácie s
touto profesiou. Nedostatok praktických skúseností s výučbou psychológie môže prispievať aj k tzv.
dileme profesijnej identity, ktorú prežívajú aj učitelia a učiteľky psychológie v praxi (Sokolová et al
2013), t.j. určenie hranice medzi učiteľstvom psychológie a výkonom psychologickej činnosti. Na
učiteľov a učiteľky psychológie sú tiež už v ranej fáze ich pedagogickej kariéry kladené zvýšené
požiadavky týkajúce sa diagnostickej činnosti, riadenia skupiny, riešenia konfliktných situácií,
zvládania záťaže či práce s inakosťou v prostredí školy, očakáva sa, že ako absolventi a absolventky
psychologického štúdia budú tieto situácie zvládať efektívnejšie ako iní učitelia (Sokolová et al, 2013).
Predpokladáme, že dostatok reflektívnej učiteľskej skúsenosti podporí tzv. proučiteľskú
identifikáciu študentov a študentiek učiteľstva psychológie. Z hľadiska utvárania ich sociálnopsychologických kompetencií, získania vhľadu do školských situácií a psychologických stratégií ich
riešenia, zohráva významnú úlohu aj rozvíjanie tzv. profesijného videnia. Pojem profesijné videnie
zaviedol v r. 1994 C. Goodwin a možno ho charakterizovať ako schopnosť sledovať a interpretovať
dianie v triede. Na úrovni vzťahovo-obsahovej sa zameriavame na tri dimenzie: a) analýzu práce
učiteľa (jeho didaktické, organizačné, diagnostické a sociálno-psychologické kompetencie), b)
fungovanie skupiny (interakcie členov skupiny, interakcie učiteľa so skupinou) a c) zaangažovanie
jednotlivcov (aktivizácia, kladené otázky, analýza chýb, interakcie učiteľa s jednotlivcom a pod.).
Na úrovni percepčno-procesuálnej T. Seidel et al (2010) a A. Lefstein a J. Snell (2010), vychádzajúc
z pôvodnej Goodwinovej práce (1994), rozlišujú dve dimenzie profesijného videnia v práci učiteľa:
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a) Selektívna pozornosť (selective attention) – ako učitelia nazerajú na situácie v triedy, učiteľ
nemôže sledovať všetko, čo sa v triede deje, táto úroveň profesijného videnia predstavuje
schopnosť učiteľa alebo študenta učiteľstva identifikovať relevantné momenty diania v triede.
b) Uvažovanie založené na poznaní (knowledge-based reasoning) – odôvodenie školských situácií
založené na profesijnom poznaní, schopnosti porozumieť vyučovaniu a učeniu, ktoré sa líši od
uvažovania a zdôvodňovania laikov. Toto uvažovanie o školských situáciách zahŕňa tri
procesy: schopnosť presne popísať sledované javy, schopnosť spojiť sledované
s predchádzajúcim poznaním a schopnosť využiť spojenie situácie a teórie k hodnoteniu
a predikcii (Sherin, van Es, 2009, Seidel et al, 2010).
3 VIDEOTRÉNING V PRÍPRAVE UČITEĽOV A UČITELIEK PSYCHOLÓGIE
Cieľom aplikácie videotréningu v príprave učiteľov a učiteliek psychológie je rozvíjanie
proučiteľskej orientácie a profesijného videnia študentov a študentiek. Pri rozboroch mikrovýstupov
v kurzoch didaktiky psychológie sa špecificky zameriavame na rozvíjanie dvoch oblastí kompetencií.
V oblasti didaktických kompetencií je to výber metód a časové plánovanie vyučovacej hodiny,
pedagogická znalosť obsahu učiva psychológie a didaktická analýza učiva (výber a korektné
používanie pojmov a medzipojmových vzťahov, aplikácia vhodných metód a didaktických materiálov).
V oblasti predmetovo-špecifických a sociálno-psychologických kompetencií analyzujeme uplatňovanie
etických princípov vo výučbe psychológie, komunikačné princípy najmä pri zážitkovom učení
(kladenie otázok, spätná väzba, debriefing, očný kontakt), riešenie náročných situácií a rozvíjanie
schopnosti sebareflexie v učiteľskej role.
Videotréning v rámci kurzu Didaktika psychológie vychádza z nasledujúceho metodického postupu:
a) Formulácia cieľa, etických zásad práce s videozáznamom a definovanie výstupov.
b) Nahrávka mikrovýstupov (rozsah cca 15 minút) na seminároch.
c) Priama reflexia vlastného výstupu.
d) Priama spätná väzba (skupina, vyučujúca).
e) Rozbor vybraných sekvencií videozáznamu v skupine (v skupinovej diskusii sa facilituje najmä
rozvoj profesijného videnia, pričom vyučujúca si vedie záznam diskusií, pozri ukážku v tab. 1).
f) Individuálny rozbor vlastnej videonahrávky v plnom rozsahu.
g) Písomná reflexia zameraná na osobné zhodnotenie skúsenosti s videotréningom.
h) Individuálny rozbor mikrovyučovania s vyučujúcou v rámci záverečného hodnotenia kurzu.
Videoukážka (sekvencia cca 1,5 min.)
U: Čo budete vlastne každá skupina robiť? Vy
vytvoríte také... pohyblivé súsošie sa to nazýva.
To znamená, sochy vieme čo sú, súsošie tiež,
a budete vytvárať takú scénku na tému, budete
sa snažiť vytvoriť situáciu „deti, ktoré pomáhajú
doma rodičom pri upratovaní“. […]
U: Je to zatiaľ jasné? /učiteľka očným kontaktom
vyzýva žiakov k odpovedi/ Je to jasné alebo sú
nejaké otázky? /krátka pauza/ Je to jasné alebo
sú nejaké otázky?
ŽŽ: /smiech, prikyvovanie/

Príklad rozboru videoukážky:
V: Čo ste si všimli v tejto ukážke?
Š1: Učiteľka vysvetľuje, čo sa bude robiť.
[popis]
Š2: Zadáva inštrukciu. Myslím, že dobre
dáva tú inštrukciu, pomaly
a zrozumiteľne. [popis + hodnotenie]
Š3: Udržiava s nimi očný kontakt, tým nás
chcela tak povzbudiť. [popis +
interpretácia]
Š4: Tam na konci zdvojila otázku, to
mohlo niekoho pomýliť. [popis +
predikcia]

Tab.1 Ukážka prepisu videosekvencie s príkladom popisného, hodnotiaceho, interpretujúceho a
prediktívneho komentára
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4 VYBRANÉ VÝSLEDKY ANALÝZY VIDEOZÁZNAMOV MIKROVYUČOVANIA A REFLEXIÍ
VIDEOTRÉNINGU
Cieľom predkladanej štúdie je analyzovať a zhodnotiť priebeh videotréningu v príprave učiteľov
a učiteliek psychológie a analyzovať, ako študenti a študentky učiteľstva psychológie vnímajú proces
a prínos metódy videotréningu v pregraduálnej príprave. V akademických rokoch 2011/12 a 2012/13
kurz absolvovalo 48 študentov a študentiek prevažne prvého ročníka magisterského stupňa štúdia
v študijnom programe učiteľstvo psychológie v kombinácii. Metodický postup videotréningu
kombinuje dizajn skupinového a individuálneho rozboru videonahrávok mikrovyučovania metódou
tzv. videoklubu.
Ženy

Muži

Spolu

Zimný semester 2011/12

12 (100%)

0 (0%)

12

Letný semester 2011/12

10 (83%)

2 (17%)

12

Zimný semester 2012/13

10 (83%)

2 (17%)

12

Letný semester 2012/13

10 (83%)

2 (17%)

12

SPOLU

42 (87%)

6 (13%)
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Tab.2 Rozloženie výskumného súboru
Pre účely tohto textu bližšie rozoberieme tri oblasti: časové plánovanie, výber metód a vnímaný
prínos tejto metódy učiteľskej prípravy očami študentov a študentiek. Časové plánovanie robí
mnohým začínajúcim učiteľom a učiteľkám ťažkosti. V našom prípade bola odporúčaná dĺžka
analyzovaného mikrovýstupu 15 minút, priemerná dĺžka výstupu bola 16 minút, pričom minimálne
dĺžky výstupu dosahovali 12 minút a maximálne až 25 minút, čo predstavuje prekročenie
odporúčaného limitu takmer o 70%. V skupinových diskusiách aj individuálnych reflexiách študentov
a študentiek často rezonovala téma narábania s časom, študenti a študentky ako prínos videotréningu
uvádzajú práve možnosť spätne si pozrieť, koľko času venovali jednotlivým fázam svojho výstupu,
porovnať svoj plán s realitou a identifikovať konkrétne, kde došlo k časovým stratám.
Pri porovnaní použitých metód výučby sme vychádzali z klasifikácie E. Šírovej a K. Krejčovej
(2011), autorky analyzovali videozáznamy výučby psychológie v rámci mikrovyučovania a následnej
pedagogickej praxe. Pre porovnanie zastúpenia jednotlivých metód výučby psychológie sme si vybrali
záznamy mikrovýstupov. Rozdiely v použitých metódach odrážajú väčšiu orientáciu na aktivizujúcu
a zážitkovú výučbu v našej vzorke. Tento rozdiel možno interpretovať aj tým, že študentov a študentky
pripravujeme aj na vedenie sociálno-psychologického tréningu v školskej praxi a pri voľbe zamerania
mikrovýstupu si môžu vybrať aj formu tréningu. Pre porovnanie v seminároch bez videotréningu
realizovaných v rokoch 2008 – 2010 dosahovalo zastúpenie prezentačných metód v mikrovýstupoch
približne 80%. Najvyššie zastúpenie prezentačných metód v analyzovaných videozáznamoch
mikrovýstupov uvádzajú napr. aj M. Černotová a D. Fischer (2011). V súlade s týmito autorkami
oceňujeme snahu študentiek a študentov aj v rámci krátkej časovej dotácie výstupu striedať metódy
a aktivizovať žiakov. Práve aspekt aktivizácie a motivácie žiakov uvádzali študenti a študentky
v písomných reflexiách pri sebahodnotení ako najväčšie pozitívum svojich vlastných výstupov.
V poslednej časti zhodnotenia realizovaných videotréningov sa zameriame na to, ako vnímajú túto
metódu študenti a študentky.
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Obr. 1 Porovnanie percentuálneho zastúpenia vyučovacích metód v mikrovýstupoch.
Štúdia 1: Šírová, Krejčová
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V záverečnej reflexii po zhliadnutí ukážok výstupov svojich spolužiakov a spolužiačok a celého
vlastného výstupu majú študenti a študentky zhodnotiť skúsenosti s videotréningom, jeho prínosy,
slabé miesta či námety pre ďalšiu prácu. Z reflexií sme odvodili 6 významových kategórií odpovedí,
ktoré konfrontujeme s výsledkami a tvrdeniami odborníkov a odborníčok.
„Tréma pre sebou samým“
Vystupovanie pred kamerou predstavuje pre študentov a študentky určitú záťaž, obávajú sa
priamej konfrontácie s nedostatkami svojich výstupov, výzoru, komunikácie a pod. Práve osobná
zaangažovanosť, tréma a obavy z výsledku sa považuje za jednu z nevýhod práce s vlastným videom,
jestvuje určité riziko, že sa účastníci a účastníčky viac sústreďujú na hodnotenie vystupovania
a výzoru ako na obsah výučby (Černotová, Fischer, 2011). Napriek týmto počiatočným obavám
hodnotia účastníci a účastníčky túto skúsenosť prevažne pozitívne. Oceňujú aj to, že sa „prekonali“,
zbavili sa trémy, dokázali zabudnúť na prítomnosť kamery a sústredili sa na kvalitu vlastného výstupu,
čo možno pokladať za určitý stupeň osobnostnej i učiteľskej zrelosti.
„Keď sa na to pozerám s odstupom času, beriem to ako veľmi prínosnú skúsenosť, napriek tomu, že som na začiatku
z tejto úlohy nemala dobrý pocit.“ (Š23)

„Viem, čo neviem“
Najviac priestoru vo svojich reflexiách účastníci a účastníčky venovali rozboru nedostatkov vo
svojich výstupoch. Napriek tomu, že semináre neboli orientované na analýzu chýb, tento aspekt bol v
reflexiách silne akcentovaný. Opäť ide o riziko analýzy vlastného videa, ktoré smeruje k vyššej miere
kritickosti ako pri analýze videa iného učiteľa (Seidel et al, 2010). Pri skupinovom rozbore sekvencií sa
študenti viac sústredili na popis, pozitívne hodnotenie a interpretáciu ako na analýzu chýb. Pri
individuálnom rozbore vlastného videa však oceňovali možnosť nazerať na niektoré negatíva svojho
vystupovania a štýlu vedenia vyučovacej hodiny z iného uhla.
„Do praxe mi to takisto veľa ponúklo, najmä čo sa týka chýb, ktoré som si počas nácviku uvedomila a ktorých sa už
dúfam budem do budúcna vyvarovať.“ (Š39)

„Videnie neviditeľného“
Predpoklad o význame videotréningu v oblasti rozvoja profesijného videnia potvrdzujú výroky
študentov a študentiek zamerané na citlivejšie vnímanie edukačného kontextu pri rozbore
videosekvencií. Uvádzajú, že vďaka spoločnému sledovaniu videozáznamu si mohli všimnúť situácie,
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javy a reakcie, ktoré si neuvedomili ako priami účastníci mikrovýstupu a zrejme by ich
nezaregistrovali ani ako hospitujúci na vyučovaní v rámci pedagogickej praxe. Práve cielený výber
sekvencií a možnosť ich opakovaného sledovania umožňuje zvyšovať citlivosť študentov a študentiek
učiteľstva na konkrétne javy a situácie.
„Zaujalo ma, koľko vecí som si počas vlastnej aktivity vôbec nevšimol. Veľmi zaujímavé bolo tiež sledovať reakcie
skupiny na to, čo práve učiteľ hovorí. Niekoľkokrát som si uvedomil, že reakcia na niečo bola výraznejšia, ako som ju
v tom čase zaznamenal.“ (Š28)

„Interpretovanie neinterpretovaného“
Ďalším významným aspektom rozvoja profesijného videnia je interpretácia a predikcia edukačných
situácií. Skutočnosť, že sledované javy nie sú pri skupinovom rozbore len pomenované či hodnotené,
ale dávajú sa do súvislosti s teoretickými didaktickými a psychologickými poznatkami posilňuje
citlivosť na tieto javy a účinne prepája teoretické poznanie s praxou. Individuálna analýza videa bez
spätnej väzby skupiny či vyučujúcej nevytvára priestor pre spoločné hľadanie interpretácie
a predikcie, preto nami zvolený model považujeme za účinnejší ako individuálnu analýzu
videozáznamu napr. prostredníctvom videowebu (Janík et al, 2009).
„Vystihnuté boli aj momenty, ktoré by som asi sama nevedela interpretovať, či odhaliť ich význam.“(Š25)

„Ukotvenie teórie v praxi“
K prepojeniu teoretického poznania s praktickou skúsenosťou dochádza nielen prostredníctvom
interpretácie jednotlivých javov. Študenti a študenti v reflexiách uvádzali mnoho príkladov, kedy im
práve tento zážitok pomohol hlbšie porozumieť, „prežiť“ význam niektorých poznatkov, ktoré
nepokladali za príliš významné, resp. si v plnom rozsahu neuvedomovali ich význam, pokým nemali
príležitosť na videozázname vidieť reálny kontext situácie.
„Napriek tomu, že kladenie otázok sme preberali na mnohých hodinách zo všetkých uhlov, až takto v „praxi“ som si
konečne úplne zapamätala hlavný rozdiel medzi otvorenými a zatvorenými otázkami. Nie že by som ich nevedela
spoľahlivo pred tým definovať, úplne bez problémov, ale je obrovský rozdiel v ich položení, kde často iba jedno
pozmenené úvodné slovo môže zmeniť celý kontext a namiesto rozvírenia diskusie dostaneme jednoslovnú
odpoveď.“(Š19)

„Hľadanie proučiteľskej identity – alebo budem teda učiť?“
Poslednou kategóriou, ktorá rezonovala v niektorých reflexiách videotréningu, bola reflexia seba
samého v role učiteľa či učiteľky. Študenti a študenti zväčša na túto tému reagovali nepriamo
a opatrne, v niektorých reakciách zaznievali skôr pochybnosti, v iných naopak formulácie, ktoré
naznačujú zvýšenie sebavedomia vo vzťahu k učiteľskému povolaniu. Aplikáciou tejto metódy
rozhodne neašpirujeme na definitívne vyriešenie profesijnej dilemy budúcich učiteľov a učiteliek
psychológie, skôr si kladieme za cieľ vytvárať vhodné a bezpečné prostredie pre zážitok seba v role
učiteľa či učiteľky a jej reflektovanie.
„Možno práve počas sledovania svojho mikrovýstupu si uvedomili, resp. potvrdili si v sebe to, že chcú v budúcnosti
naozaj učiť a stať sa plnohodnotným pedagógom.“ (Š42)

ZÁVER
Utváranie učiteľského štýlu a formovanie osobnosti učiteľa je zložitý proces, ktorý rozhodne
neovplyvňuje len pregraduálna príprava. Tá by však mala okrem teoretického poznania študentom
a študentkám – adeptom a adeptkám učiteľskej profesie – ponúkať dostatok príležitostí pre zážitok
a reflexiu seba samého v učiteľskej role a taktiež príležitosti konfrontovať tento zážitok s teoretickým
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zázemím zvoleného učiteľského odboru. Metódy tréningov rozvoja učiteľských zručností, pedagogické
praxe, reflektívne praxové semináre, mikrovyučovanie či videotréningy sú spravidla koncipované tak,
aby tento priestor vytvárali. V učiteľskej príprave by však mali dostať viac priestoru, čo nie je len
názor časti odbornej verejnosti, ale aj študentov a študentiek učiteľstva (Lemešová, 2013).
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V příspěvku představujeme koncepci skript určených studentům a studentkám bakalářského programu
Učitelství pro mateřské školy. Impulsem pro naši práci je potřeba zkvalitnění „psychologické“ přípravy a
průpravy studentů na povolání učitele/učitelky v MŠ. Skripta jsou rozdělena do třech vzájemně propojených
oddílů – 1. Pojetí předškolního vzdělávání včetně aplikace tohoto pojetí na konkrétní situace v MŠ. Východiskem
je rozpracování čtyř pilířů výchovy a vzdělávání pro 21. století (učit se poznávat, jednat, být spolu a být), 2. Dítě
předškolního věku. V této části vycházíme z poznatků vývojové psychologie a psychologie osobnosti, věnujeme
se i problematice, která je zatím opomíjena, či řešena pouze okrajově – např. dětem s atopickým exémem, dětem
s cukrovkou či jinou dietou, ale i dětem různých národností, z rodin s alternativním životním stylem apod. 3.
Poslední oddíl je věnován učiteli mateřské školy. Učitele/učitelku mateřské školy vnímáme jako klíčovou osobu v
životě předškolních dětí (samozřejmě vedle rodičů), jako člověka, který může měnit budoucí společnost k
lepšímu. Aby toto bylo možné, musí být učitel/učitelka schopen/schopna hluboké sebereflexe, být vnímavý/á k
signálům vysílaným dětmi a schopný/á jim porozumět a přiměřeně na ně reagovat. Důležitým tématem je
sebepoznání a péče o zdravý rozvoj osobnosti budoucích učitelů /učitelek. Příspěvek nabídne také náměty pro
odbornou diskuzi v oblasti vzdělávání učitelů/učitelek MŠ.
Klíčová slova: psychologie, pojetí předškolního vzdělávání, dítě předškolního věku, učitel/učitelka mateřské školy

Naše skripta jsou určena budoucím učitelům a učitelkám mateřských škol, kteří se chystají na
nelehké, ale velice záslužné povolání – vychovávat budoucí generace v jejich nejcitlivějším životním
období. Ve veřejném dialogu se setkáváme s despektem v postojích k učitelkám a učitelům MŠ, který
jasně odsuzujeme. Právě naopak: uvědomujeme si, že na učitelích v MŠ leží břímě odpovědnosti,
protože jsou prvními v řadě vzdělávacích zařízení, měli poskytnout bezpečí, směr, motivaci k životu ve
společnosti, k učení.
Na trhu s odbornou literaturou je v současné době nejedna učebnice psychologie určená pro učitele
mateřských škol (např. Gillernová, Mertin 2010, Šulová 2004, Šulová, Zaouche-Gaudron 2003,
Michalová 2012, Zelinková 2008, Niesel, Griebel 2005). Proč jsme se tedy rozhodly pustit se do práce
na další? K tomuto rozhodnutí nás vede několik důvodů:
1. Chceme propojit problematiku současného pojetí výchovy a vzdělávání s jeho psychologickým
kontextem.
2. Chceme učitele mateřských škol získat pro důsledné praktikování osobnostně rozvíjející výuky
založené na rozpracování čtyř pilířů výchovy a vzdělávání pro 21. století (UNESCO 1997)
3. Chceme vybavit učitele mateřských psychologickými poznatky, které nezůstávají na obecné rovině,
ale jsou vzápětí aplikované na prostředí mateřské školy, na dítě docházející do mateřské školy.
4. Důvodem čtvrtým k sepsání publikace je fakt, že vnímáme profesi učitele/ky mateřské školy jako
nanejvýš důležitou pro život společnosti – její kultivaci a obrat k lepšímu.
Ad 1. Současné pojetí výchovy a vzdělávání je inspirováno několika psychologickými přístupy, jejichž
znalost napomůže nejen pochopení tohoto pojetí, ale doufáme, že povede i k jeho vnitřnímu přijetí ze
strany praktikujících i budoucích učitelů mateřských škol. Jedná se o humanistickou psychologii a
pedagogiku, kognitivismus, konstruktivismus, ekologickou respektive kontextovou orientaci a
pozitivní psychologii.
Ad 2. Uplatňování osobnostně rozvíjejícího přístupu znamená, že prostředí mateřské školy, přístup
učitelek dá každému jedinci možnosti objevovat, odkrývat, obohacovat svůj tvořivý potenciál, vynést
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na světlo poklad, který je v každém dítěti skryt. Delorsův koncept čtyř pilířů výchovy a vzdělání, který
se stal i východiskem pro tvorbu Bílé knihy, jasně vymezuje a formuluje, čemu všemu je třeba věnovat
péči a pozornost, na co všechno je třeba klást důraz, čemu všemu se mají děti učit. Pojmenovává, co
všechno zahrnuje socializace ve škole (Spilková 2006):
UČIT SE POZNÁVAT, to znamená osvojovat si nástroje pochopení světa a rozvinout dovednosti
potřebné k učení se. V mateřské škole to znamená učit děti pozorovat – vnímat pozorování jako
základní metodu získávání informací o světě, který mě obklopuje, ve kterém žiji. Znamená to, že učitel
si uvědomuje, že když učí děti básničky a písničky, seznamuje je s kulturou společnosti, ve které žijí. A
že tím rozvíjí paměť, která je podmínkou úspěšného učení atd. Důležité je pak je i spojovat poznávání
s pocitem radosti a naplnění.
UČIT SE JEDNAT, to znamená naučit se tvořivě zasahovat do svého životního (tzn. přírodního i
společenského) prostředí. Znamená to učit se osobnímu nasazení v každé situaci, se kterou
nesouhlasím, kterou chci změnit; uplatňovat osobní nasazení při prosazování toho, co považuji za
správné a důležité; být aktérem svého života; ozvat se v situaci, kdy je na mně pácháno příkoří, či jsem
svědkem páchání příkoří na někom jiném; chovat se dle pravidel slušného chování vůči každému;
měnit svoje chování ve prospěch dobré věci; věřit v to, že malá změna u mne samotného pomáhá
měnit svět…. Můžeme předpokládat, že děti, které budou mít učitele, který je bude záměrně učit jednat
a sám jim půjde svým jednáním příkladem, se stanou lidmi zasazujícími se o dobré věci, bojujícími
proti špatnosti, aktivně řídícími svůj život; lidmi, kteří nepřihlíží pasivně k tomu, co se s nimi a okolo
nich děje, kteří spoluutváří svět, ve kterém žijí.
Zainteresovanost a osobní angažovanost každého jedince na vlastním rozvoji, na dění kolem něj, jak
společenském tak přírodním a ekologickém, jsou cestou k plnému životu, k udržení demokracie, ke
zlepšení a kultivaci společnosti, k záchraně přírody a světa ve kterém žijeme.
UČIT SE ŽÍT SPOLEČNĚ, učit se žít s ostatními, to znamená umět spolupracovat s ostatními, a mít
tak možnost podílet se na životě společnosti, nalézt v ní své místo. Hodnotu sounáležitosti
výstižným způsobem připomíná Yalom (2006, str. 379-380). Sounáležitost má podle něho své počátky
už v pouhém zájmu jedince o druhého člověka. A to tehdy, když například:
1. s druhým navazuji nesobecký vztah: nehledám u něho chválu, obdiv, protekci apod., ale zajímá mne
jako člověk, který je člověkem podobně, jako jsem jím já. Rozšiřuji tak sebe sama o toho druhého,
stejně tak jako on se rozšiřuje o mne.
2. svůj zájem o druhého prožívám jako zájem o jeho růst, vývoj, možnosti životního obohacení o dobro,
krásu, spravedlnost… Tento zájem ve mně probouzí snahu pomoci mu v důvěře, že i v něm se podobný
zájem o mne probouzí.
3. zájem o toho druhého je aktivní, navozuje oboustranně vzájemnost. Když se člověk o toho druhého
upřímně zajímá, třeba tím, jak mu naslouchá, jak jej oslovuje, jak se na něj dívá, jak se ptá a odpovídá,
dostává se mu zájmu i z jeho strany.
4. Vzájemností, oboustranností zájmu se člověk mění, obohacuje, vyvíjí. Zmírňuje se tíže osamělosti,
bezradnosti, úzkosti apod.
Této pozici je blízké i stanovisko Rogersovo (Rogers 1998; viz též Rogers, Freiberg 1998). Člověk,
již od nejútlejšího věku, vyjadřuje potřebu zakořenění v mezilidských vztazích, prodchnutých duchem
empatie a akceptace. Touží vejít ve vzájemnost, jako do prostoru, v němž se může svobodně,
spontánně projevit, především se svými růstovými, seberealizačními tendencemi. Aby dítě mohlo
růstové tendence realizovat, musí být přijímáno, musí mu být dodávána síla a opora. Znamená učit se
přijímat za své sociokulturní normy soužití a řídit se jimi ku prospěchu společnosti.
Inspirující podnět nacházíme u P. Piťhy (2006, str. 187-189). Tento autor upozorňuje, že zcitlivět
dítě pro vztah k druhému člověku předpokládá v neposlední řadě, že dítě porozumí smyslu určitých
slov, která běžně používá; že si do hloubky uvědomí jejich význam. V té souvislosti uvádí sedm
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základních výrazů – například děkuji, prosím, promiňte, nepotřebujete pomoci… K tomu v doslovné
citaci: „Slovo děkuji říká, že pociťuji a vyjadřuji vděčnost… Že si uvědomuji, že co jsem dostal, ať jako
dar či jako pomoc, vůbec není samozřejmé… Vděčnost je krásná vlastnost a mohli bychom ji nazvat
odpovědí lásky na lásku.“ Nebo: „ Promiňte, je výraz, který obnovuje pohodu a mír, kdykoliv je naší
vinou, ať už vědomě nebo nevědomky, narušen. Je to ošetření ran i jen oděrek, které jsme
zapříčinili…“. Nebo výrokem nepotřebujete pomoc? „vyjadřujeme snahu druhým ulehčit svízelnou
situaci. Už prosté vyslovení těchto slov přináší úlevu, protože je jasné, že nejsme opuštěni, sami. Jde o
výraz, za nímž stojí nejen zájem, ale i velká síla lidské solidarity…“
UČIT SE BÝT, to znamená porozumět vlastní osobnosti a jejímu utváření v souladu s obecně
přijímanými morálními hodnotami. Znamená učit se být sám sebou, reflektovat svůj život a mít
osud ve vlastních rukách. Znamená učit se být v situaci přijetí či odmítnutí nabídky, výzvy; znamená
učit se být zodpovědný, šťastný, učit se být autonomní. Téma „bytí“ úzce souvisí s tématy
osobnostního rozvoje, neodmyslitelného od přínosu druhých lidí pro mne a i naopak, přínosu mého
pro druhé lidi.
Život staví člověka do řady situací, se kterými se musí vypořádat. To, jací jsme, jaké zaujímáme
postoje k sobě samým, ke světu, jak nahlížíme na sebe a situace, ve kterých se ocitáme, částečně
předurčuje, zda se budeme v životě cítit úspěšní či neúspěšní, zda se dokážeme či nedokážeme
vyrovnat s nepřízní osudu. Již mateřská škola v tomto může sehrávat pozitivní roli. Vědomostní a
dovednostní vybavení učitelů pro jejich působení na dítě ve smyslu učit se být, je žádoucí a důležité.
Působí-li učitel na rozvoj osobnosti dítěte ve všech těchto dimenzích, vnímá-li všechny tyto čtyři
dimenze jako stejně důležité, věnuje-li jim stejnou pozornost a péči, připravuje děti na plnohodnotný
život, který si budou sami utvářet a nebudou pouhými pasivními pozorovateli toho, co se s nimi děje.
Připravuje děti k zodpovědnému přístupu ke světu, ve kterém žijí a budou žít – jak společenském, tak
přírodním, připravují děti k převzetí zodpovědnosti nejen za tento svět, ale i sami za sebe.
Ad 3. Pro úspěch v procesu edukace dětí předškolního věku vnímáme jakp klíčovou dovednost
„psychologicky myslet“. Míníme tím dovednost uvědomovat si psychologický a životní kontext dítěte,
který je příčinou jeho chování a prožívání, jeho pohody či nepohody, jeho emočního ladění. Úspěšné
vedení dítěte předpokládá porozumění této malé bytosti v souvislostech jeho vývoje, osobnosti a
rodinného prostředí, což současně zvyšuje efektivitu komunikace a spolupráce s rodinou, což je
zásadní nejen pro dítě, ale i pro úspěšné fungování mateřské školy.
V této části budou zařazena tato témata vycházející z pojetí osobnosti jako jednoty člověka po stránce
psychologické. Představení této jednoty je zakládáme na tzv. personalizačním desateru. To
pojmenovává deset podstatných aspektů osobnosti, na které sosustředíme pozornost, předkládáme je
v co nejširších souvislostech s vývojem, sociálním začleněním, možnostmi podpory a riziky blokace.
Jedná se o těchto deset aspektů:
1. Základní vlastnosti tvořící rozhodující, stabilní vnitřní předpoklady výkonnosti jedince, jeho
prožívání a jeho morálních postojů. Jedná se o schopnosti, temperament a charakter.
2. Zaměřenost – bereme v úvahu, že člověk o něco usiluje, vytyčuje si cíle, prostě jde mu o něco.
3. Začleněnost - bereme v úvahu, že člověk je součástí mezilidských vztahů, patří do skupin a
kolektivů v nichž zaujímá postavení, prožívá sounáležitost, srovnává se s nároky na něho kladenými a
také sám klade na druhé své vlastní nároky.
4. Sebepojetí – bereme v úvahu, že člověk se zabývá sám sebou, svou identitou, usiluje o svou
seberealizaci. Utváření sebepojetí u dětí předškolního věku má dalekosáhlé důsledky v jeho budoucím
životě. Co vše musí učitel vědět, aby dal základ a rozvíjel zdravé sebepojetí svých žáků?
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5. Autoregulace – bereme v úvahu, že člověk sám sebe ovládá a řídí, chce mít sebe sama v moci (pod
kontrolou). Základy se musí pokládat již v období mateřské školy. Jaké má učitel mateřské školy
možnosti? Jka má směrem k dětem vystupovat?
6. Gender, neboli rod – bereme v úvahu, že člověk je mužem či ženou, což vyvolává tomu odpovídající
rozdíly v přístupu druhých k němu, v životních příležitostech, v pohledu na sebe sama. Jak se tato
problematika odráží v prostředí mateřské školy? Co vše by měl učitel mateřské školy brát v úvahu,
čeho by si měl být vědom?
7. Potenciality – bereme v úvahu, že člověk není jen tím, kým právě je a dokáže jenom to, čeho je
právě schopen. Máme v patrnosti, že možnosti/potenciality se měnit a vyvíjet, dokázat něco co dosud
nedokázal. Jak pracovat prostředí v mateřské školy, aby toto bylo umožněno každému dítěti? Aby se
každému dítětí dostalo rozvojových impulsů?
8. Přesah neboli transcendování – bereme v úvahu, že člověk se nezabývá sám sebou a svými
běžnými starostmi či radostmi. Máme v patrnosti, že mu záleží na něčem co jej přesahuje, co je více než
on, co dává jeho životu vyšší cíl a smysl. Jedním z projevů transcendence je altruismus. Klademe se
otázku: jak vést děti k rozvoji prosociálního chování? Jak je vést, aby v centru jejich zájmu a péče byli
druzí, byla příroda?
9.Komplexní, strukturovaná celistvost individua, vyjadřující jeho svéráznost, jedinečnost,
nenahraditelnou svébytnost.
10. Životní cesta – bereme v úvahu, že člověk se vyvíjí, že se svým životem ubírá odněkud někam, což
na něho klade nároky, apeluje na jeho zodpovědnost za svůj život. (Helus, 2009).
Dále akcentujeme: „školkovou“ zralost a proces adaptace na MŠ, školní zralost a proces přípravy na
přestup do základní školy, „problémové dítě“ - předkládáme koncepci trojího vnímání takového dítěte.
Je ale zřejmé, že odlišení je zjednodušující, že tyto pohledy se vzájemně překrývají a doplňují: dítě se
zjevným problémem (chronicky nemocné, s handicapem); dítě se skrytým problémem (kterému se
stýská, bojí se spát, nechce jíst); dítě, které vnímá učitelka jako problémové (dítě agresivní,
hyperaktivní). Problematika spojená s docházkou dítěte z rodiny s odlišnou životní filozofií,
náboženstvím. Problematika „jinakosti“ v důsledku potřeby specifického režimu (speciální diety).
Některé otázky, se kterými může dítě učitele konfrontovat, které dítě zajímají, děsí, znejišťují – život,
smrt, spiritualita, sexualita, válka, atd.
Ad 4 Profesi učitele/ky mateřské školy je velmi důležitá a náročná současně, proto musí učitelé
vládnout repertoárem technik, postupů a metod péče o sebe sama, které upevňují zdraví,
psychickou pohodu; technik vlastního rozvoje. Tyto techniky, postupy a metody musí být
ovšem vřazeny do širšího teoretického rámce. Předkládáme některé koncepty, které nám pro
osobnostní růst jich samotných připadají nejpodstatnější. Patří sem:
1. humanistický přístup C. Rogerse a jeho koncept sebeaktualizace (Vymětal, Rezková 2001, Rogers
1998).
2. dále důraz na hledání a nacházení smyslu vlastního života (Frankl 1994, Lukasová 1997). „Když
člověk nedokáže najít srozumitelný vzorec, cítí se nejen rozladěný a nespokojený, ale také bezmocný.
Přesvědčení, že člověk rozluštil smysl, s sebou vždy přináší pocit mistrovství. Přestože pojetí smyslu,
které člověk objevil, obsahuje myšlenku, že je člověk malý, bezmocný nebo postradatelný, je to přesto
příjemnější než stav nevědomosti (Yalom 2006, str. 467-468).
3. témata existenciální psychoterapie (viz Yalom 2006). Jedná se o shodné téma, která uvádíme
v kontextu učení se být viz výše.

55

Psychológia (v) škole. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / L. Sokolová, M. Lemešová & R. Masaryk (eds). - Bratislava:
Univerzita Komenského, 2013. – 258 s. - ISBN 978-80-223-3483-9

4. Současně je důležité uvědomovat si vliv a moc učitelů, která je specifická nízkým věkem a nezralostí
jejich žáků. Věnujeme se autoritě učitele. Učitelova role vůdčího aktéra rozvíjející výuky, je
neoddělitelně spojována s jeho autoritou. Pojem autority však procházel v uplynulém století
podstatnými proměnami a mnohdy je jeho dnešní chápání neujasněné. Klademe si tudíž otázky:
Jakými atributy má být učitel vybaven, aby byl pozitivně působící autoritou?
Jakými atributy má být učitel vybaven, aby jako autorita účinně napomáhal realizaci cílů rozvíjejícího
pojetí edukace?
Jakými atributy má být učitel vybaven, aby jako autorita napomáhal žákům učit se být, rozvíjet se jako
osobnosti?
Do popředí znaků, zakládajících autoritu učitele mateřské školy, stavíme následující čtyři:
Je profesně suverénní – to na jedné straně. Současně ale také – na straně druhé – je dětem trpělivou,
pohotovou a laskavou oporou. Nezbavuje je vědomí, že to, v čem jsou dobré, vzniká jejich zásluhou, ale
současně s tím v nich zakládá jistotu, že je zde on, vždy připraven je v tomto úsilí podepřít, že se na něj
mohou spolehnout, že mu mohou důvěřovat, že se na něj mohou obracet.
Bere na sebe zodpovědnost, být svým žákům vzorem, se kterým se mohou identifikovat; modelem,
který mohou napodobovat. Mít možnost se identifikovat a obracet k někomu jako vzoru, je pro děti
jednou z nejdůležitějších potřeb a kompetentní učitel ví, jaké závěry z toho vyvozovat. Učitel jako vzor,
přesvědčivě svou osobností a svým jednáním demonstruje smysluplnost, závažnost i osvojitelnost
toho, co je vyučováno a žádáno.
S tím úzce souvisí, že učitel ztělesňuje ty kvality osobnosti, k jejichž rozvoji své žáky vede, tedy
mimo jiné kvality jednajícího subjektu se zdravým sebepojetím, kvality emocionální vyrovnanosti a
stability, kvality odolnosti, altruizmu apod. Tím, jaký je a jak jedná, dokáže přesvědčit své žáky o
existenci hodnot přesahujících úzce osobní, egoistický zájem.
Rozvíjí komunikaci s rodinou, a to tak, že dítě je v maximálně možné míře ušetřeno rozporů mezi
pohledem rodičů a pohledem učitele – rozporů, které je demoralizují. Dbá, aby rodina byla
prodlouženou rukou jeho působení, a usiluje ovlivňovat rodinné zázemí svých žáků tak, aby i on mohl
být jeho prodlouženou rukou.
Tyto znaky učitelovy autority (a samozřejmě další, na ně navazující a od nich se odvozující) nejsou
jednou pro vždy dány. Pregraduální příprava na profesi dává směr a počáteční impulzy, ale jejich plné
rozvinutí je záležitostí celoživotního vzdělávání a nabývání zkušeností.
Za velmi důležité považujeme, aby učitelé měli teoretické znalosti a chápali vliv očekávání učitele
na rozvoj osobnosti žáků (Helus 2009) a dokázali pracovat s atribucemi. V kontextu všeho výše
uvedeného se věnujeme otázkám psychohygieny, včetně relaxačních technik a technik péče o duši.
Na závěr tohoto příspěvku předkládáme náš pohled na učitele mateřské školy. Uvažujeme jednak o
učitelově profesionalitě, jednak o učitelově osobnosti.
Učitelova profesionalita je výsledkem pregraduální přípravy budoucích učitelů, zkušeností získaných
praxí a celoživotním vzděláváním. Je tedy naučená a zahrnuje pedagogické znalosti, dovednosti a
kompetence.
Dovednostmi myslíme přetváření znalostí do konkrétních postupů. Dobrý učitel disponuje bohatým
repertoárem metodik, odpovídajících situacím i zvláštnostem žáků. Tyto postupy nevyužívá
mechanicky, ale tvořivě je domýšlí a dotváří. Tvůrcem edukace je společně se svými žáky.
Kompetencemi myslíme učitelovu způsobilost koncipovat edukaci strategicky, jako komplexní
proces, který je třeba plánovitě rozvrhnout a s nezbytnými korekcemi dovádět k vytčenému cíli.
Kompetentní učitel také dokáže proces reflektovat tak, že o něm může podat zprávu, vysvětlit jej a
obhájit proti námitkám. Bere za své pedagogické konání zodpovědnost.
Vedle profesionality je stejně důležité brát v úvahu učitelovu osobnost. Mezi znaky, které na
naučenost profese navazují a spolu s ní vytváří učitelovu osobnost, patří například a zejména:
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1. Postoj k učitelství jako k povolání a poslání. Učitelství není jenom zaměstnáním, ani není jenom
profesí, ale je také a zejména povoláním. Touto svou „povolaností“ je učitel vázán; je odhodlán
zodpovědně se jí chopit.
2. Učitel působí tím, že se stává pro děti vzorem. Chybí-li toto, chybí důležitý, za jistých okolností
dokonce nejdůležitější faktor pozitivního vztahu dítěte ke školce. Na kvality učitele jako vzoru úzce
navazuje i jeho akceptování jako autority.
3. Pohotovost a schopnost zprostředkovávat dětem představu o hodnotách a principech, zakládajících
nezpochybnitelnou kvalitu života, je dalším bodem učitelova působení. To znamená, že v dětech je
upevňována představa spravedlnosti, krásy, upřímnosti, pravdivosti, ohleduplnosti atd. A to je
nejlepší způsob, jak je chránit před lží, úskoky, negativními emocemi, asociálními sklony; způsob
daleko lepší, než je napomínání a trestání.
4. Učitel zaznamenává u svých žáků projevy bezradnosti, psychického zranění, zklamání apod. Ví, jak
takové dítě oslovit a posílit v překonávání těchto stavů. Ale také zaznamenává každý projev
snaživosti a ví, jak ji posilovat. Děti vnímají učitele jako oporu, a to je posiluje v důvěře ve
zvládnutelnost zátěží, v optimistickém životním zaměření.
5. Učitel se dokáže zabývat sám sebou, nejen svou pedagogickou zdatností, ale i svou životní filosofií,
smyslem svého života, svými postoji, svými sny a podobně.
Struktura nabízených informací v skriptech koresponduje se systémem výuky psychologie
v pregraduálním vzdělávání učitelů/-ek MŠ na PF JČU. Uvádíme některé zásadní momenty našeho
pojetí psychologické přípravy učitelů mateřských škol.
Velký důraz klademe na senzibilizaci studentů na různorodé aspekty prožívání a chování dětí a také
svého, na formování postojů, osvojení určitých způsobů myšlení, a proto ponecháváme velký prostor
„prožitkovému učení“ zařazení sociálně-psychologického výcviku do studia, nebo práce
s beletristickou i odbornou literaturou a filmem (čtenářské deníky).
Provázanost osvojovaných psychologických poznatků s praxí je podpořeno využíváním
studentských zkušeností z praxí v MŠ, které studenti absolvují souběžně se studiem. Vyhýbáme se také
striktnímu dělení aktuálních témat na problémy „psychologické, pedagogické, sociální apod.“
Usilujeme o komplexní pojetí blízké praxi.
Jako důležitou vnímáme také populární a beletristickou. Beletrii vnímáme jako příležitost seznámit
se s některými tématy prostřednictvím hlubokého emočního prožitku, což zaručí vnímavost vůči
některých problémům, citlivý přístup. Jako příklad uveďme román Škola Malého stromu (Carter
2007); Děvčátko, rozdělej ohníček (Šmaus 2005).
V rámci seminářů jsou studentům nabízeny praktické ukázky arteterapeutických a
muzikoterapeutických technik, psychohry (Hájek, Bakalář 1981), cvičení na rozvoj citlivosti k vlastním
emocím (Hájek 2007) a relaxace. Zde by měli studenti načerpat inspiraci jak nakládat se stresem a učit
se více porozumět sobě a dále se rozvíjet.
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NEGATÍVNY VPLYV UČITEĽA NA OSOBNOSTNÝ ROZVOJ ŽIAKA –
EXISTENCIA PROBLÉMU A NUTNOSŤ JEHO RIEŠENIA
Renáta Tóthová
Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, e-mail:
tothova@fedu.uniba.sk
Príspevok vychádza z kvalitatívnej obsahovej analýzy esejí skoncipovaných študentmi učiteľstva v rokoch 20052013 (prieskum autorky príspevku) a uvádza konkrétne prípady dlhodobejšieho negatívneho vplyvu učiteľa na
žiaka na 1. a 2. stupni základnej školy aj na stredných školách, ktoré študenti učiteľstva uviedli v esejach o svojej
vlastnej školskej dochádzke. Hlavným zámerom príspevku je predložiť psychológom a školským psychológom
tieto výpovede študentov a klásť otázky, ako je možné takýto problém riešiť v praxi (napr. prostredníctvom
kontaktu rodič – školský psychológ, žiak – školský psychológ, žiak – triedny učiteľ – školský psychológ), prípadne
či sa tento problém rieši v rámci psychologickej pregraduálnej prípravy učiteľov, resp. aký postup navrhujú
psychológovia v rámci pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov alebo v rámci celoživotného vzdelávania
učiteľov a pod. Je možné dať odpovede na otázky položené v príspevku v inom konferenčnom príspevku alebo v
diskusii k príspevku na konferencii.
Kľúčové slová: primárne vzdelávanie, nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie, negatívny vplyv učiteľa na rozvoj
osobnosti žiaka, esej, študenti učiteľstva, prieskum

ÚVOD
Ako vysokoškolská učiteľka – odborná asistentka vediem kurzy všeobecnej didaktiky pre študentov
učiteľských študijných odborov, ktoré sú popri kurzoch teória výchovy a pedagogická komunikácie
kľúčové, čo sa týka možnosti ovplyvňovania študentovej vytvárajúcej sa individuálnej koncepcie
vyučovania (Gavora, P., 1992, Švec V. a kol., 1994). V kurzoch sa snažím uplatňovať aj sociálnokonštruktivistický prístup, kedy v zmysle metódy koncepčnej zmeny je v prvom kroku dôležité
umožniť študentom „zviditeľniť“ v kruhu svojich spolužiakov vlastné zážitky a názory na ten-ktorý
didaktický jav, reflektovať tento jav a diskutovať ho so spolužiakmi a lektorom kurzu, a potom
pristúpiť ku konštruovaniu teórie, ktorú vybudujú účastníci daného kurzu o danom
didaktickom jave. V nasledujúcom kroku je dôležité, aby lektor kurzu študentom sprístupnil vedeckoteoretické uchopenie daného didaktického javu v odbornej literatúre a umožnil študentom na kurze
konfrontovať tieto dve teórie formou spoločnej diskusie a argumentácie. V tomto kroku výučby majú
študenti možnosť „rekonštruovať“ svoju pôvodnú koncepciu o danom didaktickom jave a vytvoriť
si tak novú koncepciu, v ktorej už študent môže mať vyriešenú vlastnú vnútornú konfrontáciu medzi
svojimi skúsenosťami a skúsenosťami spolužiakov zo školských lavíc a medzi teoretickým uchopením
daného didaktického javu, ktoré študentovi ponúka odborná literatúra. Touto „rekonštrukciou“ je
proces metódy koncepčnej zmeny pre danú chvíľu zavŕšený, aj keď samozrejme študent si svoju
individuálnu koncepciu vyučovania bude ešte veľakrát znovu a znovu rekonštruovať.
Témy, ktoré sú pre tento príspevok kľúčové a ktorých výučbu sa na kurzoch všeobecnej didaktiky
snažím viesť sociálnokonštruktivisticky, sa týkajú didaktických zásad a humanistických prístupov
k vyučovaniu. (Sú to témy, ktorých individuálne uchopenie si študenti súčasne so všeobecnou
didaktikou budujú aj v kurzoch teória výchovy a pedagogická komunikácia.) Študenti učiteľstva
absolvujú jednosemestrálny kurz všeobecnej didaktiky s dotáciou 3 hodiny týždenne. Témam
didaktické zásady a humanistické prístupy vo vyučovaní venujem jedno trojhodinové stretnutie
(niekedy jeden a pol stretnutia). Pred prvým stretnutím s touto tematikou študenti nemajú za sebou
teoretické prebratie daných dvoch tém.
Najdôležitejšie je v tomto prístupe vopred zadať študentom napísanie eseje. Dva týždne pred
plánovaním preberaním daných 2 tém dostanú študenti za úlohu napísať formou eseje svoju výpoveď
o tom, aký bol najsilnejší pozitívny a najsilnejší negatívny vplyv učiteľa na nich (na základnej a na
strednej škole). Zadaniu tejto eseje venujem posledných 10 minút seminára. Študentov poprosím, aby
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sa na chvíľku v mysli vrátili späť do školských lavíc (najprv na 1. stupeň ZŠ, na 2. stupeň ZŠ, potom na
svoju SŠ), majú si predstaviť chodby vlastnej školy, triedy, do ktorých chodili, učiteľov, ktorí ich učili,
a pristaviť sa v spomienkach pri tom z nich, ktorý na nich mal najsilnejší pozitívny vplyv, ktorého si
najviac vážili. Skúsiť si vybaviť, prečo, akými konkrétnymi činnosťami alebo vyjadreniami na nich tak
pôsobil. Tento postup si študenti zopakujú aj pri vybavovaní spomienok na najsilnejší negatívny vplyv
učiteľa na nich. Taktiež si majú skúsiť v pamäti vybaviť, ktoré konkrétne činnosti či vyjadrenia
učiteľov boli práve tými najviac negatívne pôsobiacimi a v čom na nich pôsobili negatívne.
VÝPOVEDE ŠTUDENTOV UČITEĽSTVA O SVOJICH SKÚSENOSTIACH S NEGATÍVNYM VPLYVOM
UČITEĽA
V tomto článku ponúkam zamyslenie nad tým, aké podoby môže mať negatívny vplyv učiteľa na
žiaka, resp. aké podoby tento vplyv má v ich psychike teraz (keď študujú na vysokej škole) po
niekoľkých rokoch od zažitia tohto vplyvu. Pre tento účel tu uvediem konkrétne úryvky výpovedí
študentov v esejach, ktoré sa týkali výrazne negatívneho vplyvu na študenta v jeho mladšom aj
staršom školskom veku a ako vypovedá o tomto vplyve z hľadiska súčasnosti.
Eseje s touto tematikou na mojich kurzoch didaktiky píšu študenti cca od roku 2001, v tomto článku
uvediem čiastočné výsledky obsahovej analýzy skupín esejí od roku 2005. Celkovo môžem
konštatovať (na základe skúmania esejí z rokov 2005 – 2013), že študenti považujú za najdlhodobejšie
pôsobiaci negatívny vplyv na svoju osobnosť negatívny vplyv učiteľov/učiteliek z 1. stupňa základnej
školy, najmä čo sa týka jeho odozvy aj do ich súčasného prežívania – budeme toho svedkom
v nasledovných úryvkoch z ich esejí. Negatívny vplyv učiteľov na 2. stupni ZŠ a na stredných školách
študenti síce opisujú vrátane ich dopadu na seba, ale neuvádzajú až tak závažný dopad na ďalší rozvoj
ich osobnosti ako u učiteľov z 1. stupňa ZŠ, resp. uvádzajú, že ich tento zážitok „posunul“ k budovaniu
vlastnej spôsobilosti zvládať aj negatívne záťažové pôsobenie na osobnosť a naštartoval ich
pripravenosť sa s takýmto pôsobením vysporiadať bez závažnejších negatívnych dôsledkov.
Ako prvú uvedieme časť z kvalitatívnej analýzy esejí študentov všeobecnej didaktiky v letnom
semestri 2011/12, v ktorých sa študenti zamerali na najsilnejší pozitívny a najsilnejší negatívny vplyv
učiteľa na ich osobnosť na 1. stupni ZŠ. „Eseje skoncipované študentmi nám slúžili na retrospektívnu
deskripciu zažitého, pričom sme identifikovali tie deskripcie, ktoré mali pre nás istú výpovednú
hodnotu. Eseje sme podrobili kvalitatívnej obsahovej analýze, v rámci ktorej sme vyabstrahovali 9
základných oblastí, o ktorých deskripcie študentov vypovedajú. Uvádzame ich v tabuľke č. 1. Dve
ústredné pozície, ktoré sme sledovali v rámci každej vyabstrahovanej oblasti, sú bipolárne (pozitívne a
negatívne pôsobenie učiteľa/ky – dimenzie základných oblastí), pričom oba póly sú dostatočne sýtené
rôznymi kategóriami.“ (Tóthová, R. & Kostrub, D., 2012).
Tabuľka č. 1: Základné oblasti vyabstrahované z esejí študentov
Základné oblasti abstrahované
z výsledkov nami uskutočnených
analýz esejí
1. Evidencia zmeny
2.
3.

4.

Odkaz (poukázanie) na kvalitu
profesijnej skúsenosti
Odkaz na charakterové
vlastnosti učiteľa

Odkaz na akceptovanie žiaka
učiteľom

Dimenzie základných oblastí










Z horšieho na lepšie
Z lepšieho na horšie
Prítomnosť
Absencia
Výrazne pozitívne
Pozitívne
Negatívne
Výrazne negatívne
Prijímanie:
o citová zaangažovanosť a záujem o osobnosti
svojich žiakov
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5.

Odkaz na atmosféru v triede

6.

Odkaz na zaujímavé
vyučovacie metódy a formy

7.

Odkaz na metódy hodnotenia
žiaka










8.

Odkaz na úpravu zovňajšku
učiteľa

9.

Učiteľ ako symbol školy








Odmietanie:
o osobnosti žiaka
o vlastností žiaka
o potenciálu žiaka
o názorov a presvedčení žiaka
Výborná
Napätá, stresujúca
Motivujúce:
o Hrový štýl výučby
o Výlety po okolí v rámci spoznávania
o Učenie sa gramatických javov na melódiu
obľúbených piesní
Demotivujúce
Motivujúce:
o používanie koevalvácie (autoevalvácie)
o motivácia nálepkami za každú jednotku v žiackej
knižke
Ohrozujúce:
o verbálne útoky
o nespravodlivo udelené poznámky
o nespravodlivé obviňovanie žiakov
o fyzické tresty
Motivujúci:
o Zaujímavý štýl obliekania
o Zaujímavé šperky
Neutrálny
To bol učiteľ aký má byť
Učiteľ ako vzor ľudskosti
Učiteľ ako vzor priateľskosti
Učiteľ ako nositeľ kultúry profesie

V tabuľke č. 2 uvádzame podrobnejšie konkretizáciu negatívneho pôsobenia učiteľa/ky na
rozvoj osobnosti žiaka vo vyučovaní na 1. stupni ZŠ. V jej druhom stĺpci uvádzame vybrané dôsledky
negatívneho pôsobenia učiteľa/ky na rozvoj osobnosti žiaka, ktoré študenti v esejach vyjadrili, a ktoré
z pohľadu didaktika považujeme za závažné.
Tabuľka č. 2: Konkretizácia negatívneho pôsobenia učiteľa/ky na rozvoj osobnosti žiaka vo vyučovaní
na 1. stupni ZŠ
NEGATÍNE pôsobenie učiteľa/ky
na 1. stupni ZŠ – výber
konkrétnych prejavov
Mrzutá povaha
Verbálne útoky
Vyberala si obľúbených žiakov
Nespravodlivo udelené
poznámky do žiackej knižky
Nespravodlivé obviňovanie
žiakov za veci, ktoré neurobili
Fyzické tresty:
- šticovanie
- odtláčanie veľkých
prsteňov na čelo
+ vytvárala napätú atmosféru

 Dôsledky NEGATÍVNEHO pôsobenia učiteľa/ky

Znižovanie sebavedomia žiaka
Pocit krivdy z nespravodlivého/nerovnocenného prístupu
k žiakom
Pocit krivdy z nespravodlivého hodnotenia žiaka
Pocit krivdy z nespravodlivého hodnotenia žiaka/žiakov
Veľa žiakov sa učiteľky bálo;
Žiačka sa nedokázala na vyučovaní sústrediť, tak veľmi ju
atmosféra vytváraná učiteľkou stresovala – zhoršili sa jej učebné
výsledky a znížilo sebavedomie

Z hľadiska vplyvu učiteľa na žiaka považujeme za veľmi významné, ako vplyv učiteľa vníma
samotný žiak, kam ho tento vplyv „posúva“ (napr. verbálna pochvala pred celou triedou, verbálne
61

Psychológia (v) škole. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / L. Sokolová, M. Lemešová & R. Masaryk (eds). - Bratislava:
Univerzita Komenského, 2013. – 258 s. - ISBN 978-80-223-3483-9

útoky pred celou triedou (na celú triedu), udelenie poznámky a pod.), resp. ktoré kompetencie, akú
kvalitu poznania, či akú kvalitu hodnôt, postojov a pocitov u žiaka rozvíja (v pozitívnom alebo
negatívnom význame). Tu je veľmi dôležitým ukazovateľom v retrospektívnom pohľade študentov (v
ich esejach) identifikovaná základná oblasť č. 4 (v Tabuľke č.1): Odkaz na akceptovanie žiaka
učiteľom. Či študent vníma pôsobenie učiteľa na seba ako prijímanie (citová zaangažovanosť
a záujem o osobnosti svojich žiakov) alebo ako odmietanie (Odmietanie: osobnosti žiaka, vlastností
žiaka, potenciálu žiaka alebo názorov a presvedčení žiaka). Alarmujúcimi ukazovateľmi odmietania
žiaka učiteľom sú napr. nasledujúce výpovede študentov:
E11: „V prvej triede na základnej škole som mala triednu učiteľku, ktorá mala na mňa negatívny vplyv.
Nepamätám si, bohužiaľ, na nič pozitívne. Za každú maličkosť mi písala poznámky do slovníčka,
obviňovala ma z vecí, ktoré neboli pravdivé. Raz som sa hrala s magnetkami cez prestávku
a obvinila, že som ich odcudzila (poznámka v slovníčku: Triednej učiteľke odcudzila magnetky.). Iný
deň som spolužiakovi pomáhala hľadať nejakú pomôcku (už neviem presne, čo to bolo, či pravítko,
alebo zošit..) v jeho taške a už som mala poznámku: Hrabe sa spolužiakovi v taške. Pamätám si aj na to,
keď sa spolužiačka pýtala cez hodinu na WC a nechcela ju pustiť a ona sa, chúďa, pomočila
v triede na stoličke. Našťastie sme ju mali len jeden rok a potom odišla do dôchodku.”
E13: „Na základnej škole som mala od prvej až do tretej triedy učiteľku, na ktorú nemám veľmi dobré
spomienky. Často využívala fyzické tresty. Väčšinou nás šticovala alebo otláčala svoje veľké prstene
na naše čelo. Neraz vyšticovala aj mňa. Takmer každú hodinu si našla nejaký banálny dôvod aby nám
uškodila. Atmosféra v triede počas jej hodín bola napätá a veľa spolužiakov sa jej bálo. Nevedeli
sme sa sústrediť na učenie a veľakrát sme sa aj báli prehovoriť aby sme jej nedali dôvod na ďalší
trest. Ani moje výsledky v škole v tom období neboli najlepšie, domáce úlohy som mala na výbornú
ale pri samostatných úlohách priamo na hodine som sa nevedela sústrediť a robila som veľa
chýb. Vydýchli sme si až vo štvrtej triede, keď sme namiesto nej dostali novú učiteľku.”
E14: „Ako malé dieťa chodiace ešte do prvej triedy som bola veľmi hyperaktívna, učila som sa síce dobre,
ale bola som veľmi neposlušná a rada som vystrájala. To učiteľka nemala rada, a tak si na mňa asi v
druhom polroku v prvej triede „zasadla“, vtedy som videla, že ma vyvoláva menej, a keď videla, že sa
nehlásim na jej otázku, naschvál ma vyvolala a čakala i 5 min na moju odpoveď. Bolo to hlavne na
slovenskom jazyku a literatúre. Vtedy som sa akoby vnútorne „sekla“ a už ma nebavilo učiť sa ,
zhoršila som sa v známkach- dostávala som mačky- čo znamenali trojky. ... Opäť prišli problémy s
učiteľkou až vo štvrtej triede, kedy bolo očividné, že zase nová pani učiteľka ma jednoducho
„neznáša“, jej typ dobrého žiačika boli tiché a zakríknuté deti, a keďže ja som taká nebola, robila mi vždy
zle. Strápňovala ma pred ostatnými, čo na mňa malo dosah a hanbila som sa, neadekvátne ma vždy
oznámkovala, keď som mala niečo dobré tak to radšej preskočila, a nepochválila. Písala mi
poznámky do žiackej typu: Vaša dcéra nie je pripravená na hodinu, behá po triede, bije sa s inými,
pričom to nebola ani vždy pravda. A keď sa niečo stalo v triede samozrejme pozerala sa na mňa.
Výsledok bol ten, že som trpela celý rok a len sa tešila do piatackej triedy s inou pani učiteľkou.
Chvalabohu väčší dopad to na mňa nemalo, a asi i preto, lebo ja som sa učila kvôli sebe a rodičom, lebo
som chcela ísť na gymnázium a pomáhali mi i kamaráti v škole a kolektív, ktorý tam bol veľmi dôležitý.“
E1: „Doteraz si pamätám dokonca verbálne útoky na mňa osobne, len kvôli tomu, že som si raz
náhodou zabudol pomôcku k predmetu. Toto v daných rokoch napomáhalo k znižovaniu môjho
sebavedomia.”
E7: „Si pamätám, ako ma raz vyvolala a som čítala zo šlabikára, celú stranu som prečítala správne až na
jednu otázku, v ktorej som nemala správnu intonáciu, tak mi dala dva pokusy, aby som sa opravila
a potom mi dala „prasiatko“, čiže päťku. Často krát som sa bála chodiť do školy a keďže som nepísala
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tak krasopisne ako by si želala a ja som potrebovala cvičiť trošku viac než ostatní, vždy počas hodiny
som sa vypýtala na toaletu a potom som sa prechádzala po chodbe pred triedou, len aby som
nemusela písať a ona ma opäť nezhodila pred ostanými spolužiakmi. A všetky tieto pocity si
pamätám doteraz a myslím, že doteraz to zanechalo vo mne nejaké dôsledky ako – nedostatok
sebavedomia.“
Zo skupiny esejí zo ZS 2012/13 vyberám nasledovnú ukážku negatívneho vplyvu učiteľa na žiaka
na 1. aj 2. stupni ZŠ. Vyskytuje sa tu výpoveď študenta, kde z jeho uhla pohľadu je možné konštatovať,
že výrazne negatívne pôsobenie učiteľky naňho na 1. stupni ZŠ viedlo k začatiu jeho šikanovania
spolužiakmi (ktorí v podstate iba pokračovali v zosmiešňovaní a ponižovaní spolužiaka presne podľa
vzoru učiteľky), čoho sa nezbavil počas celej ZŠ – interpretujte so mnou jeho výpoveď:
„Na základnú školu, na ktorú som ako prvák nastúpil panovali svojské pomery. Približne polovica
žiakov bola z mesta kde škola sídlila a približne polovica žiakov pochádzala z okolitých dedín.
Proporčne chlapci z dedín neboli práve tí najmúdrejší a najdisciplinovanejší, naopak väčšina dievčat
pochádzajúcich z dedín mali nadpriemerné výsledky. Ak sa pozriem do minulosti, mám pocit, že tu
existovala určitá segregácia a predsudky na základe pôvodu zo strany niektorých učiteľov. Začalo to už
v prvom ročníku, kam som (pravdepodobne ako jediný) nastupoval so znalosťou kompletnej abecedy
tlačených písmen a základmi matematiky, čím sa pre mňa značná časť vyučovania stávala nudnou.
Naopak nikdy som nevedel pekne písať. Pre dotyčnú učiteľku to pravdepodobne bola priorita. Vždy
som pôsobil ako odstrašujúci príklad. Vždy som slúžil ako výsmech. Prirovnania ,,píšeš ako XY
(priezvisko autora eseje)“ boli bežné. Ak sa stal nejaký problém, vždy som figuroval medzi
podozrivými. Keď som bol obeťou nebolo to hodné pozornosti. Neviem už presne ako to začalo,
ale spolužiaci ma začali šikanovať. Obeťou šikany som bol kontinuálne celú základnú školu.
...Napríklad ak mne niekto potiahol stoličku, smial sa každý vrátane učiteľky. Ak som ju niekomu
potiahol ja, dostal som poznámku na pol strany + pokarhanie triednym učiteľom.“
V nasledujúcej Tabuľke č.3 prezentujeme výber základných prejavov, ktoré sa v esejach študentov
viazali na výrazne negatívny vplyv učiteľa na žiakov v rámci výučby na základnej alebo strednej škole
(vyplývajúcich z našej prebiehajúcej (ešte neukončenej) obsahovej analýzy všetkých esejí z rokov
2005-2013).
Tabuľka č. 3: Negatívny vplyv učiteľa na žiaka na ZŠ a SŠ (eseje 2005-2013) – výber konkrétnych
kategórií
Negatívna komunikácia učiteľa so žiakom
Kategória:
Zosmiešňovanie, ironizovanie (vrátane
narážok sexuálnych, dvojzmyselných a pod.)
Podceňovanie
Telesné tresty
Krutosť
Chladnosť, odmeranosť
Neschopnosť vcítiť sa do pozície žiaka
Prísnosť
Neprístupnosť (uzavretosť, odmeranosť)
Netrpezlivosť
Nervozita
Tvrdosť
Autoritatívnosť
Demotivujúci
Ľahostajnosť k vyučovaniu (k svojej práci)
Málo pochvál
Selektovanie pochvál (iba niektorým ŽŽ)

Negatívne didakticko-metodické aspekty
učiteľovho pôsobenia na vyučovaní
Kategória:
„Nevyučovanie“ – absencia „systému
vyučovania“ (absencia schopnosti nadizajnovať
zmysluplne vyučovaciu jednotku a zrealizovať ju)
Neobjektívnosť
Do hodnotenia zapája osobný vzťah k Ž
Neschopnosť vysvetliť učivo
Neschopnosť „znížiť sa“ na úroveň žiaka
Nehovorí k veci
Nadmerné nároky na žiaka, preťažovanie žiakov
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Dokazovať, že Ž nevie
Nútenie k niečomu
Neudržanie disciplíny

Aj tieto kategórie vyabstrahované z výpovedí študentov v esejach svedčia o tom, že pre študenta
učiteľstva je nesmierne dôležité uvedomovať si, aký komunikačno–interakčný a zároveň didaktickometodický prístup ku žiakom je pre nich motivujúci a ktorý na nich pôsobí veľmi negatívne. Negatívne
pôsobiace prístupy učiteľa u žiakov často rozvíjajú strach, napätie, úzkosť, čím podporujú opakované
prežívanie stresu na vyučovacích hodinách, čo automaticky výrazne oslabuje sústredenie žiakov na
obsah vyučovania. Ako uvádza G. Ručková (2009, s. 577), ktorá cituje Kondáša z roku 1979: „...už
stredný stupeň napätia, strachu a trémy spomaľuje proces myslenia, sťažuje jeho reguláciu, prípadne
zužuje jeho rozsah. Myslenie je strnulejšie, nedarí sa usmerňovať sled myšlienok, čo je pravdepodobne
ovplyvnené aj zaujatím obsahu myslenia obavami z možného neúspechu.“ Príklady takéhoto
negatívneho vplyvu učiteľa na žiaka a ich dôsledky sú evidentné aj v nasledujúcich citátoch z esejí.
Prvý úryvok z eseje je obzvlášť „silná káva“ a ukážka prototypu „krutého učiteľa“:
Esej NEG-20/2006-07: „Mala som na základnej škole pani učiteľku, ktorá je naozaj krásnym
príkladom na túto tému a vzorom, aký by nemal byť učiteľ. Učila na II. stupni základnej škole nemčinu.
Povesť zlej učiteľky bola známa nielen na II. stupni, ale na celej škole. Bola v skutočnosti postrach
žiakov. Všetci sme jej báli a bol to opodstatnený strach.
Na hodinách nemčiny vládla tvrdá disciplína (slušné sedenie, úplné ticho, vždy perfektne všetko
naučení ). Samozrejme nie je na tom nič zlé. Avšak malý priestupok sa nezaobišiel bez nadávok
a vyhrážok. Žiaka dokázala úplne zosmiešniť, zhodiť pred celou triedou. Bežné boli u nej telesné
tresty. Pichnutie kružidlom do prsta, aby sme si zapamätali, že na hodinách nemčiny sa nemá hrať
s kružidlom. Dokázala zalepiť ústa lepidlom, čo viedlo k dočasnému vylúčeniu učiteľky zo školy. Po
pár mesiacov liečenia opäť nastúpila do školy. Prístup ku žiakom sa do istej miery zlepšil, neboli už
také kruté tresty. Avšak tá ľudská hodnota, prístup ku žiakom u nej neexistoval. Bola chladná,
odmeraná.
V tom čase som mala veľký strach. Cítila som napätie. Bola som v strese, ťažko sa mi učila
nemčina. Mávala som problémy s trávením, v noci som nemohla spať. Často som pred tým
plakávala a nechcela som ísť do školy.
Až s odstupom času sa môžem zamyslieť, čo u mňa dosiahla. Je to pre mňa zdolaná, ale otázka, prečo
sú takýto učitelia v školstve. Pravdupovediac, v tom čase bola iná doba a ľudia so silnými kontaktmi si
mohli dovoliť hocičo. Dokázala som sa obrniť pred takýmito ľuďmi, pozerám na nich
s nadhľadom, ľútosťou a otázkou, čo je pôvod toho, byť takým neľudským, krutým, chladným.
Sú to ľudia nie k odsúdeniu, ale poľutovaniu.
Aj my máme určitú hranicu tolerantnosti a úcty, avšak pokiaľ „nepretečie kalich“.
Som vďačná, že som v tej dobe poznala, že škola – život, nie je len o tom dobrom, milom, láskavom a že
zlo plodí len zlo.“
Tu je evidentné, že vedenie školy prijalo isté riešenie (je otázne, kto mal odvahu sa sťažovať, či žiaci
alebo ich rodičia) – učiteľku „dočasne vylúčilo“ zo školy a išla na liečenie...vedenie školy jej dovolilo
vrátiť sa – nastali u nej síce zmeny v podobe „nie až tak krutých trestov“, z čoho nie je jasné, či fyzické
tresty úplne vylúčila, ani to, či zotrvala pri verejnom zosmiešňovaní žiakov alebo zostala iba chladnou,
odmeranou, bez tzv. „ľudského prístupu“ k žiakom.
Esej 7/2012-13: „2. stupeň ZŠ: Veľmi negatívne na mňa zapôsobila učiteľka matematiky, ktorá ma
našťastie neučila dlho. Bola arogantná, nepríjemná, preberanú látku poriadne ani nevysvetlila,
no na písomke potom všetko požadovala. S príkladmi mi musela doma pomáhať mama, no keď bol
postup iný ako si predstavovala ona, bolo to automaticky zle, hoci výsledok bol správny. Na hodine na
nás aj často kričala a dávala päťky. Pôsobila dojmom, akoby vôbec nemala rada deti. Toto všetko
viedlo u mňa k tomu, že som sa jej bála a matematiku som nenávidela.
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...Na druhom stupni ma krátku dobu učil angličtinu učiteľ, ktorého pôsobenie hodnotím tiež ako
negatívne. Pri nesprávnej odpovedi alebo vyrušovaní do nás zvykol hádzať kriedy a špongiu,
dokonca aj mokrú. Raz keď sme mu kriedy aj špongiu skryli, aby nemal čo hádzať, k nášmu
prekvapeniu do nás začal hádzať kľúče. Neskôr po sťažnostiach rodičov tohto učiteľa zo školy
prepustili.“
Pedagogickú komunikáciu tej prvej učiteľky neriešil asi nikto. Prečo? Sťažovali sa žiaci a nemalo to
efekt? Komu – triednemu učiteľovi, školskému psychológovi, rodičom? Alebo nemali odvahu sa
sťažovať? Bolo by možné na podnet napr. triedneho učiteľa zo strany riaditeľa odporučiť (alebo
nariadiť) učiteľovi konzultáciu so školským psychológom za účelom zmeny jeho pedagogickej
komunikácie so žiakmi? Ak to neurobí riaditeľ, rodičia môžu podať sťažnosť na učiteľa štátnej školskej
inšpekcii. Koľkí rodičia to urobia? A koľkí dosiahnu zmenu? Keď sa žiaci ani rodičia nevedia dovolať
zmeny, riešia tieto prípady aj preložením dieťaťa do inej školy. To je riešenie pre jedného žiaka...čo tí
ostatní? Má riaditeľ školy povinnosť v rámci autoevalvácie práce školy sledovať aj charakter
pedagogickej komunikácie učiteľov so žiakmi? Má povinnosť (alebo právo) preferovať humanistickú
a demokratickú komunikáciu medzi učiteľom a žiakmi a zakazovať učiteľom zvrchovane autoritatívnu
komunikáciu s prvkami zosmiešňovania, ironizovania žiakov? Fyzické tresty sú zo zákona zakázané –
sledujú to riaditelia? Alebo je to iba na ich prioritách? Komu sa z tohto hľadiska zodpovedajú?
POZITÍVNY VPLYV UČITEĽA NA ŽIAKA – STRUČNÉ ZÁVERY Z ESEJÍ
Pre ukázanie kontrastu voči negatívnemu pôsobeniu učiteľa sa v stručnosti vyjadríme aj
k pozitívnemu vplyvu učiteľa na žiaka. Ako vyplýva z prvotnej kategorizácie pozitívnych vplyvov
učiteľa na žiaka (eseje z rokov 2005 – 2013), vo väčšej miere sa v esejach vyskytovalo poukázanie na
pozitívne vedenú komunikáciu učiteľa so žiakom/žiakmi a táto stránka komunikácie bola študentmi
veľmi oceňovaná. Študenti taktiež výrazne oceňovali viaceré kategórie didakticko-metodického vplyvu
svojich učiteľov na nich. Z didakticko-metodického hľadiska študenti oceňovali najmä zaujímavé
a rôznorodé výučbové metódy, ako dobrú motiváciu žiakov, vysvetľovanie na konkrétnych príkladoch,
aktivizujúce vyučovacie metódy, exkurzie, výlety, na významnom oceňovanom mieste sa ocitlo aj
spravodlivé a objektívne hodnotenie žiakov učiteľom. Musíme však konštatovať, že ako výrazne
najpozitívnejší vplyv učiteľa na žiaka študenti v esejach uvádzali najmä spojenie zaujímavých
výučbových metód a organizačných foriem vyučovania spolu s komunikačne pozitívnym,
otvoreným a akceptujúcim prístupom učiteľa/ky, preferujúcim partnerský/rovnocenný vzťah
medzi učiteľom a žiakom; pokiaľ takýto učiteľ/ka bol/a ochotný/á podať žiakom kedykoľvek
pomocnú ruku (či už ohľadom pomoci s pochopením učiva, alebo s inými problémami žiaka) a vypočuť
si žiaka, tak jeho/jej vplyv na žiaka bol hodnotený ako najpozitívnejší. Takíto učitelia/ky dávali žiakom
pocítiť, že si ich vážia, že nie sú pre nich iba číslom v triednej knihe, ale reálne žijúcimi bytosťami,
ktoré si títo učitelia/ky boli ochotní vždy vypočuť, poradiť alebo pomôcť im. A práve k takýmto
učiteľom si títo žiaci (teraz naši študenti učiteľstva) vytvorili partnerský a obojstranne akceptujúci
vzťah, ktorý si mnohí z nich podľa svojich slov dodnes veľmi vážia.
Akú rolu hrá pregraduálna príprava študentov učiteľstva z hľadiska jej možného vplyvu na
budúcu tendenciu učiteľa pôsobiť na žiaka negatívne alebo pozitívne?
Ponúkam pre túto konferenciu najmä otázky na zamyslenie a diskusiu:
a) Je možná prevencia proti vývinu negatívneho pôsobenia učiteľa na žiakov v rámci jeho
vyvíjajúcej sa individuálnej koncepcie vyučovania v pregraduálnom štúdiu? Ktoré kurzy
v rámci študijného programu tzv. Všeobecný učiteľský základ (Pedagogicko-psychologický a
spoločenskovedný základ učiteľstva) môžu ovplyvniť vyvíjajúcu sa individuálnu koncepciu
vyučovania študentov učiteľstva smerom k zvnútornenému smerovaniu k snahe vytvárať
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optimálne podmienky pre výučbu a osobnostný rozvoj každého svojho žiaka? Ovplyvňujú túto
možnosť aj charakterové vlastnosti osobnosti študentov učiteľstva?
b) Môžeme odpovedať, že k vyvíjajúcej sa študentovej IKV by mala študentov viesť napr. výučba
v rámci predmetu Všeobecná didaktika? A zároveň aj Pedagogickej komunikácie? Zo
psychologických predmetov napr. Psychológia osobnosti? A Pedagogická psychológia? Alebo
by bolo vhodné v rámci tzv. učiteľského základu vyučovať aj predmet Pedeutológia, ktorej
predmetom štúdia je učiteľ? A treba sa v pregraduálnej príprave učiteľa zameriavať aj na
fenomény ako sú kvalita života učiteľa a kvalita života žiaka? Syndróm vyhorenia učiteľa a ako
postupovať, keď učiteľ začne na sebe pozorovať jeho príznaky? Je potrebné študentov
učiteľstva viesť k neustálej sebareflexii svojej IKV – aj počas štúdia aj počas vlastnej učiteľskej
praxe? A tiež k sebareflexii svojho prístupu k žiakom?
c) Je dôležitejšie, ktoré predmety v pregraduálnej príprave učiteľa učíme alebo čo v nich učíme
a ako to učíme?...Nezáživným transmisívnym prístupom, výkladom v teoretickej rovine alebo
vedením študentov ku konštruovaniu spoločnej skupinovej didaktickej teórie (aspoň
v niektorých témach ako sú napr. humanistické prístupy vo výučbe, didaktické zásady,
princípy, efektívna pedagogická komunikácia (z akého aspektu efektívna) a pod.? Má zmysel
z tohto hľadiska viesť výučbu všeobecnej didaktiky sociálno-konštruktivisticky? Keby som vo
výučbe všeobecnej didaktiky nevychádzala z úvodnej aktivizácie študentov a z prezentovania
ich vlastných zážitkov pozitívneho a negatívneho vplyvu učiteľa na nich (formou
brainstormingu a spoločnej diskusie), dozvedeli by sme sa my ako pedagógovia a my ako vedci
o tom, aké konkrétne vplyvy učiteľov formovali našich študentov a ako sa s nimi vyrovnávali?
A má tento sociálno-konštruktivistický prístup vzdelávací prínos pre študentov učiteľstva? Je
dôležité, aby sme im na didaktike umožnili rozdiskutovať ich vlastné prežívanie konkrétnych
prejavov učiteľov v rovine uplatňovanej pedagogickej komunikácie a uplatňovaných
didakticko-metodických postupov? Má otvorenie tohto priestoru pre vzájomný dialóg
študentov vôbec význam a miesto vo vysokoškolskej pedagogike?
d) Ale môžeme sa aj pýtať: učitelia, ktorých pôsobenie vnímali študenti učiteľstva vo vyššie
uverejnených úryvkoch z esejí ako silne negatívne, spôsobujúce im v detskom veku stres,
strach, nesústredenosť a pod., či títo učitelia konali podľa svojho najlepšieho vedomia
a svedomia? Alebo trpel niektorý z nich syndrómom vyhorenia? Alebo niektorý z nich
jednoducho iba nedokázal adekvátne pracovať s istým typom správania svojej žiačky či žiaka?
Čo znamená adekvátne? (To závisí od uhľa pohľadu, či paradigmy, akú v pedagogike
vyznávame: napr. osobnostne orientovaný model výchovy – konštruktivistická a sociálnokonštruktivistická paradigma, pedagogika zameraná na výkon žiaka – preferovanie
transmisívneho modelu výučby, drilu, silne autoritatívneho komunikačného prístupu.) A prečo
to nedokázal? Môže učiteľ, ktorý sám vníma, že nezvláda prácu s istým typom správania sa
žiakov, vyhľadať pomoc školského psychológa? Robia to učitelia? A čo učitelia, ktorí svoju
komunikáciu, správanie a konanie v triede považujú za adekvátne, pričom žiakov frustrujú,
vyvolávajú v nich strach, stres a sami si to nepripúšťajú? A čo rodičia dieťaťa, ktoré často môže
mať až zdravotné problémy neurotického pôvodu (nechuť ísť ráno do školy spojenú
s bolesťami brucha, hlavy, vracanie a pod.) spôsobené dlhodobejším negatívnym vplyvom
učiteľa naň? Oni by sa mali obrátiť na triedneho učiteľa a tiež na školského psychológa? Robia
to? A ak to aj urobia, je možná náprava? Ktorým smerom? Riaditeľ rozhodne o výmene učiteľa?
Alebo je učiteľ ochotný so školským psychológom o tomto probléme diskutovať, pracovať na
sebe a sám sa snažiť o nápravu? Aké majú s týmto skúsenosti školskí psychológovia?
Záverečná otázka: Akú rolu teda hrá riaditeľ/ka školy vo veci prevencie alebo adekvátneho riešenia
takýchto situácií na podnet či sťažnosť žiaka alebo rodiča? Myslíme si, že najvýznamnejšiu...v duchu
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výroku „ryba smrdí od hlavy“... Akú skúsenosť majú školskí psychológovia s postojom riaditeľov/liek
škôl k takýmto problémom? S ich ochotou ich riešiť? S ich strachom ich riešiť...?
ZÁVER
V závere môjho príspevku môžem iba konštatovať, že študenti, ktorých sa na výučbe všeobecnej
didaktiky na otázky položené vyššie pýtam, často nespomenú, že by oni spolu s rodičmi a školským
psychológom diskutovali o tomto probléme. V mnohých prípadoch to obdobie iba „pretrpeli“
a vydýchli si (ako často uvádzajú v esejach), až keď prišlo k výmene ich učiteľa – často však náhodne,
nie na ich podnet, či podnet ich rodičov. Sú samozrejme aj prípady, kedy sťažnosť na učiteľa podal
rodič a riaditeľ/ka školy to buď riešila alebo neriešila (resp. nevyriešila k spokojnosti žiakov)... Je to
dobrá situácia v školstve? Je to obraz našej spoločnosti? Ešte stále ustráchanej (ako v totalite),
zvyknutej najmä počúvať pokyny a správať sa podľa nich? Sme vedení strachom k stádovitosti? Je to
vedľajší produkt tzv. „moci školy“ ako inštitúcie? Podobné otázky si kladie napr. aj O. Kaščák
v publikácii Moc školy (2006), ktorý sa pýta: „Ako pôsobí tradičná školská organizácia na deti? Čo a
akým spôsobom deti učí? Je jej masovosť, odmeranosť a formálnosť prežitkom alebo má aj sociálne
významné efekty? Je tradičná škola mocná alebo skôr bezmocná pri tradovaní našej kultúry a
integrácii detí do spoločnosti? Vyžaduje si súčasnosť vzdanie sa tradičného školovania?“ Ako na tieto
otázky dnes odpovedáme? Ako pedagógovia? Ako psychológovia? Ako sociológovia? V hre je otázka
najpodstatnejšia – rozvoj osobností našich detí...
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Grantová podpora: VEGA 1/0562/13 Sociálno-psychologické kompetencie v pregraduálnej príprave a ranej
pedagogickej kariére učiteľov
V práci sme sa zamerali na rozbor aktuálneho stavu chápania pojmu kompetencia v učiteľskej profesii z pohľadu
študentov a učiteľov z praxe u nás a v zahraničí. Rozoberáme a porovnávame výsledky dotazníka, ktorý bol
zameraný na desať oblastí kompetencií.
Kľúčové slová: kompetencia, kľúčové kompetencie, kompetenčné vzdelávanie

1

ZÁKLADNÉ POJMY A VÝCHODISKÁ

V súčasnosti sa vzdelávanie učiteľov vyrovnáva s viacerými pripravovanými zmenami, ktoré
vyplývajú z nového pohľadu na osobnosť učiteľa a jeho profesionálnu prípravu. Uvedomujeme si, že
nároky na učiteľskú profesiu sa zvyšujú, čo sa premieta aj do rastúcich požiadaviek na učiteľské
kompetencie. Do popredia sa vo vzdelávaní učiteľov dostala úloha premietnuť jednotlivé kompetencie
do profilu absolventov. Kompetenčný model je súhrnom, či prienikom medzi profilom absolventa
a kvalifikačným štandardom. Kompetenčný model predstavuje popis kompetencií na základe
medzinárodnej smernice Európskeho kvalifikačného rámca, určuje rámec minimálneho vzdelávacieho
štandardu podľa požadovaného stupňa kompetencií pre danú pracovnú pozíciu, definuje konkrétne
požiadavky na vedomosti, zručnosti a skúsenosti, resp. kompetencie a je v súlade s navrhovanou
Národnou sústavou kvalifikácií v SR.
Kvalifikačný štandard predstavuje základné kritérium úrovne zvládnutia vedomostí, zručností
a schopností potrebných na nadobudnutie príslušnej kvalifikácie. Identifikuje merateľnosť
vyučovacieho procesu, čiže opisuje produkt výučby, nie jej proces. Kvalifikačným štandardom sa
nazývajú vzdelávacie výstupy. Na základe kvalifikačného štandardu sa formuje obsahový štandard,
ktorý určuje rozsah požadovaných vedomostí a zručností a vymedzuje požiadavky a podmienky
určujúce obsah vzdelávania a zručnosti študentov, s ktorými budú môcť úspešne zvládnuť vzdelávací
výstup (preukázať výkon) a vzdelávací program (Sústava povolaní – pojmy, 2013).
Pojem kompetencia sa bežne používa v dvoch významoch. Prvým je kompetencia ako právomoc,
oprávnenie, obyčajne udelené nejakou autoritou alebo patriace nejakej autorite (Piťová, 2010).
Druhý význam slova kompetencia zdôrazňuje schopnosť vykonávať nejakú činnosť, vedieť ju
vykonávať, byť v danej oblasti kvalifikovaný. Pojem kompetencia sa nestotožňuje s pojmom
schopnosť.
Rozdiel medzi týmito dvoma výkladmi je hlavne v tom, že prvý význam zdôrazňuje niečo dané
človeku zvonka na základe konsenzu druhých. Druhý význam zdôrazňuje vnútornú kvalitu človeka,
ktorá je výsledkom jeho rozvoja v danom okamihu, viac menej nezávislú na vonkajšom svete, ktorá mu
umožňuje podať určitý výkon (Kubeš a kol., 2011).
Kompetencia sa chápe ako súbor predpokladov (súbor vedomostí, zručností, schopností, vlastností
a postojov), ktoré umožňujú jedincovi dosahovať požadovaný výkon. Schopnosť je predpoklad
k výkonu, jeden zo zdrojov, ktoré má človek k dispozícii a kompetencia je potom chápaná ako výstup
(efektívne zvládnutá akcia).
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V školskom zákone je kompetencia vymedzená ako: „preukázaná schopnosť využívať vedomosti,
zručnosti, postoje, hodnotovú orientáciu a iné spôsobilosti na prevedenie a vykonávanie funkcií podľa
daných štandardov v práci, pri štúdiu.....“ (Školský zákon, 2008).
Podobne v zákone 317/2009 Z.z. sú profesijné kompetencie určené ako preukázateľné spôsobilosti
potrebné na kvalifikovaný výkon pedagogickej činnosti alebo kvalifikovaný výkon odbornej činnosti.
Nová situácia, v ktorej sa nachádza školský systém priniesla i generovanie nových kategórií, jednou
z nich je i kategória kľúčové kompetencie. Pri kľúčových kompetenciách ide o vybrané kompetencie,
ktoré potrebujú všetci jednotlivci na osobné uspokojenie a rozvoj, aktívne občianstvo, spoločenské
začlenenie a zamestnanosť... (Kľúčové kompetencie...,2007). Vzdelávanie však musí byť koncipované
širšie, než len ako tréning rozvoja kľúčových kompetencií. Základným pedagogickým argumentom je
fakt, že kľúčové kompetencie je kultúrne neutrálny pojem, pričom kompetencie sa môžu rozvíjať na
akomkoľvek obsahovom základe, ale preukázať sa môžu iba v konkrétnych kultúrnych kontextoch
(Kosová a kol., 2012).
2

VÝSKUMNÉ ZISTENIA

V rámci riešenia grantovej úlohy VEGA pod názvom Sociálno-psychologické kompetencie
v pregraduálnej príprave a ranej pedagogickej kariére učiteľov, sme sa zamerali na sledovanie
dôležitosti jednotlivých spôsobilostí učiteľskej profesie z pohľadu učiteľov v praxi (N=42) a študentov
pripravujúcich sa na učiteľskú profesiu (N=39). Pracovali sme s dotazníkom M. Lemešovej a L.
Sokolovej (teoretické východiská pre model sociálno-psychologických kompetencií popisujú
Lemešová, Sokolová a Cabanová, 2012), ktorý pozostával zo 40 položiek, ktoré reprezentujú 10 oblastí
učiteľských kompetencií:
A. Predmetové kompetencie;
B. Didaktické kompetencie;
C. Pedagogické kompetencie;
D. Diagnostické kompetencie;
E. Organizačné kompetencie;
F. Profesijne a osobnostne kultivujúce kompetencie;
G. Sociálno-psychologické kompetencie v intrapersonálnej oblasti;
H. Sociálno-psychologické kompetencie v interpersonálnej oblasti;
I. Sociálno-psychologické kompetencie v oblasti riadenia skupiny;
J. Sociálno-psychologické kompetencie v sociálno-inkluzívnej oblasti.
Respondenti priraďovali body od 5 (veľmi dôležité) po 1 (nepodstatné) podľa toho, nakoľko danú
oblasť považujú dôležitú vo svojej práci. Porovnanie oboch skupín je znázornené na obr. č. 1.
Obr. 1 Kompetencie podľa dôležitosti
18,29

18,50
18,00

17,86
17,82

18,40
18,24

18,12

17,87
17,54
17,45

17,71 17,74
17,49

17,46

17,90

17,82
17,38

17,24
17,05

17,50

18,29

17,21

17,00

študenti

16,50

učitelia

16,00
15,50
15,00

A

B

C

Legenda: os x = kompetencie (A – J ),

D

E

F

G

H

I

J

os y = priemerná úroveň hodnotenia jednotlivých kompetencií
69

Psychológia (v) škole. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / L. Sokolová, M. Lemešová & R. Masaryk (eds). - Bratislava:
Univerzita Komenského, 2013. – 258 s. - ISBN 978-80-223-3483-9

Z grafu č. 1 je zrejmé, že odpovede študentov kopírujú odpovede učiteľov, i keď všetky kompetencie
v priemere hodnotia nižšie ako učitelia v praxi. Najvyššie je posudzovaná sociálno-psychologická
kompetencia v interpersonálnej oblasti (H), predovšetkým u učiteľov je to schopnosť aktívne počúvať
a u študentov sú to verbálne a neverbálne komunikačné spôsobilosti, ktoré väčšina označila za veľmi
dôležité.
Obidve skupiny respondentov sa zhodli, že za najmenej dôležité v práci učiteľa považujú
organizačné schopnosti (E), kde sa vyjadrovali k otázkam narábania s časom, plánovania činností,
usmerňovania učebnej činnosti a riadenia školských projektov.
Najväčší rozdiel medzi učiteľmi a študentmi vo vnímaní kompetencií je v prípade sociálnopsychologických kompetencií v oblasti riadenia skupiny (I). Študenti nepovažujú za veľmi podstatné
vedieť citlivo vnímať dynamiku skupiny a vedieť reagovať na skupinu profesionálne eticky.
Uvažovanie študentov v tomto prípade je poznačené zatiaľ malými skúsenosťami s prácou v triede,
najvyšší význam z tejto oblasti pripisujú iba riešeniu problémových situácií v triede. K tomu sa
pridávajú i skúsení učitelia, ktorí však ešte zdôrazňujú i potrebu nutnosti vedieť podporovať pozitívnu
klímu v triede.
Na obrázku vidieť rozdiel v postavení štyroch sociálno-psychologických kompetencií (G, H, I, J)
oproti štyrom pedagogicko – didaktickým oblastiam kompetencií (A, B, C, D). Zdá sa, že učitelia
i študenti oblasť sociálno-psychologických kompetencií vzhľadom na situáciu v školách citlivo
reflektujú a považujú zvládnutie týchto kompetencií v profesii učiteľa za najpodstatnejšiu časť ich
profesionálnej prípravy.
V rámci prvých štyroch oblastí kompetencií učitelia identifikovali za najdôležitejšie v profesii
učiteľa poznanie obsahu predmetov, ktoré vyučujú a motivovanie žiakov. V tomto sa s nimi zhoduje i
skupina študentov. Na druhom mieste učitelia za významné považujú identifikovanie vývinových
a individuálnych charakteristík žiaka, kým u študentov toto nie je považované za prioritné.
Paradoxne didaktické kompetencie sú z prvých štyroch oblastí kompetencií najhoršie vnímané
u učiteľov i študentov, pričom aktívne používanie informačno–komunikačných technológii považujú
učitelia za nepodstatnú vec vo svojej práci vo vzťahu k iným aktivitám.
Zo svojej pozície študenta a menších profesionálnych skúseností, skupina študentov oproti
učiteľom z praxe vníma nízko postavenie základných pedagogických dokumentov, schopnosť
identifikovať sa s učiteľskou profesiou a so školou, ochotu vyhľadávať nové zdroje informácií.
Za pozitívne považujeme hodnotenie sociálno-psychologických kompetencií v intrapersonálnej
oblasti (G). Učitelia i študenti si uvedomujú dôležitosť a význam sebapoznania, sebahodnotenia,
sebareflexie a sebaakceptácie pre úspešné vykonávanie učiteľskej profesie.
Naše zistenia máme možnosť porovnať s výsledkami hodnotenia učiteľov a študentov učiteľstva
v inej krajine, konkrétne v Mongolsku, ktoré získala študentka v rámci zadania záverečnej práce
(Chuluunsaikhan, 2013). Porovnanie je zaujímavé vzhľadom na odlišné sociálno-kultúrne kontexty
oboch krajín.
Učitelia v Mongolsku za jednoznačne preferovanú oblasť považujú predmetové kompetencie (A)
a na druhom mieste sú to sociálno-psychologické kompetencie v intrapersonálnej oblasti (G). Najväčší
rozdiel medzi oboma skupinami učiteľov je v organizačných kompetenciách. Učitelia v Mongolsku ich
považujú za jedny z najdôležitejších, kým naši učitelia ich vnímajú ako najmenej podstatné vo svojej
profesii.
Mongolskí študenti za najdôležitejšie, tak ako ich učitelia, považujú predmetové kompetencie (A).
Na rozdiel od našich študentov diametrálne odlišne chápu význam diagnostických kompetencií (D),
tým, že sú to podľa nich druhé najpodstatnejšie kompetencie, kým naši študenti ich vnímajú významne
nižšie.
Okrem týchto porovnaní sme sa rozhodli porovnať jednotlivé oblasti kompetencií na externej
úrovni s popisom pracovnej pozície učiteľa všeobecnovzdelávacích predmetov v Kartotéke typových
pozícií, ktorá vyjadruje požiadavky zamestnávateľov na danú pozíciu.
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Kartotéka v súčasnosti obsahuje približne 2000 kariet s popisom pracovných pozícií. V popise sa
nachádzajú, okrem iného, informácie o kvalifikačných a osobnostných predpokladoch na vykonávanie
jednotlivých pozícií. Podľa tejto kartotéky by mal učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov mať
nasledovné všeobecné spôsobilosti:
a) rozvinuté na vyššom stupni:
analyzovanie a riešenie problémov, informačná gramotnosť, komunikácia (jednanie s ľuďmi),
kultivovaný písomný prejav, kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa, motivovanie ľudí,
organizovanie a plánovanie práce, osobnostný rozvoj, prezentovanie, pružnosť v myslení (adaptabilita,
flexibilita, improvizačné spôsobilosti), samostatnosť, tvorivosť,
b) rozvinuté na základnom stupni:
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti), komunikácia v cudzom jazyku, matematická
gramotnosť, rozhodovanie.
V rámci tejto pozície sú vysoké požiadavky na analytické myslenie, dominantnosť,
komunikatívnosť, ochotu pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť), pamäť, pozornosť, sebaistotu,
sebaovládanie, spoľahlivosť a trpezlivosť. Na bežnej úrovni sa vyžaduje asertivita, cieľavedomosť,
empatia, iniciatívnosť, praktické myslenie, precíznosť (presnosť), predstavivosť, technický talent a
umelecký talent. Zo vzájomného porovnania vyplynulo, že v našom výskume kompetencií máme
zakomponované takmer všetky podstatné schopnosti a spôsobilosti, ktoré korešpondujú s
požiadavkami zamestnávateľov na výkon v profesii učiteľa sekundárneho vzdelávania uvedenom
v Kartotéke typových pozícií.
V ďalšej etape sme realizovali prieskum medzi študentmi a absolventmi učiteľského štúdia,
v ktorom reagovali na svoj študijný program. Na základe ich skúseností so štúdiom sa dajú popísať
niektoré problémové oblasti, či nedostatky:
- veľa teoretických vedomostí, chýba prepojenie s praxou,
- vyučovacie metódy založené na výklade alebo prezentácii, väčšinou sú podávané izolované
informácie,
- najmenšia pozornosť sa venuje názorným, dialogickým a situačným metódam,
- štúdium je založené na osvojovaní a reprodukcii, často mechanickej, stále väčšieho množstva viac či
menej izolovaných poznatkov,
- prílišné zameranie na obsah vzdelávania a nie na podporu efektívnej aplikácie naučeného,
- menej zamerané na nadobúdanie funkčných znalostí, praktických skúseností a zručností,
- veľké množstvo predmetov, veľa skúšok,
- povrchnosť štúdia jednotlivých predmetov,
- často krát na menej kreditových predmetoch sa vyžaduje viac povinností, treba vynaložiť väčšie
úsilia na ich získanie, než na viac kreditových,
- niektoré predmety na seba logicky nenadväzujú, podľa vyjadrení študentov je to vždy alebo občas,
ani jeden neuviedol, že sa to nestalo nikdy,
- bloky predmetov so spoločným základom (zameraním) by sa mohli vyučovať spoločne,
- polovica študentov si myslí, že pred začiatkom výučby predmetu nie sú informovaní o tom, aký
význam má daný predmet a kde získané znalosti môže využiť,
- až 85% opýtaných si myslí, že sa na viacerých predmetoch učia to isté,
- 78% opýtaných si nemyslí, alebo skôr si nemyslí, že hlavné predmety z nich vychovajú odborníkov.
3

DISKUSIA O MOŽNÝCH ZMENÁCH PRI PRÍPRAVE ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV UČITEĽSTVA

Východiská i naše zistenia v prieskumoch medzi študentmi a učiteľmi z praxe nás smerujú
k zamysleniu sa nad študijnými plánmi študijných programov učiteľstva, profilom absolventa,
organizačnými formami výučby, čo nám v konečnom dôsledku umožní pochopiť nutnosť zmeny
pohľadu na niektoré otázky prípravy učiteľského štúdia v najbližšej budúcnosti.
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Ak si pozrieme profil absolventa napr. študijného programu učiteľstva Psychológie v kombinácii,
tak zistíme, že profil absolventa nie je úplne v súlade so všetkými kompetenciami, ktoré vyplývajú
z popisu pracovnej pozície uvedených v Kartotéke typových pozícií. Máme zaradených veľa
predmetov, ktoré sú zamerané na znalosť základných psychologických a aplikovaných disciplín, nie na
kompetencie. Z tohto pohľadu nám vyplýva potreba aktualizovať profil absolventa, aj študijný plán.
Princíp prístupu podľa kompetencií je spôsob, kedy je vzdelávanie organizované najmä podľa toho,
aké kompetencie majú byť rozvinuté, nie podľa obsahu konkrétneho predmetu. Na zistenie rozdielov
medzi predmetmi sa dajú využiť výstupy z jednotlivých predmetov, tzv. learning outcomes. To je to, čo
má študent vedieť po ukončení predmetu, čo sa nachádza v informačnom liste predmetu, na základe
ktorého sa pripravuje sylabus predmetu. Proces tvorby kompetenčného modelu podľa, ktorého by sa
dalo postupovať znázorňuje schéma (obr.2).

IDENTIFIKÁCIA KOMPETENCIÍ
V PROFILE ABSOLVENTA

1. krok

URČENIE VEDOMOSTÍ, SCHOPNOSTÍ, POSTOJOV
A ZRUČNOSTÍ , KTORÉ ABSOLVENT MÁ VEDIEŤ A VIE ROBIŤ

2. krok

3. krok

PRIRADENIE JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV
KU KOMPETENCIÁM
Obr. 2: Tvorba kompetenčného modelu

Medzinárodné trendy vo vzdelávaní presúvajú orientáciu na učiteľa k orientácii na študenta. Otázka
podoby cieľov a obsahu edukácie sa objavuje, vyvíja v spoločenskom kontexte a kontexte rozvoja
poznania. Na základe toho potom výstupy z učenia jasne vyjadrujú, čo má študent dosiahnuť, ako to
môže preukázať, čo bude schopný predviesť po absolvovaní štúdia. Ďalšia úloha, ktorá nás v najbližšej
budúcnosti čaká, je zamerať sa teda na správnu formuláciu cieľov a výstupov z učenia v jednotlivých
predmetoch, čo nie je úplne jednoduchá záležitosť (Writing and Using Learning Outcomes a Practical
Guide, 2011).
Môžeme si položiť otázku: prečo sú výstupy z učenia také dôležité, prečo máme o nich diskutovať?
Je to preto, lebo je potrebné zmeniť uhol pohľadu na vytváranie študijného programu. Doteraz bol pre
nás rozhodujúci obsah disciplíny. Na základe toho sme sa my učitelia rozhodli, čo bude tvoriť
obsahovú náplň nášho predmetu, vytvorili sme si jeho štruktúru, plán prednášok alebo seminárov,
rozhodli sme sa ako budeme obsah učiť, a podľa obsahu sme hodnotili študentov. Toto by sme mali
zmeniť.
Očakáva sa, že všetci na pozícii vysokoškolských učiteľov opustíme určitý formalizmus, ktorý
v minulosti prevažoval pri formulovaní cieľov a výstupov predmetov, ktoré učíme. Zmena by mala
nastať tak, aby si študenti dnes mohli položiť otázku: Čo a ako budeme schopní robiť, keď
vyštudujeme?, miesto otázky: Čo musíme splniť, aby sme vyštudovali?
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ČASŤ II.
Psychológia v škole: Vyučovanie psychológie a tém osobnostného a
sociálneho rozvoja

74

Psychológia (v) škole. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / L. Sokolová, M. Lemešová & R. Masaryk (eds). - Bratislava:
Univerzita Komenského, 2013. – 258 s. - ISBN 978-80-223-3483-9

VYUČOVANIE PSYCHOLÓGIE S PODPOROU INFORMAČNOKOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
Dominika Kanisová
Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, e-mail:
dominika.kanisova@gmail.com
Grantová podpora: KEGA 021UK-4/2013 Vyučovanie psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho
rozvoja
V príspevku autorka predstaví kvázi-experiment zameraný na efekt výučby psychológie s podporou informačnokomunikačných technológií. Výsledky nepotvrdili štatisticky významný vplyv na vyučovacie výsledky žiakov,
ktoré sme zisťovali didaktickým testom. Na základe analýzy interview so študentmi a študentkami však môžeme
povedať, že používanie technológií vo výučbe psychológie zvyšuje motiváciu k štúdiu a pomáha porozumieť
praktickým aplikáciám psychologických poznatkov a niektorým javom, ktoré je náročné prezentovať
prostredníctvom tradičných metód a materiálov.
Kľúčové slová: vyučovanie psychológie, informačno-komunikačné technológie, kvázi-experiment

1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ VÝSKUMU
Technologická podpora postupne prirodzene preniká do edukačného prostredia. Naprieč školským
systémom – vo všetkých stupňoch škôl a typoch predmetov - sa stretávame s rôznorodým digitálnym
obsahom a on-line podporou. Cieľom tohto príspevku je analyzovať možnosti implementácie
technológií vo vyučovaní predmetu psychológia z pohľadu učiteľa i žiaka. Podľa viacerých
realizovaných prieskumov (Bílková, 2010, Kontrová, 2012, Jendruščáková, 2013) učitelia a učiteľky
psychológie nie sú spokojní s kvalitou dostupných učebníc a ďalších učebných materiálov. Hoci ich pri
výučbe používajú, často kombinujú viaceré učebnice a dopĺňajú ich voľne dostupnými elektronickými
zdrojmi (texty, videá, prezentácie a pod.). Používanie rôznych digitálnych zdrojov môže byť jednou
z ciest, ako doplniť medzery v metodickom zázemí vyučovania psychológie, ktoré podľa respondentov
a respondentiek vyššie citovaných štúdií nie je dostatočné. Technológie a digitálny obsah môžu
priniesť do výučby psychológie nové možnosti, interaktívne materiály a spôsoby rozširovania
vedomostí žiakov v rôznych oblastiach učiva psychológie. Podľa výskumu P. Kontrovej (2012) tvoria
práve elektronické zdroje významnú časť textových materiálov, ktoré učitelia psychológie používajú
pri výučbe.
textové materiály, ktoré používajú učitelia psychológie pri príprave na
vyučovanie a výučbe psychológie
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Obr. 1 Textové materiály, ktoré používajú učitelia psychológie pri príprave na vyučovanie a
výučbe psychológie (n =46) (Kontrová, 2012)
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Ďalšie digitálne zdroje a aplikácie, ktoré učitelia používajú pri vyučovaní psychológie sú najmä
elektronické prezentácie a video ukážky a filmy. Prezentácie používa až 80% učiteľov a učiteliek
v citovanom výskume, video ukážkami obohacuje svoju výučbu 65% vyučujúcich. Online prácu na
počítačoch používajú respondenti a respondentky sporadicky, v počítačovej miestnosti psychológiu
vyučuje príležitostne len 20% opýtaných vyučujúcich (Kontrová, 2012). K najčastejšie používaným
digitálnym prostriedkom výučby patria texty publikované online, elektronické poznámky pre
študentov, online dostupné videá a prezentácie, ktoré si tvoria sami učitelia (Sokolová, 2010). Pre
porovnanie v americkom výskume uvádza používanie multimédií vo výučbe 88% stredoškolských
učiteľov a učiteliek psychológie, pričom najvyššie zastúpenie majú filmy a videoukážky. Až 95%
respondentov, ktorí používajú multimédiá však uvádza, že používajú viac ako jednu metódu
s podporou multimédií (American Psychological Association, 2012).
Kvalitu a efektivitu výučby s podporou technológií ovplyvňujú viaceré činitele: dostupnosť
hardvérového vybavenia v škole, kvalita a dostupnosť vhodných softvérových aplikácií
a v neposlednom rade aj spôsobilosti a skúsenosti vyučujúcich s takýmto typom výučby. M. J. Koehler
a P. Mishra (2009) považujú zavádzanie digitálnych technológií do škôl za komplexný a náročný
proces najmä preto, že digitálne technológie sa svojimi charakteristikami výrazne líšia od tradičných
školských technológií (niekedy nazývaných aj analógové technológie). Kým použitie tradičných
technológií ako je napr. mikroskop alebo spätný projektor je stabilné, transparentné a viac-menej
nemenné, digitálne technológie a softvérové aplikácie podliehajú rýchlym zmenám v čase, možno ich
využiť variabilným spôsobom a princípy ich fungovania často ostávajú pre používateľov utajené. Tieto
vlastnosti sťažujú učiteľom zavádzanie technológií do vyučovacieho procesu. Preto sa v zahraničných
štúdiách kladie stále väčší dôraz na začlenenie znalosti technológií a ich použitia vo výučbe do
konceptu učiteľských kompetencií, napr. vychádzajúc zo Shulmannovej koncepcie pedagogickej
znalosti obsahu (pedagogical content knowledge), ktorý možno doplniť o tretiu – technologickú
dimenziu (pozri obr. 2)

Obr. 2 Komponenty modelu technologicko-pedagogickej znalosti obsahu (Koehler, Mishra,
2009, p. 63, úprava a preklad Kanisová, Sokolová, 2013)
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Mnohí učitelia a učiteľky však absolvovali vysokoškolskú prípravu v tzv. pred-digitálnych časoch
a neboli cielene pripravovaní na vyučovanie s podporou technológií. Y. Zhao a A. F. Kenneth (2003)
prirovnávajú školu s tradične orientovanými učiteľmi k ekosystému, v ktorom digitálne edukačné
inovácie prichádzajúce z externého prostredia pôsobia ako nový exotický druh, ktorý môže existujúci
ekosystém destabilizovať, pôvodný ekosystém môže ostať voči „votrelcovi“ imúnny alebo spoločný
proces variácie a výberu môže ekosystém posilniť. Úspešnosť používania technológií v škole tu závisí
aj od postojov učiteľov k zavádzaniu inovácií. Dalo by sa predpokladať, že mladí učitelia a učiteľky –
tzv. digitálni domorodci, ktorí s technológiami vyrastali (Prensky, 2001) by mali túto úlohu zvládnuť.
Napr. G. E. Kennedy et al (2008) polemizujú o spôsobilostiach digitálnej generácie používať
technológie v edukačnom prostredí. Štúdia N. Leia (2009) naznačuje, že mladí študenti a študentky
učiteľstva majú k zavádzaniu technológií kladné postoje, no nedisponujú dostatočnými spôsobilosťami
a znalosťami k ich aktívnemu používaniu vo výučbe, potrebujú, aby sme im v pregraduálnej prípravy
pomohli „vytvárať zmysluplné prepojenie medzi technológiami a vyučovaním.“ (Lei, 2009, p. 92)
Ponúka sa teda otázka, či efektivitu výučby s podporou technológií determinuje primárne kvalita
technologickej podpory alebo komplexné spôsobilosti učiteľa pre prácu s touto podporu, t.j. jeho
technologicko-pedagogická znalosť obsahu (pozri obr. 2).
Cieľom našej štúdie je analyzovať možnosti implementácie digitálnych technológií do výučby
predmetu psychológia na strednej škole. V našom výskume sme v rámci stredoškolskej výučby
psychológie použili viaceré autentické aj edukačné digitálne zdroje a softvérové aplikácie s cieľom
overiť vplyv takéhoto edukačného prostredia na vzdelávacie výsledky i motiváciu študentov
a študentiek špecificky v predmete psychológia a súčasne sumarizovať nároky, ktoré takáto výučba
kladie na učiteľa psychológie.
2 SKÚSENOSTI S VÝUČBOU PSYCHOLÓGIE BOHATOU NA TECHNOLÓGIE
Overiť efektivitu výučby s podporou technológií je náročné a výsledky takýchto štúdií často
nedávajú jednoznačnú odpoveď na to, aký je komplexný dopad technológií na výučbu (Schacter,
1999). Autor na základe analýzy množstva štúdií uvádza, že študenti a študentky pri výučbe
s podporou technológií spravidla dosahujú lepšie výsledky a majú takéto hodiny radšej, výsledky však
nie sú konzistentné vo všetkých skúmaných oblastiach a úroveň efektivity závisí od mnohých
vedľajších premenných ako napr. edukačné prostredie, vek, osobnosť učiteľa a pod. Preto sme chceli
v rámci nášho výskumného projektu získať reálne skúsenosti s výučbou psychológie s použitím
informačno-komunikačných technológií, overiť, ako takúto výučbu hodnotia študenti a študentky, a či
sa signifikantným spôsobom premietne do vzdelávacích výsledkov.
V priebehu troch mesiacov sme realizovali terénny kvázi-experiment, v ktorom sme
v experimentálnej skupine vyučovali 8 vyučovacích hodín (á 45 min.) psychológie (spolu 4 témy)
s podporou technológií a v paralelnej porovnávacej skupine bez aplikácie technológií. Po prebraní
každej témy sme v oboch skupinách administrovali identický didaktický test a po ukončení
experimentu sme viedli pološtrukturované interview s 11 študentmi a študentkami, ktorí sa zúčastnili
výučby bohatej na technológie a digitálne zdroje v experimentálnej skupine.
a) Podmienky kvázi-experimentu
Kvázi-experiment prebiehal na gymnáziu v dvoch skupinách žiakov posledných ročníkov. Študenti
a študentky si psychológiu vybrali ako jeden z povinne voliteľných seminárov, pričom väčšina z nich sa
pripravovala na maturitnú skúšku. Išlo o prirodzene vytvorené paralelné skupiny. Výskumnú vzorku
tvorilo spolu 33 študentov a študentiek (z toho 6 chlapcov a 27 dievčat). Výučbové témy boli vybrané
z okruhov cieľových požiadaviek a téz k maturitnej skúške. Pri ich výbere bolo pre nás dôležité najmä
to, aby sme pri výučbe mohli využiť veľkú variabilitu rôznych digitálnych materiálov a súčasne, aby
bol výber v súlade s časovo- tematickým plánom a prípravou na maturitnú skúšku. Po dôkladnom
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zvážení sme vybrali témy: Behaviorizmus, Geštaltizmus a zákony vnímania, Inteligencia
a Emocionalita. Výučbu viedli dve vyučujúce, pričom paralelné hodiny s tou istou témou boli odučené
vždy tou istou vyučujúcou, aby sa zvýšila reliabilita testovania a podľa možností sa eliminoval vplyv
vyučovacieho štýlu učiteľky na výsledky.
Výučba v porovnávacej skupine prebiehala v bežnej triede, v experimentálnej skupine v počítačovej
učebni, kde každý žiak sám pracoval pri počítači. Vyučujúca premietala prezentácie, videá a on-line
demonštrácie cez dataprojektor na plátno, vybrané cvičenia a testy probandi vypracovávali
samostatne každý na vlastnom počítači. Obe paralelné vyučovacie hodiny boli pripravené tak, aby boli
zaujímavé a obsahovo vyvážené. Použité didaktické prostriedky sumarizujeme v tab. 1. V oboch
skupinách bol po každej zo štyroch tém administrovaný vedomostný test zameraný na zapamätanie,
porozumenie, aplikáciu, analýzu a zhodnotenie prebraného učiva.
Tab. 1 Didaktické prostriedky použité v experimentálnej a porovnávacej skupine.
Didaktické prostriedky použité
v experimentálnej skupine
(výučba bohatá na technológie):
• Powerpointová prezentácia
• Obrazový materiál
• Online videá (autentické videá z
výskumov, dokumentárne reportáže,
filmové ukážky)
• Online experimenty a demonštrácie
v rámci zahraničného interaktívneho
softvéru pre výučbu psychológie
• Online psychologické cvičenia dostupné
online vo forme java appletov
• Online psychologické testy (orientačný
test inteligencie, test rozoznávania emócií)
• Online didaktické testy (diagnostická časť
vyučovacej hodiny)

Didaktické prostriedky použité
v porovnávacej skupine (bežná
výučba):
• Poznámky na tabuli
• Tlačené obrazové a textové materiály
• Materiál k psychologickým cvičeniam
a experimentom
• Papierová verzia didaktického testu

b) Výsledky kvázi-experimentu
Do porovnania výsledkov vedomostných testov sme zaradili spolu 73 testov (33 testov
v experimentálnej a 40 v porovnávacej skupine). Výsledky testov sú uvádzané vo forme percentuálnej
úspešnosti (max. skóre je 100 bodov). Porovnanie výsledku didaktického testu nepotvrdilo štatisticky
významný rozdiel medzi experimentálnou a porovnávacou skupinou. Možno ho pripísať aj vplyvom,
ktoré nie je možné v rámci takto postaveného experimentu kontrolovať (motivácia študentov pre
výučbu psychológie všeobecne, individuálne osobitosti – pamäť, pozornosť, štýl učenie, záujem o tému
a pod.)
Tab. 2 Porovnanie výsledkov didaktických testov medzi experimentálnou a porovnávacou
skupinou.
Experimentálna
skupina (n=33)
Porovnávacia
skupina (n=40)

priemer

SD

medián

modus

rozptyl

61,97

14,51

60

55

210,47

65,18

16,04

65,5

73

f-test (p)

t-test (p)

0,563538

0,378128

257,28

V druhej časti nášho výskumu sme sa zamerali na to, ako študenti a študentky vnímajú výučbu
psychológie s podporou technológií. V individuálnych interview sme sa venovali otázke celkového
zhodnotenia a prínosu učenia sa s podporu technológií z pohľadu študentov a študentiek psychológie.
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Z odpovedí sme deskriptívne vyvodili kategórie odpovedí, ktoré najlepšie vystihujú širokú paletu
rôznych názorov a postojov k výučbe psychológie bohatej na technológie.
„Čo je iné, to je dobré.“
V odpovediach študentov a študentiek rezonoval pozitívny vzťah k informačno-komunikačným
technológiám v škole. Žiaci zdôrazňovali najmä to, že hoci na počítače sú zvyknutí, ich použitie
v školskom prostredí je pre nich stále niečím novým, zaujímavým a diametrálne odlišným od
tradičného vyučovania v triede.
„Robiť niečo na počítačoch, to je už také normálne v dnešnej dobe.( ...) Ale na našich hodinách my sa
neučíme s počítačmi, takže mi to prišlo zaujímavé.“ (Z5)
„Tie cvičenia mi prišli také kreatívne, konečne niečo iné, vytrhnuté z toho stereotypu.(...) A podľa
mňa to ľudí baví, hocičo, čo je vytrhnuté zo stereotypu.“(Z3)
„Hurá do praxe!“
Ako ďalšie často zdôrazňované pozitívum bola možnosť „vidieť veci v praxi“, najmä javy, s ktorými
sa žiak v bežnom živote nemá príležitosť bežne stretnúť, alebo si ich nevie predstaviť. Taktiež bolo
pre študentov a študentky dôležité, že vyučujúca aktívne prepájala výklad s reálnymi, pre nich
blízkymi témami.
„Keď sme boli na normálnej hodine, tak sme nemali žiadnu šancu to vidieť v praxi.“ (Z3)
„Dosť ma prekvapilo, že sme robili veľa takých praktických vecí na internete.“(Z6)
„To bolo podľa mňa dobré, lebo sme si to mohli vyskúšať.. keď ste nám vysvetľovali ten pokus so psom
tak som veľmi nechápala, ale potom cvičení som, už vedela, že ako to všetko funguje, ako sa ten pes
naučil a aké to má všetko následky.“ (Z7)
„Keď sa zapájam, viac si pamätám.“
V porovnaní s tradičným vyučovaním v triede, kde žiaci väčšinou pasívne počúvajú a nevyvíjajú
takmer žiadnu aktivitu, je výučba s možnosťou samostatne pracovať na počítači príjemným
spestrením. Žiaci tvrdili, že sa niekedy cítili nútení „niečo robiť“ alebo motivovaní aktívne sa zapájať a
vyskúšať si veci každý na vlastnom počítači. Pozitívne hodnotili, že každý z nich mal možnosť niečo
robiť, nie len tí aktívnejší a zhovorčivejší z nich.
„Hlavne si myslím, že keď je k tomu tá príloha, že si to človek môže vyskúšať, tak si to aj lepšie
zapamätá, keď to vidí pred očami a vie ako to je.“ (Z9)
„Viac som si zapamätal... myslím, že to je už len tým, že keď ste prinútený robiť tie aktivity, že sa do
toho aktívne zapájate, tak to má určite väčší efekt, ako keď len pasívne počúvate.“ (M2)
„Naučil som sa tam určite viacej. Nie je to zase nejaká radikálna zmena, ale proste cítim, že niečo si
z tých hodín pamätám. A už len kvôli tomu, že na každej tej hodine, na konci sme si preberali ten test
z celého učiva, takže tam som si to znovu oživil a tým, že som si to aj napísal, tak tým ma to donútilo
rozmýšľať nad tým.“(M1)
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„Zmena je dobrá vec, ale...“
Okrem toho, že technológie „vytrhávajú“ hodinu zo stereotypu, môžu mať aj kontraproduktívny
efekt, kedy žiaka môžu vyrušovať. Striedanie aktivít zabezpečuje udržanie pozornosti, ale na druhej
strane žiaci cítia, že tým, že stále robia niečo iné, sa na nič nedokážu poriadne sústrediť a v konečnom
dôsledku sa niektorí naučia menej ako na tradičnej hodine.
„Nevýhoda oproti hodinám, kde sa iba stále učíme môže byť to, že vlastne keď sa to kombinuje s tým
počítačom, tak to môže byť na jednej strane aj rušivé... že sa neviem až tak sústrediť, lebo vždycky
[učiteľka] niečo hovorí a potom do počítača, potom zase niečo hovorí sa zase do počítača.“ (M2)
„Stále som si neni tými počítačmi taká istá, napríklad či dokážeme toľko učiva prebrať... že možno tej
teórie, ktorú by sme mali ovládať, sa stihne menej.“ (Z1)
„Nemyslím si, že som sa naučila viacej. Nehovorím, že to bolo zlé, ale že by som nejakú úžasnú zmenu
cítila, že wau je to úžasné že sme robili na počítači, to nie.“(Z9)
„Trikrát a dosť!“
Napriek tomu, že žiaci nachádzali na technológiách skôr pozitíva ako negatíva, na otázku, či by
prijali vyučovanie psychológie s podporou informačno-komunikačných technológií na každej hodine
odpovedali negatívne. Uvedomovali si, že devízou technológií vo vyučovaní je ich netradičnosť a tým,
že by boli využívané na každej hodine by sa ich „čaro“ postupne vytratilo.
„Mne sa páči také že raz za čas, tak napríklad že každá druhá, tretia by mohla byť taká
praktickejšia.“ (Z5)
„Možno po čase keby sa takto vyučovalo dlhší čas, tak by bolo možné, že ten žiak by to bral už ako
samozrejmosť a vlastne by mu to zovšednelo. Tým pádom by to malo postupne ten efekt ako učenie
pomocou rozprávania. Ale myslím, že takto keď sa to strieda, keď je slovné učenie a učenie za
počítačmi, myslím, že to má veľmi dobrý účinok.“ (Z1)
„Každá hodina nie, napríklad taká teória, to je lepšie keď sa to vysvetlí , keď sme takto v triede, lebo
tie počítače asi dosť rozptyľujú a tak.“ (Z3)
„A čo interakcia?“
Žiaci v rozhovoroch často spomínali svoje sociálne potreby, na naplňovanie ktorých sa počas hodín
nabitých technológiami dá veľmi ľahko zabudnúť. V prvom rade to bola potreba vyjadriť vlastný
názor, ktorý bude inými rešpektovaný a po druhé potreba robiť nielen individuálne aktivity, každý na
vlastnom počítači ale aj nevyhnutnosť zahrnutia skupinových aktivít v triede, ktoré k výučbe
psychológie neodmysliteľne patria.
„Klasická hodina je fajn, že sa viac rozprávame, je to také kolektívne, ale toto bolo viac o takej
individuálnej práci.“ (M2)
„Určite to je lepšie, keď aj skupinovo robíme.“ (Z8)
„Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť.“
Názory na využívanie PowerPointovej prezentácie na hodine boli takmer u všetkých žiakov
pozitívne. Žiaci sa vďaka nej lepšie orientovali v preberanom učive, ak chceli mohli si písať poznámky,
informácie sa im lepšie pamätali vďaka dvom vstupným kanálom (sluch ale aj zrak). Ďalej
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zdôrazňovali dôležitosť kvality prezentácie (nie veľa textu, vizuálna stránka, dôležitosť obrázkov).
Uvedomovali si ale taktiež, že dobre pripravená prezentácia predstavuje len potenciál pre dobre
odučenú hodinu, že dôležitý je spôsob prednesu nového učiva a kriticky odsúdili jeho „odrapkanie si“
alebo čítanie priamo zo snímok.
„Pre študentov, aj pre mňa teda, je myslím lepšie raz to vidieť ako stokrát počuť, keď to mám pred
sebou.“ (Z7)
„Keď sme si niečo len tak vysvetlili, bolo to také suchšie. Tá prezentácia to tak oživila, bola to taká
záživnejšia hodina.“ (Z3)
„Mám záchytné body a mne sa strašne dobre učí to učivo, keď mi ho niekto rozpráva a aj to vidím
napísané.“ (Z5)
„Mne sa to páčilo, že ste mali tú prezentáciu, že proste to bolo aj prehľadné. Keď som sa stratila tak
som sa pozrela na tú prezentáciu a vedela som, že o čom hovoríte. A proste bola tak dobre spravená,
že tam nebolo strašne veľa textu na jednom slajde.“ (Z1)
„Asi by to nebolo pre nás extra zaujímavé, ak by nám učiteľ len odrapkal učivo a čítal ho
z prezentácie. To by bolo asi úplne rovnaké, ako keď učitelia učia takou formou, že len rýchlo
nadiktovať poznámky.“ (Z2)
„Veľa ale záleží na to výklade učiteľa, či vie aj zaujímavo rozprávať, nám to podať, to je skôr väčšia
časť z toho výkladu ako to či tam je alebo nie je prezentácia... Môže to byť aj všetko, môže to byť
PowerPoint, môže to byť krásne, ale keď vám to vysvetľuje ten učiteľ nudne, tak Vás nezaujme ani tá
prezentácia.“ (M2)
„Nie je test ako test.“
Testovanie vedomostí pomocou on-line testu nie je pre žiakov typické, nespája sa im v pamäti so
žiadnymi stresovými situáciami a možno práve preto je pre niektorých atraktívnejšie. Títo žiaci si
uvedomovali, že je pre nich výhodné, keď vidia na obrazovke len jednu otázku a nie sú naraz zahltení
všetkými a taktiež ocenili okamžitú spätnú väzbu so správnymi odpoveďami.
„Keď som ja pri tom počítači, tak som mala asi menší stres ako keby mi dali papier, lebo to už mám
také zafixované.“ (Z8)
„Je to rýchlejšie, lebo v dnešnej dobe veľa ľudí píše rýchlejšie na počítači ako rukou... je to lepšie aj
preto možno, že celý život píšeme len v škole len na papier.“ (Z7)
„Dobré bolo, že otázky išli postupne, sme sa sústredili len na jednu a k tej predchádzajúcej sme sa
nemohli vrátiť.“ (Z5)
„Keď mám papierový test, tak na to sa menej sústredím, taká deformácia zo školy, že už ma to nebaví
písať, hlavne keď to mám nasúkané všetky otázky na sebe. Lepšie je, keď to mám v počítači po jednej
napríklad.“ (Z9)
Niektorí žiaci však nevideli vo využití on-line testovania žiadnu výhodu alebo v tomto spôsobe
testovania našli skôr nevýhody. Komplikáciami boli pre nich: nemožnosť opraviť si otázku,
skontrolovať celý test, prípadne porovnať si správne odpovede so spolužiakom.
„Podľa mňa keď je to ten istý test len je v inej podobe, tak je to jedno podľa mňa. Alebo lepší je skôr
ten písaní, pretože keď na počítači zle kliknem, už sa nemôžem vrátiť a opraviť to.“ (Z6)
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„Samozrejme, že píšeme viac papierových testov, ale mali sme aj na počítačoch testy a nevidím v tom
žiaden rozdiel. Myslím si, že to bolo aj rovnako objektívne a ešte podľa mňa na počítačoch to bolo
ešte viac, že sme nemohli medzi sebou opisovať, že to bolo také prísnejšie.“ (Z4)
ZÁVER
Nemôžeme konštatovať, že by odpovede študentov a študentiek v interview dali jednoznačnú
odpoveď na otázku efektivity výučby psychológie s podporou informačno-komunikačných technológií
v zmysle lepších vzdelávacích výsledkov. Dospievajúci študenti a študentky si uvedomujú, že samotná
technológia nie je zárukou úspešnej výučby, výber aktivít a prezentačné zručnosti učiteľa sú taktiež
dôležitým aspektom kvality a efektivity vyučovania. V tomto vývinovom období už majú študenti
relatívne stabilné stratégie učenia a napriek tomu, že patria k tzv. „digitálnej generácii“, v školskom
prostredí ešte mnohí uprednostňujú tradičné techniky a postupy (testovanie ceruzka-papier, „ručné“
písanie poznámok a pod.) a aktivizujúce učenie prostredníctvom diskusií, skupinových aktivít a hier,
na ktoré sú v rámci výučby psychológie zvyknutí.
Benefitom výučby psychológie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií je
nepochybne potenciál prezentovať študentom a študentkám prakticky a interaktívne javy, ktoré
tradičnými metódami a prostriedkami učiteľ nemôže prezentovať dostatočne názorne. Práve tento
aspekt najviac ocenili aj naši študenti a študentky. V kognitívnej oblasti tak podľa nášho názoru
použitie technológií facilituje najmä úroveň porozumenia, aplikácie a analýzy, teda podporuje vyššie
kognitívne procesy ako len zapamätávanie. V afektívnej oblasti pôsobí pozitívne na rozvoj motivácie
a aktivizácie študentov a študentiek, prispieva k formovaniu postoja k psychológii ako exaktnej
a súčasne praktickej disciplíne, súčasne však tieto benefity v žiadnom prípade nemôžu kompenzovať
zážitkové a sociálne učenie, ktoré prebieha na hodinách psychológie. V rovine psychomotorickej
prispieva k rozvíjaniu spôsobilosti používať informačno-komunikačné technológie v procese učenia,
pracovať s digitálnymi zdrojmi a vyhodnocovať online cvičenia, testy a experimenty k výučbe
psychológie
„Vhodné používanie informačno-komunikačných technológií môže vyučovanie zdokonaliť, no nevhodné
ho určite zhorší.“
(Jarvis, 2011, p. 111)
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Zameranie psychosociálneho výcviku na stredných školách ponúka študentom a študentkám priestor pre
poznávanie silných a slabých stránok osobnosti, posilnenie sebavedomia, riešenie konfliktov či zvládanie
záťažových situácií. Kľúčovú rolu v tomto procese zohráva učiteľ - vedúci výcviku, jeho kompetencie a
pripravenosť na špecifickosť tréningových situácií v prostredí školy. V príspevku sa venujeme problematike
pripravenosti učiteľov a učiteliek na vedenie psychosociálneho výcviku a výzvam, ktoré tento predmet na
učiteľov kladie. Na základe rozhovorov s učiteľmi ponúkame pohľad „zvnútra“ na konkrétnu podobu tohto
predmetu, metodickú podporu či ťažkosti, s ktorými sa učitelia vyučujúci tento predmet stretávajú.
Kľúčové slová: psychosociálny výcvik, stredná škola, pripravenosť, kompetencie

1

ÚVOD

Psychologické poznatky sprostredkúvané vo viac ako päťdesiatich rôznych predmetoch v mnohých
študijných programoch v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania majú svoje špecifické miesto
a postavenie. V kooperácii s ďalšími predmetmi má ich zameranie umožniť študentom a študentkách
získať všeobecný vzdelanostný základ a zároveň rozvíjať kľúčové kompetencie a zručnosti
umožňujúce vyvážený rozvoj osobnosti na základe ich vlastnej aktivity, sebauvedomenia a spolupráce
nielen v známych situáciách a problémoch, ale aj v nových podmienkach (Hauser, 2008a; Hauser,
2008b; ŠVP – ISCED 3C). Samotní študenti a študentky stredných škôl vnímajú prínos psychologických
disciplín najmä v oblasti sebapoznávania a psychologického myslenia, medziľudskej komunikácie a
vzťahov, ale i pri rozvoji kritického myslenia a praktickej aplikácii psychologických poznatkov
v pracovnej oblasti a pod. (Sokolová, 2013). Jedným z predmetov zameraných práve na praktický
nácvik a rozvoj týchto oblastí je i psychosociálny výcvik alebo tiež používané označenie
psychosociálny tréning či sociálnopsychologický tréning. Predmet bol v Štátnom vzdelávacom
programe ISCED 3A z r. 2008 (Hauser, 2008a) zaradený ako povinný predmet na gymnáziách,
v upravenom vzdelávacom programe sa však už nenachádza (ŠVP - ISCED 3A). Štátny pedagogický
ústav na svojich webových stránkach informuje, že predmet už nie je povinnou súčasťou rámcových
učebných plánov a školy si ho môžu zaradiť do učebného plánu v rámci školského vzdelávacieho
programu. V súčasnosti sa vyskytuje v ponuke niektorých gymnázií a stredných odborných škôl ako
povinne voliteľný alebo výberový predmet. Zatiaľ však nemáme s týmto predmetom mnoho
praktických skúseností a spätné väzby zo škôl ponúkajú len parciálne informácie (Sokolová, 2010).
2

PSYCHOSOCIÁLNY VÝCVIK V SEKUNDÁRNOM VZDELÁVANÍ

Základným poslaním psychosociálneho výcviku/tréningu je rozvíjať emocionálnu (personálnu)
inteligenciu a sociálno-emocionálne kompetencie žiakov a naučiť ich uplatňovať v rodinnom,
partnerskom, manželskom a pracovnom živote (Hauser, 2008a). Zameranie predmetu by malo viesť
študentov a študentky napríklad k rozvíjaniu sociálnych zručností, empatie, k odhadnutiu
emocionálneho stavu a spôsobov reagovania druhého človeka, k hlbšiemu sebapoznávaniu a pod.
Podľa J. Kožnara (1992) môže mať práve tento typ predmetu priame dôsledky na žiaduce zmeny
sociálneho správania. Praktické nácviky v bezpečnom prostredí výcvikovej skupiny umožňujú
84

Psychológia (v) škole. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / L. Sokolová, M. Lemešová & R. Masaryk (eds). - Bratislava:
Univerzita Komenského, 2013. – 258 s. - ISBN 978-80-223-3483-9

experimentovať s rôznymi formami vlastného správania a reakcií. To pomáha rozšíriť zásobu
doterajších možných odpovedí na správanie iných, zistiť viac o svojich vlastných charakteristikách
a súčasne ich optimalizovať, prípadne si osvojiť mnohé ďalšie žiaduce sociálne prvky správania
a reagovania. Rôzne verzie výcviku so sociálno-psychologickým zameraním sa používajú na
zintenzívnenie vzdelávacieho procesu, na osvojenie a ďalší rozvoj kľúčových životných zručností,
ktoré sú nevyhnutné pre efektívnu interakciu s inými a zvládanie každodenných situácií.
Predpokladom takejto efektívnej interakcie s inými je v prvom rade poznanie seba samého.
Rozhodne však ide z pozície toho, kto predmet vedie, o neľahko naplniteľné ciele. Možnými
vedúcimi psychosociálnych výcvikov v prostredí stredných škôl sú školskí psychológovia, externí
odborní zamestnanci Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ale aj
kvalifikovaní učitelia psychológie. Počet absolventov štúdia učiteľstva psychológie postačuje na
pokrytie aktuálnej potreby zo strany škôl. Vyučovanie psychosociálneho výcviku rovnako ako i iných
psychologických disciplín však zabezpečujú i učitelia iných učiteľských aprobácií (Lemešová, Sokolová,
2012). U všetkých, no obzvlášť u kvalifikovaných učiteľov a učiteliek psychológie, však vyvstáva
otázka, nakoľko sú vyškolení na realizáciu tohto typu predmetu a nakoľko zodpovedá obsah
pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov psychológie reálnym potrebám praxe.
V súčasnosti realizujú pregraduálnu prípravu pre učiteľstvo psychológie tri pedagogické fakulty,
a to Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre. Vzhľadom na nedostupnosť detailnejších informácií týkajúcich sa obsahu
a zloženia predmetov študijného programu v Nitre, pokúsime sa na nasledujúcich riadkoch analyzovať
obsah prípravy z pohľadu vedenia psychosociálneho výcviku na zvyšných dvoch pedagogických
fakultách - v Bratislave a Banskej Bystrici. Ako ukazuje Tabuľka 1, na oboch fakultách sú zastúpené
v pregraduálnej príprave budúcich učiteľov a učiteliek psychológie predmety didaktického i
výcvikového charakteru. Pokiaľ ide o ich rozsah, je didaktická i výcviková zložka prípravy bohatšia na
PdF UMB. Didaktika psychológie je zaradená už v bakalárskom stupni štúdia a pokračuje v stupni
magisterskom. Ponuka výcvikových predmetov je taktiež širšia. Treba si však uvedomiť, že závisí na
voľbe a preferenciách študentov a študentiek, či si zvolia z povinne voliteľných predmetov ďalšie dva
sociálno-psychologické tréningy alebo ani jeden.

Tab. 1 Zastúpenie didaktických a výcvikových predmetov v rámci učiteľstva psychológie
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Na PdF UK sú oba (na bakalárskom i na magisterskom stupni štúdia) povinné, takže každý zo
študentov musí absolvovať oba. Z obsahovej analýzy výcvikových predmetov oboch fakúlt vyplýva, že
sa zameriavajú u študentov a študentiek na rozvíjanie a tréning konkrétnych špecifických sociálnych
zručností (komunikácia, sociálna percepcia, asertivita, sebapoznávanie a i.) či na získanie tých
sociálnych kompetencií, ktoré sú dôležité pre profesiu učiteľa. Majú teda najmä zážitkový a rozvíjajúci
charakter. Ani jeden z nich sa nevenuje príprave na vedenie tejto formy výučby, teda na organizáciu
a metodiku psychosociálnych výcvikov. V rámci didaktických predmetov je síce na oboch fakultách
venovaná pozornosť aj zážitkovému učeniu a jeho metódam či psychosociálnemu výcviku ako jednej
z foriem vyučovania psychológie v sekundárnom vzdelávaní, rozsah a zastúpenie týchto informácií
v didaktických predmetoch sa javí ako nedostatočné.
3

PRIPRAVENOSŤ NA VEDENIE PSYCHOSOCIÁLNEHO VÝCVIKU

Aj na základe výsledkov predchádzajúcej analýzy nás zaujímalo, ako vnímali a vnímajú svoju
pripravenosť na vedenie psychosociálneho výcviku v prostredí školy učitelia a učiteľky pôsobiaci
v praxi ale i študenti a študentky končiaci pregraduálnu prípravu učiteľstva psychológie. V roku 2013
sme realizovali v rámci zberu dát pre diplomovú prácu (Zimenová, 2013) pološtrukturované
rozhovory. Pre účely tohto príspevku sme uskutočnili sekundárnu kvalitatívnu analýzu piatich
rozhovorov s učiteľmi a učiteľkami. V texte na niektorých miestach dokumentujeme výsledky
doslovnými citáciami účastníkov, ktoré sú označené kódmi. Prehľad kódov a informácie o jednotlivých
účastníkoch výskumu ponúka Tabuľka č. 2. Ako sme uviedli už vyššie, nie je pravidlom, že
psychologicky zamerané predmety vyučujú učitelia učiteľky psychológie, i keď je ich dostatok.
Zloženie účastníkov a účastníčok nášho výskumu to tiež potvrdzuje. Ich dosiahnuté vzdelanie sa
rôznilo. Len jedna z piatich zúčastnených osôb vyštudovala učiteľstvo psychológie, ďalšie tri boli síce
absolventmi učiteľstva, no s inou aprobáciou (náboženská výchova, pedagogika, biológia, hudobná
výchova, etická výchova), posledná osoba vyštudovala jednoodborovú psychológiu na filozofickej
fakulte.
Kód

Pohlavie

Vek

Počet rokov
učiteľskej praxe

Počet rokov vedenia
výcvikov

Typ školy

Kraj

U1/2013

žena

47

6

2

GYM2, 8GYM

Trenčiansky

U2/2013

žena

52

28

5

GYM, 8GYM

Bratislavský

U3/2013

žena

43

22

12

SOŠ

Nitriansky

U4/2013

muž

59

33

5

SOŠ

Bratislavský

U5/2013

žena

36

13

2

SOŠ

Bratislavský

Tab. 2 Charakteristiky účastníkov výskumu
Cesty, ktoré viedli nami oslovených učiteľov a učiteľky k vyučovaniu psychosociálneho výcviku, sa
rôznili. Niektorým bol predmet automaticky pridelení na základe dosiahnutej kvalifikácie (absolventi
jednoodborového štúdia psychológie, učiteľstva psychológie). Pre zaradenie predmetu do rozvrhu
u ostatných zohrávala svoju rolu príbuznosť ich aprobácie s psychológiou (pedagogika, etická
výchova) či výcvikové zameranie daného učiteľa či učiteľky v rámci ďalšieho vzdelávania
(psychoterapeutický výcvik). I keď má každý z učiteľov a učiteliek za sebou istú učiteľskú prax
a nemožno ich rozhodne považovať v tejto oblasti za začiatočníkov, každý z nich v rozhovore
zdôrazňoval nedostatočnú pripravenosť na vedenie výcviku. Predmet vnímali ako veľkú neznámu
2

Vysvetlenie skratiek použitých v Tab. 2: GYM – gymnázium, GYM8 – osemročné gymnáziu, SOŠ – stredná odborná
škola
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a novú skúsenosť v ich učiteľskej praxi, ktorej boli vo svojej škole vystavení: „...absolútne bez prípravy,
tu máš a učíš“ U3/2013. Učitelia zvýrazňovali najmä dva aspekty spojené s vyučovaním
psychosociálneho výcviku. V prvom rade hovorili o jeho odlišnom charaktere v porovnaní s inými,
najmä akademickými predmetmi zameranými na odovzdávanie vedomostí a poznatkov. V priebehu
výcviku sa mení dynamika skupiny a jej rozdelenie, klasický transmisívny prenos informácií z učiteľa
na žiaka ustupuje interaktívnemu prístupu, učiteľ stráca svoje postavenie odborníka a stáva sa skôr
partnerom, facilitátorom a diagnostikom. Zmena vlastnej úlohy a postavenia v školskej triede môže
vyvolávať v niektorých učiteľoch obavy: „Ja chápem, že to pre niektorých môže byť veľmi ťažké až
nebezpečné“ U3/2013. Odlišnosť psychosociálneho výcviku je však badateľná i v iných oblastiach.
Všetci učitelia zdôrazňovali dôležitosť samoštúdia, iniciatívy spojenej s ďalším vzdelávaním,
vytváraním vlastných metodických materiálov a ich overovaním a neustálym hľadaním nových ciest
v priebehu realizácie vyučovania: „A potom takým tým samovzdelávaním som sa nejako snažila získať
vyšší stupeň istoty v tom, čo robím“ U2/2013. Ak tento rozmer v práci učiteľa psychosociálneho výcviku
podľa názoru nami opýtaných učiteľov chýba, podceňuje hodnotu a možnosti predmetu a jeho
realizácia je nekvalitná: „Ale to SPV, aby bolo kvalitne odvedené, tak sa na to treba pripraviť. Lebo aj keď
učíte psychológiu, tak na to SPV treba mať odbornú prípravu“ U4/2013.
Druhým aspektom, ktorý učitelia v rozhovoroch uvádzali, je náročnosť psychosociálneho
výcviku. I keď každý z nich zažil na vlastnej koži nejaký typ výcviku či tréningových situácií, pri úlohe
viesť výcvik často zisťovali, že do prostredia strednej školy je ich skúsenosť neprenositeľná či
jednoducho kvôli chýbajúcemu priestoru, času a pod. nezrealizovateľná: „Nedá sa to robiť tým
spôsobom ako som to zažila ja“ U1/2013. Náročnosť predmetu spočíva i v časovej záťaži kladenej na
vedúceho výcviku už v procese jeho prípravy, neskôr v organizácii výcviku v prostredí školy,
psychickej záťaži pri realizácii výcviku vyžadujúceho vytvorenie pozitívnej atmosféry v školskej triede,
motivovanie žiakov k činnosti, zvládanie problémových situácii, flexibilný prístup v momentoch, keď
príprava nefunguje podľa našich očakávaní (lebo každá trieda je iná) a pod. Na rozdiel od iných
predmetov sa s postupujúcimi rokmi realizácie výcvikov síce podľa slov učiteľov pripravenosť
stupňuje, no vzhľadom na neustále zmeny tých, s ktorými pracujú, je práca v každej školskej triede iná,
premenlivá a učiteľ na ňu musí pružne reagovať. Spätná väzba prichádza okamžite a bezprostredne a
jej dôsledky na správanie jednotlivca vidieť priamo: „Takže to bola pre mňa veľká výzva, a je to pre mňa
vždy niečo nové“ U2/2013. V tejto súvislosti viacerí učitelia spomenuli potrebu ďalšieho vzdelávania
špecificky šitú na mieru ich potrebám a zameranú na rozvoj tých kompetencií, ktoré sú v práci učiteľa
ako vedúceho psychosociálneho výcviku v sekundárnom vzdelávaní iné ako u učiteľov akademických
predmetov (Lemešová, Sokolová, 2012).
4

ZÁVER

Prezentované výskumné zistenia poukazujú na nedostatky spojené s vedením psychosociálneho
výcviku v stredoškolskom prostredí. Bezpochyby boli ťažkosti, ktoré vyplynuli z rozhovorov s učiteľmi
a učiteľkami nášho výskumu, i medzi príčinami pre vyňatie psychosociálneho výcviku zo štátneho
vzdelávacieho programu ako povinného predmetu v štvrtom roku štúdia na gymnáziách. Chýba
jednotné vymedzenie obsahu predmetu, metodická podpora je nedostatočná či úplne absentuje,
podobne ako i možnosti ďalšieho vzdelávania v tejto oblasti pre tých, ktorí pôsobia v praxi.
S absenciou predmetov pripravujúcich budúcich učiteľov a učiteľky psychológie na vedenie
psychosociálneho výcviku ako i nedostatočným zastúpením výcvikových foriem vzdelávania sa
stretávame ale i v ich pregraduálnej príprave (Hamranová, 2005). Je to zarážajúce najmä ak si
predstavíme, aký potenciál a význam pre fungovanie v škole ale i v bežnom živote predmet má. Mnohé
z kompetencií potrebných pre efektívnu realizáciu psychosociálnych výcvikov možno podľa Kožnara
(1992) získať a rozvíjať učením, skúsenosťou a vlastným výcvikom. Vedúci tohto typu výcviku by mal
podľa väčšiny teoretikov a praktikov úspešne absolvovať vlastný výcvik, mať možnosť pracovať vo
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funkcii ko-trenéra a pracovať pod ďalším supervíznym vedením. To považujú V. Labáth a J. Smik
(1991) za nevyhnutné najmä z toho dôvodu, že vedúci skupiny má viac alebo menej výrazný vplyv na
vývin a individuálny rozvoj členov skupiny a mal by preto neustále reflektovať svoje fungovanie. Na
spomínané ťažkosti preto treba reagovať rozšírením didakticky a výcvikovo zameraných predmetov
v pregraduálnej príprave učiteľov psychológie, vytvorením metodických materiálov a príležitostí na
ďalšie vzdelávanie či supervízie pre učiteľov, ktorí už predmet v praxi zabezpečujú.
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rozvoja
Príspevok prináša hlavné zistenia z práce trénerky v oblasti rodovej rovnosti a rodovo citlivej výchovy.
Zameriava sa na možnosti, výzvy a prínos rodového scitlivovania študentiek/študentov vysokej školy ako aj
učiteliek/učiteľov. Autorka sa v príspevku zameria aj na úskalia a bariéry, s ktorými sa stretáva pri vedení
tréningov s rodovou problematikou a prináša možnosti, ako ich eliminovať.
Kľúčové slová: rod, rodová rovnosť, rodové stereotypy, rodovo citlivá výchova, tréning

1

ÚVOD

V súčasnosti sme na Slovensku svedkami zostrovania rétoriky a zvyšovania frekvencie útokov voči
rodovej rovnosti označovanej za tzv. „gender ideológiu“ zo strany radikálnych náboženských skupín,
ktoré nie sú prejavom otvoreného dialógu vedeného s cieľom zvýšenia miery vzájomného pochopenia
a približovania sa v témach spoločných a podobných, ale práve naopak zvyšujú napätie, nepochopenie,
šíria strach, neistotu a obavy zo všetkého čo „zaváňa“ rodovou problematikou. Počas môjho pôsobenia
na vysokej škole, kde mám možnosť viesť tréningy zamerané na rodovú rovnosť vo vzdelávaní v rámci
kurzov Úvod do rodových štúdií a Rodovo citlivá výchova, sa stretávam s podobným odporom časti
študentiek a študentov, ktorí/é sa búria voči všetkému, čo narušuje ich predstavu o nemennom,
(rozumej prirodzene danom) stave našej spoločnosti, rodových vzťahoch, rodových rolách, či
identitách. V priebehu tréningového cyklu zameraného na rodové scitlivovanie študentiek a študentov
sa ich postoj k rodovej problematike mení s tým, ako prenikajú hlbšie do danej problematiky a učia sa
kriticky myslieť. Odhodiť zaužívané barličky – tradičné predstavy o rodových rolách, ženskosti
a mužskosti v našej spoločnosti - je pre mnohých ťažké a prináša študentkám a študentom problémy v
ich osobných životoch, kde sú denne konfrontovaní s rodovou nerovnosťou, či rodovými stereotypmi v
rodine, medzi vrstovníkmi, alebo vo verejnom priestore v reklame a médiách. Z mojej skúsenosti
môžem konštatovať, že je jednoduchšie meniť postoje a predstavy o rodovom poriadku na
individuálnej úrovni, než napríklad na symbolickej, či organizačnej. Zmeny smerujúce k rodovej
rovnosti však musia prebiehať nevyhnutne so zmenou organizácií, inštitúcií a aj symbolickej roviny
rodu. Je možné zmeniť školu ako organizáciu na rodovo rovnú, kde budú mať tak dievčatá ako aj
chlapci rovnakú možnosť rozvíjať a zlepšovať svoje životy? Je možné meniť symbolický priestor školy
tak, aby sme v ňom eliminovali rodové stereotypy?
2

RODOVÁ ROVNOSŤ A VZDELÁVANIE

Škola ako vzdelávacia inštitúcia ponúkajú jednotlivcom možnosť zlepšiť ich životy. Vzdelanie je
formou sociálneho a kultúrneho kapitálu, ktorý môže byť pretransformovaný na ekonomický kapitál
na pracovnom trhu (Bourdieu, 2000). Avšak získavanie kvalifikácie môže byť dvojsečná zbraň. Ak je
vzdelanie nerovnomerne distribuované, môže prehĺbiť priepasť medzi tými, ktorí sú už zvýhodnení
a medzi tými občanmi, ktorí sú znevýhodnení, alebo marginalizovaní. Vzdelanie tak môže niektorých
posilniť, ale aj poskytnúť navonok neutrálny prostriedok pre sociálne vyčlenenie niektorých skupín
obyvateľstva. Distribúcia vzdelania má teda dôležitý význam pre tie skupiny v spoločnosti ako

89

Psychológia (v) škole. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / L. Sokolová, M. Lemešová & R. Masaryk (eds). - Bratislava:
Univerzita Komenského, 2013. – 258 s. - ISBN 978-80-223-3483-9

napríklad ženy, ktoré stále potrebujú zlepšovať prístup k tomu, na čo majú občianske právo a nárok
podľa zákona v modernej spoločnosti. To však nie je možné v prostredí školy, ktorá je sama
rodovo nerovná a prostredníctvom učiteliek a učiteľov, ktoré/í nie sú rodovo citlivé/í.
Prvoradou úlohu pri presadzovaní princípov rodovej rovnosti v rámci výchovy k demokratickému
občianstvu je meniť školu na rodovo rovnú inštitúciu s učiteľkami a učiteľmi, ktoré/í sú rodovo
citlivé/í a prispievajú tak svojou prácou k zabezpečovaniu rovnosti príležitostí vo vzdelávaní.
Rodové stereotypy prenikajú až do symbolickej úrovne rodu, tzv. rodového symbolizmu. Znamená
prisudzovanie mužskosti a ženskosti javom, ktoré s pohlavnými rozdielmi nijakým spôsobom
nesúvisia. Prisúdenie „mužskej“ alebo „ženskej“ konotácie nesie so sebou hodnotiace, hierarchické
stanovisko a vytvára dojem všeobecnej dichotomickej štruktúry spoločnosti.
Priraďovanie „ženskosti“ a „mužskosti“ predmetom, vlastnostiam

Zdroj: Učebnica Občianskej výchovy pre 7. ročník
Rodové stereotypné delenie sa netýka iba hračiek, s ktorými sa deti dostávajú do kontaktu počas
svojej socializácie, ale napríklad aj predmetov v školskom prostredí. Z výskumov, ktoré boli
uskutočnené v Českej republike vyplýva, že učiteľky a učitelia predpokladajú, že chlapci sú a priori
schopnejší ako dievčatá v matematike a technických predmetoch, dievčatá naopak v predmetoch
jazykových a vzťahovo orientovaných (Smetáčková, 2007). Ak je nejaký predmet všeobecne prijímaný
ako vhodný skôr pre chlapcov (dievčatá), môžu mať dievčatá (chlapci) obavu, že keby v tomto
predmete vynikali, spochybnili by tým svoju rodovú identitu (Smetáčková, 2007). Dievčatá by sa tak
vynikajúcimi výsledkami v matematike mohli stať menej atraktívnymi pre chlapcov, a vynikajúce
výsledky chlapcov v literatúre a prednese, môžu pre nich znamenať „riziko“ označenia homosexuál
(Kimmel, 2008). Často zároveň vidíme, že chlapci svoje horšie výsledky v škole akceptujú, považujú ich
za dostatočné, vzhľadom k nárokom svojho okolia. K rozdielnym výkonom v matematike môže
prispievať aj fakt, že matematika a s ňou spojené činnosti sa zameriavajú skôr na mužský svet ako na
ženský. Slovné matematické3 úlohy bývajú formulované terminológiou, ktorá sa vzťahuje k oblastiam,
ktoré sú považované za tradične mužské: automobilizmus, technika, dobrodružstvo, násilie (Crawford,
1990; Rosser, 1989; podľa Curran – Renzetti, 2003). Svoju úlohu tiež môže zohrávať to, v akej miere sa
dievčatá a chlapci v svojom živote s matematikou stretávajú, alebo interakcia s učiteľmi matematiky,
prípadne podpora rodičov. Učiteľky/učitelia, rodičia a príbuzní detí môžu vyjadrovať postoje, ktoré
dievčatá odrádzajú od štúdia technických odborov a chlapcov od štúdia odborom, ktoré sú považované
za „ženské“. Výskum medzi študentkami a študentmi druhého a piateho ročníka dvoch technických
fakúlt v Bratislave (FEI STU a FMFI UK) v roku 2008 (Sedová, 2008) mapoval etapu rozhodovania
o vysokoškolskom štúdiu. Zo záverov ich výskumu vyplýva, že okolie prehovára na technické odbory
častejšie chlapcov. Od štúdia na technických fakultách sú oveľa častejšie odhovárané dievčatá ako
chlapci – takmer 40 % dotazovaných študentiek uviedlo, že ich niekto z blízkeho okolia od štúdia
3

Podobné výsledky uvádza aj rodová analýza českého maturitného odboru Občiansky a spoločenskovedný základ
(Smetáčková, Mičienka, Rubánková, 2002)
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odhováral, na rozdiel od 17 % chlapcov. Argumenty uvádzané proti štúdiu dievčat na technike či
informatike vykazovali rodové stereotypy: technické smery štúdia sú len pre mužov a príchod dievčat
do takéhoto prostredia je motivovaný túžbou po mužskom kolektíve, kde sa zvyšuje šanca na vydaj
(Sedová, 2008). Je teda oprávnená obava, že v praxi môže rodovo citlivá perspektíva v oblasti
kariérového poradenstva chýbať. Je pravdepodobné, že v praxi dochádza k situáciám, kedy sú dievčatá
a chlapci konfrontované/í s rodovými predsudkami, ktoré sa týkajú budúcej voľby povolania.
Očakávané vlastnosti a z toho vyplývajúce hodnotenie žiačok a žiakov
Ak učiteľky/učitelia považujú niektoré ľudské vlastnosti ako typicky „ženské“ a „mužské“, má to
vplyv aj na hodnotenie konkrétnych žiakov a žiačok v triede. Pokiaľ sa od dievčat očakáva, že budú
starostlivé, empatické a trpezlivé, potom správanie, ktoré interpretujeme ako nestarostlivé,
neempatické a netrpezlivé, vnímame ako vybočujúce z normy a získava tak negatívne hodnotenie. Na
základe toho potom volíme svoje vlastné jednanie voči žiačkam/žiakom, ktoré môže byť buď
podporujúce, alebo naopak inhibujúce až znevažujúce (Smetáčková, 2007). Ukazuje sa, že hoci učiteľky
a učitelia hovoria o vlastnom prístupe k dievčatám a chlapcom ako o rodovo rovnom, nestereotypnom,
pozorovaním vyučovania sa zistilo, že ich prístup je rodovo špecifický (Kaščák, Filagová, 2008).
Jazyk
Pri oslovovaní triedy používajú učiteľky a učitelia nadmerne generické maskulínum. Hoci sa zdá, že
jeho používanie je neutrálne, výskumy naznačujú opak (Curran – Renzetti, 2003; Valdrová, 2006).
Používanie generického maskulína, ktoré má teoreticky zahŕňať tak dievčatá ako aj chlapcov, však
naznačuje, čo je v školskom prostredí považované za normu. Dievčatá môžu cítiť, že sa na ne zabúda.
Ich symbolická neviditeľnosť v jazyku pri oslovovaní, v učebniciach alebo školských dokumentoch
prispieva k ich exklúzii, a k nižšej identifikácii dievčat so školským prostredím (Jarkovská, 2007).
Generické maskulínum zneviditeľňuje ženský spoločenský prínos a podáva obraz sveta, v ktorom
prestíž a verejný priestor patrí mužom (Valdrová, 2006). Dievčatá si teda v škole zvykajú na to, že
v jazyku sú zahrnuté pod mužským tvarom, čo symbolicky môže znamenať, že sú menej dôležité ako
muži. Ženy často preferujú označenie samých seba v mužskom rode (psychológ, pedagóg,...), pretože to
prináša pocit väčšieho uznania (Valdrová, 2006). Zároveň tým však používajú jazyk k legitimizácii
nerovného spoločenského usporiadania. Rodovo citlivý jazyk a rodovo korektné vyjadrovanie by malo
byť súčasťou tak výchovy a vzdelávania ako aj rodových tréningov.
Postoje k rodovým rolám
Na Slovensku ešte stále pretrvávajú tradičné predstavy o rodových rolách v rodine, ktoré sú rodovo
stereotypné (bližšie pozri Bosá, Minarovičová, 2006; Bútorová a kol., 2008). Na dosiahnutie rodovej
rovnosti vo verejnej ako aj súkromnej sfére je nutná redefinícia oboch sfér, ktorá však musí ísť ruka
v ruke s elimináciou rodových stereotypov vo vzťahu k rodovým rolám. Konvenčné myslenie totiž
tradične umiestňuje ženy do súkromnej sféry a robí ich zodpovednými za chod domácnosti
a starostlivosť o deti. Mužov naopak vidí vo sfére verejnej ako živiteľov rodiny. Takéto umelé
rozdelenie na verejnú a súkromnú sféru, ktoré je spolu s rodovými rolami definované na základe
rodových stereotypov, vedie k rodovej nerovnosti v spoločnosti.
Možnosti vzdelávania v oblasti rodovej rovnosti v škole
Aby sa eliminovali rodové predsudky v interakcii medzi učiteľmi/kami a študentmi/kami, boli
vytvorené a zavedené do praxe vzdelávacie tréningové programy zamerané na rodovú rovnosť . Na
Slovensku pre učiteľky a učiteľov ich ponúkajú mimovládne organizácie: Aspekt, Centrum rodových
štúdií, EsFem, Občan, demokracia a zodpovednosť:
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Aspekt svojou činnosťou prispieva k popularizácii a rozširovaniu širokého spektra tém súvisiacich
s problematikou ľudských práv žien, feministického hnutia, feministickej teórie a kultúry. Podporuje
problematiku rodovo citlivej výchovy a feministickej pedagogiky hlavne vydávaním publikácii. Medzi
najdôležitejšie v tejto oblasti patrí monotematické číslo časopisu Aspekt venované rodovej socializácii
a výchove, edícia publikácie Ružový a modrý svet: rodové stereotypy a ich dôsledky, určenej hlavne
pedagogickej verejnosti. Overovanie princípov feministickej a rodovo citlivej pedagogiky Aspekt
realizoval v pilotnom projekte „ruzovyamodrysvet.sk“. (www.aspekt.sk, www.ruzovyamodrysvet.sk)
Centrum rodových štúdií pri FF UK v Bratislave patrí medzi prvé organizácie na Slovensku, ktoré
začali systematicky pracovať so študentmi a študentkami s ohľadom na princípy rodovo citlivej
výchovy. Centrum ponúka viacero kurzov na rodovú problematiku nielen pre VŠ študentky
a študentov, ale tiež semináre pre stredoškolských učiteľov a učiteľky zamerané na rodové aspekty
pedagogickej práce. Prostredníctvom celouniverzitného kurzu Úvod do rodových štúdií plní
nezastupiteľnú úlohu vo výchove budúcich učiteľov a učiteliek, ale aj iných profesionálov
a profesionálok. Členky Centra sú zároveň vysokoškolskými pedagogičkami a vo svojej práci uplatňujú
zásady rodovo citlivej výchovy. Realizovali výskum zameraný na situáciu žien – vedkýň v prostredí
vysokých škôl (Kiczková et al., 2009) a je vedúcou organizáciou v projekte „Vytvorenie koncepcie
vzdelávania v oblasti rovnosti príležitosti na základe Gender mainstreamingu“.
(http://genderstudies.fphil.uniba.sk)
EsFem je prvou organizáciou na Slovensku realizujúcou systematickú pravidelnú prácu zameranú na
presadzovanie rodovo citlivej výchovy na stredných školách. Prostredníctvom spolupráce s učiteľkami
a učiteľmi ponúka dlhodobý projekt „Model rodovo citlivej výchovy“, ktorý predstavuje jednu
z ťažiskových aktivít organizácie. Model rodovo citlivej výchovy je cyklus workshopov pre učiteľov a
učiteľky stredných škôl a iných pedagogických pracovníkov a pracovníčky zameraný na možnosti
rodovo citlivej výchovy v ich práci. Okrem teoretickej prípravy ponúka aj precvičovanie konkrétnych
aktivít využiteľných pri práci s deťmi na hodinách. EsFem v rámci tohto projektu realizuje aj semináre
pre stredoškolákov a stredoškoláčky zamerané na prevenciu rodovo podmieneného násilia v párových
vzťahoch prostredníctvom eliminácie rodových stereotypov4. V spolupráci s MC v Prešove vydali
metodický list rodovo citlivej výchovy ako prevencie násilia páchaného na ženách. EsFem sa venuje aj
výskumu v oblasti rodovej rovnosti na školách a ponúka poradenstvo a konzultácie ako súčasť svojich
vzdelávacích aktivít. V rámci projektu Centrum pre rodovú edukáciu (CREdu) otvorilo o.z. EsFem v roku
2009 feministickú knižnicu v Prešove. (www.esfem.sk)
Občan, demokracia a zodpovednosť v rámci svojich aktivít venovaných vzdelávaniu verejnosti
v oblasti ľudských práv a podpory demokratického občianstva realizuje vzdelávacie aktivity pre
učiteľky a učiteľov, školy, metodicko-pedagogické centrá a ďalšie organizácie. Na svojich webových
stránkach ponúkajú akreditované vzdelávacie kurzy. Téma rodovej rovnosti je ich súčasťou.
V spolupráci s ostatnými feministickými organizáciami, predovšetkým s Aspektom sa podieľajú aj na
tvorbe metodických materiálov a informačných publikácií. (www.oad.sk, www.ruzovyamodrysvet.sk)

Práca o. z. EsFem s deťmi a mladými ľuďmi bola v roku 2000 na IF Rady Európy v Bratislave zaradená medzi
záverečné odporúčania pre národné vlády ako vhodný spôsob práce zameranej na elimináciu rodových
stereotypov. V rámci twiningového projektu MPSVR SR vydalo v roku 2006 „Príručku dobrých skúseností
v oblasti rodovej rovnosti na Slovensku“. Projekt Model rodovo citlivej výchovy chlapcov (EsFem) je tu zaradený
ako vhodný spôsob eliminácie rodových stereotypov.
4
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Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že učitelia/ľky, ktorí/é prejdú vzdelávacím programom zameraným
na rodovú rovnosť, sú citlivejší k otázkam rodových očakávaní. Je tu oveľa väčšia pravdepodobnosť, že
budú vytvárať vzory rodovo citlivejších vzťahov v interakcii so žiakmi/žiačkami (Coffey a Delamont,
2000; Sedlák Vendelová, 2008). Odborníčky tiež poukazujú na fakt, že takýto kurz nemôže byť iba pár
hodinovým „nalievaním“ informácií do učiteliek a učiteľov. Je nevyhnutné venovať veľký priestor
práve rodovému scitlivovaniu učiteliek a učiteľov a následne vzdelávaniu v oblasti rodovej rovnosti.
Kurzy musia prebiehať aj zážitkovou formou, nielen formou prednášok.
3

RODOVO CITLIVÁ VÝCHOVA

Slovenská republika sa zaviazala v Dohovore o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
(CEDAW5), že prijme príslušné opatrenia, ktoré budú viesť k odstráneniu rodových stereotypov aj zo
vzdelávania, či už prostredníctvom revízie učebníc a školských programov alebo prispôsobením
vyučovacích metód. Rodové stereotypy majú negatívny vplyv v interakcii učiteľov/liek so
žiakmi/čkami. Učitelia a učiteľky by mali byť pripravené/í reflektovať rodovú dimenziu vzdelávania,
ktorá má za následok nerovné príležitosti pre dievčatá a chlapcov nielen vo vzdelávaní, ale neskôr aj
na trhu práce a v občianskom živote.
Rodovo citlivá výchova vyžaduje od učiteľov/liek individuálny prístup k žiakom/čkam, ktorý nie je
vedome (alebo nevedome) ovplyvnený predsudkami voči chlapcom, či dievčatám. Vychádza zo
špecifických potrieb dievčat a chlapcov, ktoré sú dôsledkom nerovného spoločenského statusu mužov
a žien, vyplývajúceho z rozdielnej socializácie. Rodovo citlivá výchova predchádza škodlivému vplyvu
rodových stereotypov a/alebo smeruje k čo najdôslednejšej eliminácii tohto vplyvu, ktoré fixované
rodové stereotypy spôsobujú (Bosá, Minarovičová, 2006). Rodovo citlivým správaním môžeme
rozvíjať emancipačný potenciál dievčat aj chlapcov a podporiť ich schopnosť kritického myslenia
a kritického vnímania (Egger, 2000, s. 127).
Medzi základné princípy rovnosti príležitostí vo výchove patrí rovnaký prístup k pomôckam,
počítačom, ihriskám a predmetom/kurzom pre dievčatá aj chlapcov. Zo školských poriadkov škôl sa
musia odstrániť všetky diskriminujúce pravidlá založené na rodových stereotypoch, napríklad
pravidlá týkajúce sa dĺžky vlasov alebo obliekania, ktoré sú často smerované podľa toho, či sú určené
chlapcom alebo dievčatám.
Okrem tréningov sú pre učiteľky a učiteľov k dispozícii metodiky aktivít, ktoré sú zamerané na
rodovo citlivú prácu v škole. Učiteľky a učitelia môžu čerpať z viacerých slovenských a českých
publikácií. Patria medzi ne napríklad Rodovo citlivá výchova (Bosá, Minarovičová, 2006); Ružový
a modrý svet (Cviková, Juráňová, 2003); Sexuální výchova (Sielert a i., 1994), Sociálně psychologické hry
pro dospívající (Hoppe a Krabel, 2001), Cvičení a hry pro globální výchovu 2 (Pike a Selby, 2000);
Gender ve škole (Smetáčková, Vlková, 2005); Genderově citlivá výchova: Kde začít? (Babanová, Miškolci,
2007).
Študenti/tky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave môžu absolvovať kurzy
s rodovou problematikou v rámci všeobecného učiteľského základu v povinne voliteľných kurzoch:
Úvod do rodových štúdií alebo Rodové aspekty výchovy. Kurzy vedú študentky a študentov k rodovej
citlivosti v pedagogickom procese. Naučia sa identifikovať problémové situácie vo výchovnovzdelávacom procese, v ktorých hrá rod podstatnú rolu. V kurze Rodové aspekty výchovy nadobudnú
zručnosti na identifikáciu a následnú elimináciu rodových nerovností a rodových stereotypov v škole.
Jedným z cieľov kurzu je, aby študentky a študenti nadobudli vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia:
 predchádzať porušovaniu rovnosti príležitostí žien a mužov (dievčat a chlapcov)
Convention on Elimination of all Forms of Discrimination against Women; Dohovor o odstránení všetkých
foriem diskriminácie žien, zákon č. 62/1987 Zb.
5
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 eliminovať vo výchovno-vzdelávacom procese rodové stereotypy a ich negatívne dôsledky
 prehlbovať rodovú demokraciu v škole
 vnímať edukačný proces z rodového aspektu.
3.1 Rodovo citlivý prístup k dievčatám
Ruth Dewime a Dagmar Benedikt (Cviková, 2000 – 2001, s. 173) sú rakúske pedagogičky, ktoré
uplatňovali princípy rodovo citlivého prístupu k dievčatám vo feministickej dievčenskej Škole Virginie
Woolf vo Viedni6. Zadefinovali šesť princípov, ktoré by nemali chýbať pri rodovo citlivom vzdelávaní:
 Dejiny žien: je princíp, ktorý kladie dôraz na to, aby sa hovorilo nielen o slávnych ženách, ale
o všetkých ženách. Treba dať do centra pozornosti detí aktívne konanie žien, informácie
a otázky, prečo niečo urobili alebo neurobili. Hovoriť treba nielen o bielych stredoeurópskych
ženách, ale o všetkých ženách na svete.
 Ženský, resp. žensky špecifický jazyk: tento princíp hovorí o tom, že treba pomenúvať to, čo ženy
a dievčatá robia tak, aby boli ženy v jazyku viditeľné a počuteľné. Ak hovoríme príbehy o ženách,
musí to byť aj počuť, že nejde o učiteľov, ale o učiteľky a pod.
 Antirasistické, multikultúrne učenie sa. Na svete žije veľa rôznych žien, ktorých skúsenosti sú pre
nás dôležité. Dôležité je poukázať na fakt, že rôznosť žien neznamená rozdiely v ich hodnote.
 Odhaľovanie každodenného sexizmu: v knihách, filmoch, rôznych materiáloch. Nemali by sme
tieto materiály cenzurovať, ale pozrieť sa na to, ako sú ženy zobrazované, ako sa o nich hovorí
a píše, a či tento spôsob zobrazovania dievčat a žien súvisí s našou realitou.
 Sebaobrana: v najširšom slova zmysle. Princíp sebaobrany nám hovorí, že musíme dievčatám
ukázať, ako sa brániť sexuálnemu, sexistickému násiliu, slovnému, či telesnému. Hovoriť by sme
mali aj o tom, čo všetko súvisí s vnímaním vlastného tela.
 Priateľstvo medzi ženami a dievčatami: je dôležitý prvok v dosahovaní cieľov dievčat a žien.
Dôležité je aj to, aby sme dievčatá neporovnávali s chlapcami, alebo medzi sebou navzájom, ale
aby sme ich merali samými sebou.
Podľa rakúskej pedagogičky Renate Eggerovej (Egger, 2000, s. 123) je rodovo citlivá výchova
súčasťou primárnej prevencie proti násiliu. Vypracovala projekt „Na stope sexizmu”, ktorého cieľovou
skupinou sú dievčatá od siedmej triedy základnej školy. Cieľom tohto projektu je, aby „...dievčatá
nevnímali narúšanie svojich hraníc a diskrimináciu ako individuálne záležitosti, ale aby rozpoznali
spoločenský vzorec, ktorý sa za tým skrýva.“ (Egger, 2000, s. 123) Je autorkou hier7, ktoré sú určené
dievčatám od prvej triedy, na posilnenie ich sebavedomia, schopnosti presadzovania sa. Hry rozvíjajú
schopnosť dievčat psychicky a fyzicky zamedzovať prekračovaniu osobných hraníc.
V Nemecku vypracovala pracovná skupina zaoberajúca sa rodovo citlivou pedagogikou kritériá
ústretového správania v pedagogickej práci s dievčatami pod názvom „Hovorenie nás robí vidiacimi,
mlčanie slepými“ (Egger, 2000, s. 127). Základné princípy sú podobné, ako princípy Ruth Dewime
a Dagmar Benedikt opísané vyššie. Hovoria o potrebe zviditeľňovania dievčat a žien ako aktívne
konajúcich osôb. Dôležité pre dievčatá je, aby boli definované ako samostatné osoby, a nie cez
chlapcov. Táto požiadavka sa ukazuje dôležitá najmä u dospievajúcich dievčat, medzi 14-tym a 17-tym
rokom. Dievčatá by sme nemali robiť zodpovednými za správanie chlapcov. Mali by sme ich posilňovať
v ich kritickom odstupe voči role, do ktorej sú vtláčané a aj voči očakávaniam, ktoré sú spojené
s tradičnou ženskou rolou. V rozhovoroch, diskusiách by učiteľky a učitelia mali dbať na to, aby bol
vyvážený podiel chlapcov a dievčat na rozhovoroch, čo sa týka dĺžky a frekvencie vystúpení. Dievčatá

Škola kvôli politickej situácii v Rakúsku v roku 2000/2001 prestala fungovať.
Postupy jednotlivých hier sú podrobne opísané v rozhovore s R. Eggerovou v časopise Aspekte 1/2000, s. 113 129.
6
7
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treba brať s ich argumentmi vážne. Všetky pomôcky, učebne, športové priestory musia byť rovnako
prístupné pre dievčatá ako aj pre chlapcov.
Uvedené princípy rodovo citlivej práce s dievčatami pomáhajú vykompenzovať nedostatky, ktoré
vznikajú obmedzeniami vyplývajúcimi z očakávaní, spojených s tradičnou ženskou/dievčenskou rolou.
Podobne treba nájsť princípy aj pre rodovo citlivú prácu s chlapcami. Pretože aj tradičná
mužská/chlapčenská rola a očakávania s ňou spojené, ochudobňuje chlapcov o individuálny rozvoj
(Kimmel, 2008), napríklad možnosti citových prejavov, priznania si chyby, či väčšej samostatnosti.
3.2 Rodovo citlivý prístup k chlapcom
Rodové stereotypy spojené s mužskou rolou sú rovnako nežiaduce a obmedzujúce, ako rodové
stereotypy spojené s ženskou rolou. Zlyhávanie voči požiadavkám tradičnej mužskej roly môže byť
jednou z príčin násilného správania chlapcov, ale aj psychosomatických a psychických porúch (Egger,
2000, s. 127-128). Práca sa chlapcami je rovnako ako u dievčat založená na princípe stránenia. Isté
rozdiely v práci s chlapcami a dievčatami však existujú. Chlapci oveľa ťažšie ako dievčatá zisťujú
nevýhody mužskej rodovej roly. Myslia si, že z ich strany ide predovšetkým o vzdanie sa teritórií
a privilégií. Mali by sme mať na pamäti, že prvoradým cieľom pri práci s chlapcami je odstránenie
stresu. Ako hovorí R. Eggerová (2000, s. 128): „Pre chlapcov je ... veľké uľahčenie, keď zistia, že aj iní
chlapci majú také problémy ako oni sami, keď si môžu priznať zlyhania a chyby a nemusia byť stále
dokonalí....“
Ďalšími dôležitými princípmi sú odstraňovanie nenávisti voči ženám a homofóbie, posilňovanie
sebadôvery a sily vlastného ja. „Za maskou tvrdosti, chladu, istoty a dominantného správania sa
zväčša skrýva obrovská neistota.“ (Egger, 2000, s. 129) Požiadavka sebapotvrdzovania síce môže znieť
na prvý pohľad paradoxne, ale myslí sa tým potvrdzovanie a posilňovanie pozitívnych vlastností.
Chlapci by sa mali naučiť riešiť konflikty tam, kde vznikajú a pripúšťať si city. Mali by byť vedení k
autonómii, pod ktorou sa myslí schopnosť postarať sa sám o seba. Musia sa naučiť zvládnuť
starostlivosť o domácnosť a výchovu detí.
Hlavné ciele pri rodovo citlivej práci s chlapcami zhrnul Krabel (2001) do troch bodov:
1. Rozprávať sa s chlapcami o ich úzkostiach, ktoré sú spojené so snahou napĺňať predstavu o
„správnom chlapcovi“.
2. Spracovávať alternatívy k zaužívaným vzorom mužskosti (či už ku komiksovým, filmovým
hrdinom, mediálnym hviezdam, vodcom skupín,...)
3. Umožňovať chlapcom zvládať konflikty, získať skúsenosti s kooperatívnym, citlivým a jemným
správaním, ktoré sa im v živote môže zísť. Chlapci sa musia naučiť spoznávať iné cesty, ktoré
vedú k uspokojeniu ich individuálnych potrieb, nielen prostredníctvom agresívneho správania.
Pri rodovo citlivej práci s chlapcami sa odporúča, aby chlapčenskú skupinu, s ktorou sa pracuje,
viedol muž, ktorý pôsobí ako vzor. Nemusí to byť „perfektný muž”, ide skôr o to, aby tematizoval
vlastné pochybnosti, slabosti, strachy a obavy (Krabel, 2001).
3.3 Vytvorenie rodovo rovnej školy
Uplatňovanie rodovo citlivých metód pedagogickej práce je možné iba v rodovo rovnom prostredí
vzdelávacej alebo výchovnej inštitúcie. Irena Smetáčková (2007b) vníma rodovo citlivý prístup vo
výchove a vzdelávaní iba ako dočasný, potrebný v rodovo nerovnom prostredí. Hovorí, že učiteľky
a učitelia by mali mať na pamäti, že sa jedná iba o dočasné, vyrovnávacie opatrenie, pretože konečným
cieľom je rodovo neutrálna výchova, kde rod nezohráva žiadnu úlohu. To je však možné iba
v spoločnosti, ktorá je rodovo rovná. V prípade, že sa uplatňuje rovnaký prístup k dievčatám
a chlapcom bez reflexie rodových vzťahov a rodových nerovností, hovoríme o rodovo slepej výchove,
ktorá je zaťažená rodovými stereotypmi (Bosá, 2009).
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Rodovo rovné prostredie školy môže mať významné dôsledky pre študentov/študentky a ich
vyvíjajúce sa identity a budúce životy. Študenti a študentky majú v prostredí, ktoré je rodovo
stereotypné, tendenciu rozvíjať hodnotové systémy, ktoré sú rodovo diferencované, čo zase pomáha
udržiavať rodové predsudky a nerovnosti, ktoré si so sebou nesú do sveta dospelých (Streitmatter,
1994). Avšak škola sa môže aktívne podieľať na vytváraní rodovo rovného školského prostredia.
Netýka sa to len učiteliek a učiteľov, ale aj manažmentu školy. Je dobré na začiatku procesu vytvárania
rodovo rovného vzdelávacieho prostredia urobiť tzv. rodový audit školy (Smetáčková, 2007b), ktorý
spočíva v rodovej analýze:
- koncepcie, princípov hodnôt, cieľov školy
- obsahu, metód, foriem vyučovania
- riadenia pedagogického zboru (personálnej politiky)
- vzťahov a komunikácie.
Aby sme dostali ucelenú predstavu o rodovo rovnej škole, Smetáčková (2007) ponúka základné
charakteristiky rodovo rovnej školy:
- vedenie školy a vyučujúci vedia a hovoria o existencii rodových stereotypov,
- myšlienka rodovej rovnosti je zakotvená v dokumentoch školy a vo všetkých materiáloch,
ktorými sa škola prezentuje,
- ženám a mužov, dievčatám a chlapcom je venovaná rovnaká miera priestoru, času a financií,
- vyučujúci venujú svoju pozornosť rovnakou mierou dievčatám aj chlapcom,
- vedenie školy podporuje rodovú rovnosť v pedagogickom zbore a zaobchádza spravodlivo
s jednotlivými učiteľkami a učiteľmi,
- učiteľky a učitelia budujú systematicky svoju rodovú citlivosť,
- učebnice a učebné pomôcky sú vyberané a pripravované tak, aby neobsahovali rodové
stereotypy,
- triedna a školská samospráva má nastavené podmienky a pravidlá pre rodovo rovné
zastúpenie,
- v škole funguje mechanizmus na prevenciu, zisťovanie a riešenie prípadov sexuálneho a
rodovo motivovaného obťažovania,
- škola dbá na rešpekt a aktívnu prítomnosť tém, ktoré súvisia s homosexualitou
- myšlienka rodovej rovnosti je zahrnutá do spolupráce s rodičmi.
4

ZÁVERY

Uvedomujem si, že jedna z najťažších úloh učiteliek a učiteľov je aplikovať ich ambície do praxe. Pri
uplatňovaní rodovej rovnosti vo vzdelávaní nutne narazíme na zložité predstavy o rodových rolách
žien a mužov u študentov a študentiek. Rodovo citlivé pedagogičky a pedagógovia by mali vedieť
rozoznať vzdor študentov/študentiek voči feminizmu, či rodovej problematike, ale zároveň aj chápať
ich zaangažovanie v pedagogickom procese ako zložité vzájomné pôsobenie subjektívnych pohľadov,
v ktorých sú mužskosť a ženskosť konštruované/získané, prijaté/odmietnuté. Pretože ako upozorňuje
Connell (2006), konštrukcie ženskosti a mužskosti sa prenášajú do individuálnych životov, kde už
nevieme rozoznať, čo je a čo nie je naša individuálna voľba. Connell (2006) tento proces nazýva
toxicitou, návykovosťou rodového poriadku. Rodovo citlivý prístup ťažko prijímajú učiteľky a učitelia,
ktoré/í neprijímajú iný názor okrem svojho, nie sú otvorené/í diskusii a majú moralizujúci prístup. Je
možné, že tento prístup žiakov/žiačky skôr odradí od snahy učiteľky/učiteľa. Skôr uspeje
učiteľka/učiteľ, ktorá/ý je prístupná iným názorom a s nemoralizujúcim prístupom. Môže dosiahnuť
omnoho produktívnejší výsledok.
Musíme tiež počítať s tým, že ak boli úspešné niektoré metodiky rodovo citlivého prístupu v jednej
triede, nemusia byť účinné aj niekde inde. Určite je dôležité, aby sme poznali svoju históriu, aby sa
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neopakovali tie isté chyby a negatívne skúsenosti. V skutočnosti totiž môžu niektoré pedagogičky
a pedagógovia tým, že nie sú rodovo citlivé/í, situáciu ešte zhoršiť tým, že chybne aplikujú teóriu
rodovej rovnosti.
Škola je miestom, kde je možné eliminovať a nabúravať rodové stereotypy a podporovať rovné
príležitosti žien a mužov v spoločnosti, viesť žiačky a žiakov ku kritickému mysleniu. Vnútorná
zložitosť školy ako inštitúcie má za následok, že rovnakú skutočnosť možno vysvetľovať rôznym
spôsobom (napríklad neúspech dievčat v matematike, či chlapcov v jazykoch a podobne). Inštitúcie
však mechanicky neurčujú, čo sa majú mladí ľudia učiť, ale formujú následky toho, čo mladí ľudia
robia (prijatie určitého modelu mužskosti/ženskosti môže mať vplyv na akademický úspech
chlapca/dievčaťa v škole a jeho/jej profesijnú dráhu). Deti sa v škole učia, ako fungujú rodové vzťahy,
rodová súťaž, dojednávanie rodového poriadku. Takéto rodové učenie prebieha vždy, keď sa človek
ocitne v rodovom vzťahu, nemusí byť plánované a je aktívne. Existujú rôzne trajektórie formovania
rodu, rodové stratégie teda nie sú jednodimenzionálne. Je teda pravdepodobné, že ak sa zmení rodový
poriadok, budú možné nové trajektórie formovania rodu (Connell, 2006). To je výzva pre rodovo
citlivú výchovu, ktorej cieľom je väčšia rodová rovnosť v spoločnosti.
Rodová rovnosť nie je o súťaži. Tí, ktorí veria, že feminizmom inšpirované školské reformy
a prístupy boli škodlivejšie pre chlapcov, veria, že rodové vzťahy sú o súťaži, ktorej výsledkom má byť
nula. A tak, ak dievčatá získavajú, chlapci nutne strácajú. Avšak reformy, ktoré boli iniciované, aby boli
prínosom pre dievčatá v triedach (individuálne inštrukcie, venovanie pozornosti rôznym cestám
učenia, nové iniciatívy, tréningy učiteľov a učiteliek, kooperatívne učenie,..) sú tiež prínosom pre
chlapcov, pretože dávajú priestor pre špecifické skúsenosti chlapcov. Snaha, aby bola trieda
bezpečným miestom pre dievčatá, je pozitívnym, priaznivým cieľom aj pre chlapcov. Som presvedčená
o tom, že z rodovej rovnosti v škole môžu získať tak chlapci ako aj dievčatá.
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Príspevok prináša výsledky prieskumu zameraného na postoje žiakov vybraných typov stredných škôl
k vyučovaciemu predmetu psychológia z hľadiska náročnosti predmetu, využiteľnosti psychologických
poznatkov v živote, motivácie učenia sa psychológie, požiadaviek na osobnostné vlastnosti učiteľa psychológie.
Kľúčové slová: psychológia ako vyučovací predmet, postoje stredoškolákov, náročnosť predmetu, zaujímavosť
predmetu, učiteľ psychológie

1 PSYCHOLÓGIA AKO VYUČOVACÍ PREDMET NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH
Psychológia sa u nás v súčasnosti stále viac dostáva do pozornosti ľudí. Príčiny tohto javu sú
veľakrát úplne prosté. Ľudia sa dostávajú do krízových životných situácií, z ktorých je niekedy ťažké
nájsť východisko. Dlhodobo nepriaznivá životná situácia je veľkou záťažou na psychiku ľudí a tak
v snahe udržať si psychické zdravie mnohí siahnu po populárnych psychologických publikáciách, aby
v nich našli návody, ako sa s danou situáciou vysporiadať. Hoci sa v našom živote presadzuje
psychológia ako veda veľmi žiaduca, v našom školskom systéme jej dosiaľ nie je pridelené patričné
miesto. Všeobecne sa uznáva zásada, že je racionálnejšie problémovým situáciám predchádzať, ako ich
potom riešiť. Poznať psychologické zákonitosti problémových situácií – znamená mať šancu vyhnúť
sa im (Miškolciová, 2003). Splnenie tohto predpokladu by v školskej praxi znamenalo dať predmetu
„psychológia“ väčšiu vážnosť v podobe vyučovacích hodín. Nespochybniteľné je miesto tohto
predmetu v stredných školách. Mladý človek v období adolescencie je postavený pred nové životné
úlohy, hľadá svoju identitu. Kladie si životne dôležité otázky, na ktoré by s veľkou pravdepodobnosťou
našiel odpoveď aj na vyučovacích hodinách psychológie.
M. Jarvis (podľa: Sokolová, 2010, s.23) sformuloval hypotézy, v ktorých predpokladá dôvody
záujmu o psychológiu na stredných školách:
● hypotéza náročnosti – žiaci psychológiu považujú za menej náročný predmet v porovnaní s inými
predmetmi,
● hypotéza vnútornej motivácie – psychológiu žiaci považujú za zaujímavý predmet, nový,
atraktívny, poskytujúci poznatky využiteľné v živote, významnú úlohu môže zohrávať aj záujem
o pracovné uplatnenie v oblasti psychológie,
● hypotéza terapie – psychológiu si volia žiaci, ktorí hľadajú lepšie pochopenie príčin svojich
vlastných ťažkostí a otázok súvisiacich s ich vlastným duševným zdravím.
V podmienkach nášho školského systému sa psychológia ako vyučovací predmet na stredných
školách vyučuje v primeranom rozsahu na pedagogických a sociálnych akadémiách, v ktorých sa žiaci
vzdelávajú v odboroch: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, sociálno-výchovný
pracovník, animátor voľného času.
Na gymnáziách je vyučovanie psychológie zaradené v rámci predmetu „Náuka o spoločnosti“.
Štvorročné gymnáziá majú dotáciu uvedeného predmetu dve hodiny týždenne v treťom ročníku
a jednu hodinu týždenne vo štvrtom ročníku. Okrem základov psychológie sú do tohto predmetu
zaradené aj základy sociológie, ekonómie, práv a politológie. Základy zo všeobecnej a sociálnej
psychológie majú dotáciu asi 17 hodín, čo je veľmi málo. Na gymnáziách sa psychológia vyučuje aj ako
voliteľný predmet formou psychologických seminárov, ktoré sú prvoplánovo určené pre tých žiakov,
ktorí chcú maturovať zo psychológie a pokračovať v jej štúdiu na vysokej škole. Z prieskumu L.
Sokolovej (2010) vyplynulo, že počet žiakov, ktorý si tento predmet volia mierne narastá, dostupnosť
predmetu je však stále relatívne nízka.
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Psychológia je vyučovacím predmetom aj na stredných zdravotníckych školách, konzervatóriách
a obchodných akadémiách. Na stredných odborných školách zameraných na obchod, marketing,
cestovný ruch a služby sa vyučujú základy aplikovaných psychologických disciplín.
1.1 Výsledky prieskumu zameraného na postoje stredoškolákov k vyučovaniu psychológie
V nasledujúcom texte uvádzame vybrané výsledky nami realizovanej prieskumnej sondy zameranej
na nasledujúce ciele:
1. Zistenie postojov stredoškolákov k psychológii ako vyučovaciemu predmetu z hľadiska niektorých,
nami vybraných charakteristík, užitočnosti pre budúci život, náročnosti na učenie (miery
obtiažnosti z hľadiska prípravy na vyučovanie).
2. Zistiť motiváciu učenia sa psychológie u žiakov vybraných typov stredných škôl, v ktorých je
psychológia vyučovacím predmetom a tiež zistiť spokojnosť žiakov s učiteľom uplatňovanými
vybranými didaktickými prvkami v rámci vyučovania.
3. Zistiť očakávania žiakov na osobnostné vlastnosti učiteľa psychológie.
Z uvedených cieľov vyplynuli nasledujúce prieskumné otázky (PO):
PO1: Akú mieru užitočnosti pre život pripisujú žiaci vybraných typov stredných škôl predmetu
psychológia?
PO2: Akú mieru obtiažnosti z hľadiska osvojovania si nových poznatkov pripisujú stredoškoláci
psychológii?
PO3: Aké dôvody vedú stredoškolákov nami vybraných typov stredných škôl k osvojovaniu si
poznatkov zo psychológie?
PO4: Do akej miery sú žiaci s ohľadom na typ strednej školy spokojní s uplatňovaním nami vybraných
didaktických prvkov v rámci vyučovania psychológie?
PO5: Aké požiadavky majú respondenti na osobnostné vlastnosti učiteľa psychológie?
Na zistenie empirických dát bo použitý dotazník vlastnej proveniencie. Výskumnú vzorku tvorilo
165 respondentov rôznych ročníkov troch typov stredných škôl: Pedagogická a sociálna akadémia
(PaSA) v Leviciach – 55 žiakov, Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici (GYM) – 55 žiakov, Stredná
odborná škola hotelových služieb a obchodu v Banskej Bystrici (SOŠ) – 55 žiakov. Vo všetkých
vybraných školách sa vyučuje psychológia v rôznom rozsahu v rámci rôznych psychologických
predmetov.
1.1.1 Zistenia vyplývajúce z prieskumu
Zaujímalo nás, do akej miery považujú respondenti psychológiu ako vyučovací predmet za užitočný
pre ich ďalší život (PO1). K tejto výskumnej otázka sa vzťahovala nasledujúca položka v našom
dotazníku: Predmet psychológia patrí medzi tie vyučovacie predmety, ktoré ako súčasť vzdelania
človeka považujete za: a) veľmi užitočný pre život, b) užitočný pre život, c) skôr neužitočný, d) úplne
zbytočný. Zistené výsledky demonštruje Tabuľka 1.
Tabuľka 1 Miera užitočnosti predmetu psychológia v budúcom živote žiakov
Miera užitočnosti
veľmi užitočný
užitočný
skôr neužitočný
úplne zbytočný

PaSA
N
28
27
0
0

%
51,0
49,0
0
0

GYM
N
5
35
15
0

SOŠ
%
9,1
63,6
27,3
0

N
8
41
4
2

Spolu
%
14,5
74,5
7,3
3,7

Legenda: N –absolútna početnosť, %-relatívna početnosť
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Z údajov uvedených v tabuľke vyplýva, že prevažná väčšina žiakov vybraných typov stredných škôl
považuje psychológiu ako vyučovací predmet za užitočný až veľmi užitočný pre ich budúci život.
Poznatky, ktoré sa teda v rámci vyučovania psychológie dozvedia, považujú za perspektívne
využiteľné. Za skôr neužitočný predmet pre život považuje psychológiu až 27,3% gymnazistov.
Pretože respondenti neuvádzali príčiny, domnievame sa, že tento výsledok môže byť napríklad
ovplyvnený odpoveďami žiakov s vyhraneným technickým zameraním v rámci ďalšieho želaného
vzdelávania.
Tiež nás zaujímalo, akú mieru nami vybraných charakteristík pripisujú respondenti predmetu
psychológia. Respondenti hodnotili ponúknuté, v nasledujúcej tabuľke (2) uvedené charakteristiky na
škále od 0 do 4, kde 0 znamenala najnižšiu mieru a 4 –najvyššiu mieru danej charakteristiky.
Tabuľka 2 Priemerná miera vybraných charakteristík vyučovacieho predmetu psychológia
Charakteristika
zložitý
žartovný
ľahký
zaujímavý
jednotvárny
dôležitý
neužitočný
nudný

PaSA
(AM)
2,00
1,24
1,45
3,51
0,76
3,04
0,58
0,25

GYM
(AM)
2,49
1,36
1,65
2,60
1,89
2,24
1,22
1,44

SOŚ
(AM)
1,29
1,55
2,40
2,80
1,29
2,31
1,09
1,35

Legenda:
AM= aritmetický priemer číselných hodnôt na škále 0-4, kde:0= najnižšia miera vlastnosti, 1=nízka
miera vlastnosti,2=stredná miera vlastnosti, 3= vysoká miera vlastnosti 4=najvyššia miera vlastnosti
Pozitívnym zistením je, že žiaci všetkých nami porovnávaných škôl pripisujú predmetu psychológia
strednú až vysokú mieru zaujímavosti, napriek tomu, že ho žiaci PaSA a gymnazisti považujú za
stredne až vysoko náročný. Ako menej zložitý a viac ľahký ho hodnotia žiaci SOŠ, pravdepodobne aj
z toho dôvodu, že na týchto typoch stredných škôl sú v rámci predmetov prezentované poznatky
aplikovaných psychologických disciplín s nižšou mierou abstrakcie.
Tiež je potešiteľné, že gymnazisti ako aj žiaci SOŠ pripisujú psychológii dôležitosť v rozsahu
strednej až vysokej miery dôležitosti. Žiaci PaSA psychológii pripisujú dokonca vysokú mieru
dôležitosti. Domnievame sa že aj z toho dôvodu, že môžu už počas štúdia aplikovať nadobudnuté
vedomosti z psychológie v rámci priebežnej pedagogickej praxe v materských školách atď. Všetci
respondenti pripisujú predmetu psychológia nízku mieru záporných charakteristík: jednotvárnosť,
neužitočnosť, nudnosť. Za najviac jednotvárny (AM=1,89) a nudný (AM=1,44) ho považujú žiaci
gymnázia, čo môže byť v dôsledku výberu tém ako aj volených metód vyučovania. Je však nutné
zdôrazniť, že úroveň týchto negatívnych charakteristík je len v medziach nízkej až strednej miery.
Mieru obtiažnosti osvojovania si psychologických poznatkov (PO2) sme zisťovali nasledujúcou
škálovanou položkou v našom dotazníku: Vyjadrite, do akej miery považujete predmet psychológia za
náročný na učenie: 0 – úplne nenáročný, 1 – skôr nenáročný, 2 –stredne náročný, 3 – skôr náročný, 4 –
veľmi náročný.
Dospeli sme k zisteniu, že priemerná náročnosť predmetu psychológia na učenie sa na všetkých
troch typoch stredných škôl pohybuje na podobnej úrovni (PaSA: AM=1,91, GYM: AM= 1,91, SOŠ:
AM=1,22). Žiaci nami vybraných typov stredných škôl považujú teda predmet psychológia za skôr
nenáročný až stredne náročný na učenie. Vzhľadom k tomu, že psychologické poznatky sú
v učebniciach často prezentované na vysokej abstraktnej úrovni, môžeme sa domnievať, že
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zrozumiteľnosť poznatkov pre žiakov je zvyšovaná zásluhou vhodných didaktických metód
využívaných učiteľom.
V rámci nášho prieskumu nás ďalej zaujímali motívy učenia sa psychológie (PO3). Odpoveď na túto
otázku sme získali prostredníctvom otázky nášho dotazníka: Z akého dôvodu sa učíš predmet
psychológia? Respondenti mali možnosť zvoliť ľubovoľný počet možností, ktorých znenie je uvedené
v Tabuľke 3.
Tabuľka 3 Motívy učenia sa psychológie
Dôvody
učenia
Štúdium
psychológie na
VŠ
Zaujímavá veda
Pre celkový
prospech
Z donútenia
rodiča
Užitočné
poznatky
Nerád sa učím:

PaSA

GYM

SOŠ

Spolu

N

%

N

%

N

%

N

%

13

14,4

3

5,0

0

0,0

16

7,8

35

38,9

17

28,3

6

10,9

58

28,3

8

8,8

5

8,3

7

12,7

20

9,7

3

3,3

8

13,4

9

16,4

20

9,7

31

34,6

20

33,4

33

60,0

84

40,9

0

0,0

7

11,6

0

0,0

7

3,6

Legenda: N =absolútna početnosť odpovedí, %´= relatívna početnosť odpovedí
Respondenti mali možnosť uviesť niekoľko dôvodov, preto sme relatívnu početnosť vypočítali
z celkového počtu uvedených odpovedí. Zistili sme, že najviac žiakov nami porovnávaných škôl sa učí
psychológiu preto, že je to zaujímavá veda, poskytujúca pre život užitočné poznatky. Len zanedbateľný
počet žiakov (7%) sa učí psychológiu nerado. Niektorí (8,3% odpovedí gymnazistov, 8,8 % odpovedí
žiakov PaSA a 12,7 % odpovedí žiakov SOŠ) sa však učia aj preto, aby im známka z psychológie
nepokazila celkový prospech. Prekvapením bolo zistenie, že niektorí žiaci sa učia tento predmet aj
z donútenia rodiča (13,4 % gymnazistov, 16,4% žiakov SOŠ).Domnievame sa, že túto možnosť volili tí
respondenti, ktorí nedoceňujú dosah vedomostí zo psychológie z dôvodu osobnostnej nezrelosti a tak
u nich prevažuje vonkajšia motivácia k učeniu (rodičia).
V rámci našej výskumnej sondy sme tiež chceli zistiť spokojnosť žiakov s uplatňovaním vybraných
didaktických prvkov realizovaných učiteľom v rámci vyučovania psychológie (PO4). Odpoveď na túto
otázku sme získali vyjadrením sa žiakov na škále 1-5, ktorá je opísaná v legende Tabuľky 4 a vzťahuje
sa k položkám v tejto tabuľke uvedeným.
Tabuľka 4 Priemerná miera spokojnosti s uplatňovaním vybraných didaktických prvkov vo vyučovaní
psychológie
Didaktické prvky
oznámenie cieľa
obsah učiva
motivácia zo strany
učiteľa
spôsob vyučovania
učebnica
Vyučovanie psychológie
celkovo

PaSA
(AM)
2,13
2,02
2,00

GYM
(AM)
2,56
2,55
3,02

SOŠ
(AM)
2,36
2,47
2,38

1,91
3,75
1,82

3,00
2,85
2,58

2,22
4,02
2,02

Legenda: AM= aritmetický priemer číselných hodnôt uvedených na škále 1-5, kde je miera spokojnosti
ohodnotená :1= výborne (veľmi spokojný/á), 2= veľmi dobre (spokojný/á), 3= dobre (celkom
spokojný/á), 4= skôr zle, som nespokojný/á, 5= nedostatočne(som veľmi nespokojný/á)
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Žiaci nami porovnávaných stredných škôl vyjadrili priemernú spokojnosť v rozsahu spokojný až
celkom spokojný (stupeň 2–3) s oznámením a zrozumiteľnosťou cieľa hodiny a obsahom učiva, žiaci
PaSA a SOŠ aj s motiváciou zo strany učiteľa. Gymnazisti boli s motiváciou len celkom spokojní
(AM=3,2). Alarmujúcim zistením je vyjadrená nespokojnosť s učebnicou u žiakov SOŠ (AM=4,02) a tiež
u žiakov PaSA (AM= 3,75). Učebnica je významnou učebnou pomôckou a preto by mala byť pre žiakov
zrozumiteľná a učenie im uľahčovať.
Obľúbenosť predmetu do veľkej miery ovplyvňuje aj učiteľ svojou osobnosťou. Ďalším našim
prieskumným zámerom bolo preto zistiť požiadavky respondentov na osobnosť učiteľa psychológie
(PO5). Výsledky vo vzťahu k tejto výskumnej otázke sme získali prostredníctvom otázky: V čom by mal
byť podľa teba učiteľ psychológie iný v porovnaní s učiteľmi iných predmetov (vymenuj aspoň 3
vlastnosti).
Tabuľka 5 Žiaduce vlastnosti učiteľa psychológie
Vlastnosti

PaSA
N
30

GYM
%
32,3

N
18

SOŠ
%
15,7

N
19

Spolu
%
16,5

N
67

%
empatický
20,7
pútavejší výklad,
13
13,9
20
17,6
9
7,9
42
13,5
lepšia motivácia
komunikatívnejší
9
9,7
19
16,5
10
8,7
28
8,7
vtipný
6
6,5
2
1,7
5
4,3
13
4,5
priateľský
5
5,4
9
7,8
7
6,1
21
7,0
vedomosti
v
5
5,4
5
4,3
10
8,7
20
6,2
odbore
úprimný
5
5,4
6
5,2
6
5,2
17
5,8
spravodlivý
5
5,4
11
9,6
18
15,7
34
11,0
uvádzať príklady
3
3,2
9
7,8
11
9,6
23
7,2
zo života
tvorivý
2
2,1
5
4,3
2
1,7
9
2,9
trpezlivý
2
2,1
0
0,0
3
2,6
5
1,7
vo všetkom
0
0,0
2
1,7
0
0,0
2
0,8
v ničom
3
3,2
3
2,6
1
0,8
7
2,3
neodpovedali
5
5,4
6
5,2
14
12,3
25
7,7
Legenda: N-absolútna početnosť, %-relatívna početnosť odvodená z celkového počtu odpovedí

v jednotlivých typoch škôl a celkovo (N=323)

V Tabuľke 5 je uvedený súhrn vlastností, ktoré by mal mať učiteľ psychológie podľa názoru žiakov
jednotlivých typov škôl. Žiaci všetkých nami porovnávaných stredných škôl očakávajú hlavne, že učiteľ
psychológie bude v porovnaní s učiteľmi iných predmetov empatickejší, bude pútavejšie motivovať
a vysvetľovať učebnú látku a tiež bude komunikatívnejší. Očakávajú od neho aj vyššiu mieru
spravodlivosti v porovnaní s inými učiteľmi.
1.1.2 Závery
Zistili sme, že respondenti bez ohľadu na typ školy považujú psychológiu ako vyučovací predmet za
zaujímavý a veľmi užitočný pre život (PO1).Vedomosti, ktoré zo psychológie získajú považujú teda za
využiteľné v živote.
Ďalším zistením bolo, že žiaci nami vybraných typov stredných škôl považujú predmet psychológia
za skôr nenáročný až stredne náročný na učenie (PO2). Hlavným motívom učenia sa psychológie je jej
zaujímavosť, užitočnosť poznatkov pre život. Len veľmi málo respondentov nemá v obľube
psychológiu ako vyučovací
predmet (PO3). Žiaci vyjadrili spokojnosť s oznámením
a zrozumiteľnosťou cieľa vyučovacej hodiny učiteľom ako aj obsahom učiva. Znepokojujúcim zistením
je vyjadrená nespokojnosť s učebnicou u žiakov SOŠ a tiež u žiakov PaSA (PO4) .
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V porovnaní s učiteľmi iných predmetov by mal byť učiteľ psychológie podľa našich respondentov
empatickejší, mal by dokázať žiakov lepšie motivovať k práci, jeho vysvetľovanie učebnej látky by
malo byť pútavejšie a tiež v porovnaní s inými učiteľmi od neho očakávajú vyššiu mieru spravodlivosti
(PO5).
Odporúčania :
Bolo by prínosné v rámci celoplošného prieskumu zistiť obsah a rozsah vyučovania psychológie vo
všetkých typoch stredných škôl a v školách kde sa psychológia vyučuje zistiť spokojnosť žiakov
s rozsahom a obsahom vyučovania, tiež očakávania stredoškolákov vo vzťahu k vyučovaniu
psychológie. Domnievame sa totiž, že problémov v živote stredoškolákov pribúda a v psychologických
poznatkoch by mohli nájsť nástroj na ich riešenie. Naše školstvo by im malo umožniť ľahšiu
prístupnosť týchto poznatkov aj formou rozsiahlejšieho a obsažnejšieho vyučovania psychológie vo
všetkých typoch stredných škôl.
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Grantová podpora: P407/12/2325, Školní šikana jako proces - sociálně kognitivní analýza třídní šikany
Príspevok prináša poznatky z problematiky školského šikanovania. Jeho cieľom je identifikácia a opis foriem
šikanovania v triede. Analýza dynamiky procesu šikanovania v rámci jednotlivých scenárov vývoja rolí
účastníkov a ich vzájomné vzťahy. Empirická časť bola realizovaná prostredníctvom Olweusovho dotazníka
šikanovania v školskej triede. Prínosom práce je hlbšie porozumenie problematike šikanovania ako procesu a
vytvorenie konkrétnych odporúčaní týkajúcich sa významu prierezovej témy osobnostný a sociálny rozvoj.
Kľúčové slová: šikanovanie, analýza, osobnostný a sociálny rozvoj

1. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
1.1 Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj - význam
Štátny vzdelávací program stanovuje povinné vyučovacie predmety, ktoré sú začlenené do
jednotlivých vzdelávacích oblastí. V rámci svojho školského vzdelávacieho programu si každá škola
vytvára aj vlastný vyučovací predmet (využitím disponibilných hodín). Okrem vyučovacích predmetov
sú zavedené prierezové témy, ktoré sa prelínajú všetkými vzdelávacími oblasťami
(http://www.statpedu.sk/).
Prierezovou témou osobnostný a sociálny rozvoj sa napomáha rozvíjaniu ľudského potenciálu
žiakov, poskytuje im základné podklady pre rozhodnutie k plnohodnotnému a zodpovednému životu.
Rozvíja u žiakov sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za
svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie. Umožní žiakom rozmýšľať o sebe (sebareflexia), o
svojom živote, vzťahoch s ľuďmi (reflexia), svojom živote a smerovaní. Orientuje ich uplatňovať svoje
práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných. Znalosti a zručnosti získané v rámci tejto
prierezovej témy žiakom pomáhajú reagovať aj na morálne, sociálne a socio-kultúrne otázky. Pomáha
žiakom udržať si maximum osobnostnej stability, pestovať si kvalitné medziľudské vzťahy, čeliť
možným rizikám a starať sa o svoje psychosomatické zdravie. Táto prierezová téma rozvíja sociálne
zručnosti a etické predpoklady potrebné pre život a spoluprácu v aktuálnej skupine a tiež v širšom
ľudskom spoločenstve. Pri správnom uplatňovaní významne prispieva k dobrej sociálnej klíme školy a
dobrým vzťahom medzi pedagógmi a žiakmi (http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaciprogram/Statny-vzdelavaci-program-pre-gymnaziaISCED-3a.alej).
Kľúčovým výchovno-vzdelávacím momentom je rozvíjanie osobnostných a sociálnych kompetencií
žiakov, tzn. že „ učivom“ je tu samotný žiak, resp. skupina žiakov (trieda) a interakcie medzi nimi v
bežných každodenných situáciách. Príkladom integrácie prierezovej témy osobnostný a sociálny
rozvoj do výchovno-vzdelávacieho procesu je predmet psychosociálny tréning.
1.2 Prevencia šikanovania v škole
Školské prostredie je priestorom nadobúdania a formovania významných medziľudských vzťahov a
osobnosti dieťaťa či mladého človeka. Možno tu hovoriť o intenzívnom pôsobení a rozvíjaní osobnosti
vplyvom utvárania interindividuálnych vzťahov žiakov k spolužiakom, kamarátom, ale aj autoritám a
učiteľom. V sociálnych situáciách sa učia spolupracovať, súťažiť, izolovať sa, rozumieť si ale aj
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zlyhávať. Sociálne vzťahy v školskom ale aj inom prostredí môžu mať formu nadradenosti,
vyrovnanosti alebo podriadenosti. Školské prostredie je preto zákonite aj priestorom neustálych
pohybov, dynamiky a formovania síl, ktoré sú potenciálom pre presadenie sa, agresiu a násilie
(Adamík Šimegová, 2011).
S problematikou šikanovania sa stretávajú všetci, ktorí sú súčasťou školskej komunity u nás i v
zahraničí. Narastajúce násilie v školách pociťujú viaceré krajiny ako aktuálny a naliehavý problém.
Za potrebné považujeme vyzdvihnúť dve charakteristiky českej šikanológie podľa Říčana a
Janošovej (2009, s. 27):
1. Uplatňuje sa hlbinno-psychologický prístup k šikanovaniu, zatiaľ čo vo svete prevažuje vonkajší
behaviorálny popis a výklad, ktorý v tejto oblasti zaviedol Dan Olweus (1993). Tento prístup je v
posledných rokoch dopĺňaný sociálno-kognitívnym princípmi (napr. Bandura et al., 2001). Hlbinná
psychológia agresie sa uplatňuje málo, prevláda spoliehanie sa na povrchovú racionálnu analýzu
vedomých procesov na pedagogické postupy vedené optimistickou antropológiou, ako ju poznáme
z Rogersovskej psychoterapie.
2. Šikanovanie je chápané ako sociálno-psychologický proces, v ktorého priebehu postupne dochádza k
malígnej štrukturálnej transformácií skupiny, konkrétne školskej triedy a ku špecifickej premene
skupinovej atmosféry. Kolářova teória piatich štádií vývoja šikanovania je originálna – vo svetovej
literatúre jedinečná.
Prevencia šikanovania je na mieste všade tam, kde k nej doteraz nedochádzalo, aj tam kde k nej
preukázateľne došlo a kde sa zaviedli opatrenia na bezprostrednú nápravu, aby sa problémy
neopakovali. Podľa Kolářa (2005, s. 197): „úspešnou cestou k skroteniu rozrastajúceho sa násilia môže
byť len, postupné rozvíjanie prevencie na čo najväčšom počte škôl, za aktívnej pomoci a podpory
ministerstva školstva a krajských školských úradov.“
Ako uvádza Emmerová (2006, s.29 - 30), „so žiakmi základných a stredných škôl je nutné otvorene
diskutovať o tejto problematike. V školách sa snažiť vytvárať vzťah dôvery medzi učiteľmi a žiakmi,
aby sa žiaci nebáli hovoriť o svojich problémoch so šikanovaním.“
Podobný názor uvádza aj Rosová (2011, s. 15) „na riešenie tohto problému je nevyhnutné vytvoriť
atmosféru otvorenej a dôvernej komunikácie, ktorá študentom umožní o danej problematike
diskutovať, vymieňať si názory, postrehy či skúsenosti a zároveň im pomôže vyvinúť vlastné stratégie
na to, ako sa s týmto nežiaducim javom vyrovnať.“
Každý žiak školy by mal vedieť, že škola je tu pre to, aby mu v čo najväčšej miere pomáhala a
vytvárala atmosféru dôvery a otvorenej komunikácie. Prevencia šikanovania preto musí byť založená
na plánovaní, kompletnosti, koordinovanosti a musí mať ucelený systém. Je tým podmienený celkový
úspešný koniec boja proti šikanovaniu na školách.
2. VÝSKUMNÁ ČASŤ
2.1 Ciele a metodika výskumu
Cieľom empirickej časti je zisťovanie a objasňovanie jednotlivých sociálno-kognitívnych aspektov
výskytu šikanovania v škole, identifikácia a opis rôznych foriem šikanovania v triede, ako je vnímané a
hodnotené jej účastníkmi. Analýza dynamiky procesu šikanovania v rámci jednotlivých scenárov
vývoja rolí účastníkov a ich vzájomných vzťahov. Uvedený cieľ výskumu sme premietli do čiastkových
úloh: zmapovať situáciu v triede a zistiť vzájomné vzťahy medzi žiakmi; zistiť ako vnímajú a hodnotia
šikanovanie jeho účastníci; určiť jednotlivcov najviac ohrozených šikanovaním a ich spolužiakov
vykazujúcich tendenciu zasiahnuť proti šikanovaniu v triede; identifikovať a opísať rôzne formy
šikanovania v triede; na základe rozhovorov odporučiť triednym učiteľom na SŠ možnosti na zlepšenie
vzťahov v triede a poukázať na význam prierezovej témy osobnostný a sociálny rozvoj.
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Na výskumné účely sme si zvolili druhý stupeň základnej školy a prvý ročník strednej školy.
V prvom ročníku strednej školy bol do školského vzdelávacieho programu vytvorený predmet
psychosociálny tréning. Výskumnú vzorku tvorilo 106 žiakov druhého stupňa ZŠ vo veku od 10 do 15
rokov a 56 žiakov z prvého ročníka SŠ vo veku 15-16 rokov. Z celkového počtu respondentov (žiakov)
sme uskutočnili štruktúrované interview s 38 z nich po tom, ako zákonní zástupcovia (rodičia)
podpísali informované súhlasy s účasťou ich dieťaťa na výskume. Návratnosť súhlasov bola 100%-ná.
Na realizáciu výskumu sme použili Olweusov dotazník šikanovania v školskej triede (Olweus, 1996,
v preklade A. Lehenovej), ktorý zisťoval mieru výskytu, formy, frekvenciu a spôsoby šikanovania,
výpovede respondentov o spôsobe prežívania situácie šikanovania. Ďalej sme použili upravenú verziu
diagnostickej metódy Guess Who (Kolář, 2011) – „Hádaj, kto to je“ – respondenti ňou v štrnástich
otvorených otázkach nominujú svojich spolužiakov do rôznych rolí a aj do rolí účastníkov šikanovania.
Ďalej sme urobili analýzu štruktúry sociálnej skupiny a jej dynamiky prostredníctvom sociometrie. Pre
účely porozumenia vzniku, formovania fenoménu šikanovania a vzťahov, ktoré pri ňom medzi jeho
aktérmi vznikajú, sme použili metódu moderovaného pološtruktúrovaného interview s
identifikovanými účastníkmi šikanovania (Miovský, 2006) ako hlavnú výskumnú metódu. Posudzovací
hárok pre triedneho učiteľa predstavuje ďalšiu metódu, ktorú sme použili v našej výskumnej činnosti.
Poslednou doplňujúcou metódou bolo pološtruktútované interview s triednymi učiteľmi.
2.2 Výsledky výskumu
Výskum priniesol výsledky frekvencie šikanovania agresorom a frekvencie šikanovania obete v
nižších a vyšších ročníkoch. Výsledky preukázali prítomnosť obrancov šikanovania a rozdiely v rámci
pohlavia. Na základe teoretickej analýzy problematiky a stanoveného cieľa výskumu zaujímame
nasledovné stanoviská a predkladáme kľúčové zistenia:
Výsledky výskumu preukázali, že v nižších ročníkoch základnej školy (5. a 6. ročník, 10 – 12 rokov)
sú vzťahy medzi žiakmi v triede horšie ako medzi žiakmi vo vyšších ročníkoch (7. až 9. ročník, 13 – 15
rokov) a v prvých ročníkoch strednej školy (15 - 16 rokov). Výsledky výskumu dokázali, že v nižších
ročníkoch základnej školy (5. a 6. ročník, 10 – 12 rokov) je šikanovanie rozšírenejšie ako u starších
žiakov.
Výsledky výskumu preukázali, že ako forma šikanovania v triede prevláda verbálne šikanovanie.
Potvrdili to výpovede agresorov, obetí aj obrancov šikanovania. Ďalšie priečky zaujali fyzické útoky,
útoky na majetok, rušná atmosféra v triede. Nasledujúce priečky sa u účastníkov šikanovania
odlišovali, pre agresorov bol na štvrtom mieste výrok „myslím to zo srandy“, pre obete a obrancov
zastávala štvrtú priečku sociálna manipulácia a u obetí sa objavila aj piata priečka – šikanovanie
učiteľa.
Výsledky výskumu dokázali, že v každej skúmanej triede sa nachádzajú agresori. Z hľadiska
pohlavia sú v pozícií agresora častejšie chlapci ako dievčatá. V triede sa nachádzajú žiaci, ktorý sa
snažia obraňovať obete a zabraňovať šikanovaniu. Na základe pohlavia sú v pozícií obrancov častejšie
dievčatá ako chlapci.
Výskumom sme preukázali, že šikanovanie je v základnej škole aktuálny problém a vyskytuje sa v
každej triede na druhom stupni, za pozitívum vnímame však to, že sa v každej triede nachádzajú žiaci,
ktorý obraňujú obete a tým v určitých situáciách zabraňujú šikanovaniu.
2.3 Diskusia
Výsledky nášho výskumu podporujú tvrdenia, že pri vzniku a vývoji šikanovania v triede má veľký
význam skupinová dynamika a potvrdzuje sa skupinový mechanizmus šikanovania – šikanovanie nie
je individuálnym problémom šikanujúceho a jeho obete (Šimegová, 2007).
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Šikanovanie je žiakmi základnej školy vnímané ako normálne, bežne sa vyskytujúce, stretávame
sa so zľahčovaním, popieraním, ospravedlňovaním šikanovania „srandovaním“; podľa šikanujúcich ide
o zábavu (Šimegová, 2007).
Formy šikanovania, ktoré používajú respondenti v našom výskume sú rovnaké ako závery
niektorých iných prieskumov (Šimegová, 2007, Serafinová, 2011), ktoré poukazujú na to, že medzi
najčastejšie formy šikanovania patrili verbálne útoky (ohováranie, posmech, ponižovanie a nadávky) a
nasledovne fyzické útoky (udieranie, kopanie, strkanie).
Fakt, že agresori sú častejšie chlapci ako dievčatá potvrdzuje (Říčan, Janošová, 2010, Serafinová,
2011). Z hľadiska pohlavia dievčatá zaujímali častejšie aktívny prístup k obraňovaniu obete, kým
chlapci boli vo väčšine pasívni (Trach a kol. 2010, in Bizová, 2011), čo potvrdzujú aj naše výskumné
zistenia, že obrancami šikanovania sú častejšie dievčatá.
3. ZÁVERY A ODPORÚČANIA
Berieme do úvahy skutočnosť, že naše výsledky sú uplatniteľné len pre uvedené školy. Preto
odporúčania pre prax aplikujeme konkrétne na ne. Uvedomujeme si, že každá škola, trieda, sociálna
skupina či žiak je odlišný a zároveň jedinečný a preto si vyžaduje individuálny prístup a premyslený
postup. Sme si vedomí toho, že šikanovanie je komplikovaný problém, ktorý sa nedá odstrániť úplne,
no môžeme ho obmedziť napr. systémovým a uceleným prístupom v rámci prevencie, aj začlenením
prierezových tém, ktoré sa prelínajú so vzdelávacími oblasťami. Všetky aktivity a programy by mali na
seba nadväzovať a prelínať sa a samozrejme všetky zúčastnené strany – vedenie – učitelia, učitelia –
učitelia, učitelia – žiaci, škola – rodičia, ale i školy navzájom by mali spolupracovať, pretože len tak
bude práca intenzívnejšia a výsledky viditeľnejšie.
Odporúčame aby školy naďalej pokračovali v prevencii šikanovania – v informačných aktivitách
(letáky, besedy, prednášky, diskusie – príbehy zo života, zážitkové učenie, filmy, a pod.), v motivácii a
podpore žiakov k správnym voľno-časovým aktivitám. Zo strany pedagógov je tiež potrebné viesť
žiakov k vytvoreniu pozitívnej sociálnej klímy v triede, a s tým spojenú dôveru a otvorenosť voči
učiteľovi a úzku komunikáciu s ním. Je potrebné učiť žiakov riešiť konflikty bez použitia fyzickej či
psychickej „sily“, naučiť ich vzájomne sa rešpektovať a pomáhať si.
Odporúčame zaradiť do vyučovania rôzne cvičenia a interakčné hry na odbúravanie napätia,
agresivity a prejavov násilia ale i cvičenia zamerané na zvyšovanie sebaúcty a empatie - aktivity
zamerané na posilnenie sociálnych kompetencií žiakov.
Ďalej by bolo dobré do prevencie zapojiť všetkých žiakov – vhodnou metódou k zlepšeniu situácie v
škole by bolo napr. absolvovanie peer programu. Je potrebné podporovať obrancov šikanovania,
ktorých pôsobenie je dosť rozšírené, treba ich motivovať, že prispievajú k zlepšeniu situácie v triede a
odstráneniu šikanovania. Ubezpečiť ich, že ich pomoc je nenahraditeľná.
Odporúčame zapojiť do prevencie šikanovania v škole i rodičov – napr. realizovať otvorené
diskusie rodičov – učiteľov a prizvaného odborníka z centra pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie. Aktívna spolupráca a komunikácia medzi školou a rodinou ale i včasná
informovanosť rodičov o tomto sociálno-patologickom jave a o aktivitách, ktoré v rámci prevencie
škola realizuje či pripravuje je veľmi dôležitá.
Prierezovou témou osobnostný a sociálny rozvoj sa napomáha rozvíjaniu ľudského potenciálu
žiakov, v predmete ako psychosociálny tréning sa rozvíjajú základné životné zručnosti študentov na
poli emočnej inteligencie. Ťažisko predmetu je práve vo formovaní a rozvíjaní sociálno-emočných,
kognitívnych a behaviorálnych zručností s eminentným dôrazom na formovanie sebaidentity,
sebauvedomenia, zdravého sebahodnotenia a sebadôvery. Jedným zo všeobecných cieľov predmetu je
naučiť sa predchádzať agresívnym a únikovým formám správania a konania ako v súkromných, tak aj
pracovných činnostiach, vedieť riešiť šikanovanie na školách, ale aj mobbing vo vzťahoch na
pracovisku.
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ČASŤ III.
Psychológia škole: Aktuálne otázky školskej psychológie a školského
poradenstva
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AKTUÁLNE PROBLÉMY ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGIE AKO VEDY A PROFESIE
ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA
Marta Valihorová, Eva Gajdošová
Katedra psychológie, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, e-mail:
marta.valihorova@umb.sk
Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola, e-mail: eva.gajdosova51@gmail.com
Cieľom príspevku je prezentovať vybrané problémy školskej psychológie ako vedy i školského psychológa ako
profesie. Príspevok upozorňuje na zmeny a problémy v školách 21. storočia a z nich vyplývajúce úlohy a výzvy
pre prípravu a psychologické služby školských psychológov učiteľom, žiakom a ich rodičom. Osobitný zreteľ
venuje koncepcií práce školského psychológa pre 21.storočie, vychádzajúc z nových spoločensko-ekonomických
a školských podmienok. Autorky publikujú vybrané výsledky prieskumu, ktorého cieľom bolo zistiť názory
školských psychológov na ich činnosť a možnosti spolupráce pri humanizácií edukácie.
Kľúčové slová: školská psychológia, školský psychológ, legislatíva, perspektívy rozvoja

MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGIE
Školská psychológia v SR má svoju históriu, má svoju tradíciu, ktorá siaha do 60tych rokov
dvadsiateho storočia. Nie je to teda nová vedná psychologická disciplína, jej rozvoj na Slovensku sa
viaže na také významné mená, ako Hvozdík, Durič, Jurčo, Blaškovič a ďalší. Práve ich zásluhou sa
školská psychológia začala veľmi rozvíjať nielen ako veda, ale aj ako profesia. V súčasnosti, na
začiatku 21. storočia jej rozvoj pokračuje a možno konštatovať, že sa seriózne etablovala v systéme
psychologických vied so svojim vlastným špecifickým poslaním, s vlastnými cieľmi a metódami a
získala si jedno z významných, ba kľúčových postavení medzi aplikovanými psychologickými
disciplínami na Slovensku ale aj v európskom kontexte. Najnovšie dokumenty EFPA o nej uvažujú
ako jednej z troch najvýznamnejších psychologických disciplín popri klinickej a organizačnej
psychológii, ako school and educational psychology (termín používaný vo Veľkej Británii alebo v
Španielsku, ale nie v Dánsku, Nórsku, Švédsku, Francúzku, Lotyšsku, Čechách a na Slovensku).
Školská psychológia sa ako predmet vyučuje takmer na všetkých univerzitách na Slovensku, stala
sa aj predmetom štátnych záverečných skúšok a doktorandského štúdia. Potešujúce je, že sa vyučuje i
v rámci prípravy budúcich učiteľov, čo možno považovať za veľmi významný prvok, naznačujúci
významnosť tejto psychologickej disciplíny pre školu. Je preto potrebné venovať školskej psychológií
oveľa väčšiu a intenzívnejšiu osvetu a medializáciu prostredníctvom národnej a regionálnej televízie,
denníkov, týždenníkov, odborných časopisov, odborných konferencií, koordinovaného národného aj
medzinárodného výskumu a tiež prostredníctvom väčšieho počtu monografií a pod. Domnievame sa,
že v súvislosti s vysokými požiadavkami na výchovu a vzdelanie mladej generácie, s nárokmi na
edukačný proces, ktorý realizujú učitelia, vzhľadom na problémy žiakov v učení, správaní, ktoré sa
nedotýkajú len samotných žiakov, ale aj pedagogických zamestnancov, vedenia školy, dokonca i celého
systému školy, sa zvyšuje opodstatnenosť takej vednej disciplíny, ktorá cielene a systematicky rozvíja
poznanie v týchto oblastiach.
Je nevyhnutné, aby sa v škole venovala zvýšená pozornosť osobnosti žiaka, jeho pozitívnemu
fungovaniu, rozvoju schopnosti, jeho vlastností, dôležitých pre život, pretože hlavne tým môžeme
žiaka pripraviť na kvalitný život v spoločnosti. V súčasnosti je tiež zrejmý nárast rôznych negatívnych
patologických javov ako je agresivita, šikanovanie, kriminálna činnosť, drogové závislosti a pod., ktoré
majú negatívny vplyv na pozitívny rozvoj osobnosti žiaka. Vedenie školy a učitelia si s týmito
problémami často nevedia poradiť. Je preto na škole potrebný kvalifikovaný pracovník s odborným
psychologickým vzdelaním, ktorý dokáže aplikovať teoretické poznatky z pedagogickej a školskej
psychológie, vie problémy školy riešiť a odstraňovať pomocou rôznych psychologických aktivít.
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Týmto pracovníkom je podľa nás práve školský psychológ. Hoci už Zákonom NR SR č. 279/1993 Zb.
z. o školských zariadeniach z 21. októbra 1993, neskôr Zákonom 245/2008 Z.z školský zákon, môžu
základné a stredné školy a ostatné školské zariadenia v Slovenskej republike oficiálne prijímať do
pracovného pomeru školských psychológov, je veľmi málo škôl, ktoré školského psychológa
zamestnávajú. V Slovenskej republike je v porovnaní so zahraničím aj málo výskumných prác, ktoré sa
zaoberajú skúmaním počtu školských psychológov v Slovenskej republike, a náplňou ich práce,
úskaliam a problémom v jeho činnosti a pod.
V súčasnosti evidujeme na 2500 základných a stredných škôl cca 300 školských psychológov ako
zamestnancov škôl - základných, stredných a dokonca aj materských a ďalších psychológov, ktorí
pracujú v CPPP a CŠPP a sú na školy vysielaní z pracoviska. Riaditelia škôl, učitelia aj rodičia prejavujú
o túto profesiu záujem a posudzujú ju pozitívne. Aj tu sa ukazuje, že je potrebné venovať zvýšenú
pozornosť, na rôznych miestach osvete práci školského psychológa a hľadať financie na zaradenie
školského psychológa do stavu zamestnancov vo všetkých školách, ktoré majú viac ako 500 žiakov.
KONCEPCIA PRÁCE ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA V 21. STOROČÍ
Koncepcia práce školského psychológa na Slovensku bola sformulovaná a schválená v 90. rokoch
minulého storočia a zodpovedala problémom a úlohách tej doby. V súčasnosti, v 21.storočí, je
množstvo závažných spoločenských, ekonomických, sociálnych, politických zmien a významných
zmien v školstve, ale aj v slovenskej rodine a vo výchove a vzdelávaní detí, ktoré vyžadujú
modifikáciu a nastolenie nových činností, aktivít a vzťahov školských psychológov v školách
a v školských zariadeniach.
Je preto žiaduca modifikácia koncepcie práce školského psychológa pre 21.storočie, v ktorej je
potrebné zakotviť napr. nasledujúce aktivity v práci školského psychológa:
 pracovať s celým systémom škola a jeho podsystémami (v zahraničí ide o zmenu nazvanú
„system school psychologist“, teda venovať pozornosť nielen práci s jedným problémovým
žiakom, ale aj práci s rodičmi, učiteľmi, skupinami žiakov v triedach, celými triedami,
ročníkmi, komunitami,
 uprednostňovať pri zlepšovaní kvality škôl nie kvantitatívne kritériá , ale kritériá kvalitatívne
a pracovať na zlepšovaní sociálnej klímy a sociálnej atmosféry v školách a na medziľudských
vzťahoch v školách - vzťahoch vedenia školy s podriadenými, vzťahoch v učiteľskom zbore,
vzťahoch pedagogických a odborných zamestnancov škôl navzájom, vzťahoch učiteľov
s rodičmi, a tým prispievať k lepšej spokojnosti pracovníkov a ich well-beingu
 klásť dôraz na mentálne zdravie žiakov a učiteľov najmä humanizáciou výchovnovzdelávacieho procesu a optimalizáciou výchovy a vzdelávania, napr. väčším dôrazom na
psychohygienu v škole, prípravou rozvrhu hodín, blokovou výučbou, náplňou triednických
hodín, vstupom do prípravy školských vzdelávacích programov a i.
 klásť dôraz na osobnostný rozvoj nielen žiakov, ale aj učiteľov, napr. prostredníctvom
krátkodobých tréningov sociálno-emocionálnych zručností, vzdelávaní, debát, workshopov na
vybrané naliehavé témy súčasnosti , akými je napr. kyberšikana, nelátkové závislosti, rasizmus,
demotivácia žiakov, konflikty s rodičmi a i.
 venovať pozornosť hľadaniu vhodných stratégií na riešenie novodobých sociálnopatologických javov v škole, akými sú kyberšikana, nelátkové závislosti, psychické
ochorenia detí, najmä depresie, intolerancia, rasizmus, xenofóbia, šikanovanie učiteľov,
apatia a strata zmyslu života žiakov
 uprednostniť primárnu prevenciu, a v práci školského psychológa klásť dôraz na
prípravu a realizáciu longitudinálnych preventívnych programov, skupinovú prácu so
žiakmi a učiteľmi, skupinové a hromadné poradenstvo a konzultácie pre rodičov a učiteľov,
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zamerať pozornosť aj na kariérové poradenstvo žiakov a študentov pri prvej a druhej
smerovej voľbe povolania a na diagnostiku ich profesijných záujmov, schopností
a osobnostných vlastností,
 kooperovať pri riešení problémov výchovy a vzdelávania detí a dospievajúcich s ďalšími
odborníkmi (poradenskými a klinickými psychológmi, školskými špeciálnymi pedagógmi,
logopédmi, sociálnymi pedagógmi, koordinátormi prevencie, kariérovými poradcami,
sociálnymi pracovníkmi, pedopsychiatrami, ale aj právnikmi, mediátormi, lekármi) a byť
pripravený pracovať v multidisciplinárnych tímoch v školách,
 položiť dôraz na psychologickú prácu a psychologické služby pre rodinu, rodičov a širšie
rodinné prostredie dieťaťa a spolupracovať s rodičmi pri výchove detí a riešení problémov
v učení, správaní, voľbe profesie.
 vedieť zabezpečovať krízový manažment a krízovú intervenciu v školách, napr. pri
naliehavých situáciách akými je u žiaka či učiteľa samovražda, úmrtie, psychické ochorenie,
živelná pohroma, vojnový konflikt, teroristický útok a i.
 položiť dôraz na jav multikulturalitu a multikulturálnu toleranciu, toleranciu
k psychickým, fyzickým, kultúrnym, sociálnym, náboženským odlišnostiam, pripraviť sa na
príchod detí emigrantov, azylantov, utečencov do našich škôl, na ich kvalitnú adjustáciu, s tým
spojené prekonávanie predsudkov, stereotypov u našich žiakov, rodičov a učiteľov,
 vedieť pracovať s problémom inklúzie v školách, ktorá prinesie veľa problémov
psychologickej povahy (napr. postoje učiteľov k handicapovaným deťom v bežných školách,
postoje rodičov a detí, zmena tlaku na učebný výkon meraný známkami na dôraz na
porozumenie učivu a uplatnenie v životnej realite)
 dokázať pracovať aj mimo tradičný školský systém, v detských domovoch, v liečebnovýchovných ústavoch, v diagnostických a reedukačných ústavoch, v materských školách,
v materských centrách, rodičovských centrách, školských kluboch a inde.
Vzhľadom k tomu, že pozícia školského psychológa v SR, ako potvrdzuje prax, a ako je všeobecne
známe, nie je dobrá, realizovali sme prieskum, ktorého vybrané výsledky uvádzame v ďalšej časti
nášho príspevku.


PRIESKUM
Prieskumný problém
Na základe predchádzajúcich realizovaných a publikovaných výskumov (Valihorová, 2008),
v ktorých sme sa zaoberali názormi žiakov, učiteľov, riaditeľov a rodičov na zavedenie funkcie
školského psychológa v slovenských školách, môžeme konštatovať, že funkcia školského psychológa
bola a je v súčasných slovenských školách žiaduca. Výskumov zameraných na činnosť školských
psychológov je pomerne málo, myslíme si, že viacerí laici, ale aj psychológovia a všetky podsystémy
školy ako sú napr. žiaci, učitelia, riaditelia, rodičia nemajú dostatočné informácie o hlavnej náplni
práce školského psychológa. Na základe aj týchto dôvodov sme sa rozhodli zistiť, aká je situácia
v Banskobystrickom samosprávnom kraji v počte školských psychológov na základných a stredných
školách a bližšie ozrejmiť ich činnosť.
Vzhľadom na prieskumný problém sme si stanovili cieľ, zistiť:
1. Počet základných a stredných škôl v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ktoré zamestnávajú
školského psychológa a následne sa pokúsiť naznačiť súčasné postavenie školského psychológa
v škole.
2. Hlavnú náplň práce školských psychológov prostredníctvom činností školského psychológa
vyplývajúcich zo sekvenčného modelu J. Hvozdíka.
3. Možnosti školského psychológa pri humanizácii školy.
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METÓDA
Prieskumná vzorka
V prieskume sme pri výbere vzorky uplatnili zámerný výber. V prvej etape prieskumu, zameranej
na získanie informácií o počte školských psychológov na základných a stredných školách
v Banskobystrickom samosprávnom kraji, prieskumnú vzorku tvorili riaditelia z 366 základných a 99
stredných škôl. Kontaktovalo sa s nami 350 riaditeľov základných škôl a 93 riaditeľov stredných škôl.
V druhej etape prieskumu tvorilo prieskumnú vzorku 13 školských psychológov, ktorí boli ochotní
s nami spolupracovať. Prieskumnú vzorku sme rozdelili na školských psychológov zamestnaných na
základných školách a školských psychológov zamestnaných na stredných školách, pretože sme
predpokladali, že hlavná náplň ich práce sa bude líšiť.
Z hľadiska pohlavia prieskumnú vzorku v druhej etape nášho prieskumu tvorilo viac žien ako
mužov. Z trinástich respondentov bolo 15,4% mužov ( 2) a 84,6 % žien – 11.
Prieskumné metodiky
V prieskume sme aplikovali kvalitatívny prieskum. Zvolili sme metódu štruktúrovaného rozhovoru,
ktorá sa pre nízky počet respondentov javila ako najprimeranejšia. Výhody tejto metódy sme videli aj
v tom, že sme sa prostredníctvom rozhovoru mohli dozvedieť o postavení a činnosti školských
psychológov viac ako len odpovede na nami formulované otázky. Štruktúrovaný rozhovor (interview)
pozostával z 13 – ich otázok, odpovede na ktoré budeme analyzovať nižšie. Časové trvanie rozhovoru
bolo 30 – 45 minút.
Výsledky
Z celkového počtu 443 základných a stredných škôl zamestnáva školského psychológa iba 15 škôl,
z toho 7 základných škôl a 6 stredných škôl. Súhrnne to predstavuje iba 3,4% celkového počtu škôl,
ktoré sa s nami kontaktovali. Výsledný počet školských psychológov v Banskobystrickom
samosprávnom kraji môžeme považovať za konečný, pretože 22 škôl, ktoré sa s nami nekontaktovali,
boli málotriedne, neplnoorganizované školy, ktoré si školského psychológa pre nízky počet žiakov
a tým aj pre nedostatok financií nemôžu dovoliť. Aj napriek výslednému nízkemu počtu školských
psychológov považujeme túto funkciu za žiaducu. Náš názor potvrdzujú aj vyjadrenia vedenia škôl,
teda riaditeľov a zástupcov týchto škôl, na ktorých školský psychológ nepôsobí. Viac ako 80% sa totiž
vyjadrilo, že funkcia školského psychológa by bola pre ich školu užitočná a potrebná. Ako hlavný
dôvod toho, že školského psychológa nezamestnávajú, uviedli všetci nedostatok finančných
prostriedkov. Porovnateľné názory zamerané na názory riaditeľov škôl , prečo na ich škole nepôsobí
školský psychológ, sme zistili v predchádzajúcich výskumoch (Valihorová, 2008).
Druhá časť nášho prieskumu pozostávala z osobných rozhovorov so školskými psychológmi.
Z celkového počtu 15 školských psychológov bolo ochotných s nami spolupracovať 13. Položili sme im
13 otázok, ktoré sme prispôsobili najmä súčasným požiadavkám škôl.
V prvej otázke nás zaujímalo dosiahnuté vzdelanie školských psychológov. V odpovediach školských
psychológov sa objavili obe možnosti na základe ktorých možno v Slovenskej republike vykonávať
túto funkciu. Kým vysokoškolské štúdium jednoodborovej psychológie majú vyštudované takmer
všetci školskí psychológovia (12), špecializačné štúdium školskej psychológie len jeden školský
psychológ. Na základe týchto zistení môžeme konštatovať, že záujem o profesiu školského psychológa
majú viac absolventi jednoodborovej psychológie. Toto zistenie nás do určitej miery prekvapilo. Nízky
záujem o túto profesiu zo strany učiteľov akademických predmetov - psychológie v kombinácii s iným
predmetom pramení podľa nášho názoru aj z toho, že svoje vysokoškolské štúdium si musia doplniť,
čo je pre nich pomerne finančne náročné, trvá dva roky, zatiaľ čo absolventi jednoodborovej
psychológie môžu túto profesiu vykonávať ihneď po skončení štúdia.
Druhá otázka nášho rozhovoru bola zameraná na pracovný úväzok školských psychológov. Naše
zistenia v tejto oblasti sú nasledovné: na plný pracovný úväzok pracujú len 2 školskí psychológovia
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(15,4%), na polovičný úväzok 4 školskí psychológovia (30,8%) a na dohodu o pracovnej činnosti do 40
hod. mesačne 7 školských psychológov (53,8%). Skutočnosť, že prevažná väčšina školských
psychológov je na školách zamestnaná na dohodu o pracovnej činnosti môžeme spojiť s nedostatkom
finančných prostriedkov škôl. Školskí psychológovia sú odborní pracovníci, ktorých platové
ohodnotenie je vyššie ako u pedagogických zamestnancov.
Názory školských psychológov pôsobiacich na oboch stupňoch škôl sa líšili v tretej otázke, ktorá
bola zameraná na motiváciu voľby tejto profesie. Kým školskí psychológovia základných škôl uvádzali
za najčastejší zdroj motivácie záujem o prácu s deťmi a mládežou (85,7%), u školských psychológov
stredných škôl to bola momentálna pracovná ponuka a dlhoročná spolupráca so školou v rovnakom
zastúpení 50%. Oblasť zameranú na dlhoročnú spoluprácu so školou volili školskí psychológovia
najmä preto, že viacerí počas svojej predchádzajúcej praxe v pedagogicko-psychologickej poradni mali
pridelenú danú školu, na ktorú dochádzali a poskytovali psychologické služby. Po celkovom
vyhodnotení sme ale dospeli k zisteniu, že najčastejším zdrojom motivácie u školských psychológov
oboch stupňov škôl je práve záujem o prácu s deťmi a mládežou (61,5 %). Aj prechádzajúce výsledky
výskumov (Valihorová, 2008) poukazujú na podobné zistenia. V týchto výskumoch uviedli školskí
psychológovia ako hlavný zdroj motivácie najmä záujem riešiť problémy školy, ktorý sa objavil aj
v odpovediach našich respondentov.
V ďalších dvoch otázkach mali školskí psychológovia percentuálne zhodnotiť zastúpenie
jednotlivých vybraných činností a problémov žiakov na základe toho, ako často sa s nimi v rámci svojej
práce stretávajú. Oblasti, ktoré nás zaujímali boli teda vopred dané, zatiaľ čo v ostatných otázkach sme
poskytli priestor na vlastné názory respondentov. V otázke zameranej na činnosť školských
psychológov sme dospeli k nasledovným zisteniam: najvyššie percentuálne zastúpenie na základných
školách mala identifikačno-diagnostická činnosť školského psychológa (42,1%), na stredných školách
to bola intervenčná činnosť (55,8%), ktorá bola v najvyššom percentuálnom zastúpení aj celkovo
(45,1%). Aj výskumné zistenia O. Blaškoviča a E. Gajdošovej (1998) poukazujú na to, že školskí
psychológovia realizujú v rámci svojej činnosti najviac poradenské aktivity, ktoré patria do
intervenčnej činnosti. Tieto výsledné zistenia môžeme ponímať v súvislosti s pracovným úväzkom
školských psychológov. Na stredných školách sú 4 zo 6 školských psychológov zamestnaných na
základe dohody o pracovnej činnosti a žiaden nepracuje na plný úväzok. Na základe ich vyjadrenia, ich
hlavnou náplňou práce je poradenstvo pre problémových žiakov, ktoré spadá pod intervenčnú
činnosť, ktorá sa nám v najvyššej miere zastúpenia aj potvrdila. Na základných školách je situácia iná.
Z celkového počtu 7 školských psychológov sú 2 zamestnaní na plný pracovný úväzok a 2 na polovičný
úväzok. Ich hlavná náplň práce sa teda nemusí vzťahovať len na poradenstvo, ale aj na celkovú
optimalizáciu výchovného procesu, čo nám školskí psychológovia aj potvrdili. Spomedzi týchto troch
činností sa školskí psychológovia venujú najmenej preventívnej činnosti. Podľa E. Gajdošovej (2002)
by mal školský psychológ uskutočňovať v prvom rade primárnu preventívnu činnosť. Naše zistenia
(18,9%) ale poukazujú na nízku mieru zastúpenia tejto činnosti. Dokonca 3 školskí psychológovia ju
nerealizujú vôbec. V tejto otázke sme sa zamerali na základné činnosti školského psychológa
vychádzajúc zo sekvenčného modelu J. Hvozdíka. Uvedomujeme si, že školskí psychológovia realizujú
okrem týchto činností aj iné, ale potvrdili nám, že práve nami skúmané činnosti predstavujú základ ich
hlavnej náplni práce. Z dôvodu, že sme vychádzali z modelu slovenského autora, naše výskumné
zistenia sa dajú ťažko porovnať s inými krajinami. Po preštudovaní hlavnej náplne práce školských
psychológov vo Francúzsku, Kanade, Švédsku, Taliansku, USA a Veľkej Británii sa prikláňame k názoru,
že činnosť školských psychológov v našej krajine sa najviac približuje činnosti školského psychológa
v USA. T. Oakland (1989, podľa Gajdošová, 1998) uvádza, že v USA sa školskí psychológovia
sústreďujú najmä na prevenciu, diagnostiku, intervenciu (priamu i nepriamu), supervíziu a výskum.
Prvé tri činnosti predstavujú základné činnosti v práci školského psychológa aj v našej krajine, zatiaľ
čo posledné dve sú podľa E. Gajdošovej (1998) doplňujúce.
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V otázke zameranej na percentuálne zhodnotenie vybraných problémov žiakov na základe toho, do
akej miery sa s nimi školskí psychológovia v rámci svojej činnosti stretávajú, sme dospeli k týmto
zisteniam. Predpokladali sme, že na základných školách sa budú najviac zaoberať problémami žiakov
v učení, keďže v základnej škole si majú žiaci osvojiť najmä základy gramotnosti. Na stredných školách
sme predpokladali, že školskí psychológovia budú riešiť najmä problémy v správaní. Naše zistenia ale
poukazujú na to, že na oboch stupňoch škôl riešia školskí psychológovia najčastejšie problémy žiakov
v správaní a až potom problémy v učení. Najmenej sa venujú problémom žiakov v profesiovej
orientácii a voľbe povolania (20,6%), čo je aj pochopiteľné, pretože riešenie týchto problémov žiakov
prebieha najmä v posledných ročníkoch. Tieto typy problémov podľa vyjadrení školských psychológov
zároveň riešia najviac a predstavujú základné oblasti riešených problémov. Na porovnanie so
zahraničím (USA) uvádzame najčastejšie problémy žiakov, ktorým sa školskí psychológovia venujú
najviac. T. Oakland (1989,podľa Gajdošová, 1998) uvádza, že školskí psychológovia venujú asi 32%
času problémom žiakov v učení, 22% času problémom žiakov v správaní, 16% času bežnej školskej
populácii, 14% času mentálne postihnutým žiakom, 4% času nadaným a talentovaným žiakov, 2%
času dyslektikom. Tieto výskumné zistenia pochádzajú z roku 1989 a môžeme predpokladať, že i
zameranie činností školských psychológov sa už zmenilo.
V ďalších otázkach sme sa venovali najčastejším formám intervenčnej a preventívnej činnosti.
Následne nás zaujímali aj hlavné oblasti, na ktoré sú tieto činnosti najviac zamerané. Po vyhodnotení
získaných údajov sme dospeli k záveru, že intervenčné aktivity školských psychológov základných škôl
sú zamerané najmä na efektívne riešenie konfliktov, sebapoznanie a sebaprijatie (85,7%). Na
stredných školách to bola oblasť efektívneho riešenie konfliktov (83,3%). Môžeme predpokladať, že
najvyššie zastúpenie tejto oblasti súvisí pravdepodobne s problémami žiakov v správaní, s ktorými sa
školský psychológ v rámci svojej práce najviac stretáva. Preto aj intervencia, konkrétne riešenie týchto
problémov je zamerané na efektívne riešenie konfliktov, pretože problémy správania často súvisia
najmä s konfliktami v medziľudských vzťahoch. Respondenti uviedli len dve formy intervenčnej
činnosti, konzultácie a poradenstvo, pričom poradenstvo uviedli všetci školskí psychológovia, zatiaľ čo
konzultácie len viac ako polovica respondentov (53,8%). Na základe získaných informácii
prostredníctvom metódy rozhovoru konštatujeme, a dokazujú nám to i vyjadrenia školských
psychológov, že hlavná náplň práce školských psychológov spočíva najmä v poradenstve
a konzultáciách s problémovými žiakmi, ich rodičmi a učiteľmi.
Vyhodnotením výsledkov, týkajúcich sa preventívnej činnosti, sme dospeli k zisteniam, že školskí
psychológovia základných a stredných škôl realizujú v rámci svojich preventívnych aktivít najčastejšie
prednášky, besedy na prevenciu drogových závislostí (spolu 76,9%). Prekvapilo nás, že len 46,2%
školských psychológov sa venuje prevencii šikanovania, pretože výskyt tohto javu je v súčasných
školách veľmi častý. Súvisí to zrejme s tým, že školskí psychológovia sa zaoberajú v rámci svojej
preventívnej činnosti najmä prevenciou drogových závislostí.
Ďalšia otázka bola zameraná na spoluprácu školského psychológa s inými podsystémami školy,
konkrétne so žiakmi, učiteľmi, vedením školy a rodičmi žiakov. Na základe našich zistení môžeme
usudzovať aj na postavenie školských psychológov v škole. Spoluprácu školských psychológov so
žiakmi hodnotili školskí psychológovia najčastejšie ako výbornú (53,8%). Táto skutočnosť podľa
názorov školských psychológov i našich zistení vyplýva hlavne z toho, že žiaci nevyhľadávajú pomoc
školského psychológa iba na základe odporúčania učiteľov a rodičov žiakov, ale každý školský
psychológ sa vyjadril, že u viacerých žiakov je hlavným podnetom vlastné rozhodnutie. Myslíme si
preto, že školských psychológov považujú žiaci za potrebných a v súčasnej škole za užitočných.
Spoluprácu s učiteľmi hodnotili školskí psychológovia ako dobrú (53,8%). Vyplýva to zrejme z toho, že
učitelia aj školskí psychológovia si uvedomujú nevyhnutnosť vzájomnej spolupráce pri riešení
všetkých problémov školy. Spoluprácu s vedením školy hodnotili školskí psychológovia v prevažnej
miere za výbornú (76,9%). Hoci túto spoluprácu označili za výbornú, zároveň podotkli, že v porovnaní
so žiakmi, učiteľmi a rodičmi s nimi spolupracujú menej, avšak kvalitne. Spoluprácu s rodičmi
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hodnotili školskí psychológovia celkovo za dobrú (53,8%). Túto oblasť spolupráce hodnotil jeden
školský psychológ špeciálnej školy dokonca za neuspokojivú, s čím sme sa v predchádzajúcich
oblastiach spolupráce nestretli. Táto skutočnosť bola zrejme podmienená tým, že v špeciálnych
základných školách prevažujú deti z málo podnetného prostredia, ktorých rodičia sa o ich výchovu
a vzdelávanie detí nezaujímajú, čo sa prejavuje aj v nedostatočnej vzájomnej spolupráci. Na základe
týchto zistení v tejto oblasti môžeme konštatovať, že spolupráca školských psychológov na základných
a stredných školách v Banskobystrickom samosprávnom kraji je dobrá a všetci aktéri výchovnovzdelávacieho procesu si dostatočne uvedomujú potrebu tejto funkcie v našich školách hlavne tým, že
sa snažia o čo najlepšiu spoluprácu.
V rámci nášho prieskumu sme venovali pozornosť aj hlavným oblastiam spolupráce školských
psychológov s učiteľmi a rodičmi žiakov, s ktorými popri žiakoch najviac spolupracujú. Zistili sme, že
názory školských psychológov oboch stupňov škôl sa v tejto oblasti veľmi nelíši. Za hlavnú oblasť ich
spolupráce s učiteľmi považuje každý školský psychológ poukázanie na problémy školy. S touto
oblasťou spolupráce súvisia aj ďalšie najviac zastúpené oblasti: navrhnutie a hľadanie spoločných
riešení pri problémoch školy (76,9%) a poskytovanie informácií od učiteľov o žiakoch a ich rodine
(69,2%). Viac ako 50% školských psychológov považuje za hlavnú oblasť spolupráce svoju účasť na
vyučovaní, hoci sa jej často pre nízky pracovný úväzok nezúčastňujú. Na základe týchto názorov
môžeme konštatovať, že funkcia školského psychológa na škole dôležitá i preto, že nielen školský
psychológ je tým, ktorý pomáha škole, ale zároveň aj jemu spätne pomáhajú, konkrétne cez učiteľov sa
dozvedá o problémoch žiakov i celej školy a problémy rieši nielen sám ale vo vzájomnej spolupráci
s učiteľmi.
V otázke zameranej na hlavné oblasti spolupráce školských psychológov s rodičmi žiakov sme
dospeli k týmto zisteniam. Všetci školskí psychológovia uviedli ako hlavnú oblasť ich spolupráce
s rodičmi navrhnutie a hľadanie spoločných riešení pri problémoch školy, pričom táto oblasť sa týkala
najmä problémov samotných žiakov. Druhou najčastejšou oblasťou boli poradenské a konzultačné
aktivity pre rodičov (69,2%) Táto oblasť zahŕňala nielen informovanie sa rodičov o pokroku žiaka, ale
aj poradenstvo pre rodičov ohľadom ich vlastných problémov. Treťou najčastejšou oblasťou
spolupráce bola účasť školských psychológov na rodičovských združeniach (spolu 46,2%). Na základe
našich rozhovorov môžeme konštatovať, že školskí psychológovia uprednostňujú najmä individuálne
formy spolupráce s rodičmi a to najmä individuálne poradenstvo. E. Gajdošová (2002) vo svojom
výskume v Škole priateľského partnerstva realizovala aj netradičné formy spolupráce s rodičmi
žiakov, ako napr. otvorený deň pre rodičov a žiakov, otvorený deň pre rodičov, stretnutie rodičov
v klube rodičov. Teda využívala aj skupinové formy spolupráce. Hoci súhlasíme s názorom, že čím viac
sa budú rodičia zapájať do diania v škole, tým ľahšie sa budú dať problémy školy i samotných žiakov
odstraňovať, v našom výskume sa využívanie skupinovej spolupráce nepotvrdilo. Dôvodom môže byť
aj nedostatok záujmu zo strany rodičov zúčastňovať sa takýchto foriem spolupráce a rozhodne
i nedostatok času.
Ďalej nás zaujímalo, s akými ďalšími odborníkmi školskí psychológovia spolupracujú. Na
základných školách spolupracujú školskí psychológovia najčastejšie s výchovným poradcom (85,7%),
poradenským a klinickým psychológom (85,7%) a pedopsychiatrom (57,1%). Na stredných školách je
najväčšia spolupráca školských psychológov s poradenským a klinickým psychológom (66,7%),
výchovným poradcom, špeciálnym pedagógom a pedopsychiatrom (všetci mali zastúpenie 50%). To,
že školskí psychológovia spolupracujú najviac s výchovným poradcom môžeme i tým, že funkcia
výchovného poradcu je prítomná na každej škole a jeho náplň práce sa prelína s prácou školského
psychológa. Spoluprácu školských psychológov s poradenskými, klinickými psychológmi a
pedopsychiatrami nám odôvodnili samotní školskí psychológovia. Ich identifikačno-diagnostická
činnosť je zameraná najmä na identifikáciu systémov školy a jej podsystémov, zlepšovanie kvality
výchovno-vzdelávacieho procesu a nezahŕňa diagnostickú činnosť konkrétnych žiakov. Tú vykonávajú
na odporúčanie školského psychológa iní kompetentní pracovníci, ako je napr. poradenský, klinický
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psychológ, pedopsychiater a pod., ktorí pôsobia v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie.
Posledná otázka sa týkala uplatnenia služieb školského psychológa pri humanizácii školstva. Chceli
sme vedieť, akými prístupmi sa podieľajú na zabezpečovaní humanistickej edukácie. Školskí
psychológovia základných škôl volili za najčastejšie využívané prístupy aktívnu spoluprácu so
všetkými účastníkmi výchovno-vzdelávacieho procesu (71,4%), spolupráca pri vytváraní pozitívnej
sociálnej klímy a pozitívnych medziľudských vzťahov (71,4%) a rešpektovanie osobnosti žiaka, jeho
veku, potrieb, schopností (57,1%). U školských psychológov stredných škôl to boli podobné
humanistické prístupy, ale v odlišnom percentuálnom zastúpení: vytváranie pozitívnej sociálnej klímy
a pozitívnych medziľudských vzťahov (83,3%), rešpektovanie osobnosti žiaka, jeho veku, potrieb,
schopností (66,7%) a dôraz na emocionálnu stránku žiakov (66,7%). Celkovým humanistickým
prístupom, ktorý školskí psychológovia využívajú najviac je práve pomoc pri vytváraní pozitívnej
sociálnej klímy a pozitívnych medziľudských vzťahov (76,9%). Môžeme teda konštatovať, že školskí
psychológovia využívajú vo svojej práci viacero humanistických prístupov. Oproti učiteľom majú
psychologické vzdelanie, teda o problematike humanistických prístupov, ktorých cieľom je aj
zefektívniť celý edukačný proces, rozvíjať osobnosť žiaka, majú dostatok informácii. Myslíme si, že
hlavne školský psychológ sa môže v spolupráci s učiteľmi svojou činnosťou a osvojenými poznatkami
zo psychológie podieľať na humanizácii súčasných škôl.
Na základe našich prieskumných zistení konštatujeme, že počet školských psychológov pôsobiacich
ako zamestnanci základných a stredných škôl v Banskobystrickom samosprávnom kraji, je
neuspokojivý. Týka sa to nielen celkového počtu školských psychológov, ale aj ich nízkeho pracovného
úväzku, ktorý sa prejavil aj v ich realizovaných činnostiach. Dôsledkom toho je, že hlavná náplň práce
školských psychológov spočíva najmä v poradenských aktivitách, teda v intervenčnej činnosti
školských psychológov. Aj napriek nízkemu počtu školských psychológov je z nášho prieskumu zrejmé,
že tie školy, ktoré školského psychológa zamestnávajú, považujú túto funkciu za potrebnú, čomu
nasvedčuje aj dobré hodnotenie spolupráce školského psychológa s ostatnými podsystémami školy.
To, že táto funkcia je v slovenských školách potrebná nasvedčujú i naše zistenia, týkajúce sa
humanizácie školy a využívaných humanistických prístupov zo strany školských psychológov.
ZÁVER
Príspevok naznačuje súčasný stav v oblasti využitia poznatkov školskej psychológie v práci
školských psychológov v Banskobystrickom samosprávnom kraji, upozorňuje na ich nedostatočný
počet a ponúka vybrané názory školských psychológov na ich postavenie v súčasnej škole. Poukazuje
na hlavnú náplň práce školského psychológa a jeho možnosti podieľať sa svojou činnosťou na
humanizácii školy. Na základe preštudovaných odborných zdrojov a názorov rôznych autorov, našich
skúseností i výsledkov prieskumu sme dospeli k názoru, ktorý nie je nový, že funkcia školského
psychológa je v súčasnej škole potrebná. Vyžaduje si to o.i. i súčasná koncepcia školstva, ktorá sa snaží
o humanistický prístup k žiakom, i súčasná spoločnosť, ktorá kladie čoraz väčšie nároky na mladú
generáciu. Stúpa nárast rôznych problémov v škole i mimo školy. Pôsobenie školského psychológa v
škole súvisí i s realizáciou Štátneho vzdelávacieho programu a s aktuálnymi úlohami, ktoré z neho pre
školy vyplývajú. Je preto potrebné, aby na školách pôsobil odborník so psychologickým vzdelaním,
ktorý dokáže tieto úlohy i problémy školy riešiť pomocou adekvátnych psychologických prostriedkov.
Takýmto odborníkom je práve školský psychológ. Aj napriek týmto pozitívnym názorom je skutočnosť
iná. Naše zistenia totiž ukázali, že v Banskobystrickom samosprávnom kraji pôsobí z celkového počtu
443 základných a stredných škôl len 15 školských psychológov ako zamestnancov škôl. Hlavným
dôvodom tejto neuspokojivej situácie je nedostatok finančných prostriedkov. Túto skutočnosť nám
potvrdili i riaditelia základných a stredných škôl. Viacerí funkciu školského psychológa dokonca
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označili za „luxus“ pre ich školu. Aj školy, ktoré školského psychológa zamestnávajú, si ho nemôžu
z ekonomických dôvodov dovoliť zamestnať na plný pracovný úväzok. Nízky pracovný úväzok sa
potom odráža aj v hlavnej náplni práce školských psychológov v tom zmysle, že mu nedovoľuje
dostatočne realizovať všetky aktivity, ktoré sa od neho očakávajú. Sme toho názoru, že jedinou
možnosťou zvýšenia počtu školských psychológov na školách a ich pracovného úväzku, sú zmeny
v legislatíve, na základe ktorých by školský psychológ pôsobil ako zamestnanec na každej škole, ktorá
má viac ako 500 žiakov vytvoriť podmienky ( z úrovne MŠ SR) na jeho finančné zabezpečenie
V súčasnosti, v 21.storočí sa ukazuje potreba nielen modifikovať jeho prípravu, ale modifikovať aj
koncepciu jeho práce, tak ako sme to naznačili v predchádzajúcej časti. Práve to je úloha jednak
profesijného združenia AŠP SR a ČR, ale aj jednotlivých vysokých škôl, ktoré sa podieľajú na príprave
psychológov pre edukačnú prax. V príspevku sme neriešili predmetnú problematiku komplexne, išlo
len o sondu, preto aj výsledky nášho prieskumu sú len ilustratívne a nie je ich možné zovšeobecniť.
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Príspevok pojednáva o problematike inklúzie a inkluzívnej edukácie z pohľadu školskej psychológie, jej význame
a úloh v inklúzii a konkrétne z pohľadu práce školského psychológa a jeho konkrétnych úloh. Cieľom príspevku
je poukázať na absenciu systematického skúmania inklúzie z pohľadu pedagogickej a školskej psychológie,
presnejšie jej psychologických aspektov v konkrétnej edukačnej praxi, tiež nevyhnutnej prípravy špecialistov a
odborníkov v jej implementácii. V príspevku sa autorka venuje aj problematike učiteľských postojov voči
inkluzívnej edukácii, ako aj žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zároveň poukazuje na
nejasné kompetencie školského psychológa v diagnostike, prevencii a intervencii s deťmi so ŠVVP.
Kľúčové slová: inkluzívna edukácia, inklúzia, školská psychológia, školský psychológ, žiak so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (ŠVVP)

ÚVOD
Rôznorodosť názorov a postojov ľudí a skupín voči formujúcej sa teoretickej i praktickej platforme
inkluzívnej edukácie v našich podmienkach je v súčasnosti pomerne viditeľná a reflektovaná ako v
odborných, vedeckých, tak populárnych publikáciách, dielach, článkoch či monografiách, ako aj
vyjadreniach pedagógov a psychológov i laickej verejnosti. Kol. autorov UNESCO (2011, s. 8) definuje
inkluzívne vzdelávanie ako „proces reagujúci na rôznorodosť potrieb všetkých žiakov a to
prostredníctvom zvýšenia ich účasti na vzdelávaní“. Cieľom je okrem zníženia počtu vylúčených
študentov a ich dištancovania sa od vzdelania aj potreba, aby celý vzdelávací systém vytváral také
prostredie, kde študenti v rámci inkluzívneho prístupu majú naplnené ich individuálne potreby.
Školská psychológia ako teoreticko-aplikovaná psychologická disciplína je už takmer tridsať rokov
a možno povedať, že stále aktuálne, úzko prepojená s pedagogickou psychológiou (často vnímaná ako
jej „súčasť“) skúmajúc psychologické zretele školy ako výchovno-vzdelávacej ustanovizne a z hľadiska
pedagogickej praxe učiteľa študuje, aké integrované psychologické poznatky v podmienkach školy
možno uplatniť a aké metódy pritom využiť (Hvozdík, 1986. Ďurič a kol., 1988). V prípade inkluzívnej
edukácie ide o psychologické zákonitosti týkajúce sa inkluzívnej edukácie, o špecifiká žiaka so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP), pedagógov inkluzívnej edukácie
(inkluzívny pedagóg), mieru inklúzie (index inklúzie) vo vzťahu k psychickým osobitostiam subjektu
a objektu výchovy a vzdelávania, a tie zretele školy a učiteľom uplatňovaných poznatkov, ktoré sa
vzťahujú k výchove a vzdelávaniu všetkých žiakov vrátane žiakov so ŠVVP a jeho súvislostiam.
PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY INKLUZÍVNEJ EDUKÁCIE
Pedagogická a školská psychológia sa vo svojom predmete zoberá skúmaním nasledujúcich
psychologických aspektov v inkluzívnom prostredí:
- učenia, riadeného učenia a vyučovania,
- požiadaviek, podmienok a prostriedkov učenia,
- obsahovej stránky učenia a vyučovania,
- osobnosti žiaka: jeho sebaponímania a sebahodnotenia, sociálneho a emocionálneho vývinu,
výkonnosti, výkonovej motivácie a únavy žiakov, úspešnosti a neúspešnosti žiakov,
- osobnosti učiteľa, vyučovacích prístupov učiteľa a voľby metód,
- vzťahov so spolužiakmi a rovesníkmi, sociálna referencia a akceptácia, prípadne sociálna izolácia,
- klímy školskej triedy a školy, sociálneho kontextu inkluzívnej edukácie,
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- efektivity inkluzívnej edukácie a jej vplyvom na zdravý vývin osobnosti žiaka,
- indikátorov miery inklúzie (index inklúzie).
Výskum, posudzovanie a hodnotenie psychologických aspektov inklúzie a inkluzívneho vzdelávania
z pohľadu tém pedagogickej psychológie v odborných a vedeckých publikáciách sú však pomerne
slabo zastúpené. Rovnako ako hodnotenie miery inklúzie (index inklúzie) vo vzťahu ku konkrétnym
psychologickým aspektom inkluzívnej edukácie. Keď bližšie sledujeme zameranie článkov v
renomovaných zahraničných vedeckých časopisoch, zisťujeme, že téma psychologických aspektov
inkluzívneho vzdelávania a hlavne porovnávacie štúdie edukácie detí resp. žiakov so ŠVVP v
inkluzívnom prostredí a v „mainstreamingu“ (tradičnom výchovno-vzdelávacom prostredí) absentujú.
Túto skutočnosť hodnotí aj autorka Lindsay (2007) vo svojej štúdii, podľa ktorej pedagogická
a školská psychológia môžu významne prispievať ku konceptualizácii podstaty, vhodnosti a
efektívnosti prístupov k vzdelávaniu detí so ŠVVP. Autorka sa zameriava na možnosti a funkcie
pedagogickej psychológie v poskytovaní takej vzdelávacej praxe, ktorá bude postavená na
konkrétnych dôkazoch a prípadoch s osobitným zreteľom na oblasť inkluzívneho vzdelávania
a vzdelávacieho mainstreamingu v súčasnosti. Autorka preskúmala literatúru o efektivite inkluzívneho
vzdelávania a súčasného neinkluzívneho vzdelávania v mainstreamingu s ohľadom na literatúru
pedagogickej a školskej psychológie. Dôraz bol kladený na fakty, resp. dôkazy o ich vplyvoch z hľadiska
výsledkov skúšania detí a tiež aj poznatkov o procesoch, ktoré podporujú účinnosť daného spôsobu
vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Toto skúmanie autorky zahŕňalo
deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami od predškolského veku až do konca povinnej
školskej dochádzky, realizovalo sa pomocou metódy historického prehľadu poznatkov a faktov o
inkluzívnom vzdelávaní a vzdelávaní detí v mainstreamingu, pričom podstatou výskumu bolo
podrobné hodnotenie všetkých článkov/textov zverejňovaných v ôsmich časopisoch z oblasti
špeciálnej pedagogiky publikovaných v r. 2001-2005 (N = 1373). Iba 14 článkov (1,0%) bolo
identifikovaných ako porovnávacích štúdií ohľadne vzdelávania detí s nejakou špeciálnou výchovnovzdelávacou potrebou. Merania zohľadňovali rôzne výsledky, ktorých súčasťou boli sociálne i
vzdelávacie výsledky detí. Autorka evidovala aj články v podobe kvalitatívnych štúdií skúmajúcich
inkluzívnu prax, z ktorých niektoré boli porovnávacími prípadovými štúdiami, iné boli založené na
prisudzujúcich výrokoch respondentov a skúmali procesuálne faktory inklúzie, vrátane učiteľských
postojov k inklúzii a využívanie asistentov pedagóga v inkluzívnom vzdelávaní. Inkluzívne vzdelávanie
a vzdelávanie v bežných podmienkach školy („mainstreaming“) možno posudzovať a skúmať
z hľadiska dvoch línií:
1. práva detí, ktoré sú inkludované v „mainstreamingu“ - hlavného – tradičného vzdelávacieho prúdu
2. posudzovanie inkluzívneho vzdelávania ako (naj)účinnejšej edukácie detí s ŠVVP
Kvalitatívne štúdie podľa Lindsay (2007) v oblasti inkluzívnej edukácie sú používané vo výskume
očakávaného progresu u detí, ale niektoré neposkytujú dostatočné údaje, aby bolo možné zistenia
tohto výskumu považovať za relevantné, platné. Prípadové štúdie prezentované v mnohých článkoch
síce hovoria o rôznych ziskoch inkluzívnej edukácie voči žiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, ale na podporu týchto záverov, zistení nie sú uvádzané žiadne presné dáta.
Ďalšie štúdie sa zvyčajne zameriavajú skôr na procesy než výsledky detí, často za použitia veľmi
malých vzoriek. Hanson et al. (2001) zistili, že len asi 10% detí pôvodne zaradených do predškolského
inkluzívneho prostredia zostali v inkluzívnom prostredí viac ako päť rokov. Identifikovali päť faktorov
ovplyvňujúcich túto zmenu:
1. profesionálne vplyvy;
2. schopnosti rodín získať prístup k informáciám,
3. vplyv autorít a podporovateľov inklúzie;
4. nerovnováhy medzi potrebami rodiny a školy, očakávaniami ich vplyvu na dieťa;
5. rodinné charakteristiky.
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Kvalitatívna štúdia založená na niekoľkoročných rozhovoroch a pozorovaniach poukazuje na
napätie medzi túžbou po inkluzívnom vzdelávaní a problémami naplnenia detských potrieb
dostupnými možnosťami a zdrojmi. Iné prípadové štúdie sa zameriavajú viac na procesy prebiehajúce
v školách ako na deti, čo naznačuje možné oblasti rozvoja inkluzívnej edukácie, ale v prípade absencie
údajov o deťoch sú tieto nálezy špekulatívne (napr. Carrington & Elkins, 2002 Lindsay, 2007).
Jednou z oblastí, ktorej sa pedagogická a školská psychológia venuje s ohľadom na žiakov so ŠVVP
sú prístupy učiteľov k týmto žiakom a inklúzii ako takej. Svedčia o tom výskumy v zahraničí,
zisťovanie učiteľských postojov voči inkluzívnej edukácii a deťom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (Wilczenski, 1995). Autorky Subban a Sharma (2006) prinášajú výskumné
zistenia v štúdii zameranej na percepciu učiteľov prvého stupňa základnej školy (122) voči
inkludovaným žiakom s ŠVVP. Učitelia, ktorí mali absolvované špeciálne vzdelávanie, či tréningy
v oblasti špeciálnej pedagogiky mali pozitívnejší prístup i postoj žiakom i inklúzii, rovnako bola vyššia
ich osobná miera zainteresovania a záujmu o implementáciu inkluzívnej edukácie. K tomu sa ešte
potvrdilo, že učitelia, ktorých členovia rodiny majú resp. mali niektorú z druhov ŠVVP a tí, ktorí
disponovali vedomosťami o diskriminačnom zákone (DISABILITY DISCRIMINATION ACT in 1992) sa
prezentujú rovnako pozitívnejšími postojmi voči žiakom v inkluzívnom vzdelávaní a participanti
majúci skúsenosť s ľuďmi s rôznymi poruchami ako blízkymi priateľmi, tiež cítiaci sa istejšie v roli
inkluzívneho pedagóga mali menšie obavy z implementácie inkluzívneho vzdelávania. Možno povedať,
že prístupy učiteľov k žiakom s ŠVVP sú spojené so zmenou v spôsobe myslenia, zmenou v správaní sa
k žiakom, jednaní s nimi. Problémom však môže byť súčasná nejednoznačnosť názorov rodičov,
učiteľov, odborníkov na inkluzívnu edukáciu až ich protichodnosť. Na tento fakt upozorňuje aj Požár
(2010, s. 78), keď píše, že pokiaľ by sme chceli meniť postoje, je nutné pôsobiť na nositeľa informácií,
názorov. Výsledky výskumu podľa autora svedčia o tom, že postoje spoločnosti k ľuďom so ŠVVP sa
menia síce pozitívne, ale stále ich nemožno považovať za optimálne. Súčasná civilizácia totiž neberie
ohľad na „slabých“, vo veľkej miere prevláda neochota niečo reálne pre ľudí so ŠVVP urobiť a ľudia so
ŠVVP majú veľmi nízky spoločenský status a mnoho problémov so školskou, sociálnou a pracovnou
integráciou. V tomto prípade je podľa nášho názoru potrebné zdôrazniť, že na edukátora inkluzívnej
edukácie je kladených množstvo osobnostných a profesionálnych požiadaviek a je nevyhnutné
kvalitné pregraduálne a postgraduálne štúdium v oblasti inkluzívnej edukácie. Ako píše Gajdošíková
Zeleiová (2012, s. 252) „profesionálny spôsob zvládania špecifických situácií súvisí so schopnosťou
pedagóga poskytovať jasné, zrozumiteľné, veku primerané, postupné, špecifické a komunikačnému
kanálu partnera adekvátne inštrukcie pre všetkých účastníkov procesu, čím sa zabezpečí rovnomerné
rozloženie moci v skupine.“
ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG A INKLUZÍVNA EDUKÁCIA
Školská psychológia má práve svojou teoreticko-aplikačnou podstatou prostredníctvom činnosti
školského psychológa blízko k priamej aplikácii poznatkov psychologických vied v inkluzívnom
prostredí a inkluzívnej edukácii. Podľa Hvozdíka (1986) školská psychológia kladie dôraz na
nasledujúce aspekty:
• špecifické psychologické aspekty žiaka a na zmenu jeho správania vplyvom konkrétnej školskej
situácie – v prípade inkluzívnej edukácie ide o žiaka so ŠVVP,
• dôraz na ad hoc výskum s využitím exploračných metód a kazuistík, mnohé výskumy hodnotiace
psychologické aspekty inkluzívnej edukácie sú vo svete realizované prostredníctvom kazuistík a
prípadových štúdií detí so ŠVVP, potvrdzujú to napríklad kvalitatívne štúdie autorov Carrington
& Elkins (2002)
• poskytuje také poznatky a výsledky skúmania, ktoré sú bezprostredne aplikovateľné a
použiteľné v reálnej pedagogickej situácii v školskom prostredí, a teda priamo v školskej triede.
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Pre školského psychológa je žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len
ŠVVP) v inkluzívnom prostredí žiakom nachádzajúcim sa v konkrétnych edukačných situáciách
rovnako ako ostatní žiaci a môže sa stať jeho klientom, rovnako môže byť jeho klientom celá trieda či
kolektív, kde sa nachádza žiak so ŠVVP. Pristupuje sa k nemu s ohľadom na inklúziu, inkluzívne
prostredie a inkluzívnu edukáciu. Podľa autora Hicka (2005) inklúzia a inkluzívne vzdelávanie je
ústredným problémom práce školských psychológov v súčasnosti, a napriek tomu sú často práve oni
zobrazovaní ako prostriedok na plnenie osobitných ustanovení v školskej praxi. Jedným z prístupov
v práci školských psychológov ako podporovať „inkluzívnejšiu“ prax na školách je cez zvyšovanie
indexu inklúzie prostredníctvom konzultácií. Autor predstavuje štúdiu o školských psychológoch
vstupujúcich do škôl a pôsobiacich ako tzv. "kritizujúcich priatelia – critical friends“ v priebehu
realizácie pilotného projektu na vytvorenie indexu inklúzie v roku 1999. Úloha takého „kritického –
konzultujúceho priateľa“ bola skúmaná prostredníctvom rozhovorov so školskými psychológmi.
Zistilo sa, že práve skúsenosti školských psychológov môžu byť užitočné pre kolegov zaujímajúcich sa
o rozvoj konkrétnych praktík a postupov inkluzívnej edukácie. Tento moment možno považovať
konkrétne z pohľadu práce školského psychológa a jeho konkrétnych úloh v inklúzii za prelomový.
Aktuálna absenciu systematického skúmania inklúzie z pohľadu pedagogickej a školskej psychológie je
v rukách praktikov aplikujúcich poznatky školskej psychológie v edukačnej praxi. S tým súvisí aj ich
nevyhnutná kvalitná pregraduálna a postgraduálna príprava, ktorá nevyníma otázky inklúzie a jej
implementácie, dokonca sa im samostatne venuje a pripravuje špecialistov na bádanie a prezentáciu
jeho výsledkov ústiac do tvorby teórie aplikovaného výskumu.
Školský psychológ ma svoje nezastupiteľné miesto tiež v intervenčnej činnosti s deťmi, ktoré sa
stávajú obeťou šikanovania v škole, vrátane detí so ŠVVP. Deti so ŠVVP sa totiž podľa výskumov oveľa
častejšie stávajú obeťami tejto špecifickej formy násilia, ako ich intaktní rovesníci (Modell, 2005 in
Raskauskas & Modell, 2011). Riziko, že žiaci začlenení do podmienok bežných škôl budú tyranizovaní,
stretnú sa napr. s rôznymi formami sociálnej exklúzie, resp. budú čeliť psychickým formám
šikanovania je pomerne vysoké. Väčšina štúdií, ktoré sa v súčasnosti venujú problematike šikanovania
detí so špeciálnymi potrebami, hlavne postihnutím, vo svete preukazujú, že dieťa s postihnutím má
dva až trikrát väčšiu šancu stať sa obeťou šikanovania zo strany intaktných detí a až 85 percent detí so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má osobné skúsenosti so šikanovaním (Ability Path,
2012).
Chris Forlin (2010) ako odborník v oblasti školskej psychológie, zaoberajúci sa otázkami
inkluzívnej edukácie a inklúzie hovorí o špecifickej úlohe školského psychológa v tom, že môže
poskytnúť prípadovú štúdiu o skúsenostiach z výchovno-vzdelávacieho systému pri prechode z jeho
veľmi tradičnej a vysoko segregovanej formy až po aktívne podporovaný inkluzívny celoškolský
prístup v jednej a tej istej krajine. Zaoberá sa otázkami rozvoja inkluzívneho vzdelávania a
identifikácie výsledkov kvality vzdelávania žiakov, ako i meniace sa roly školského psychológa v tomto
kontexte. Poukazuje na to, že školskí psychológovia sa často ocitajú chytení do siete protichodných
požiadaviek, pričom aj naďalej sa snažia nájsť vlastnú identitu, rolu a s tým súvisiacu úlohu konkrétne
v špeciálnom vzdelávaní žiakov so ŠVVP. Inkluzívna edukácia má už dlhodobejšie obrovský vplyv na
rolu školského psychológa aj v podporovaní práve meniacich sa praktík a postupov jeho práce.
Na Slovensku je školský psychológ odborným zamestnancom školy – špecialistom, ktorý
v minulosti prechádzal problematickou pozíciou priamo v školách a aj napriek legislatívne ukotvenej
pozícii psychológa v škole je jeho práce vzhľadom na nejednotnosť prístupov a požiadaviek kladených
na ňu považovaná za nie vždy kompetentnú, či odbornú alebo sú jej kladené obmedzenia. To sa týka aj
diagnostickej a intervenčnej práce so žiakmi so ŠVVP. Na opačnej strane sú od neho žiadané
a očakávané činnosti súvisiace s intervenciou v prípade akejkoľvek zásadnej krízy, a to často
v situáciách, kedy je centre diania žiak so ŠVVP a napr. jeho integrácia. Škola má možnosť zamestnávať
školských psychológov aj špeciálnych pedagógov ako články systému – zariadenia - výchovného
poradenstva a prevencie s konkrétnou náplňou a plánom práce, pričom sa obaja prakticky každodenne
124

Psychológia (v) škole. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / L. Sokolová, M. Lemešová & R. Masaryk (eds). - Bratislava:
Univerzita Komenského, 2013. – 258 s. - ISBN 978-80-223-3483-9

stretnú so žiakmi so ŠVVP v kolektívoch tried integrovaných resp. vedených tzv. individuálnym
prístupom na základe odporúčaní príslušných Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie. Pracujú s nimi, ich rodičmi a učiteľmi. Ich diagnostická, poradenská, konzultačná,
preventívna a intervenčná činnosť v súvislosti s týmto žiakom je teda nevyhnutná. Napriek tomu ich
formálne právomoci a možnosti sú obmedzené, nakoľko záväzné písomné vyjadrenia k školskému
začleneniu (školskej integrácii) môžu vydávať iba príslušné poradenské zariadenia zaradené v sieti
škôl a školských zariadení, teda inštitúcie, ktoré žiaka v kontexte učenia sa v triede, kde má byť
integrovaný či inkludovaný prakticky nepozná a neposudzuje. Podľa Štátnej školskej inšpekcie školský
psychológ a školský špeciálny pedagóg, ktorý je zamestnancom školy, písomné vyjadrenia k školskému
začleneniu nevydáva. Toto vyjadrenie nevydáva ani psychológ, ktorý nie je zamestnancom
poradenského zariadenia v rezorte školstva. Školský psychológ a školský špeciálny pedagóg, ktorý je
zamestnancom školy, nie je kompetentný vydávať písomné vyjadrenia k integrovanému vzdelávaniu
žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základnej alebo strednej škole. (ŠŠI, 2012).
Je teda následným paradoxom očakávať, že bude na tieto procesy dohliadať či ich komunikovať
a konzultovať. V rámci zvyšovania inklúzie v školskom prostredí McKeen (2012) v súvislosti s
pozíciami odborných zamestnancov školy (školský psychológ) odporúča:
1. podpora a rozvoj sociálnych zručností žiakov ako aj zručností sebapresadenia a sebaadvokácie,
2. pomoc dieťaťu v rozvíjaní a učení sa nekonfrontačnej slovnej odpovedi, zlepšenie rečových a
jazykových zručností,
3. podpora zo strany pracovníkov školy (osobná angažovanosť vo vzťahu ku škole),
4. vzdelávať vrstovníkov žiakov v probléme zdravotných postihnutí, podpora empatie a
porozumenia,
5. podpora vrstovníckych vzťahov a kontaktu s mentormi,
6. poskytovať žiakovi "bezpečné" prostredie s pravidelným kontaktom so školským psychológom,
školským špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom v škole, triednym učiteľom.
ZÁVER
Podstata inkluzívnej edukácie tkvie v zdravom sociálnom prostredí, ktoré je prospešné všetkým
deťom, ktorého vytvorenie si vyžaduje cieľavedomé úsilie všetkých zainteresovaných vrátane
odborných zamestnancov disponujúcich kvalitnými poznatkami a skúsenosťami – špeciálnych
pedagógov a školských psychológov. Inkluzívne prostredie a inkluzívna edukácia ako cieľ na druhej
strane poskytujú s psychologického hľadiska všetkým aktérom hodnotu, ktorá je v nej obsiahnutá a
umožňuje rozvoj podstatných pozitívnych vlastností osobnosti. Práve v inkluzívnom vzdelávaní totiž
účastníci získavajú hodnotu, ktorá súvisí s odstraňovaním stereotypných predstáv o iných skupinách,
ide o prevenciu diskriminácie. Na tejto premise stavia svoje pôsobenie aj školský psychológ v rámci
diagnostickej a intervenčnej činnosti v triedach, kde sa nachádzajú žiaci so ŠVVP. Školská psychológia
v kontexte inkluzívnej edukácie využíva poznatky všetkých psychologických vied, i príbuzných vied,
ktoré majú nejaký vzťah k škole a edukačnej praxi – inkluzívnej edukácii. A to tak odbornou
psychologickou praxou, aj praxou pedagogickou, učiteľskou. Teda nestačia poznatky len pedagogickej
psychológie, ktorá skúma psychologické aspekty edukácie všeobecne. Podľa Valihorovej (2009) je
významný práve aplikačný zreteľ aplikovanej psychologickej disciplíny na školské prostredie a
tendencia využiť všetky poznatky, ktorými z psychologického hľadiska možno školu a tým pádom aj
inkluzívnu edukáciu podporiť. Jedným z pilierov je práve špecialista, odborník - školský psychológ,
ktorý v rámci svojho pôsobenia priamo v školskom prostredí inkluzívnu edukáciu významne
podporuje. Nie je len psychológom s diagnostickou a intervenčnou činnosťou pre deti so ŠVVP, ale je
psychológom školy, pre školu a jej aktérov, odborníkom s významným postavením v rámci inklúzie,
ako aj výskumníkom, ktorý svojimi zisteniami kreuje a zdokonaľuje teoretickú i aplikačnú bázu
implementácie inkluzívnej edukácie.
125

Psychológia (v) škole. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / L. Sokolová, M. Lemešová & R. Masaryk (eds). - Bratislava:
Univerzita Komenského, 2013. – 258 s. - ISBN 978-80-223-3483-9

BIBLIOGRAFIA
Abilitypath.org (2012). Walk a mile in their shoes. Bullying and the Child with Special Needs. [online].
2012. [cit. 13.06.2012]. Dostupné z: http://www.abilitypath.org/areas-of-development/learning-schools/bullying/articles/walk-a-mile-in-their-shoes.pdf
Carrington, S., & Elkins, J. (2002). Comparison of a traditional and an inclusive secondary school
culture. International Journal of Inclusive Education, Vol. 6, p. 1–16.
Disability Discrimination Act 1992 - Act No. 135 of 1992 as amended. Online dostupné z:
http://www.comlaw.gov.au/Details/C2013C00022/Html/Text
Ďurič, L., Grác, J. & Štefanovič, J. (1988). Pedagogická psychológia. Bratislava: SPN.
Forlin, Ch. (2010). The role of the school psychologist in inclusive education for ensuring quality
learning outcomes for all learners. School Psychology International. Vol. 31, No. 6, p. 617–630
Gajdošíková Zeleiová, J. (2012). Inkluzívne spoločenstvo školskej triedy v sociálnom priestore bežnej
školy. In: Lechta, V. (ed.): Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie. Bratislava: Iris, s. 244259.
Hanson, M. J., Horn, E., Sandall, S., Beckman, P., Morgan, M. & Marquart, J. (2001). After preschool
inclusion: Children’s educational pathways over the early school years. Exceptional Children, Vol. 68, p.
65–83
Hick, P. (2005). Supporting the development of more inclusive practices using the index for inclusion.
Educational Psychology in Practice: theory, research and practice in educational psychology. Volume 21,
Issue 2, 2005, p. 117-122.
Hvozdík, J. (1986). Základy školskej psychológie. Bratislava: SPN.
Kolektiv autorů UNESCO (1997). Kurs integrace dětí se speciálními potřebami. Praha: Portál.
Lindsay, G. (2007). Educational psychology and the effectiveness of inclusive
education/mainstreaming. British Journal of Educational Psychology (2007), 77, 1–24, 2007. The
British Psychological Society.
Mckeen, M. (2012). Increased-risk populations: Bullying of ethnic and language minority youth.
Presentation given at The Bullying Prevention Symposium, Falls Church, VA.
Požár, L. (2010). Sociálněpsychologická východiska inkluzivní pedagogiky. In Lechta, V. (ed.): Základy
inkluzivní pedagogiky. Dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Praha: Portál, s. 75-92.
Raskauskas, J. & Modell, S. (2011). Modifying Anti-Bullying Programs to Include Students With
Disabilities. Teaching Exceptional Children; Sep/Oct 2011; Vol. 44, No. 1, p. 60-67.
Subban, P. & Sharma, U. (2006). Primary school teachers’ perceptions of inclusive education in
Victoria, Australia. International journal of special education. Vol. 21 No. 1.
Štátna školská inšpekcia (2012). Školská integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami (ŠVVP) a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v špeciálnych triedach ZŠ (Interný metodický materiál
ŠŠI). Bratislava.
126

Psychológia (v) škole. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / L. Sokolová, M. Lemešová & R. Masaryk (eds). - Bratislava:
Univerzita Komenského, 2013. – 258 s. - ISBN 978-80-223-3483-9

Valihorová, M. (2009). Úvod do školskej psychológie. Žilina: IPV.
Wilczenski, F. L. (1995). Development of a Scale to Measure Attitudes toward Inclusive Education.
Educational and Psychological Measurement, Vol. 55, No. 2, p. 291-299.

127

Psychológia (v) škole. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / L. Sokolová, M. Lemešová & R. Masaryk (eds). - Bratislava:
Univerzita Komenského, 2013. – 258 s. - ISBN 978-80-223-3483-9

ZÁMERNÉ SEBAPOŠKODZOVANIE U DOSPIEVAJÚCICH Z POHĽADU
ŠKOLSKEJ PSYCHOLOGIČKY
Štefánia Ferková
Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, e-mail:
ferkova@fedu.uniba.sk
Príspevok poukazuje na závažnosť aktuálneho problému zámerného sebapoškodzovania u dospievajúcich,
pričom sa zameriava na jeho charakteristiku a mieru výskytu vo vybraných krajinách. Ponúka pohľad a
skúsenosti školskej psychologičky v základnej škole s konkrétnymi riešeniami a možnosťami intervencie v
bežnej školskej realite.
Kľúčové slová: sebapoškodzovanie, intervencia, školský psychológ, mládež

SEBAPOŠKODZOVANIE
Sebapoškodzovanie, inak odborne nazvané aj automutilácia je akt fyzického násilia, ktoré človek
spôsobuje sám sebe. „Ide o vyjadrenie psychickej bolesti s pomocou bolesti fyzickej. Sebazraňovanie je
vysielaný signál, akési volanie o pomoc,“ uvádza zdroj zodpovedne.sk, čo je projekt spolufinancovaný
EÚ zameraný predovšetkým na ochranu detí a mládeže. M. Kriegelová (2008) uvádza definíciu A.
Favazzy (1999), ktorý opisuje zámerné poškodzovanie ako ,,pasívnu a zámernú deštrukciu alebo
poškodenie vlastných telesných tkanív bez vedomého suicidálneho zámeru.“ Autorka ďalej uvádza
(podľa Duffy, 2006, Sutton, 2005), že je potrebné vymedzenie pojmu, a to zámerného
sebapoškodzovania (in. orig. ,,Deliberate Self-Harm, ,,Self-Harm“), ktoré je nutné odlíšiť od rizikového
správania (Risk-Taking Behaviour“), suicidálneho jednania (,,Suicidal Behaviour“) a automutilácie
(,,Automutilation“). Medzi sebapoškodzovanie patrí porezanie, poškriabanie, popálenie, prepichovanie
kože, trhanie vlasov, ,,seba – hryzenie“, bitie seba samého alebo vpravovanie predmetov pod kožu za
účelom poškodiť vlastné tkanivo bez suicidálneho zámeru.
Podľa J. Kouteka a J. Kocourkovej (2003) má priebeh aktu sebapoškodzovania nasledujúce znaky:
 prítomnosť precipitujúcej udalosti (napr. strata významného vzťahu);
 zosilnenie pocitov dysforie, napätia a úzkosti;
 myšlienky na sebapoškodenie;
 pokusy sebapoškodzujúce jednanie odvrátiť;
 nasleduje sebapoškodenie;
 výsledkom je uvoľnenie napätia.
Podstatou je, že agresia sa obracia voči vlastnému telu. Vznik a priebeh aktu sebapoškodzovania
býva sprevádzaný rôznymi fantáziami a má tendenciu opakovať sa, podobne ako iné návykové
prejavy, napr. zneužívanie návykových látok.
Sebapoškodzovanie je fenomén, ktorý sa vyskytoval v minulosti a vyskytuje sa aj dnes. Prvé
zmienky o sebapoškodzvaní opísal v roku 1913 v prípadovej štúdii L. E. Emerson. Ako opisuje M.
Kriegelová (2008) problematika zámerného sebapoškodzovania bola aj v zahraničí tabuizovaná až do
roku 1987, keď vyšla prvá monografia A. Favazzy ,,Bodies Under Siege: Self-Mutilation in Culture and
Psychiatry“. V tridsiatich rokoch sa problému venoval K. Menninger (1935, 1938, in Roe – Sepowitz,
2005), kde sa snažil definovať automutiláciu a opísať rozdiel medzi suicidálnym správaním. Toto
správanie opísal, ako ,,impulzívny akt v bitke medzi životom a smrťou“, pričom uvádzal, že ide
o nefatálnu demonštráciu. Používal termín ,,parcial suicide“ – v preklade ,,čiastočná samovražda“.
V začiatkoch 90-tich rokov začali odborníci vnímať samovraždu a sebapoškodzovanie ako dva
rozdielne, ale rozhodne spolusúvisiace problémy. Takéto ponímanie obidvoch problémov pokračuje až
dodnes. Niektorí odborníci sa domnievajú, že sebapoškodzovanie nie je demonštráciou indivídua
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v zmysle túžby zomrieť, ale žiť, ako individuálny zápas udržať rovnováhu jeho vnútornej tenzie, iní sa
zas domnievajú, že sebapoškodzovanie je priamym symptómom vedúcim k samovražde. Už dávno bol
vyvrátený mýtus, že iba hospitalizovaní alebo vážne psychicky chorí jednotlivci sa môžu
sebapoškodzovať. Fenomén bol postupne široko medializovaný a od roku 1992 mnoho verejne
známych osobností, ako napr. Lady Diana, Frances Spencer, herec Johny Deep, herečka Angelina Jolie
a ďalší, vystúpili v médiách s vlastnými skúsenosťami so zámerným sebapoškodzovaním. Toto
zverejnenie podporilo mnoho detí a dospievajúcich zveriť svoj problém odborníkom.
Zámerné sebapoškodzovanie je v posledných rokoch terčom mnohých psychologických a klinických
štúdií. Mnoho z nich už bolo zrealizovaných vo viacerých krajinách. Jedna zo štúdií uvádza, že 13,9%
mladých ľudí vo východnej časti Kanady a 15% v západnej má skúsenosti so sebapoškodzovaním. V
ďalšej štúdii realizovanej na dvoch univerzitách na severovýchode USA bolo zistené, že 17%
vysokoškolákov už zažilo najmenej jeden akt zámerného sebapoškodzovania, v Austrálii 12,4%
stredoškolákov (Nixon, Cloutier, Jansson, 2008).
Iná štúdia realizovaná vo Veľkej Británii opisuje, že 13,2% mladých ľudí vo veku 15 – 16 rokov
uviedlo, že sa už sebapoškodzovalo. Iba niektorým z respondentov však bola poskytnutá odborná
lekárska pomoc. Autori v štúdii opisujú, že vo všeobecnosti sa viac sebapoškodzujú dievčatá, uvádzajú
aj iné príčiny, ktoré ich vedú k tomuto aktu, ako sú napr. predchádzajúce skúsenosti kamarátov
a rodinných príslušníkov so sebapoškodzovaním, zneužívanie drog, depresia, anxieta, impulzivita
a nízke sebavedomie. U chlapcov medzi častejšie príčiny patrí predchádzajúce suicidálne správanie
kamarátov a rodinných príslušníkov, zneužívanie drog a nízke sebavedomie (Hawton, et. al., 2002).
J. Koutek a J. Kocourková (2003) uvádzajú, že okolo 4% všetkých pacientov v psychiatrických
oddeleniach nemocníc sa rezáva. Ženy prevažujú nad mužmi v pomere 3:1 a výskyt
sebapoškodzovania u psychiatrických pacientov je 50-krát častejší ako v bežnej populácii. Niektoré
štúdie uvádzajú vyšší počet sebapoškodzujúcich sa mužov, ktorí sa však nedostanú do zdravotníckeho
zariadenia.
V našom prieskume realizovanom v školskom roku 2012/2013 sa ukázalo, že fenomén
sebapoškodzovania je opäť medzi teenagermi aktuálny. Pôsobím ako školská psychologička v jednej
z bratislavských základných škôl. Počas konzultácie s matkou dieťaťa, ktoré prežívalo veľmi ťažko
rodinné problémy som sa nepriamo dozvedela, že medzi siedmakmi je sebapoškodzovanie atraktívne.
Matka pri kontrole konta svojej dcéry na sociálnej sieti – facebook odhalila, že spolužiaci jej dcéry majú
skúsenosti so sebapoškodzovaním. Pri prešetrovaní problému som naozaj s hrôzou zistila, že žiaci
a žiačky najmä siedmeho ročníka majú rezné rany na predlaktí. Z 34 siedmakov 7 z nich (20,59%)
malo skúsenosti so sebapoškodzovaním. Niektorí mali rany čerstvejšie, iní staršie, niekoľkomesačné.
Ako motív ich konania uvádzali rodinné problémy, iní nudu, vyjadrovanie svojich ,,pocitov navonok“,
niektorí iba mlčali. V spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
som zistila, že tento jav, nazvime ho pracovne ,,rezanie“ je aktuálny vo viacerých základných školách.
PRÍČINY SEBAPOŠKODZOVANIA
Opakované sebapoškodzovanie býva spájané s osobnostnou patológiou a s detskými traumami. A.
Platznerová (2009), ktorá sa dlhodobejšie zaoberá problémom sebapoškodzovania uvádza, že ,,stačí,
aby bola detská psychika dlhodobo traumatizovaná – najčastejšie rodinou, zvyčajne nechtiac a
nevedome – takzvanou invalidáciou. Invalidáciou (či devalváciou) sa rozumie opakované
spochybňovanie správnosti, odôvodnenosti, právoplatnosti pocitov a interpretácií situácií. Deti často
trestáme za vyjadrenie určitých myšlienok aj pocitov a odnášajú si do života presvedčenie, že majú
nesprávne pocity, ktorým nemôžu dôverovať, a že niektoré pocity sú zakázané. Dlhodobá invalidácia
môže viesť k sebainvalidácii, spochybňovaniu seba samého, nedôvere v seba a k pocitom
nedôležitosti.“
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K sebapoškodzovaniu dochádza najčastejšie vo veku 12 až 15 rokov, ale sú opísané prípady, kedy si
takýmto spôsobom ubližovali aj starší, dokonca dospelí. Aj keď k tomuto aktu sa skôr ,,utiekajú“
častejšie dospievajúce dievčatá, v prípade chlapcov boli opísané tragickejšie následky.
Sebapoškodzovanie často krát súvisí s obdobím adolescencie, kedy dochádza k zmenám zahrňujúcim
modifikácie na tele jednotlivca, zmeny v self-concepte, zmeny vzťahov k ostatným a rozvíjajúcou sa
schopnosťou myslieť kriticky. Mnoho dospievajúcich sa veľmi dobre adaptuje na toto vývinové
obdobie, zvládajú svoje emocionálne ,,stavy.“ Zmeny nálad fluktuujú od extrémneho šťastia
k extrémnemu smútku oveľa častejšie ako v detstve alebo v dospelosti. Jedným z dôvodov
k sebapoškodzovaniu v adolescencii môže byť práve vyrovnávanie sa s extrémnymi, náhlymi zmenami
nálad. Dospievajúci, ktorí sa sebapoškodzujú môžu byť viac impulzívni, s nedostatkom skúseností pri
zvládaní záťažových situácií, kognitívnou nezrelosťou, môžu chcieť takýmto spôsobom prekonať
pocity smútku a prázdnoty.
Mladí ľudia vo svojich výpovediach uvádzajú, že akt sebapoškodzovania im prináša ,,oslobodenie“,
úľavu od svojich pocitov. Uvádzajú, že prostredníctvom fyzického zranenia, dokážu uvoľniť svoje
neznesiteľné pocity, ktoré sú zakorenené v ich vnútri. Tvrdia, že sebapoškodzovanie im prináša
rozptýlenie. Fyzická bolesť a zranenie odvádzajú pozornosť od emocionálnej bolesti, ktorú prežívajú
oveľa horšie. Niektorí z nich sa nenávidia, mnohí obviňujú za niečo samých seba, a keď sú tieto pocity
veľmi silné, sebapoškodzovanie využívajú ako istú formu trestu, ktorá im pomáha pocity viny
prekonávať. Tí dospievajúci, ktorí sa cítia byť ,,nečistí“ aj v dôsledku sexuálneho zneužívania, snažia sa
takýmto spôsobom očistiť, zbaviť ,,špiny“ na svojom tele. Niektorí sa snažia vyrovnať s túžbou po
prílišnej kontrole, majú pocit, že keď sa cielene sebapoškodzujú, že riadia zranenia svojho tela,
získavajú nad ním kontrolu. Niektorí, ktorí priznajú svoje zranenia pred ostatnými, reznými ranami
komunikujú o svojich pocitoch, hľadajú pomoc bez slov. Niektorí uvádzajú, že sebapoškodzovanie im
pomáha upokojiť sa, je to istá forma ventilácie vnútornej tenzie, nepokoja. Niektorí sa snažia
poranením, ,,zneatraktívniť“ svoje telo, aby neboli sexuálne príťažliví pre toho, kto ich sexuálne
zneužíva. J. Koutek a J. Kocourková (2003) uvádzajú, že automutilácia sa môže vyskytnú aj ako vedľajší
produkt neobvyklých sexuálnych praktík sadomasochistického charakteru alebo u osôb s poruchami
osobnosti v záťažových situáciách, ako je napr. nedobrovoľná hospitalizácia, a môže mať účelových
charakter.
Bežnou príčinou nesuicidálneho sebapoškodzovania je zníženie tenzie a zmiernenie dysforických
pocitov, ale dôvodom môže často krát byť aj sebatrestanie, vzrušenie. Príčinou môže byť aj povedomie
o sebapoškodzovaní medzi rovesníkmi, rodinnými príslušníci, ktorí sa sebapoškodzujú, depresia,
anxieta, nízke sebavedomie. Sebapoškodzovanie môže súvisieť s diagnózou psychózy, užívaním drog
a alkoholu, s transsexualizmom, poruchami príjmu potravy a pod.
AKO ODHALIŤ SEBAPOŠKODZOVANIE A AKO ĎALEJ POSTUPOVAŤ?
Nie každú reznú ranu môžeme považovať za zámerné sebapoškodzovanie. Pri stanovení závažnosti
problému sebapoškodzovania by sa mali posudzovať najmä:
 závažnosť fyzického poškodenia;
 psychický stav jednotlivca v priebehu konania;
 úroveň prijateľnosti správania.
Ak sa napríklad niekto nechá tetovať profesionálom, čo zahŕňa povrchné poranenie kože s miernym
stupňom fyzického poškodenia, môžeme to považovať za spoločensky prijateľné správanie, akonáhle
bol jedinec, v ,,normálnom“ psychickom stave. Z tohto dôvodu by takéto správanie nemalo byť
považované za sebapoškodzovanie. Akonáhle si jednotlivec zámerne ubližuje povrchovým rezaním
kože, môžeme to považovať za akt sebapoškodzovania, v prípade, že je vykonávaný v čase
emocionálnej krízy. Je opísané široké spektrum foriem sebapoškodzovania, od tých ,,jemnejších“, až po
jeho masívne formy, medzi ktoré patrí kastrácia, ,,vylúpnutie si“ oka, amputácia končatiny. V každom
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prípade, je potrebné uvedomiť si, že poškodenie tkaniva môže ohroziť život jedinca.
Sebapoškodzovanie môže mať nutkavý charakter (napr. trhanie vlasov, ohrýzanie nechtov), môže byť
súčasťou ritualizovaného a impulzívneho správania. Akt sebapoškodzovania môže mať jednorazový
charakter, zároveň sa však môže opakovať v pravidelných intervaloch.
Pri intervencii môžu pomôcť najmä rodičia. Učitelia v škole často krát nemajú veľkú šancu
spozorovať rezné rany, hlavne pokiaľ žiaci, a čo sa aj často stáva, nosia dlhé rukávy. Rodičia by mali
sústrediť svoju pozornosť na nevysvetliteľné rany na predlaktí, ramenách a nohách. Rezy majú často
krát podobu ,,lineárnych priamok“, paralelných pri sebe, pripomínajú tzv. ,,rebrík“. Niektorí
dospievajúci si vyrezávajú písmená alebo slová. Signálom, že ide o zámerné sebapoškodzovanie môže
byť, že je to na ruke, ktorou dieťa nepíše. Niektoré rany vyzerajú skôr ako poškriabanie, nie porezanie.
Medzi základné varovné signály, ktoré naznačujú, že sa dieťa alebo dospievajúci zámerne poškodzuje
patria:
 nevysvetliteľné rany, rezy, modriny, popáleniny zvyčajne na zápästí, paži, stehnách alebo prsiach;
 krvavé škvrny na oblečení, uterákoch, posteľnej bielizni;
 ostré predmety alebo rezné nástroje, ako sú holiace strojčeky, nože, ihly, sklenené črepy alebo
fľaškové uzávery;
 zakrývanie rán a rezov prostredníctvom nosenia dlhých rukávov alebo dlhých nohavíc, a to aj v
horúcom počasí;
 úrazy, napr. zlomeniny;
 strata vlasov,
 zmena v správaní, izolácia a podráždenosť.
Ak rodičia problém spozorujú, mali by sa sústrediť predovšetkým na otvorenú komunikáciu so
svojim dieťaťom. Mali by ostať pokojní, nemali by reagovať hystericky, agresívne. Musia si uvedomiť,
že ich deti im budú aj klamať, keď im budú tvrdiť, že im ranu spôsobilo domáce zviera, oškreli sa na
tréningu a pod. Rodičia nemôžu dieťa trestať, je dôležité, aby si ho vypočuli, poskytli mu podporu,
zamysleli sa nad tým, či oni samy nejakým spôsobom neprispievajú k záťažovej situácii svojho dieťaťa.
Dospievajúci potrebuje cítiť, že sa rodič nestará len o momentálne poranenie, ale že je pre neho
zaujímavý ako ,,celok“, je dôležité zaujímať sa o rôzne stránky prežívania dieťaťa. Situáciu by rodič
nemal podceniť, mal by vyhľadať odborníka, psychológa, prípadne psychiatra. Psychológ by mal
problém adekvátne posúdiť, prípadne sám ,,posunúť“ do rúk pedopsychiatra a ten zvolí adekvátnu
liečbu, najčastejšie psychoterapiu, farmakologickú liečbu, prípadne podľa závažnosti hospitalizáciu
a následnú liečbu v nemocnici. A. Platznerová (2009) uvádza, že cieľom liečby poškodzujúceho sa
pacienta je redukcia ďalších epizód sebapoškodzovania, redukcia túžby poškodiť sa, prevencia
samovraždy a zlepšenie sociálneho fungovania a kvality života. Stále však nie je možné úplne vymedziť
najúčinnejšiu liečbu poškodzujúcich sa pacientov. Akýkoľvek systematický psychoterapeutický prístup
k poškodzujúcim sa jedincom, pokiaľ má byť účinný, má zahrňovať najmä vytvorenie kladného
terapeutického vzťahu. A. Platznerová (2009) ďalej uvádza, že vývoj nenasvedčuje tomu, že by sa
výskyt sebapoškodzovania mal v budúcnosti znižovať. Je preto potrebné zvýšiť povedomie o dôvodoch
a funkciách sebapoškodzujúceho správania a efektívnych diagnostických a liečebných postupoch, resp.
skvalitniť diagnostiku, rozšíriť terapeutický arzenál, nájsť spôsoby predchádzania
sebapoškodzujúcemu správaniu a štúdiami podložiť účinnosť jednotlivých stratégií.

ZÁVER
Dospelí, ktorí spozorujú dieťa, či dospievajúceho, ktorý sa zámerne poškodzuje si musia uvedomiť,
že sa jednotlivec nachádza v kríze. Nech je jeho motív k tomuto aktu akýkoľvek, či je to vyrovnávanie
sa s vlastnými emocionálnymi stavmi, alebo sú to nepriaznivé sociálne vzťahy, problémy v rodine
a pod., musíme si uvedomiť, že dieťa má problém. Zámerné sebapoškodzovanie nie je bežnou súčasťou
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dospievania, aj keď mnohí dospievajúci to raz, dvakrát vyskúšajú a viackrát sa k tomu nevrátia. Nedá
sa však na to spoliehať, k problému sebapoškodzovania sa nemôžeme stavať ľahostajne, nevšímať si
to, tváriť sa, že to prejde, veď ,,oni z toho vyrastú.“ Sebapoškodzovanie nie je primeraným
vyrovnávaním sa s náladami, momentálnym emocionálnym stavom. Znamená to, že sa dieťa nedokáže
adekvátne vyrovnať so stresom, nedokáže zvládať záťažové situácie. Sebapoškodzovanie môže
spôsobiť na tele trvalé poškodenia, rovnako ako ďalšie psychické problémy, ktoré brzdia proces liečby,
ako je pocit viny, depresia, nízke sebavedomie, ktoré vedú k izolácii. Akty sebapoškodzovania sa môžu
opakovať, často krát majú impulzívny charakter, môžu byť zúfalým vyjadrením volania po pomoci
a nie je vylúčené, že sú krokom pred suicidálnym konaním. Tak ako pri iných problémoch súvisiacich
s negatívnymi dôsledkami, ktoré so sebou prinášajú, aj v prípade sebapoškodzovania je nevyhnutná
prevencia. Príčiny sebapoškodzovania detí a mladistvých sú multifaktoriálne. Sú známe prípady detí,
ktoré pochádzali z ,,dobrého“ rodinného prostredia, napriek tomu mali skúsenosti so
sebapoškodzovaním. Téma sebapoškodzovania je často krát tabuizovaná, nie je predmetom
preventívnych programov v školách. Primárna prevencia by mala byť určená osobám, u ktorých
nemusia byť zjavné znaky poruchy, mala by spočívať v podpore duševného zdravia a posilnenia
ochranných faktorov. Preventívne programy realizované najmä v školách by mali byť zamerané na
zlepšenie spôsobov, ako môžu deti riešiť svoje problémy alebo záťažové situácie a akým spôsobom
majú reagovať, keby sa dostali do vážnych problémov.
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POZITÍVNA SOCIÁLNA ATMOSFÉRA AKO PREVENCIA VZNIKU
NELÁTKOVÝCH ZÁVISLOSTÍ
Beáta Dopjerová
Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola, e-mail: beata.dopjerova@uninova.sk
Cieľom môjho príspevku je upozorniť na existenciu, alebo vznik nelátkových závislostí a ich možnú prevenciu u
študentov škôl v súvislosti so sociálnou atmosférou, ktorú škola vytvára. Nelátková závislosť je určitý typ
činnosti, ktorej študent venuje príliš veľa času, a tým obmedzuje svoje normálne sociálne fungovanie v živote, ale
i v živote svojej rodiny a neposlednom rade hlavne v škole. Stredoškolskí študenti a žiaci základných škôl sú
podľa môjho názoru veľmi kritickou skupinou, pretože obdobie dospievania, adolescencie, je obdobím, kedy sa
osobnosť človeka formuje, vytvára si určité hodnoty a odnáša si zvyky a skúsenosti do dospelosti. Dôležitým
sprostredkovateľom týchto zvykov, skúseností je nielen rodina, ale i škola v ktorej študenti fungujú. V súvislosti s
týmito poznatkami by som vo svojom príspevku spomenula niekoľko faktorov, ktoré sa môžu podieľať na vzniku
ale i prevencii nelátkovej závislosti. V prvom rade materiálno-technické vymoženosti, ktoré lákajú túto skupinu,
rodina a škola.
Kľúčové slová: sociálna atmosféra, rodina, škola, sociálno-psychologické zložky

1 MOŽNÉ FAKTORY VZNIKU NELÁTKOVÝCH ZÁVISLOSTÍ
Moderná doba ponúka množstvo technických vymožeností, ktoré oslovujú mladých ľudí a lákajú na
využívanie voľného času nezdravým spôsobom. Adolescencia je obdobím, kedy človek má zvýšenú
potrebu byť akceptovaný rovesníckou skupinou, má potrebu niekam patriť, nebyť outsiderom. Mobil,
počítače, rôzne počítačové zariadenia a vymoženosti sa stali nevhodným, ale kľúčovým faktorom,
ktorý mladých ľudí spája a robí ich akceptovateľnejšími pre rovesnícku skupinu. Ďalším faktorom,
ktorý sa môže podieľať na vzniku nelátkových závislostí je rodina. Extrémna sloboda, ktorú im rodina
poskytuje môže vyústiť do chaosu a prílišnej ľahostajnosti v postojoch k vlastnému životu, ku škole a
k štúdiu. K nezáujmu o aktivity športového, vzdelávacieho i iného charakteru. Dieťa stráca kontakt
s rodičmi mnohokrát aj preto, lebo rodičia ho predčasne považujú za dospelé a zrelé, prenášajú na
neho prílišnú zodpovednosť za vlastné správanie. Veľakrát výchova zostáva len pri slovách. Rodičia
trávia málo času s dieťaťom ako rodina, a preto deti začínajú tráviť čas podľa seba a unikajú od
problémov spôsobom úniku do virtuálneho sveta počítačov, alebo mobilov. Ďalším prejavom môže byť
zbavovanie sa zodpovednosti rodičov aj spôsobom kúpy technických vymožeností ako kompenzácia za
nedostatok času a prejavovania rodičovskej lásky. Laicky povedané, kupujú si deti týmto spôsobom,
čím si zabezpečia svoj vlastný pokoj pre vlastné potreby a pocit falošnej zodpovednosti a rodičovskej
starostlivosti, že dokážu deťom dať všetko to po čom túžia.
Ďalším faktorom je škola. Škola ako inštitúcia, ktorá zabezpečuje sekundárnu výchovu detí
a v prvom rade vzdelávanie. Mnohokrát som sa zamýšľala nad tým prečo deti majú potrebu neustáleho
virtuálneho kontaktu so svojimi rovesníkmi, prečo majú potrebu komunikovať cez rôzne sociálne
siete, mobilné telefóny aj napriek tomu, že so svojimi spolužiakmi či vrstovníkmi sú denne v kontakte.
Prečo majú potrebu nosiť do školy rôzne technické vymoženosti, ktoré nie raz využívajú i počas
vyučovania. Je problém v ponuke rôznorodosti techniky, v rodičoch, alebo škole? Snažila som sa
odpovedať na túto otázku a dospela som k záveru, že problém nie je len v rodičoch, v technike, ale aj
škole. Týmto príspevkom chcem upozorniť nie len na to, že škola môže tento problém podporovať, ale
v prvom rade môže vytvoriť podmienky vhodné na prevenciu. Nie je to určite problém ktorý môže
vyriešiť len rodič, alebo len škola, ale dostatočnou súčinnosťou a spoluprácou môže tento fenomén
obmedziť. Myslím, že vhodným vytvorením pozitívnej sociálnej atmosféry, môže škola docieliť mnohé.
V roku 2011 bol uskutočnený výskum, kde sme zisťovali postoje vysokoškolských študentov
k sociálnej atmosfére. Či je dôležitá na efektívne fungovanie pracovnej skupiny ako celku, či je dôležitá
i pre jednotlivca (Dopjerová, 2011). Škola je inštitúcia, ktorá má svoje vnútorné a vonkajšie činitele.
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Vonkajšími činiteľmi máme na mysli faktory, ktoré vytvára škola pre svojich študentov, sú to
vyučovacie priestory, učebný režim a jeho organizácia. Ďalej sú to vnútorné činitele, kde patria
osobnosť študenta, osobnosť vyučujúceho a v neposlednom rade sociálno-psychologické zložky
sociálnej atmosféry. Ide o novú koncepciu sociálnej atmosféry, ktorá bola redefinovaná v roku 2011.
Ide o koncepciu, ktorá má východisko z koncepcie sociálnej atmosféry T. Kollárika (Kollárik, 1990).
Sociálno- psychologickými zložkami sociálnej atmosféry sú:
1. výkonová zložka (kooperácia, komunikácia, úspech)
2. vzťahová zložka (vzťah ku štúdiu, štýl vedenia výučby, spokojnosť)
3. interakčná zložka (vzťahy, sociálna začlenenosť, psychologická atmosféra)
Výkonová zložka
Kooperácia
Úspešnosť štúdia v škole závisí v prvom rade od spolupráce spolužiakov s vyučujúcim, ale
i spolužiakov navzájom. Pomocou spolupráce je možné riešiť množstvo konfliktov, nedorozumení, a jej
využitie je výhodné hlavne pri dosahovaní cieľov, či už individuálnych, alebo spoločných. Človek sa
stáva človekom vtedy ak sa naučí s druhými spolupracovať (Boroš, 2001). Kooperácia je správanie,
ktorého výsledkom by mal byť zisk na oboch stranách. Pri kooperácii je dôležité, aby ľudia boli k sebe
obetaví, zaangažovaní, dôverovali si. Kooperácia je založená na spoločnom cieli, a študenti majú jeden
veľký spoločný cieľ a to úspešne doštudovať. Spolupracujúci sa musia na seba spoliehať a spoločne
veriť, že získajú spolu viac ako by získali každý sám (Nákonečný, 2005). V tomto zmysle je veľmi
dôležité, aby škola mala čo ponúknuť študentovi, prejaviť mu snahu a záujem o spoluprácu s ním
a snahu ukázať, že úspešné štúdium nie je len o povinnosti sedieť v triede a počúvať, ale hlavne
kooperovať pri získavaní vzdelania. Ďalej je potrebné spomenúť, že úspešná spolupráca závisí hlavne
od vzájomnej komunikácie, komunikácie na oboch stranách, či na strane žiaka, alebo učiteľa.
Komunikácia
Pri komunikácii s adolescentmi môže mnohokrát dôjsť k zlému pochopeniu informácií, alebo
nedostatočnému odovzdaniu informácie, z dôvodu ťažkosti udržať ich pozornosť. Úspešná
komunikácia je taká, kde sa navzájom všetci zúčastnení rešpektujú, dochádza tu k účelnej výmene
informácií. Dôležitým prvkom je hlavne spätná väzba (Bedrnová, Nový, 2004). Je potrebné ujasniť si
hlavne čo chcem komunikáciou dosiahnuť, čo chcem oznámiť, čo naozaj oznamujem, komu, ale tiež
čím oznamujem (Letovancová, 2002). Komunikácia je dôležitá hlavne preto, lebo ak budú informácie
dobre odkomunikované, ak si študenti informácie správne vysvetlia, odovzdajú, tak i plnenie
školských úloh bude efektívne (Khelerová, 2006).
Úspech
Najdôležitejší je postoj žiaka, alebo študenta ku štúdiu, ku škole, k vyučujúcim, ale i ku spolužiakom,
s ktorými trávi veľa času. To aký bude mať postoj sa odrazí aj na jeho úspechu a vzťahu k jednotlivým
zložkám a prvkom vyučovacieho procesu. Ak školu hodnotí pozitívne bude vynakladať maximálne
úsilie ju dokončiť, naopak ak školu bude vnímať negatívne i jeho postoj k štúdiu bude negatívny. Tu sa
otvára možnosť nástupu práve nelátkových závislostí. Nezáujem o štúdium, negatívny postoj
k vyučujúcim, k spolužiakom, dieťa zameriava pozornosť na iné zdroje, prvky, ktoré mu zabezpečujú
únik od zodpovednosti a nezáujmu. Príkladom môže byť hra s telefónom, počítačovými mini
konzolami a inými činnosťami, ktoré mu bránia udržať pozornosť počas vyučovania.
Vzťahová zložka
Štýl vedenia na vyučovaní
Na to, aby škola bola efektívna, mala by mať pozitívny vzťah ku študentom, vytvárať podmienky
pre dobré fungovanie výučby a vytvárať dobrú atmosféru a spokojnosť u študentov (Šimunková,
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2006). Štýl vedenia výučby učiteľom by malo venovať zvýšenú pozornosť úlohám, cieľom a osobnosti
študenta (Plamínek, 2008). Vynára sa tu dôležitosť postojov vyučujúcich k svojim žiakom. Vyučujúci je
v pozícii lídra, ktorý vedie skupinu, v tomto prípade triedu. Jeden z najzrozumiteľnejších príkladov
dnešného prístupu k efektívnemu vedeniu predložili Katzenbach a Smith (1993, in: Hayes, 2005,
s.102), ktorí hovoria o šiestich princípoch dobrého štýlu vedenia, resp. ide o veci, ktoré by mal dobrý
vedúci robiť:
-zaistiť aby účel, cieľ a prístup k žiakom dávali zmysel, boli relevantné,
-pestovať v študentoch oddanosť a sebadôveru,
-usilovať o zastúpenie stále rozmanitejších úloh, zručností a ich zdokonaľovanie,
-udržovať vzťahy medzi vyučujúcim a žiakom, vzťahy medzi spolužiakmi, vzťahy s okolím
a odstraňovať prekážky,
-vytvárať príležitosti pre všetkých.
Štýlom vedenia v súvislosti s efektívnosťou sa venovala štúdia s názvom Leaderships styles and
effectiveness (Rejas, E.R.Ponce, J.R.Ponce, 2006). Výskumom sa zistilo, že najčastejšie bol volený štýl
vedenia zameraný na vzťahy a ako najmenej efektívny bol štýl vedenia založený na príkazoch a
kontrole.
Spokojnosť
Týka sa spokojnosti študentov ako jednotlivcov, ale aj ako skupiny. Dôležitým prvkom je pozitívne
vyrovnávanie sa so štúdiom, úspechom i neúspechom. Patria sem tiež možnosti a podmienky pre
uspokojenie svojich potrieb v rámci štúdia, ktoré škola študentom ponúka. Výskumy poukazujú na to,
že spokojnosť študentov predovšetkým závisí od kvality danej školy. Čo škola môže študentovi naozaj
ponúknuť a ako ho môže pripraviť pre život (Kočan, Považan, 2010).
Vzťah ku štúdiu
Súvisí s motiváciou študentov, so študijným nadšením, ochotou a záujmom investovať čas i námahu
do štúdia. Potreba vytvárať priaznivú študijnú atmosféru (Šimunková, 2006). Predpokladajme, že ak
škola bude dostatočne motivovať študentov, ponúkne im možnosti a zabezpečí pozitívnu sociálnu
atmosféru, spokojnosť, vzťah ku štúdiu i úspech budú vysoké. Dobré študijné podmienky i samotný
obsah štúdia ovplyvňuje nielen spokojnosť ale i vzťah k štúdiu a ochotu učiť sa.
Interakčná zložka
Vzťahy medzi študentmi
Vzťahy na škole medzi študentmi majú horizontálny charakter, to znamená že študenti sú na
rovnakej úrovni z hľadiska pozícií. Vzťahy by mali mať charakter uvoľnenosti, vzájomného
porozumenia, tolerancie, záujmu o ostaných spolužiakov, ale hlavne pozitívne vzájomné vzťahy
a väzby. Tieto vzťahy sú dôležitým prvkom pre dobrú kooperáciu, dobrú komunikáciu a tým pádom aj
dobrú psychologickú atmosféru, ktorá zabezpečí úspech v štúdiu a pozitívny vzťah ku škole, ktorú si
vybrali. Pokiaľ ide o vzťahy, ktoré sú založené na podpore, spolupráci, vyskytuje sa stotožnenie
s cieľmi a tým podávajú vysoké výkony (Pauknerová, 2007).
Sociálna začlenenosť
Byť súčasťou skupiny spolužiakov, patriť niekam, dáva študentovi pocit bezpečia, prináležitosti a
spoločenského prijatia, čím uspokojuje základnú ľudskú potrebu. . Dochádza tu k mnohým
interakciám. Aký typ interakci sa prejaví závisí od osobnostných vlastností, od veku, pohlavia (Kačáni a
kol., 1999). V škole sú triedy istým druhom sociálnej skupiny, ktorá prejavuje väčšiu alebo menšiu
súdržnosť, zomknutosť, ktorú študenti prežívajú ako pocit prináležitosti, a ktorá sa navonok prejavuje
v podobnom správaní a prežívaní študentov. Súdržnosť je vlastne súhrn síl, ktoré spôsobujú, že
skupina sa udržuje. Príslušnosť k súdržnej, zomknutej skupine uspokojuje potreby a záujmy
135

Psychológia (v) škole. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / L. Sokolová, M. Lemešová & R. Masaryk (eds). - Bratislava:
Univerzita Komenského, 2013. – 258 s. - ISBN 978-80-223-3483-9

študentov, vedie k splneniu cieľov. Ak sa tento pocit stráca, opäť môže nastať situácia, že dieťa bude
sociálne izolované a tento pocit bezpečia a pocit patriť niekam si bude kompenzovať cez iné
prostriedky, mnohokrát zrovna nelátkovými závislosťami ako sú počítačové hry, internet, kde unikajú
pred realitou a môžu žiť svoj vlastný svet.
Psychologická atmosféra
Za psychologickú atmosféru je považovaný charakter vzťahov, ktoré prevládajú medzi jednotlivými
členmi danej skupiny. Ide o celkové naladenie. Psychologická atmosféra zodpovedá za to, ako bude
prebiehať práca, ale aj aké výsledky budú v konečnej fáze. Psychologická atmosféra sa vytvára
v spoločnej pracovnej činnosti členov skupiny, v konfrontácii ich očakávaní s reálnymi možnosťami
dosiahnuť cieľ (Pauknerová, 2007). Na psychologickej atmosfére sa podieľajú nielen vyučujúci, ale
i študenti a celá škola.
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Príspevok predstavuje sebadeterminačnú teóriu E. Deciho a R. M. Ryana (Self Determination Theory, SDT) a
poukazuje na množstvo jej výskumných nástrojov. Dotazník sebaregulácie v školskom prostredí (SRQ-A),
zameraný na meranie motivácie formou sebaregulácie v oblasti školských povinností a práci v škole, bol
administrovaný študentom 8-ročného gymnázia v Bratislave, s cieľom overiť využiteľnosť dotazníkov a súčasne
poukázať na osobitosti regulácie motivácie u pubescentov a adolescentov. Ukazuje sa, že výskumné škály SDT
by mohli byť prínosom nielen pre školských psychológov, ale mohli by slúžiť ako užitočné nástroje pre ďalší
výskum ľudskej motivácie, nielen v podmienkach školského systému, ale aj iných oblastiach života.
Kľúčové slová: motivácia, sebaregulácia, sebadeterminačná teória

ÚVOD
Seba-determinačná teória (SDT) ako motivačná teória sa dostala do povedomia odbornej verejnosti
v roku 1985, kedy bola publikovaná pod názvom Vnútorná motivácia a sebadeterminácia ľudského
správania. Samotná SDT bola založená Edwardom L. Decim a Richardom M. Ryanom, ktorí
v súčasnosti vyučujú program zameraný na seba-determinačnú teóriu na Univerzite v Rochestri v New
Yorku na Katedre klinických a sociálnych vied.
Podľa zakladateľov seba-determinačná teória vychádza z organizmicko-dialektického prístupu,
podľa ktorého sú ľudia aktívne organizmy s tendenciou rastu, výziev, ambícií a integrácie nových
skúseností do koherentného zmyslu samého seba (coherent sense of self) (Deci at al. 2008 b).
Z hľadiska ľudskej motivácie sú dôležitým aspektom SDT práve rozdiely v motivácii. Autori rozlišujú
kontrolovanú a autonómnu motiváciu, pričom kontrolovaná motivácia odráža pocit nutkania, potrebu
vykonať niečo pod určitým tlakom, ktorý môže byť vnútorný alebo vonkajší. V správaní sa prejavuje
vo forme zvádzania, pokušenia, oklamania, ale aj ako donútenia sa, prinútenia sa k niečomu, správania
sa pod tlakom. (Deci, Ryan, 1987). Takto kontrolované správanie môže mať negatívne následky na
správanie ako aj na samotné bytie. Na rozdiel od kontrolovanej motivácie autonómna motivácia
odráža záujmy, hodnoty, vlastnú voľbu, rozhodovanie a správanie, s ktorým sme sa vnútorne stotožnili
(je nám vlastné). Ak nejakú činnosť alebo aktivitu robíme so záujmom a samotná činnosť nás teší,
vtedy motivácia, ktorá vychádza z vnútra, nás poháňa k činnosti alebo k aktivite. Z doterajších
výskumov, ktoré uskutočnili autori SDT vyplýva, že autonómne motivovaní ľudia vedia lepšie, ako
riešiť svoje problémy, vedia lepšie využiť svoje schopnosti, sú viac tvorivejší. (Deci, Ryan, 1987).
Ďalším dôležitým aspektom SDT je zmena vonkajšej motivácie (kontrolovanej) cez internalizáciu
(zvnútorňovanie) na vnútornú motiváciu (autonómnu). Znamená to, že cez určitú integráciu sa
vonkajšia motivácia pretransformuje na seba-determinačné (sebaurčujúce) správanie. Proces
sebaregulácie smerom k vnútornej motivácii je do istej miery autonómny, riadený z vlastnej vôle.
Internalizácia je podľa autorov teórie aktívny a prirodzený proces (Deci, Eghrari, Patrick, Leone,
1994). Internalizácia prechádza niekoľkými úrovňami osobnostnej regulácie. Deci a Ryan uvádzajú
nasledovné úrovne, ktoré sa stali základným rámcom pre tvorbu škál ako výskumných nástrojoch
SDT. (Deci a Ryan, 2000, s. 236):
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vonkajšia regulácia (external regulation) – zaraďuje sa do vonkajšej motivácie. Správanie je
kontrolované vonkajším prostredím.
introjektívna regulácia (introjection regulation) – odráža sa v správaní, ktoré nie je ešte
integrované v motivácii, to znamená, že správanie nie je sebadeterminované. Správanie je
podmienené vonkajšími vplyvmi.
identifikačná regulácia (identification regulation) – má ešte rysy vonkajšej motivácie
a prejavuje sa v akceptácii základných hodnôt svojho správania.
integrovaná regulácia (integration regulation) – je najkompletnejšia forma internalizácie
vonkajšej motivácie, je stotožnená s osobnou identitou.

Repertoár výskumných nástrojov SDT je dnes už veľmi široký. Vo svojich výskumoch sa autori
seba-determinačnej teórie E. Deci a R. Ryan zamerali na využitie škál. Výskumné nástroje sa líšia
svojou štruktúrou v závislosti od zámeru. Nástroje v SDT sa zaoberajú dôležitými otázkami, týkajúcimi
sa ľudskej motivácie a potrieb akými sú: vnútorná motivácia, vývin, motivácia rôznych kultúr,
individuálne rozdiely, psychická pohoda a pod. Všetky nástroje (škály) autori SDT sprístupnili na
ďalšie výskumné účely pre širšiu odbornú verejnosť. Medzi ne patrí napr. škála Všeobecné kauzálne
orientácie (General Causality Orientations Scale, GCOS), hodnotiaca silu troch rôznych relatívne
trvalých motivačných orientácií u jednotlivcov. Tieto orientácie, označené ako autonómna,
kontrolovaná a neosobná sú chápané ako relatívne trvalé aspekty osobnosti a každá z týchto orientácií
do určitej miery existuje u každého jednotlivca. Ďalej medzi škály seba-determinačnej teórie patria
sebaregulačné dotazníky, napr. Sebaregulačný dotazník prosociálneho správania (Prosocial SelfRegulation Questionnaire - SRQ-P) alebo Dotazník sebaregulácie liečby (Treatment Self-Regulation
Questionnaire - TSRQ). Repertoár nástrojov seba-determinačnej teórie dopĺňajú škály základných
psychických potrieb (Basic Psychological Needs Scale – BPNS), škály vnímania vlastnej kompetencie
(Perceived Competence Scale – PCS) a mnohé ďalšie. Podrobný opis a zameranie výskumných
nástrojov seba-determinačnej teórie sú uvedené na inom mieste (pozri Korbeľová, 2013).
Môžeme uviesť aj niekoľko príkladov výskumov s využitím škál SDT. Niemiec a Ryan (2009)
vypovedali o sebaregulácii k učeniu sa v školskom prostredí. Gronlik (Gronlik, in Niemiec a Ryan 2009)
uvádza, že žiaci základných škôl, ktorí sa hlásili k vyššej sebaregulácii k učeniu sa, boli viac oceňovaní
ich učiteľmi pre študijné úspechy a prispôsobenie sa v triede. Podobne Niemec (Niemiec at al, in
Niemiec a Ryan, 2009) zistil, že stredoškolskí študenti, ktorí sa hlásili k vyššej sebaregulácie účasti na
vyučovaní, mali tendenciu k väčšej duševnej pohode, životnej spokojnosti. Black a Deci (in Niemiec
a Ryan, 2009) konštatujú, že vysokoškolskí študenti s vyššou sebareguláciou k osvojovaniu si
poznatkov z organickej chémie, vykazovali vyššie schopnosti, vyšší záujem o kurz a tiež pociťovali
menšiu úzkosť.
V našich podmienkach sa o seba-determinačnej teórii zmieňujú autori iba sporadicky, vo vzťahu
k morálnemu vývinu a morálke ako vnútornej viery presvedčení vyjadrenej internalizáciou noriem a
intrinsickou motiváciou Rátzová a Babinčák (2009) a Hospodárová a Babinčák (2012), alebo aj
Šuverová (2011) pri predikcii úrovne pohybovej aktivity stredoškolskej mládeže. Benka a Orosová
(2011) sa pokúsili o syntézu seba - determinačnej teórie (SDT) a teórie zvládania v prostredí
vysokoškolákov.
VÝSKUM
V našom výskume sme sa zamerali na mieru sebaregulácie v správaní v oblasti školských
povinností. Cieľom výskumu bolo zistiť zmysluplnosť využitia niektorých škál seba-determinačnej
teórie a vypovedať tak o rozdieloch v sebaregulácii pubescentov a adolescentov.

138

Psychológia (v) škole. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / L. Sokolová, M. Lemešová & R. Masaryk (eds). - Bratislava:
Univerzita Komenského, 2013. – 258 s. - ISBN 978-80-223-3483-9

Vo výskume sme použili Dotazník sebaregulácie v školskom prostredí SRQ-A (Academic SelfRegulation Questionnaire). Dotazník hodnotí príčiny práce študentov v škole, to znamená nakoľko sú
študenti vnútorne motivovaní k činnostiam, ktoré sa od nich v škole vyžadujú. Dotazník je zostavený
zo štyroch okruhov otázok, s ôsmimi tvrdeniami v každom okruhu. Napr. v otázke Prečo pracujem
v škole? respondent hodnotí jednotlivé príčiny svojho správania (napr. aby na mňa učiteľ nekričal,
pretože chcem, aby si učiteľ myslel, že som dobrý študent, alebo pretože sa chcem naučiť nové veci) na
škále: veľmi pravdivé (s hodnotou 4), skôr pravdivé (s hodnotou 3), skôr nepravdivé (s hodnotou 2)
a nepravdivé (1). Vyššie skóre naznačuje vyššiu úroveň podpory sebaregulácie. Dotazník vyhodnocuje
4 subškály regulovaného správania v súvislosti s motiváciou: vonkajšiu reguláciu s 9 položkami,
introjektívnu reguláciu s 9 položkami, identifikačnú reguláciu so 7 položkami a vnútornú motiváciu so
7 položkami.
Výskumnú vzorku tvorili študenti 8-ročného gymnázia v Bratislave. Výskumná vzorka zahŕňala
študentov vo veku od 11 do 16 rokov. Celkový počet respondentov bol 94, z čoho 50 (53,2%)
študentov bolo adolescentov vo veku od 14 do 16 rokov a 44 (46,8%) študentov pubescentov vo veku
od 11 do 13 rokov. Výskumu sa zúčastnilo 44 chlapcov a 52 dievčat.
VÝSLEDKY
Porovnávali sme sebareguláciu medzi pubescentmi a adolescentmi v oblasti školských povinností
s využitím SDT. V tabuľke č. 1 je zobrazené porovnanie hodnôt motivácie v štyroch meraných
subškálach Dotazníka sebaregulácie v školskom prostredí (SRQ-A) – vonkajšej regulácii, introjektívnej
regulácii, identifikačnej regulácii a vnútornej motivácii. Pomocou t-testu sme zistili štatisticky
významné rozdiely v hodnotách identifikačnej regulácie, vonkajšej regulácie a introjektívnej regulácie
medzi skupinou pubescentov a skupinou adolescentov. Naopak, rozdiely v hodnotách vnútornej
motivácie sú štatisticky nevýznamné.
Tab. 1 Porovnanie sebaregulácie medzi pubescentmi a adolescentmi v oblasti školských povinností
pomocou Dotazníka sebaregulácie v školskom prostredí (SRQ-A)

Miera
sebaregulácie
školských
povinností
pubescenti
(n=44)
adolescenti
(n=50)

vonkajšia
regulácia

AP
25,9
5
21,5
6

SD
3,72
5,37

introjektívna
regulácia

p
0,00

AP

SD

24,39

3,68

21,46

5,11

identifikačná
regulácia

p
0,00

AP

SD

20,23 3,67
18,2

4,69

vnútorná
motivácia

p
0,02

AP

SD

15,05

3,21

14,76

3,33

p
0,67

Vysvetlivky:
AP – aritmetický priemer
SD – smerodajná odchýlka,
p – hodnota pravdepodobnosti chyby Studentovho t-testu
Graf č. 1 porovnáva najvyššie možné hodnoty, ktoré je možné v dotazníku dosiahnuť, s reálne
nameranými hodnotami (priemermi) v Dotazníku sebaregulácie školských povinností (SRQ-A)
u adolescentov a pubescentov.
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Graf č. 1 Porovnanie najvyšších možných hodnôt motivácie meranej dotazníkom SRQ-A s reálne
nameranými hodnotami u pubescentov a adolescentov v SDT.

Vysvetlivky:
TH – najvyššia možná hodnota premenných v dotazníku
NH – reálne nameraná priemerná hodnota

Dotazník nemá v jednotlivých subškálach rovnaký počet položiek. Najvyššia možná hodnota,
(označená ako TH), dosahuje u vonkajšej regulácie a introjektívnej regulácie hodnotu 36. Pri
identifikačnej regulácii a vnútornej motivácii je TH 28. Hodnota NH označuje reálne namerané
hodnoty (priemery).
Prostredníctvom korelačnej matice sme pokúsili analyzovať aj vzťahy medzi jednotlivými
subškálami. Z tabuľky č. 2 vyplýva, že v skupine pubescentov existujú významné korelačné vzťahy
medzi vonkajšou reguláciou a introjektívnou reguláciou. Podobne existuje vzťah medzi introjektívnou
reguláciou a identifikačnou reguláciou v SRQ-A. Pozitívna korelácia je v dotazníku SRQ-A medzi
introjektívnou reguláciou a vnútornou motiváciou a identifikačnou reguláciou a vnútornou
motiváciou.

Tab. 2 Analýza korelačnej matice vzťahov premenných v dotazníku SRQ-A u pubescentov v rámci SDT.
SRQ - A

Pubescenti
n = 44

VR
VR

SRQ - A

INTR

INDR

VM

0,59**

0,10

-0,04

0,53**

0,52**

INTR
INDR

0,60**

VM

Vysvetlivky:
VR – vonkajšia regulácia, INTR – introjektívna regulácia., INDR – identifikačná regulácia., VM –
vnútorná motivácia
* - hladina významnosti p 0,05
** - hladina významnosti p 0,01
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Štatisticky významné korelačné vzťahy sa potvrdili aj medzi jednotlivými premennými dotazníka
SRQ-A u adolescentov (tabuľka č. 3). Zaujímavé sú vzťahy medzi vonkajšou reguláciou a introjektívnou
reguláciou meranou dotazníkom SRQ-A.

Tab. 3 Analýza korelačnej matice vzťahov premenných medzi dotazníkom SRQ-A u adolescentov
v rámci SDT
Adolescenti
n = 50
VR
SRQ - A

SRQ - A
VR

INTR

INDR

VM

0,72**

0,39**

0,39**

0,51**

0,48**

INTR
INDR

0,56**

VM

Vysvetlivky:
VR – vonkajšia regulácia, INTR – introjektívna reg., INDR – identifikačná reg., VM – vnútorná motivácia
* - hladina významnosti p 0,05
** - hladina významnosti p 0,01

ZÁVER
Na základe výskumu môžeme konštatovať, že existujú štatisticky významné rozdiely v miere
regulácie motivácie medzi pubescentmi a adolescentmi. Aj keď vyššie hodnoty vonkajšej regulácie
a introjektívnej regulácie meranej dotazníkom SRQ-A u pubescentov poukazujú na silnejší vplyv
vonkajších činiteľov na reguláciu motivácie, akými sú napr. odmeny, známky, pochvala a pod.,
nemôžeme tým jednoznačne vyjadriť silnejší vplyv vonkajšej regulácie motivácie. Vyplýva to
z nameraných vyšších priemerných hodnôt identifikačnej regulácie u pubescentov, ktoré naopak
poukazujú na tendenciu sebaregulácie smerom k vnútornej motivácii, čo sa môže prejaviť na relatívne
autonómnom správaní.
Na základe predpokladu autorov seba-determinačnej teórie sa nám potvrdilo zistenie, že ani
pubescenti ani adolescenti nie sú vnútorné motivovaní, čo sa dá vysvetliť poznatkami vývinovej
psychológie (vekom respondentov a neukončeným rozvojom osobnosti). Je pravdepodobné, že s
pribúdajúcim vekom sa môže miera sebaregulácie motivácie meniť. Ak sa však miera regulácie
individuálnej motivácie zastaví, môže to mať podľa autorov SDT neskôr významný negatívny dosah na
psychické a fyzické zdravie.
Za významné na SDT možno považovať, že nerozlišuje iba vonkajšiu reguláciu a vnútornú
motiváciu, ale väčšiu výpovednú hodnotu má práve rozdelenie sebaregulácie motivácie medzi
introjektívnu a identifikačnú reguláciu. Na príklade použitia dotazníka SRQ-A sa ukázalo, že škály
seba-determinačnej teórie môžu byť zmysluplným výskumným nástrojom v oblasti motivácie
v školskom prostredí a vypovedajú o motivácii a sebaregulácii citlivo nielen u žiakov rôznych
vekových skupín, ale aj v individuálnej rovine jednotlivca. Používanie škál seba-determinačnej teórie
nie je náročné, využívať ich môžu nielen psychológovia, ale aj inštruovaní výchovní poradcovia.
Je potrebné zdôrazniť, že výskumné nástroje seba-determinačnej teórie sa využívajú, okrem
prostredia výchovy a vzdelávania, aj ďalších oblastiach spoločenského, sociálneho, kultúrneho života,
ale aj vzťahov, pracovných činností, starostlivosti o zdravie a taktiež aj psychopatológie.
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Príspevok prináša obraz súčasného stavu a možné perspektívy kariérového poradenstva v školstve. Výsledkom
prieskumu poskytovania služieb kariérového poradenstva v rezorte školstva je sedem príkladov dobrej praxe,
ktoré sú v príspevku analyzované. Dobrú prax v kariérovom poradenstve reprezentujú menej často príklady
poskytovania služieb kariérového poradenstva v školách pedagogickými zamestnancami (výchovnými
poradcami), častejšie programy vzdelávania pedagogických zamestnancov v odbore kariérové poradenstvo a
programy služieb kariérového poradenstva pre žiakov sprostredkované poradenskými zariadeniami.
Kľúčové slová: kariérové poradenstvo, škola, kariérový poradca, výchovný poradca, dobrá prax

ÚVOD
Kariérové poradenstvo prešlo vo svete za posledné desaťročia výraznými zmenami. Globalizácia,
zmeny vo svete práce, zmeny v ekonomike, ale aj rozvoj teórie a praxe kariérového poradenstva sú
významné faktory a činitele týchto zmien. V súčasnosti kariérové poradenstvo „predstavuje služby a
aktivity zamerané na pomoc jednotlivcom každého veku a v ktorejkoľvek fáze ich života pri voľbe
vzdelávania, odbornej prípravy a povolania a pri riadení svojej kariéry. Tieto služby sa môžu
vykonávať v školách, inštitúciách poskytujúcich odbornú prípravu, univerzitách a vysokých školách, vo
verejných službách zamestnanosti, na pracoviskách, v treťom sektore alebo na komunálnej úrovni a v
súkromnom sektore. Môžu sa vykonávať individuálne alebo skupinovo, osobne alebo dištančnou
formou (vrátane telefonického poradenstva a služieb na internetových stránkach)“ (Kariérové
poradenstvo. Príručka pre tvorcov koncepcií, 2005, s. 10). Centrum pre výskum kariéry a poradenstvo
a Polytechnika Hatfiel (NICEC) už v roku 1992 predniesli niekoľko výhod, ktoré kariérové poradenstvo
ponúka spoločnosti: umožňuje jednotlivcom získať maximálny prospech z ponuky možného
vzdelávania a pracovného uplatnenia, zvyšuje efektívnosť poskytovateľov vzdelávania a odbornej
prípravy tým, že pomáha a motivuje študentov, aby sa zapájali do programov zodpovedajúcim ich
potrebám, vedie potenciálnych zamestnancov k tomu, aby dokázali preukázať svoje vlohy a motiváciu,
ktoré sú v súlade s požiadavkami zamestnávateľov a tým uľahčuje rozhodovanie samotných
zamestnávateľov, a v neposlednom rade, maximálne ekonomickým využitím ľudských zdrojov pomáha
vládam a ekonomickým systémom k rýchlejšiemu napredovaniu (Ekonomické prínosy kariérového
poradenstva, 2012).
Uplatňovanie kariérového poradenstva v našich podmienkach je, na rozdiel od iných štátov
Západnej Európy a Ameriky, špecifické. Porozumieť mu možno iba v kontexte rozvoja poradenského
systému u nás (pozri Gressnerová, 2004, Grajcár, 2005, Hargašová, 2007, Lepeňová, 2011). Úlohou
kariérového poradenstva je riešiť problémy žiakov v povinnej školskej dochádzke, v stredoškolskom a
terciárnom vzdelávaní. Tak isto je potrebné, aby sa kariérové poradenstvo stalo dostupné všetkým
ľuďom, vrátane rizikových skupín obyvateľstva a hlavne rizikovým skupinám mládeže. Menia sa
i podmienky pre realizáciu kariérového poradenstva v rezorte školstva. Okrem výchovných poradcov,
ktorým kariérové poradenstvo spadá do ich kompetemcie podľa Zákona Národnej rady Slovenskej
republiky (NR SR) č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), od r. 2009 vzniká v
školách, na základe Zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
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zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aj pozícia kariérového poradcu. Kariérový
poradca sa tak stáva odborným zamestnancom - špecialistom, ktorý vykonáva činnosti v oblasti
prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Ich zastúpenie v praxi je iba sporadické, údaje o počte
kariérových poradcov v školách chýbajú. Súčasťou služieb kariérového poradenstva v rezorte školstva
sú, už tradične, aj poradenské zariadenia, najmä Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie.
Kariérové poradentvo dnes disponuje bohatým repertoárom metód (ich obraz sa mení vo vzťahu
k teórii kariérového poradenstva, resp. kariérováho vývinu). V popredí záujmu kariérových poradcov
sú najmä štruktúrované programy, založené na sebapoznávaní, získavaní infiormácií o svete práce
a konfrontovanie týchto informácií so sebou samým (pozri napr. Š. Vendel, 2008). Vzhľadom
k potrebe rozvíjať, skvalitňovať a najmä rozširovať kariérové poradenstvo v podmienkach rezortu
školstva je žiaduce vypracovať koncepčné a systémové kroky. Aj samotná prax môže dať mnoho
podnetov na rozvoj kariérového poradenstva. Najmä príklady dobrej praxe z oblasti poskytovania
služieb kariérového poradenstva môžu nenásilne a inšpiratívne pôsobiť na tých, ktorí rozhodujú, ako
bude kariérové poradenstvo realizované v škole alebo v poradenskom zariadení.
PRIESKUM PRÍKLADOV DOBREJ PRAXE
Cieľom realizovaného prieskumu bolo získať príklady dobrej praxe v oblasti poskytovania
kariérových služieb v rezorte školstva a, po analýze týchto príkladov, poukázať na súčasný stav ich
poskytovania v domácich podmienkach, a formulovať tak odporúčania pre teóriu a prax kariérového
poradenstva v školstve.
V počiatočnej fáze prieskumu sme sa obrátili na expertov v oblasti kariérového poradenstva na
Slovensku, PhDr. Š. Grajcára, CSc. (Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu SAAIC) a PhDr. D. Lepeňovú (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie). Cieľom bolo
získať informácie o poskytovaných službách kariérového poradenstva v rezorte školstva, ktoré môžu
slúžiť ako príklady dobrej praxe a formulovať kritéria dobrej praxe v danej oblasti. Na základe
odporučení experov sme za kritérium príkladov dobrej praxe určili ocenenie poskytovanej služby
v súťažných príspevkoch súťaže Pomoc absolventom pri prechode na trh práce (2009) súťaže
Kariérové poradenstvo 2010, Kariérové poradenstvo 2011 a súťaže Národná cena kariérového
poradenstva 2012. Ďalšie kritérium predstavovala podmienka, aby služba bola orientovaná na
prostredie školy. Službu mohla poskytovať škola, poradenské zariadenie, ale aj občianske združenie,
nezisková organizácia, ktorej produkt služby kariérového poradenstva bol realizovaný v škole (žiaci
ako cieľová skupina), resp. služba bola určená pedagogickým a odborným zamestnanom, realizujúcim,
pripravujúcim sa na poskytovanie kariérového poradenstva. Všetky súťaže v oblasti poskytovania
kariérového poradenstva organizovala spoločnosť Euroguidance Slovensko, zastrešená Slovenskou
akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu - SAAIC. Cieľom súťaží bolo zozbierať,
zviditeľniť a oceniť dobrú prax v poskytovaní služieb kariérového poradenstva. Analýzou súťažných
príspevkov sme zistili, že v štyroch ročníkoch súťaží získali ocenenie iba štyri školy. Následne sme
realizovali s koordinátormi jednotlivých projektov (programov) pološtrukturované interview
zamerané na genézu, popis a analýzu poskytovanej služby, alebo sme získavali informácie
o jednotlivých príkladoch dobrej praxe analýzou dokumnetov (publikácie o súťažiach, informácie
z projektovej dokumentácie, výstupné správy z projektov, ako aj informácie umiestnené na webovom
portáli poskytovateľa služby).
Výsledkom nášho prieskumu je sedem príkladov dobrej praxe v oblasti kariérového poradenstva
v rezorte školstva. Dobrú prax v kariérovom poradenstve reprezentujú príklady poskytovania služieb
kariérového poradenstva v školách pedagogickými zamestnancami alebo výchovnými poradcami, ako
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aj programy vzdelávania pedagogických zamestnancov v odbore kariérové poradenstvo a programy
služieb kariérového poradenstva pre žiakov sprostredkované poradenskými zariadeniami.
POSKYTOVANIE SLUŽIEB KARIÉROVÉHO PORADENSTVA V ŠKOLÁCH – PRÍKLADY DOBREJ
PRAXE
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši
Medzi príkladmi dobrej praxe uvádzame činnosť výchovnej poradkyne PhDr. Evy Danekovej, ktorá
pôsobí v Gymnáziu Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Gymnázium Michala Miloslava
Hodžu v Liptovskom Mikuláši organizovalo od roku 2005 do roku 2010 projekt s názvom Dni
výchovného poradenstva, neskôr Dni kariérového poradenstva. Za tento projekt získala škola v roku
2010 ocenenie v súťaži Kariérové poradenstvo 2010, ktorú vyhlásilo Centrum Euroguidance Slovensko
pôsobiace v rámci Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu. Cieľom súťaže
bolo zviditeľniť a oceniť dobrú prax služieb kariérového poradenstva.
Koordinátorkou projektu , Dni výchovného poradenstva, a poskytovateľkou kariérových
poradenských služieb v škole bola výchovná poradkyňa Gymnázia Michala Miloslava Hodžu
v Liptovskom Mikuláši PhDr. Eva Daneková. Metódy poradenskej činnosti zastúpené a realizované
v tomto gymnáziu možno rozdeliť nasledovne: poznať seba samého,
tento cieľ dosahujú
prostredníctvom dvoch povinných predmetov Osobnostný a sociálny rozvoj a Rozvoj sociálnych
zručností, poznať svet práce, tento cieľ realizovali prostredníctvom individuálnych prezentácií
vysokých škôl, neskôr (v období 2005 - 2010) prostredníctvom Dní výchovného poradenstva (neskôr
Dní kariérového poradenstva), porovnávanie jednotlivca a svet práce, osobné konzultácie s výchovnou
a kariérovou poradkyňou.

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Bratislave
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Bratislave v súčasnosti poskytuje študentom
možnosť študovať v troch odboroch: staviteľstvo, technické a informačné služby, geodézia, kartografia
a kataster. Všetky odbory sú ukončené maturitnou skúškou. V škole pôsobí ako výchovná poradkyňa
Mgr. Ľubica Kaľavská. Poskytovanie služieb kariérového poradenstva v strednej škole s odborným
zameraním je, podľa slov výchovnej poradkyne, výrazne časovo obmedzené. Študenti sa sústredia
prevažne na praktické predmety a absolvovanie praxe v rámci školy. Výchovná poradkyňa vedie
svojich študentov k tomu, aby si už počas štúdia vypracovávali vlastné pracovné portfóliá, ktorými sa
v budúcnosti v prípade pracovného pohovoru môžu prezentovať.
Vedenie školy v spolupráci s výchovnou poradkyňou organizujú pre študentov besedy, ktorých sa
zúčastňujú hostia z rôznych zahraničných stredných škôl, bývalí študenti školy školy
a zamestnávatelia. V dnešnej dobe zamestnávatelia stále viac zdôrazňujú požiadavky na mnohé
zručnosti uchádzačov a zamestnancov, napr. spoľahlivosť, dochvíľnosť, slušnosť a schopnosť
spolupracovať. Súčasťou programu kariérového poradenstva je rozvoj komunikačných zručnosti,
verbálnu a neverbálnu komunikáciu. Študenti absolvujú exkurzie na úrad práce, zúčastňujú sa dní
otvorených dverí rôznych vysokých škôl, o ktoré majú študenti záujem (prevažne sú to fakulty
technického zamerania). Študenti majú možnosť popri štúdiu absolvovať doplnkové kurzy s rôznym
zameraním (ekonómia, práca s rôznymi počítačovými programami), po ukončení ktorých získajú
certifikát využiteľný v praxi.
Službu a spôsob poskytovania kariérového poradenstva v Strednej priemyselnej škole stavebnej
a geodetickej považujeme za príklad dobrej praxe preto, že okrem teoretickej prípravy žiakov je
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orientovaná aj na získanie praktických skúseností prostredníctvom zahraničných stáží, besied
a exkurzii.
Základná škola Pri Podlužianke, Levice
V Základnej škole Pri Podlužianke pôsobí ako výchovná poradkyňa Mgr. Alžbeta Dianovská
(súčasne aj predsedníčka Asociácie výchovných poradcov Mgr. Dianovská presadila začlenenie
predmetu Voľba povolania do učebných osnov školy (pred rokom 2005 bol realizovaný vo forme
krúžku). V súčasnosti je povinným predmetom pre žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka. Jeho hlavným
cieľom je podľa Mgr. A. Dianovskej „vypestovať u žiakov zručnosti nezastupiteľné pri rozhodovaní o
dôležitých životných krokoch a pri plánovaní vlastnej budúcnosti“. V rámci predmetu navštevujú školu
externí hostia, napr. pracovníci úradu práce alebo psychológovia. Najväčšiu východu predmetu Voľba
povolania vidí Mgr. Dianovská v tom, že ako výchovná poradkyňa má možnosť pracovať so všetkými
žiakmi školy (žiakmi príslušných ročníkov). Nemôže nastať situácia, že z rozmanitých dôvodov žiak
medostáva pomoc pri jeho kariérových rozhodnutiach. Už pri nástupe d deviateho ročníka ZŠ, majú vo
väčšine prípadov žiaci už vytvorenú jasnú predstavu o svojom ďalšom štúdiu (výbere strednej školy).
PROGRAMY ŠPECIALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA – PRÍKLADY DOBREJ PRAXE
Rozvoj efektívnych nástrojov kariérového poradenstva na stredných školách „KAPOR“ (K.A.B.A.
Slovensko)
Záujmové združenie K.A.B.A. Slovensko pôsobí v oblasti poradenstva a vzdelávania dospelých pre
rôzne cieľové skupiny od roku 1997. Od roku 1999 je K.A.B.A. členom Asociácie inštitúcií vzdelávania
dospelých, poskytuje svojim klientom akreditované kurzy a prispieva tým k ich lepšej
zamestnateľnosti.
Od roku 2006 do roku 2008 realizovalo združenie K.A.B.A. Slovensko projekt Rozvoj efektívnych
nástrojov kariérového poradenstva na stredných školách. Tento projekt bol zameraný na rast kvality
a efektivity kariérového poradenstva poskytovaného v stredných školách. V rámci projektu prešlo
odbornou prípravou 55 pedagógov a 450 žiakov zapojených stredných škôl zo Žilinského a
Trenčianskeho kraja. Do tohto projektu bolo zapojených 13 expertov z praxe. V rámci realizačnej fázy
bol projekt rozdelený do troch etáp:
1. etapa prípravy pedagógov – vzdelávací program pre pedagógov „Kariérny poradca“
2. etapa prípravy pedagógov – vzdelávací program pre študentov „Čo chcem, čo môžem“
3. etapa prípravy pedagógov – workshopy k vzdelávacím programom kariérneho poradenstva.
Program kontinuálneho vzdelávania: Príprava žiakov pre trh práce – kariérové poradenstvo v školách
a školských zariadeniach (Metodicko-pedagogické centrum)
Podľa autorky programu, „poskytovanie poradenstva v systéme vzdelávania a odbornej prípravy,
najmä v školách a školských zariadeniach, zohráva principiálnu úlohu pri zabezpečovaní pevného
základu pre rozhodovanie sa jednotlivcov o ich vzdelávaní a kariére a pri pomoci jednotlivcom
rozvinúť efektívne riadenie vlastného vzdelávania a kariérnej dráhy.“ (Lepeňová, 2010, s. 1).
Prostredníctvom Programu kontinuálneho vzdelávania: Príprava žiakov pre trh práce – kariérové
poradenstvo v školách a školských zariadeniach poskytuje Metodicko–pedagogické centrum od roku
2010 možnosť získať špecializované vzdelanie v oblasti kariérového poradenstva. Toto špecializované
vzdelávanie prebieha kombinovanou (prezenčnou a dištančnou) formou, je určené pre pedagogických
a odborných zamestnancov v školách a školských zariadeniach. Obsah vzdelávacieho programu je
rozdelený do troch modulov: Všeobecné aspekty kariérovej výchovy a kariérového vzdelávania,
Multidiciplinárny charakter kariérového poradenstva a Metódy, formy práce kariérových poradcov
v škole.
Program kontinuálneho vzdelávania je akreditovaný a poskytovaný celoslovensky prostredníctvom
Metodicko-pedagogického centra. Autorkou Programu kontinuálneho vzdelávania je PhDr. Darina
146

Psychológia (v) škole. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / L. Sokolová, M. Lemešová & R. Masaryk (eds). - Bratislava:
Univerzita Komenského, 2013. – 258 s. - ISBN 978-80-223-3483-9

Lepeňová, pôsobiaca vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie a Metodickopedagogickom centre Bratislava.
SYSTEMATICKÉ PROGRAMY SLUŽIEB KARIÉROVÉHO PORADENSTVA – PRÍKLADY DOBREJ
PRAXE
Čadčiansky model interaktívneho profesionálneho poradenstva „CAMIP“ (Centrum pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie v Čadci)
Čadčiansky model interaktívneho profesionálneho poradenstva CAMIP je výsledkom práce
odborníkov z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Čadci, svoje začiatky má
už v roku 1999, keď vtedajšia Pedagogicko-psychologická poradňa v Čadci zorganizovalo prvý ročník
Burzy stredných škôl.
CAMIP sa skladá z piatich modulov:
1. modul – Systematická práca výchovných poradcov a práca s výchovnými poradcami, s rodičmi
a žiakmi samotnými (odborné semináre, interaktívne aktivity, supervízne workshopy, konzultačné
služby, prednášky, tuzemské i zahraničné exkurzie), práca výchovných poradcov so žiakmi – od 6.
triedy (smerovanie žiakov k voľbe povolania), práca s rodičmi, spolupráca s UPSVaR.
2. modul – Intervenčný program Dni voľby povolania, modul má štyri sekcie:informatívna,
sebapoznanie, počítačové zručnosti a individuálne poradenské interwiew so psychológom pre žiakov
a ich rodičov.
3. modul – Veľtrh informácií, ktorý organizuje ÚPSVaR, pričom CPPPaP v Čadci je hlavným
spoluorganizátorom. Veľtrh informácií ponúka žiakom informácie o stredných školách, firmách
a zamestnanosti nielen v okrese Čadca, ale aj v blízkom a zahraničnom okolí. V spolupráci so SŠ po
Veľtrhu nasledujú Dni otvorených dverí SŠ, kde si žiaci môžu doplniť informácie o danej škole.
4. modul – Konzultačno-poradenské aktivity, nasledujúce po Veľtrhu informácií, ponúkajú pomoc
nerozhodnutým žiakom, pomoc deťom s VPU, pomoc deťom zo sociálne slabých rodín, pomoc
nadaným deťom, pomoc deťom s osobnostnými problémami.
5. modul – Kontrolný výskum, realizovaný každoročne ( podľa čoho si deti vyberajú povolanie)
s následnou modifikáciou programu.
Tento projekt sa realizuje od roku 2001, pričom prešiel viacerými fázami – od experimentálnej fázy
(2001-2002) cez implementačnú (2003-2007) a od roku 2008 prebieha systémový model CAMIP.
Celkovo programom prešlo 11700 žiakov končiacich ročníkov. Personálne zabezpečenie programu
„CAMIP“ je široké (sociálna pracovníčka CPPPaP, psychológovia CPPPP, výchovní poradcovia
ZŠ,riaditelia ZŠ, triedni učitelia, ÚPSVaR).
Kariérové poradenstvo – Informačné centrum mladých Orava
V roku 2010 získalo IMC Orava ocenenie v súťaži Kariérové poradenstvo 2010, za úspešnú
propagáciu a rozvoj kariérového poradenstva. Medzi aktivity, ktoré ICM Orava realizuje pre svojich
klientov patria osobné konzultácie, pomoc pri orientácii na trhu práce, pomoc pri písaní životopisov,
motivačných listov, príprava na pracovné pohovory a i. V rámci psychologického poradenstva
poskytuje IMC Orava individuálnu a skupinovú psychodiagnostiku pre kariérový rast a profesionálnu
orientáciu, psychodiagnostiku prostredníctvom počítačových programov a terapiu.
Od marca 2005 do decembra 2007 realizovalo Informačné centrum mladých Orava projekt Job
centrum a kariérne poradenstvo pre mladých na Orave, ktorý bol spolufinancovaný prostredníctvom
Európskeho sociálneho fondu. Cieľom projektu bolo nájsť efektívne nástroje pre integráciu mladých
ľudí na trh práce, prostredníctvom vzdelávania, kariérového poradenstva a prípravy na povolanie.
Odborníci z ICM Orava vytvorili tri brožúry a dva manuály zamerané na problematiku kariérového
poradenstva. Tieto publikácie sú venované širokej verejnosti, žiakom, študentom a kariérovým
poradcom.
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ZÁVER
Prieskum dobrej praxe v oblasti poskytovania kariérového poradenstvav prvom rade poukázal na
spektrum aktivít v sledovanej oblasti. Ukazuje sa, že kariérové poradenstvo v prostredí školy
predstavuje široký komplex rôznorodých aktivít, ktorých spoločným cieľom je prispievať ku
kariérovému vývinu (rastu) v kontexte osobného rozvoja, ako aj v kontexte meniacich s podmienok
sveta práce. Rozmanitosť týchto aktivít súčasne poukazuje na absenciu jednotnejšieho, systémového
prístupu ku kariérovému vzdelávaniu a poskytovaniu kariérového poradenstva žiakom.
Jednou z aktivít kariérového popradenstva v oblasti školstva je aj realizovanie štrukturovaných
programov kariérového vzdelávania. Vyhľadávanie príkladov dobrej praxe ukázalo, že poskytovanie
ucelenejšieho kariérového programu v základnej, resp. strednej škole je skôr niečo výnimočné
(príklady dobrej praxe z Gymnázia Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši, Základnej školy
Pri Podlužianke v Leviciach, Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Bratislave).
Podporou pre zavedenie systému do realizácie kariérového poradenstva môže byť aj jednotná
príprava kariérových poradcov (Program kontinuálneho vzdelávania: Príprava žiakov pre trh práce –
kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach, Metodicko-pedagogické centrum).
V dnešných podmienkach si koncepčnejšie v oblasti kariérového poradenstva počínajú poradenské
zariadenia so silnými tradíciami v oblasti starostlivostlivosti o profesijný a kariérový vývin žiaka
(napr. Čadčiansky model interaktívneho profesionálneho poradenstva – CAMIP,
Centrum
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Čadci, Informačné centrum mladých Orava).
V neposlednom rade silnú podporu v realizácii rozmanitých foriem kariérového poradenstva môžu
predstavovať aj organizácie stojace mimo rezort školstva, vstupujúce do kariérového vzdelávania
žiaka (ako napr. K.A.B.A. Slovensko v projekte Rozvoj efektívnych nástrojov kariérového poradenstva
na stredných školách - „KAPOR“).
V roku 2004 bol vydaný dôležitý medzinárodný dokument venovaný problematike kariérového
poradenstva v modernej dobe, Kariérové poradenstvo: Príručka pre tvorcov koncepcií (ďalej aj
Príručka), v slovenskom preklade v r.2005. Príručka vychádza z kľúčových štúdií národných koncepcií
pre kariérové poradenstvo, ktoré vypracovali Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
(OECD) a Európska komisia (EK) v rokoch 2001 – 2003. Príručka ponúka mnoho koncepčných
možností pre zefektívnenie služieb kariérového poradenstva v školách. Ich osvojenie umožní
poskytovať skužby kariérového poardenstva s predpokladaným štandardom. I keď oceňujeme
rozmanitosť príkladov dobrej praxe v našich podmienkach, predpokladáme, že zavedenie
jednotnejšej koncepcie kariérového vzdelávania a kariérového poradenstva bude prospešnejšie ako
výnimočné, ale ojedinelé programy, realiziované iba v niektorých školách. Možno súhlasiť aj s Š.
Vendelom (2011), ktorý považuje za rozhodujúce oblasti v rozvoji kariérového poradenstva v školách
na Slovensku najmä vzdelávanie kariérových poradcov, využívanie výsledkov výskumov v praxi a
lepšiu propagáciu služieb kariérového poradenstva. Kariérové poradenstvo sa považuje za jedno
z najefektívnejších druhov poradenstva. V podmienkach škôl nie je jeho potenciál ešte stále
dostatočne využitý.
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SEBAHODNOTENIE V KONTEXTE RIZIKOVÉHO SPRÁVANIA ŽIAKOV
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Cieľom príspevku je charakterizovať vybrané dimenzie sebahodnotenia a niektoré formy rizikového správania
žiakov strednej školy. Zároveň prezentovať výsledky výskumu, ktorého cieľom bolo zistiť vzťah medzi
vybranými dimenziami sebahodnotenia ( sebaoceňovanie, sebaznevažovanie) a prejavmi rizikového správania
(konzumácia alkoholu, fajčenie cigariet, fajčenie marihuany) u adolescentov.
Kľúčové slová: sebahodnotenie, sebaoceňovanie, sebaznevažovanie, rizikové správanie

VÝCHODISKÁ
Negatívne prejavy správania mládeže sa v posledných rokoch vyskytujú čoraz častejšie a sú viac a
často medializované. Na školách sa nezriedka vyskytujú problémy žiakov s alkoholom, cigaretami a aj
drogami, akými je napríklad marihuana. Spoločnosť na daný fakt reaguje organizáciou besied,
stretnutí, realizáciou preventívnych aktivít, prostredníctvom ktorých sa odborníci a pedagógovia
snažia minimalizovať výskyt daného správania. Položili sme si otázku, aká je situácia na slovenských
stredných školách a aký je vzťah rizikového správania a sebahodnotenia u adolescentov. V tejto
súvislosti považujeme za potrebné uviesť existujúce výskumy, ktoré sa venovali práve tejto
problematike. Podnetnými boli pre nás výsledky viacerých výskumov z ktorých vyberáme nasledovné
tri. Moran a DuBois (2002) realizovali výskum, v ktorom sledovali, či dokáže sociálna opora a reálne
sebahodnotenie znížiť výskyt rizikového správania u adolescentov. Oblasť pôsobenia sociálnej opory
rozdelili pri tom do troch kategórií. Neskôr tieto kategórie testovali a porovnávali ich s výskytom
sebahodnotenia u testovaných jedincov. Výsledky poukazujú na významnosť sebahodnotenia pri
výskyte rizikového správania v spätosti so sociálnymi faktormi, ktoré výskyt rizikového správania
značne ovplyvňujú.
O tri roky neskôr (2005) realizovali výskum Donnellan, Trzesniewski, Moffitt, Caspi, ktorí skúmali
výskyt rizikového správania u dorastajúcej mládeže vzhľadom k prejavom ich sebahodnotenia.
Výsledky poukazujú na veľmi blízky vzťah medzi výskytom nízkeho sebahodnotenia a prejavmi
rizikového správania. Connor, Poyrazli, Wreder, Grahame (2004) realizovali výskum v špeciálnej
škole, kde sa zamerali na zistenie určitého vzťahu medzi výškou sebahodnotenia a výskytom prejavov
rizikového správania. Predpokladali, že žiaci s vyššou úrovňou sebahodnotenia budú viacej sexuálne
aktívni ako žiaci s nižšou úrovňou sebahodnotenia. A naopak že, žiaci s nižšou úrovňou
sebahodnotenia budú viac užívať návykové látky ako alkohol a drogy ako žiaci s vyššou úrovňou
sebahodnotenia.
Výskumy zamerané na sebahodnotenie jednoznačne poukazujú na jeho dôležitosť, ktorá sa spája
s udržaním psychickej rovnováhy a integrity ľudskej osobnosti. Teoretické vymedzenie nám dáva
možnosť predpokladať, že jednotlivci s nízkym sebahodnotením, ktorí nedokážu mať pozitívny vzťah
k sebe, alebo nemajú reálne sebahodnotenie a nedokážu si pri konaní veriť, budú častejšie prejavovať
rizikové správanie. Orientujeme sa na obdobie adolescencie, s ktorým sa spájajú viaceré vývinové
špecifiká, ako napr. emocionálne nestabilné správanie a konanie, ktoré vytvára predpoklad častejšieho
výskytu rizikového správania. U adolescentov môžeme ďalej predpokladať tendenciu častejšie
vyhľadávať útek od reality do nereálneho sveta vytvoreného pod vplyvom drogového opojenia.
Výskumy realizované v zahraničí však naznačujú, že aj adolescenti s neprimerane vysokým
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sebahodnotením môžu mať sklon k rizikovému správaniu. Takíto žiaci môžu mať tendencie
prejavovať sa agresívne pri presadzovaní svojich potrieb či práv. Vyššie sebavedomie môže vytvárať
priestor pre lepšiu schopnosť nadväzovať vzťahy (aj sexuálneho charakteru), čo môže následne viesť
k striedaniu partnerov či promiskuitnému spôsobu života.
Na základe štúdia literatúry je zrejmé, že pre fungovanie zdravej ľudskej osobnosti je najlepšie
budovanie reálneho sebahodnotenia. Adolescencia však patrí medzi jedno z najcitlivejších vývinových
období, ktoré môže reálne sebahodnotenie výrazne skresľovať. Zaujíma nás, či majú žiaci s nereálnym
hodnotením sklon prejavovať sa v správaní rizikovejšie? Ktoré kategórie žiakov sú najviac ohrozené?
Ku ktorým oblastiam rizikového správania majú žiaci tendenciu utiekať sa najčastejšie? Na dané
otázky sme hľadali odpovede v širšie koncipovanom výskume, v ktorom sa zameriavame na
sledovanie vzťahov medzi vybranými premennými. Kľúčovými sú pre nás pojmy sebahodnotenie a
rizikové správanie, ktorým sa budeme venovať v ďalšom teoretickom vymedzení.
SEBAHODNOTENIE
Sebahodnotenie Křivohlavý (2001) chápe ako subjektívne vedomie vlastnej hodnoty, vyplývajúce
z toho, ako si človek sám seba váži, cení, ako hodnotí sám seba, akú mienku má sám o sebe – o svojich
hodnotách, schopnostiach, o svojej činnosti o tom, čo v živote urobil a kým je, o svojom osobnom
a spoločenskom svete. Podľa Smékala (2002) môžeme sebahodnotenie vnímať ako určité jadro
vlastnej existencie a vlastného vnímania seba. Sebahodnotením dokážeme hodnotiť a ceniť si seba
samého. Na jednej strane môže človek vďaka sebahodnoteniu dospieť k citu spokojnosti so sebou, na
druhej strane, pri negatívnom ohodnotení dospieva k nespokojnosti so sebou samým. Vďaka
sebahodnoteniu sa v prežívaní objavujú dimenzie ako sebadôvera či sebavedomie.
Na základe vyššie uvedeného vymedzenia sebahodnotenia, ho môžeme považovať za jadro celej
osobnosti, od ktorej sa odráža vnímanie a hodnotenie okolitého sveta. Sebahodnotenie (rovnako ako
kognitívne zložky JA) sa vytvára v priebehu socializácie osobnosti. Môžeme ho charakterizovať ako
výsledok interakcie osoba – svet. Pre vytvorenie sebahodnotenia a vzťahu k sebe existujú určité
významné zdroje, z ktorých človek v tomto procese čerpá.
McGee (podľa: Křivohlavý, 2001) uvádza štyri zdroje sebahodnotenia (dva z nich sú v negatívnej
formulácii).Prvým zdrojom je výkon, ktorý poukazuje na to, že ak sa má človek kladne hodnotiť,
potrebuje podklad, ktorým má byť to, že niečo vie, pozná, dokáže a pod. Druhým zdrojom je uznanie zo
strany iných. Tretí zdroj - neprítomnosť chyby vo vlastnej činnosti, vychádza z toho, že u tých, ktorí robia
chyby, existuje tendencia k zníženiu vlastného sebahodnotenia. Prítomnosť nedostatkov, ako štvrtý
zdroj predpokladá, že ak človek niečo nevie, nepozná, nerobí resp. robí to, čo by nemal, sa tiež
negatívne odráža v jeho sebahodnotení.
V nadväznosti na prítomnosť nedostatkov môžeme hovoriť o neakceptácii seba takého akým som,
o nedostatku sebaúcty, či rozpore medzi reálnym a ideálnym obrazom seba, ktoré môžu viesť
k prejavom rizikového správania.
RIZIKOVÉ SPRÁVANIE
Rizikové správanie sa označuje ako patologické správanie, nevhodné správanie, rizikové správanie
a deviantné správanie. Podľa Matouška (1998) je rizikové a problémové správanie „súbor
pozorovateľných a spravidla merateľných aktív a prejavov žiaka na známe a identifikované sociálne
situácie, ktoré vedú k ohrozeniu jeho integrity, alebo sociálnych vzťahov k širšiemu prostrediu.“
Kocourková a Koutek (2005) sa v spojitosti s rizikovým správaním zameriavajú na to, ako prejavy
rizikového správania ovplyvnia budúci život adolescenta. Takéto správanie môže ohroziť jeho život,
znemožňuje mu separáciu od rodičov, komplikuje mu dokončenie jeho kvalifikácie, poškodzuje aj jeho
sebahodnotenie a sebaocenenie. Labáth (2001) sa pokúša charakterizovať rizikovú mládež ako:
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„dospievajúcich, u ktorých je následkom spolupôsobenia viacerých faktorov zvýšená pravdepodobnosť
zlyhania v sociálnej a psychickej oblasti.“ Pojem rizikové správanie nie je možné jednoznačne
vymedziť, nakoľko zahŕňa široké spektrum prejavov správania. Môžeme usudzovať, že ide
o rôznorodé prejavy správania, ktoré sú v rozpore so spoločenskými normami.
Rizikové správanie je možné kategorizovať od spoločensky prijateľného excentrického správania
až po správanie, ktoré je závažne spoločensky neprijateľné (delikvencia, kriminalita). Stručne
definujeme kategórie rizikového správania, ktoré sú kľúčové pre naše výskumné snaženie. Pôjde
o drogovú závislosť, alkoholizmus, tabakizmus a užívanie marihuany.
Drogová závislosť sa označuje ako konanie - užívanie nejakej látky, ktorá má pre jedinca prednosť
pred iným konaním, ktoré si predtým cenil viac (Orlíková, 2007).Rozlišujeme psychickú a fyzickú
závislosť. Psychickú závislosť na droge môžeme označiť ako stav jedinca prejavujúci sa túžbou znovu
drogu užiť. Fyzická, resp. somatická závislosť, je charakteristická stavom, keď sa droga stáva súčasťou
metabolizmu človeka. Organizmus jedinca pri absencií drogy reaguje určitými, zväčša negatívnymi
príznakmi (Hroncová, Kraus 2006).
Alkohol je toxickou látkou, ktorá pôsobí na centrálny nervový systém a celkovo ho utlmuje
(Orlíková, 2007). Za alkoholizmus Hroncová, Kraus, (2006) považujú :„pravidelnú a nadmernú, zdravie
ohrozujúcu konzumáciu alkoholických nápojov, pričom závislosť od alkoholu patologicky ohrozuje
nielen samého jedinca, ale aj jeho rodinu a celú spoločnosť“.
Tabakizmus patrí k veľmi rozšírenému, spoločensky tolerovanému druhu závislostí. Môžeme ho
zaradiť medzi legálne a tzv. ľahké drogy. Tabakový dym obsahuje radu 60 až 100 rakovinotvorných
látok. Návykový je len nikotín, ktorý je zároveň najtoxickejší (Hroncová, Kraus 2006).Nikotín vyvoláva
veľmi silnú psychosociálnu závislosť. Súvisí so štýlom užívania a zvyklosťami užívateľov. Taktiež
prvotný podnet k fajčeniu pre jedinca vychádza z vplyvu okolitých ľudí (Křivohlavý, 2001 ).
Marihuana je po alkohole a tabaku najčastejšie požívaná návyková látka patriaca do kategórie
halucinogénov. Medzi hlavné účinky marihuany sa považuje porušenie kontaktu s realitou, mení sa
vnímanie času, dostavuje sa zostrenie zmyslových vnemov, poruchy krátkodobej pamäte. Nastupuje
pocit blaženosti a eufórie. Pri intoxikácií sa môžu vyskytovať aj halucinácie. Po doznení nastupuje
zmätenosť únava a otupenosť. Pri intoxikácii môže nastať strata s realitou. Užívanie marihuany je
nebezpečné pre mladistvých jedincov najmä v dobe psychickej nepohody jedinca. Marihuana môže
negatívne city prehĺbiť, čo môže vyústiť až k suicidálnym sklonom (Orlíková, 2007). Doterajšie
výskumy a štúdium literatúry nás podnietili k výskumu (realizovaný v spolupráci s Kučerovou),
z ktorého vybrané výsledky uvádzame v nasledujúcej časti.
METÓDA
Cieľom výskumu bolo zistiť, ako súvisia dimenzie sebahodnotenia s prejavmi rizikového správania
u adolescentov.
Z cieľa výskumu nám vyplynuli nasledovné výskumné hypotézy:
H 1: Dimenzie sebahodnotenia adolescentov súvisia s mierou konzumácie alkoholu.
H 2 : Dimenzie sebahodnotenia adolescentov súvisia s mierou fajčenia cigariet.
H 3: Dimenzie sebahodnotenia adolescentov súvisia s mierou fajčenia marihuany.
Vo výskume išlo o príležitostný náhodný výber. Výskumnú vzorku tvorilo 100 žiakov tretích
a štvrtých ročníkov gymnázia a strednej odbornej školy v Banskobystrickom kraji. Vzhľadom k tomu,
že tri dotazníky neboli správne vyplnené, tieto sme z výskumu vyradili. Vo výskumnej vzorke bolo 53
dievčat 47 chlapcov, od 17 do 19 rokov. Žiakom sme predložili dotazník, ktorý tvorili dve časti, a to:
Rosenbergova škála sebahodnotenia a vybrané časti preloženého dotazníka SAHA.
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Rosenbergova škála sebahodnotenia
Ako je všeobecne známe, Rosenbergova škála sebahodnotenia patrí medzi štandardizované
metodiky na meranie sebahodnotenia. Dvojfaktorové riešenie škály zodpovedá faktorom
sebaoceňovania a sebaznevažovania, ktoré podľa Stolina (1987) (podľa: Blatný, Osecká 1994) tvoria
zložky sebahodnotenia.
Dotazník SAHA
Projekt SAHA (The Social And Health Assessment), ako medzinárodný projekt je tematicky široko
koncipovaný. Zaoberá sa najmä rizikovými faktormi sociálneho a zdravotného vývinu školskej
mládeže. Dotazník SAHA bol doteraz výskumne použitý v USA, Belgicku, Rusku, Kórei, pripravuje sa vo
Francúzku, Mexiku a Nemecku. V Česku výskum realizoval Psychologický ústav v Brne v spolupráci
s Detskou psychiatrickou klinikou v Prahe (Blatný, Hrdlička, Květon, Vodořil, Jelínek, 2004). Nakoľko
je tento dotazník pre náš výskum príliš široko koncipovaný, považoval sme za potrebné vyabstrahovať
len niektoré položky týkajúce sa rizikového správania. Na spracovanie údajov sme použili tabuľky
početnosti, kontingenčné tabuľky a popisné štatistiky. Pre zisťovanie vzťahov medzi premennými sme
použili korelačnú analýzu - Spearmanov korelačný koeficient a Mann-Whitney U-test. Pri štatistickej
analýze sme používali štatistický softvér SPSS.
VÝSLEDKY
V prvej časti prezentovania výsledkov realizujeme deskripciu jednotlivých škál, v druhej časti sa
zameriavame na overenie stanovených hypotéz. Získané výsledky pre lepšiu prehľadnosť uvádzame
v troch častiach . A – výskyt rizikového správania, kde pre ilustráciu v tabuľkách T1 – T5 uvádzame
frekvenciu výskytu vybraného druhu rizikového správania, B – dimenzie sebahodnotenia, C – vzťahy
medzi premennými.
A – Výskyt rizikového správania
Konzumácia alkoholu
T 1: Frekvenčná analýza položiek - konzumácia alkoholu za posledný mesiac
Koľkokrát ste za posledný mesiac
vypili:
Celé pivo
Pohár vína, vínneho striku
Pohár/pohárik tvrdého alkoholu

0 krát

1 až 2

3 až 5

63
51
54

33
32
32

0
10
7

6 krát a viac
4
7
7

V priebehu posledného mesiaca vypilo minimálne 1 a viac pohárov - pív 37% respondentov,
pohárov vína, vínneho striku 49% respondentov a pohárov/pohárikov tvrdého alkoholu 46%
respondentov.
T 2: Frekvenčná analýza položiek - stav opitosti za posledný rok
Koľkokrát za posledný rok ste boli
po konzumácií alkoholu opitý/á alebo
„v nálade“.

0 krát

1 až 2

3 až 5

6 krát a viac

24

47

16

13

V priebehu posledného roka bolo po konzumácií alkoholu opitých minimálne 1 krát a viac -76%
respondentov.
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Fajčenie cigariet
T 3: Frekvenčná analýza položky - fajčenie za posledný mesiac
Koľko dní ste za posledný mesiac
fajčil/a.

ani jeden

niekoľko dní

väčšinou dní

každý deň

68

13

6

13

Za posledný mesiac minimálne niekoľko dní a viac fajčilo 32% respondentov.
T 4: Frekvenčná analýza položky – počet vyfajčených cigariet v priebehu dňa
Koľko cigariet ste približne vyfajčili za deň
v priebehu posledného mesiaca.

0

1

2 až 5

6 a viac

68

7

22

3

Z opýtaných respondentov, ktorí fajčia, za deň vyfajčilo minimálne jednu a viac cigariet 32%
respondentov.
Fajčenie marihuany
T 5: Frekvenčná analýza položky – skúsenosti s fajčením marihuany
ani raz

iba raz

niekoľko krát

veľa krát

70

17

13

0

Fajčili ste už niekedy marihuanu?

Z uvedených výsledkov vyplýva, že skúsenosti s fajčením marihuany potvrdilo 30% respondentov.
Frekvenčná analýza položky – fajčenie marihuany za posledný mesiac.
Z výsledkov vyplynulo, že za posledný mesiac marihuanu nefajčil ani jeden opýtaný respondent.
Sebahodnotenie, ako sme uviedli v predchádzajúcej časti má dve dimenzie – sebaoceňovanie
a sebaznevažovanie. Preto sme prostredníctvom Rosenbergovej škály zisťovali tieto dimenzie.
Výsledky deskriptívnej štatistiky uvádzame v T 6.
B – Dimenzie sebahodnotenia
Škála sebahodnotenia
T 6: Deskriptívna charakteristika dvoch dimenzií sebahodnotenia
Dimenzie sebahodnotenia
Sebaznevažovanie
Sebaoceňovanie

MIN.
5
7

MAX.
18
19

PRIEMER
12,06
15,34

MED.
12
16

SM.OD.
3,158506
3,137328

C - Vzťahy medzi premennými
V tejto časti sa zameriavame najmä na zisťovanie vzťahov medzi jednotlivými premennými
a pokúšame sa analyzovať stanovené hypotézy. Korelačná analýza, ktorú sme v tejto časti použili
spočíva vo vyčíslení Spearmanových korelačných koeficientov ako indikátorov miery tesnosti vzťahov
medzi skúmanými charakteristikami probandov našej výskumnej vzorky. Hladinu významnosti
uvádzame len v prípade nájdenia štatisticky významného vzťahu alebo vysoko štatisticky významného
vzťahu.

154

Psychológia (v) škole. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / L. Sokolová, M. Lemešová & R. Masaryk (eds). - Bratislava:
Univerzita Komenského, 2013. – 258 s. - ISBN 978-80-223-3483-9

Konzumácia alkoholu
T 7: Hodnoty Spearmanovho korelačného koeficientu - alkohol
alkohol
hladina významnosti (p)

sebaznevažovanie
0,071
––

sebaoceňovanie
0,022
0,05

H 1: Dimenzie sebahodnotenia adolescentov súvisia s mierou konzumácie alkoholu.
Z uvedeného vyplýva, že miera konzumácie alkoholu súvisí so sebaoceňovaním na hladine
významnosti 0,05. Existuje tu pozitívny vzťah, čiže s mierou sebaoceňovania stúpa miera konzumácie
alkoholu. Medzi sebaznevažovaním a mierou konzumácie alkoholu neexistuje štatisticky významný
vzťah.
Fajčenie cigariet
T 8: Hodnoty Spearmanovho korelačného koeficientu - tabak
tabak
hladina významnosti (p)

sebaznevažovanie
− 0,992
––

sebaoceňovanie
− 0,912
––

H 2 : Dimenzie sebahodnotenia adolescentov súvisia s mierou fajčenia cigariet.
H2 sa nám nepodarilo potvrdiť, nakoľko miera sebahodnotenia nesúvisí s mierou fajčenia cigariet.
Fajčenie marihuany
T 9: Hodnoty Spearmanovho korelačného koeficientu - marihuana
marihuana
hladina významnosti (p)

sebaznevažovanie
− 0,245
––

sebaoceňovanie
− 0,004
0,01

H3: Dimenzie sebahodnotenia adolescentov súvisia s mierou fajčenia marihuany.
Nakoľko tu existuje negatívny vzťah, tak s rastom sebaoceňovania miera konzumácie marihuany
klesá, na hladine významnosti 0,01. Jedná sa teda o vysoko štatisticky významný vzťah. V miere
sebaznevažovania a konzumácie marihuany nie je štatisticky významný vzťah.
DISKUSIA
Sebahodnotenie a rizikové správanie bolo predmetom hore uvedenej analýzy. Rizikové správanie
sme rozdelili do jednotlivých kategórií a skúmali sme vzťah dvoch dimenzií sebahodnotenia na
prejavy tých ktorých oblastí rizikového správania.
Prvou oblasťou rizikového správania bola konzumácia alkoholu u adolescentov. Zistili sme veľmi
benevolentný vzťah adolescentov ku konzumácií alkoholu. V priebehu posledného mesiaca
konzumovalo pivo 37% respondentov, víno 49% respondentov a tvrdý alkohol 46% respondentov. Aj
keď väčšina respondentov už dosiahla vek 18 rokov, teda z právneho hľadiska sú plnoletí
a konzumácia alkoholu u nich už nie je nezákonná, 38 respondentov z celkovej vzorky N = 100 malo
len 17 rokov. Z výskumu ďalej vyplynulo, že v priebehu posledného roka bolo po konzumácií alkoholu
opitých až 76% respondentov. V tomto výsledku je možné jasne vidieť ľahostajný vzťah adolescentov
k nebezpečenstvu požívania tejto „ľahkej drogy“ ktorou je alkohol.
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V súvislosti s H1 Dimenzie sebahodnotenia adolescentov súvisia s mierou konzumácie alkoholu
konštatujeme, že s mierou sebaoceňovania stúpa miera konzumácie alkoholu. Tento výsledok sa
nezhoduje s predchádzajúcou štúdiou Connora, Poyrazliho, Wredera, Grahame (2004), ktorí uvádzajú,
že práve adolescenti, ktorí nemali skúsenosti s alkoholom, mali vyššie sebahodnotenie ako tí, ktorí
s ním skúsenosti mali. Naše výsledky môžu byť ovplyvnené najmä vekovou kategóriou skúmaných
adolescentov. V priemernom veku 18 rokov je v našej spoločnosti konzumácia alkoholu bežným,
prijateľným javom. Práve adolescenti, ktorí disponujú vyšším sebahodnotením, nemajú možno obavy
z prípadných rizík, ktoré im môžu konzumáciou alkoholu hroziť, prípadne sa domnievajú, že do
hladiny závislosti na alkohole oni nemôžu skĺznuť.
Druhá oblasť rizikového správania, ktorú sme skúmali bola oblasť fajčenia cigariet. Z výsledkov
vyplynulo, že za posledný mesiac minimálne 1 a viac dní v týždni fajčilo 32% respondentov, pričom
každý deň fajčí 13% respondentov. Z opýtaných respondentov, ktorí fajčia, za deň fajčilo minimálne
jednu a viac cigariet 32% respondentov, pričom v priemere najviac fajčia 2 až 5 cigariet za deň.
Z uvedeného jasne vyplýva, že osveta, ktorá je šírená na školách ohľadom škodlivosti tabakového
dymu na ľudský organizmus, je viac-menej nedostačujúca, nakoľko až 32% respondentov fajčí.
Môžeme dúfať, že ide len o dočasný vekový či sociálny fenomén adolescenta prejavujúci sa v snahe
zapadnúť do prostredia či prípadne sa od neho odlíšiť. Avšak, z viacerých štúdií vyplýva, že práve
dlhodobí fajčiari začali s fajčením už v raných štádiách dospievania.
H 2: Dimenzie sebahodnotenia adolescentov súvisia s mierou fajčenia cigariet. Hypotéza sa
nepotvrdila, nakoľko miera sebahodnotenia nesúvisí s mierou fajčenia cigariet. Nepotvrdenie tejto
hypotézy môže byť spôsobené prípadne faktom, že prvé skúsenosti s fajčením cigariet majú jedinci
omnoho skôr, ako dosiahnu vek adolescenta a do tejto doby sa u nich môže sformovať z vývinového
hľadiska nielen sebaobraz, ale taktiež aj postoj k fajčeniu cigariet či prípadná závislosť na cigaretách,
ktorá je už potom ťažko ovplyvniteľná mierou sebaobrazu.
Z oblastí rizikového správania sme sledovali aj požívanie marihuany u adolescentov. Zaujímalo nás
tiež fajčenie marihuany u stredoškolákov. Výskum ukázal, že 30% respondentov má skúsenosti s touto
drogou. Fajčenie marihuany je veľmi rizikové aj s požívaním tvrdých drog, preto zistený údaj je pre
nás zarážajúci. Domnievame sa, že u niektorých jednotlivcov išlo o jednorazový pokus, no u tých
respondentov, ktorí opätovane marihuanu užívajú, sa vytvára značné riziko, že časom môžu buď pod
vplyvom vonkajších okolností alebo pod vplyvom faktu, že už im marihuana na navodenie stavu
uvoľnenia nebude postačujúca, môžu takíto jedinci siahať práve aj po tvrdých drogách.
H 3: Dimenzie sebahodnotenia adolescentov súvisia s mierou fajčenia marihuany. Táto hypotéza sa
potvrdila, nakoľko s rastom sebaoceňovania miera konzumácie marihuany klesá. Jedná sa tu o vysoko
štatisticky významný vzťah.
Toto zistenie sa čiastočne zhoduje aj s výsledkami štúdií Connora, Poyrazliho, Wredera, Grahame
(2004), ktorí zistili, že žiaci s vyšším sebahodnotením mali skúsenosti s fajčením marihuany neskôr
ako adolescenti s nižším sebahodnotením.
Tento zistený jav, že adolescenti s vyšším sebahodnotením siahajú po marihuane menej, môže byť
prípadne spôsobený faktom, že jedinci, ktorí sa viac oceňujú, ktorí viac veria v svoju vlastnú hodnotu,
nemajú potrebu utekať od sveta reality do sveta tlmeného a navodeného príjemného stavu
marihuanou, ako jedinci, ktorí majú tendencie sa sebaznevažovať, cítia prípadne city vlastnej
neužitočnosti a zbytočnosti.
ZÁVER
Cieľom výskumu bolo zistiť, ako súvisia dimenzie sebahodnotenia s prejavmi rizikového správania
u adolescentov. Skúmali sme spojitosť jednotlivých prejavov rizikového správania so
sebaznevažovaním a sebaoceňovaním adolescentov. Konštatujeme, že dimenzia sebaznevažovania má
bližší vzťah k prejavom rizikového správania ako dimenzia sebaoceňovania, až na výnimku týkajúcu sa
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konzumácie alkoholu u adolescentov. Ide hlavne o prejavy rizikového správania v oblasti fajčenia
marihuany. Ako významný sa nám javí aj fakt, že reálne sebaoceňovanie má pozitívny vplyv na
znižovanie prejavov rizikového správania u adolescentov.
Zistenie, že sebahodnotenie zohráva dôležitú úlohu pri prejavoch rizikového správania nás nabáda
k podpore formovania reálneho sebahodnotenia a povzbudzovania v sebaoceňovaní aj v edukačnom
prostredí školy. Základné východiská vytvára Štátny vzdelávací program pre gymnázia v Slovenskej
republike ISCED 3A, ktorý má vo svojom obsahu ciele podporujúce formovanie sebaobrazu žiakov. Vo
vzdelávacej oblasti človek a hodnoty je zahrnutý rozvoj sebaúcty a autonómneho cítenia a myslenia.
Prierezová oblasť osobného a sociálneho rozvoja dáva priestor k rozvíjaniu sebareflexie,
sebapoznávania, sebaúcty a sebadôvery, prevzatiu zodpovednosti za svoje konanie, osobný život
a sebavzdelávanie. Pedagógovia na stredných školách môžu u žiakov formovať a rozvíjať kladné
vlastnosti, povzbudzovať žiakov v činnostiach, ktoré im prinášajú úspech ako aj budovať ich dobrý
vzťah k svojej vlastnej osobe prostredníctvom rôznorodých činností. Ako významné sa nám javí
podporovanie pozitívneho konania prostredníctvom prežitia pocitu užitočnosti a úspešnosti. Treba
mať pri tom na pamäti, že reálne pozitívne sebahodnotenie ovplyvňuje život každého jednotlivca.
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ČASŤ IV.
Psychológia škole: Problémy súčasnej školy a úloha psychológie v ich
riešení
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RODIČIA OČAMI DETÍ S POSTIHNUTÍM
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Príspevok prináša poznatky o rodičovskom správaní z pohľadu detí s telesným, zrakovým a sluchovým
postihnutím. Použili sme dotazník PBQ – Parent Behavior Questionnaire, ktorý umožňuje zistiť rodičovské
správanie v bežných každodenných situáciách. V príspevku analyzujeme výsledky dvoch faktorov – Láska
a Trestanie. Výskumu sa zúčastnilo 43 detí so zrakovým postihnutím, 32 detí so sluchovým postihnutím, 32
s telesným postihnutím a 150 detí intaktných. Výsledky ukázali, že deti vo všeobecnosti vnímajú matku ako viac
láskavú ako otca, ale tiež, že deti s postihnutím vnímajú matku ako menej láskavú ako deti intaktné. Taktiež ako
trestajúcu vnímajú viac matku ako otca všetky deti.
Kľúčové slová: láska, trestanie, otec, matka, dieťa s telesným, zrakovým a sluchovým postihnutím

Rodina s dieťaťom s postihnutím má inú sociálnu identitu a že jej výnimočnosť je častou negatívne
hodnotenou odlišnosťou. Táto odlišnosť sa stáva súčasťou sebapoňatia nie len dieťaťa s postihnutím,
ale všetkých členov rodiny – rodičov aj zdravých súrodencov. Prítomnosť dieťaťa s postihnutím mení
životný štýl rodiny, pričom sa musí prispôsobiť možnostiam a potrebám dieťaťa. V dôsledku toho sa
mení aj správanie jednotlivých členov rodiny a to nie len v rámci rodiny, ale aj vo vzťahu k spoločnosti
– v rámci obranných reakcií sa môže prejavovať inak než je obvyklé, alebo môže dokonca dôjsť k
izolácií. Podľa Matouška (2003) vyvoláva postihnutie dieťaťa u väčšiny členov rodiny frustráciu. Do
značnej miery obmedzuje aj ich životný štýl a tiež perspektívy. Takáto rodina nemá návod ako
prekonať krízu, nemá k dispozícií vyskúšané stratégie a preto je nútená experimentovať.
Narodenie dieťaťa s postihnutím zásadne zmení kvalitu manželského vzťahu. Ten sa hlavne v
začiatkoch ocitá pod tlakom, ktorý je spôsobený narodením dieťaťa s postihnutím. Rodičia často pred
sebou skrývajú svoje skutočné pocity, čo vedie k zníženej komunikácií a následne sa môže vytrácať
akýkoľvek kontakt a komunikácia. Často sa objavuje hnev spojený s hľadaním vinníka a vzájomným
obviňovaním. V mnohých prípadoch býva hnev na partnera projekciou agresívnych pocitov voči
dieťaťu. To všetko môže viesť k častým manželským konfliktom. Takýto konflikt však môže vyvolať aj
rozdielne tempo vyrovnávania sa s postihnutím dieťaťa. (Říčan, Krejčířová a kol. , 2006)
Podľa Feathersona (in: Prevendárová, 1998) postihnutie dieťaťa zasahuje štruktúru manželského
vzťahu štyrmi rozličnými spôsobmi:
 V prvom rade vzbudzuje silné city u oboch rodičov, koncentruje na seba maximum pozornosti
rodičov. Manželia sa často natoľko identifikujú s rodičovskou rolou, že úplne potláčajú rolu
partnerskú.
 Dieťa s postihnutím predstavuje pre mnohých rodičov symbol zlyhania. Do vzťahu sa
dostávajú negatívne myšlienky a vzájomné výčitky.
 Dieťa s postihnutím od začiatku naruší organizáciu a chod domácnosti. Od partnerov si to
vyžaduje vzájomnú spoluprácu a aktívnu účasť na rodinnom živote.
 Postihnutie dieťaťa a problémy týkajúce sa jeho výchovy a opatery spôsobujú veľké množstvo
konfliktov v rodinách. Často sú to situácie, ktoré rodičia ešte nezažili a preto sú pre nich ťažko
riešiteľné.
Vágnerová (2005) uvádza, že pre dieťa sú vzťahy medzi jednotlivými členmi rodiny veľmi dôležité
a to nielen z dôvodu pocitu bezpečia, ale aj z pocitu istoty rodinného zázemia. To umožňuje dieťaťu
zdieľať spoločné zvyky a rituály rodiny a tiež prežívanie výnimočných situácií, ktoré sú pre dieťa
zdrojom zážitkov tvoriacich rodinnú históriu, v ktorej dieťa má istú pozíciu. Matka býva pre dieťa
zdrojom istoty a bezpečia. Je to spôsobené tým, že je s dieťaťom v neustálom kontakte a trávi s ním
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viac času ako otec. Jej vzťah býva vyrovnaný a ovplyvnený emocionálnym prežívaním. Vrelý vzťah
matky k dieťaťu sa prejavuje otvorenosťou, pozitívnou verbalizáciou a citlivým spôsobom korekcie
detského správania. Otcovia bývajú pre deti vzácnejší. Plnia rolu človeka, ktorý je pre ne sprievodcom
vo vonkajšom svete a ktorý im odovzdáva nové poznatky a skúsenosti. Otec ako rodič ma zvyčajne
vedľajšiu rolu a výchovu prenecháva predovšetkým matke. Je však nezastupiteľnou zložkou v živote
dieťaťa. Býva iniciátorom voľno-časových aktivít, pohybových hier a výletov. Jeho vzťah býva
variabilnejší, než vzťah s matkou. Je to dané tiež tým, že rola matky je jasne vymedzená, zatiaľ čo u
otca sa všetko odvíja od miery angažovanosti (Lamb a kol. 2004, in Vágnerová, 2005).
VÝSKUM
Cieľom nášho výskumu bolo získať odpoveď na otázku – Ako vnímajú deti s postihnutím láskavé
a trestajúce správanie svojich otcov a matiek? Použili sme dotazník „Parent Behavior Questionnaire“
(PBQ) zostavený E.C Devereuxom, V. Bronfenbrennerom. Dotazník PBQ je zostavený z 30 otázok,
týkajúcich sa správania rodičov k dieťaťu v bežných situáciách. Dieťa vo svojich odpovediach zvlášť
hodnotí správanie matky a zvlášť správanie otca na 5 stupňovej škále s možnosťami výberu – veľmi
často, často, občas, zriedkakedy a nikdy. Odpovede sa bodujú od 5 po 1 bod. Otázky v dotazníku sýtia
14 premenných a pomocou faktorovej analýzy autori definovali 3 faktory – láska, trestanie
a odmietanie. Z nich sme v tomto príspevku analyzovali dva – láska a trestanie. Do výskumu boli
zaradení žiaci 2. stupňa špeciálnych základných škôl - 43 detí so zrakovým postihnutím (22 chlapcov
a 21 dievčat), 32 detí s telesným postihnutím ( 15 chlapcov a 17 dievčat), 32 detí so sluchovým
postihnutím (15 chlapcov a 17 dievčat) a 150 intaktných rovesníkov (79 chlapcov a 71 dievčat) žiakov
bežných základných škôl.
VÝSLEDKY
Ako prvé sme analyzovali výsledky faktoru LÁSKA. V tabuľke 1 sú uvedené priemerné namerané
hodnoty detí všetkých štyroch skupín.
Tab. 1 Priemerné hodnoty faktoru LÁSKA
faktor LÁSKA

ZP

SP

TP

KS

MATKA

31,79

28,44

28,34

32,55

OTEC

29,23

27,25

28,07

31,68

Obr. 1 Priemerné hodnoty faktoru LÁSKA
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Ako vidíme z údajov je evidentné, že vo všetkých skupinách skóruje vyššie matka ako otec. Takýto
výsledok bol predpokladateľný. Štatistickú významnosť dosiahli iba rozdiely v kontrolnej skupine
(t=2,02 1,98). V skupine detí so zrakovým postihnutím bol rozdiel priemerov síce najväčší, avšak
pomerne malá skupina a veľký rozptyl výsledkov nedosiahli štatistickú významnosť. Údaje ukázali, že
deti s postihnutím hodnotia ako matky, tak i otcov ako menej láskavých (výnimkou je iba hodnotenie
matky deťmi so zrakovým postihnutím). Štatistická významnosť sa potvrdila v hodnotení matiek
v skupine detí so sluchovým a telesným postihnutím oproti kontrolnej skupine (SP
t=2,28
Rovnako aj pri hodnotení otcov deti s postihnutím hodnotili
otcov vo všeobecnosti ako menej láskavých, štatistická významnosť sa ukázala v skupine detí so
sluchovým postihnutím (t=2,21
rozdiel iba blížil
k štatistickej významnosti (t=1,97

Zaujímalo nás, ako výsledky vyzerajú z pohľadu pohlavia.

Tab. 2 Priemerné hodnoty faktoru LÁSKA u dievčat
faktor LÁSKA

ZP diev.

SP diev.

TP diev.

KS diev.

MATKA

33,05

30,33

28,65

32,41

OTEC

29,52

28,6

29,35

31,68

Obr. 2 Priemerné hodnoty faktoru LÁSKA u dievčat

Z obrázku a uvedených priemerov vidíme, že okrem skupiny dievčat s telesným postihnutím, vo
všetkých je rozdiel v prospech matky, avšak štatistická významnosť sa nepotvrdila. (V skupine dievčat
so zrakovým postihnutím sa rozdiel blížil k štatistickej významnosti t=1,92
. Aj v skupine
dievčat vidíme, že dievčatá so sluchovým a telesným postihnutím hodnotili rodičov ako menej
láskavých ako deti kontrolnej skupiny. V skupine dievčat so zrakovým postihnutím sa to týka iba
hodnotenia otcov. Porovnanie hodnotenia matiek dievčat s postihnutím a kontrolnej skupiny – SP –
t=2,11
TP – t=2,42
Môžeme konštatovať, že dievčatá so sluchovým a telesným
postihnutím hodnotia matku ako významne menej láskavú ako dievčatá kontrolnej skupiny.
V hodnotení otcov sa významný rozdiel ukázal iba v skupine dievčat so sluchovým postihnutím
(t=2,39
V hodnotení otcov skupinami dievčat so zrakovým a telesným postihnutím sa
rozdiely iba blížili k hladine štatistickej významnosti.
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Tab. 3 Priemerné hodnoty faktoru LÁSKA u chlapcov
faktor LÁSKA

ZP chlap.

SP chlap.

TP chlap. KS chlap.

MATKA

30,59

26,76

28,01

32,67

OTEC

28,95

26,59

27,93

29,57

Z údajov vidíme, že síce u chlapcov vo všetkých skupinách „skóruje“ matka vyššie ako otec, avšak
v skupinách chlapcov s telesným a sluchovým postihnutím je rozdiel zanedbateľný. Štatistickú
významnosť dosahuje iba rozdiel v kontrolnej skupine chlapcov (t=3,00
Obr. 3 Priemerné hodnoty faktoru LÁSKA u chlapcov

U chlapcov sa nevyskytli žiadne výrazné rozdiely v hodnotení matiek a otcov skupinami chlapcov
s postihnutím a chlapcov z kontrolnej skupiny.
Tab. 4 Priemerné hodnoty faktoru TRESTANIE
faktor TRESTANIE ZP

SP

TP

KS

MATKA

16,91

15,84

17,78

16,23

OTEC

15,35

14,87

14,51

15,66

Pri faktore trestanie deti všetkých skupín vnímajú opäť matku ako viac trestajúcu. Štatistickú
významnosť však dosahuje iba rozdiel v skupine detí s telesným postihnutím (t=2,43
Obr. 4 Priemerné hodnoty faktoru TRESTANIE
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Tab. 5 Priemerné hodnoty faktoru TRESTANIE u dievčat
faktor TRESTANIE ZP diev.

SP diev.

TP diev.

KS diev.

MATKA

15,57

16,13

17,06

16,11

OTEC

14,05

15,33

12,47

14,94

Obr. 5 Priemerné hodnoty faktoru TRESTANIE u dievčat

V skupine dievčat je to obdobné. Rozdiely v skupine dievčat s telesným postihnutím sú štatisticky
ešte výraznejšie (t=3,08
). Otec naopak v tejto skupine je vnímaný ako najmenej trestajúci.
Tab. 6 Priemerné hodnoty faktoru TRESTANIE u chlapcov
faktor TRESTANIE ZP chlap.

SP chlap.

TP chlap. KS chlap.

MATKA

18,18

15,59

18,6

16,33

OTEC

16,59

13,88

16,8

16,3

Obr. 6 Priemerné hodnoty faktoru TRESTANIE u chlapcov
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U chlapcov trend zostal rovnaký, opäť v skupine chlapcov s telesným postihnutím sme zaznamenali
najväčšie rozdiely v hodnotení matiek a otcov, avšak rozdiely sa iba blížili k štatistickej významnosti
(t=1,95
Ako najmenej trestajúcich hodnotili svojich rodičov chlapci so sluchovým
postihnutím – ako matku tak i otca. V štatistickom porovnaní hodnotenia matky a otca vo faktore
TRESTANIE medzi skupinami chlapcov s postihnutím a chlapcov kontrolnej skupiny sme nezistili
žiadne významné rozdiely.
Záverom môžeme iba konštatovať, že napriek popísaným štatisticky významným rozdielom
musíme byť pri interpretáciách opatrní. Do úvahy musíme brať heterogenitu v skupinách detí
s postihnutím – rôzny stupeň postihnutia, rôznu etiológiu, ale aj fakt, že časť detí bola na internáte, čo
mohlo tiež intervenovať do hodnotenia rodičovského správania.
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LIMITUJÚCE FAKTORY SOCIALIZÁCIE DIEŤAŤA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE
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Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, e-mail:
andreansky@fedu.uniba.sk
Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, e-mail:
brunclikova@fedu.uniba.sk
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Socializácia v základnej škole by mala viesť k optimálnej sociálnej adjustácii a neskôr k pracovnej integrácii detí,
nielen intaktných, ale aj detí s postihnutím. Sú však okolnosti, ktoré výrazne bránia adekvátnemu priebehu
socializačného procesu – teda vpravenia do konkrétnych spoločenských podmienok. Je ich mnoho. Predmetom
tejto štúdie je zisťovať: a) následky šikanovania b) následky postihnutia na proces sociálnej adaptácie.
Výskumné údaje boli získané experimentálne a dotazníkmi.
Kľúčové slová: socializácia, deti s postihnutím, šikanované dieťa

Pojem limitujúci faktor v tomto príspevku nepovažujeme za niečo ako limit, alebo krédo, ktoré by
malo dieťa dosiahnuť, ale sú to činitele, ktoré priamo, alebo nepriamo podmieňujú socializačný proces,
ktorý by vo všeobecnosti mal viesť k optimálnej sociálnej adjustácii dieťaťa a následne k jeho
primeranej sociálnej a pracovnej integrácii.
Táto, už veľmi často pertraktovaná téma, má doposiaľ niektoré psychologicky a najmä sociálne
psychologicky menej prebádané aspekty, preto v tejto štúdii chceme upozorniť najmä na niektoré
menej zohľadňované teoretické východiská psychologického a pedagogického bádania, no najmä na
možnosti interpretácie aktuálnych a starších výskumov v oblastiach, ktoré s problematikou súvisia, ale
interpretačne sú vyťažené v iných kontextoch.
Prekážky optimálnej socializácie sú v bežnej odbornej literatúre uvádzane v rozličných
súvislostiach. Buď s vývinom sebavedomia Schnitzerova, Račková (1995) alebo ako brzdiace faktory
v individuálnom vývine osobnosti, či ako vnímané hodnotenia inými ľuďmi. Je psychologicky
podstatný rozdiel, či optimálna socializácia je hatená vnímaním žiaka rovesníkmi, alebo hodnotením
iných, prípadne oboje. Preto sme limity socializácie smerom k optimálnej adjustácii vymedzili len
popisne:
Prostredie:
- bieda
- nezamestnanosť rodičov
- nízka hygienická kultúra
- časté zmeny prostredia (sťahovania)
- out – side hodnotenia triednym kolektívom
- očividné bohatstvo v sociálne a ekonomicky v slabšom prostredí
- etnický pôvod
- učiteľská nenávisť
- CAN syndróm
- Drogová dostupnosť
- šikanovanie
Individuálne faktory:
- hlúposť dieťaťa
- nepekný vzhľad
- násilné vystupovanie
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- duševné poruchy
- agresivita
- asociálne, antisociálne a hostilné správanie
- tendencia klamať a kradnúť
- nedodržiavanie základných pravidiel v škole v rodine a v hrách
- dieťa s akýmkoľvek druhom postihnutia
V predmetnej štúdii sa zaoberáme bližšie s limitmi socializácie, ktoré sme uviedli na posledných
miestach zoznamu, vo sfére vplyvu prostredia a v individuálnych faktorov, t.j. šikanovanie
a postihnutie.
1 ŠIKANOVANIE
Mnohé deti trpia a ani si neuvedomujú, kde je počiatok ich bolesti. Zvláštny fenomén rozšírený
mimoriadne v posledných tridsiatich rokoch v rozličných kolektívoch (začalo to vo vojenských
jednotkách) je šikanovanie. V bežných ZŠ je už štandardom, no je to proces sociálne psychologicky
dosť záhadný. Říčan (1997) už dávno venoval tomuto „plíživému“ sociálnemu detergentu zvýšenú
pozornosť, ako aj Koukolík (2003 ) a mnohí iní.
To nie je zrazu a náhle, ale v atmosfére kolektívu dochádza k iniciálnej fáze, kedy nastupuje
„ostrakizmus“ a iniciátor šikany nabudzuje aktérov šikany do ďalších fáz, kedy dieťa, ktoré je
šikanované stráca bežné socializačné schopnosti a častým výsledkom je totálne zrútenie. Prečo? Snažili
sme sa výskumne zisťovať pozadie vzniku a priebehu tohto procesu na bežnej ZŠ. Cieľom bolo zistiť
iniciátorov a charakterizovať agresorov a obete šikany v súvislosti s prejavmi agresie, úrovňou
sebavedomia a pozície, v ktorej sa agresori a obete nachádzajú (Hitková, 2007).
Na výskume sa zúčastnilo 66 žiakov piateho, siedmeho a ôsmeho ročníka vybranej základnej školy
v Bratislave. Na základe rozhovoru s triednymi učiteľmi sme zistili, v ktorých triedach sa nachádzajú
potenciálni protagonisti šikany. Následne sme získavali údaje:
 Situačnou sociometriou a sociometriou vlastností
Na zisťovanie postavenia jednotlivých žiakov v triede sme použili klasickú sociometrickú techniku
Langa – Jonesovej, ktorá je najmladšou modifikačnou verziou klasického Morenovho sociometrického
testu. Je zameraná na sociálnu preferenciu, resp. sociálnu popularitu dieťaťa. Na základe súčtu bodov
váženého skóre sme zistili status dieťaťa, ktorý sme dávali na záver do súvisu s jeho sociometrickým
odhadom vlastností v kolektíve.
Ďalej sme pracovali s metodikou, ktorá bola navrhovaná a overovaná na Katedre psychológie a
patopsychológie PdF UK – Sociometrickým odhadom vlastností v kolektíve. Táto metóda pozostáva
z vlastností rozčlenených do 3 skupín podľa toho, či išlo o vlastnosti socio-pozitívne, socio-negatívne
alebo neutrálne. Z pätnástich vybraných vlastností bola zostavená metodika, kde sa použilo 5
vlastností socio-pozitívnych, 5 vlastností socio-negatívnych a 5 neutrálnych.
 Coppersmithovým dotazníkom
Tento dotazník nám umožnil zistiť celkové skóre sebavedomia. Dotazníkové položky sme delili na
podnetovú (otázkovú) a odpoveďovú časť podľa vytýčených cieľov, ktoré sme potrebovali získať.
Podnetová časť dotazníkovej položky mala formu oznamovacích viet, ktoré boli zamerané na zistenie:
všeobecného sebavedomia, vrstovníckeho skóre, rodiny, lži skóre a školskej výkonnosti.
 Dotazníkom o vydieraní a šikanovaní
Dotazník je z Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne v Banskej Bystrici. Slúži na to, aby sme
zistili, či sa na škole vyskytujú žiaci, ktorí šikanujú a vydierajú svojich spolužiakov.
Výsledky výskumu potvrdili výskyt šikany na danej škole. Potvrdil sa náš predpoklad, že aktéri
šikany sú v triede vnímaní ostatnými žiakmi negatívne, sú neobľúbení v kolektíve. Z dosiahnutých
výsledkov sme dokázali vytvoriť vlastný modálny profil agresora šikany, aj obete šikany, ktorý sa
zhoduje vo veľkej miere s už existujúcimi charakteristikami protagonistov šikany.
167

Psychológia (v) škole. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / L. Sokolová, M. Lemešová & R. Masaryk (eds). - Bratislava:
Univerzita Komenského, 2013. – 258 s. - ISBN 978-80-223-3483-9

Naša modálna osobnosť agresora sa s viacerými znakmi stotožňuje s charakteristikami agresora
podľa Říčana (1998). Podľa výsledkov má agresor priemerné alebo vysoké sebavedomie, v kolektíve
žiakov je zväčša neobľúbený. Žiaci ho vnímajú ako agresívneho, prefíkaného, neprívetivého,
hašterivého a zlomyseľného. Navonok sa agresor prejavuje impulzívne, odmieta byť zodpovedný za
svoje činy, býva presvedčivý a manipulatívny. Žiak, ktorý šikanuje, akoby nemal pocit viny a trest
vníma ako krivdu. Nechce vidieť seba ako neľútostného tyrana, ktorý bije druhých. Pokúša sa zvaliť
vinu na druhých.
Čo sa týka vonkajšej charakteristiky agresora, tak zväčša je to fyzicky zdatný, silný a vyšší žiak.
Šikanovanie mu dáva určitý pocit nadradenosti, cíti moc a silu. Agresor si vyberá vždy osobu, pri ktorej
si je istý, že nad ňou zvíťazí a porazí ju. Často sú to žiaci, ktorí pochádzajú z neúplnej rodiny, alebo sú
jedináčikovia, väčšina pochádzajú zo strednej sociálnej vrstvy.
Taktiež sme sa pokúsili opísať modálnu osobnosť obete šikany, ktorá sa vo viacerých
charakteristikách zhoduje s obeťou šikany, ktorú uvádza Říčan (1998).
Obete delíme na dva typy:
1) obete s mierne podpriemerným alebo podpriemerným sebavedomím (títo žiaci sú v kolektíve
neobľúbení)
Agresorov priťahujú:
a) svojou sociálnou bezvýraznosťou, t.j. sú telesne slabí, neschopní sa brániť, osamelí, zábudliví
a málovravní
b) svojím provokovaním, t.j. hašterivé a zlomyseľné obete, ktoré svojím správaním priťahujú
agresorov
* väčšinou ich kolektív vníma ako agresívnych, uštipačných a neprívetivých
c) žiaci s maďarskom národnosťou alebo rómskym etnikom
d) žiaci zo sociálne slabej rodiny
e) žiaci líšiaci sa svojím vzhľadom (napr. obézni žiaci)
2) obete s nadpriemerným sebavedomím (títo žiaci patria v kolektíve medzi najobľúbenejších)
Agresorov priťahujú:
a) svojou zvýšenou senzitivitou na agresívne prejavy správania, t.j. veľmi citlivo reagujú na
akékoľvek posmešky
b) agresori ubližujú často obetiam, lebo im závidia napr. lepšie materiálne podmienky, úspechy
v škole, nadanie, talent, zvláštne schopnosti...)
Z uvedeného vyplýva, že obete šikany majú mnoho spoločných znakov, sú zväčša v podpriemere
v pozičnom prijímaní a v nadpriemere v pozičnom odmietaní kolektívom. Znamená to, že v triedach,
kde sme vykonávali výskum, sú najčastejšie šikanovaní sociálne bezvýrazní jedinci. V sociometrickej
analýze to vyzerá, že nie sú to ani jedinci kolektívnom prijímaní, ale ani bezvýhradne odmietaní, ale sú
to deti, ktoré z hľadiska sociometrických pozícií nezískavajú ani pozitívne, ani negatívne body.
Z výsledkov výskumu možno najčastejšie predpokladať, že agresorov priťahuje provokovanie alebo
bezbrannosť obete (Hitková, 2007). Tu sme popísali základné príčiny, ktoré prekážajú primeranej
sociálnej adaptácii, najmä z hľadiska vonkajších vplyvov. V ďalšej časti sa zameriavame na faktory
s ktorými prostredie nemá takmer nič spoločné, t.j. rozličné druhy postihnutia dieťaťa.
2 POSTIHNUTIE
Postihnutie, akékoľvek nie je zásadná prekážka socializácie, no sťažuje jedincovi s postihnutím
sociálnu adaptáciu. Zisťovali sme preto mieru:
A – sociálnej akceptácie deti s postihnutím v špeciálnej a integrovanej škole
B – individuálne a sociálne predpoklady úspešnosti
C – frekvenciu šikanovania deti s rozličným druhom postihnutia
D – osobitosti motivačného rázu, ktoré sú brzdou socializácie.
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A.

Sociálnej akceptácie deti s postihnutím v špeciálnej a integrovanej škole
Vzhľadom na socializačný proces sme dlhé roky skúmali sociálnu akceptáciu deti v špeciálnej
a integrovanej základnej škole. Prvé výsledky máme ešte z roku 1976, avšak len z populácie deti NKS,
pretože iné deti s postihnutím v bežnej škole neboli. Sumár týchto výsledkov uvádzame Požár,
Andreánsky (1992) a následne Požár, Andreánsky (1993), kde sa ukazuje že počiatočné fázy
a neskoršie fázy neskoršej integrácie viedli postihnuté deti k sociálnym hendikepom z hľadiska ich
prijatia školským kolektívom. V ďalších rokoch, keď už integrácia postihnutých značne pokročila sme
robili výskumy deti so zrakovým postihnutím, kde sa ukázalo dosť podobne, avšak v menšej miere,
pretože zrakovo postihnuté deti zo špeciálnych škôl boli výrazne odkázané na internátnu dochádzku,
teda stratu rodinného prostredia a boli častejšie adaptabilné v bežnej ZŠ, napriek tomu sa však podľa
našich výskumov ukázalo, že vzdelávanie na bežnej ZŠ z hľadiska socializácie nerobí až také ťažkosti.
Z 38 deti zrakovo postihnutých v bežnej ZŠ z roku 2008 mal reintegračnú tendenciu iba jediný žiak.
Väčšina týchto deti však pochádzala z Bratislavy, kde je špeciálna škola pre deti s poruchami zraku,
čiže nemuseli navštevovať internátne zariadenie. Rok predtým sme realizovali dotazníkový prieskum
tiež so slabozrakými deťmi, kde jedna z otázok, ktorú považujeme za závažnú bola ,,keby niekto
oslavoval narodeniny, kto by ťa pozval“. Tu boli výsledky veľmi nepriaznivé. Z 38 deti len dve uviedli,
že by boli pozvané. Podobné výsledky sme získali u deti s poruchami sluchu na bežných ZŠ. Vyše 90 %
odpovedalo, že nikto. Je to veľký rozdiel oproti bežnej norme, kde vyše 70 % uvádza meno jedného
alebo viacerých pozývateľov.
V ďalších výskumoch sme sa okrem sociálnej akceptácie zamerali aj na vzťah akceptácie
a sebavedomia najmä u deti s NKS a sluchovo postihnutých. Tu sme už postupovali u deti s NKS
technikou projektívneho interview, ktoré sme dávali do súvislosti s úrovňou sebavedomia dieťaťa.
Výsledky projektívneho interview poukazujú, že vzorka 22 deti nebola z hľadiska úrovne sebavedomia
homogénna. U takmer každého jedinca sa vyskytovali originálne a nestereotypné odpovede.
Vo vzťahu k výsledkom sociometrických analýz je celkom zrejmé, že postihnuté deti majú nižšie
frekvencie volieb pozícií ,,vodca“, sú mierne neobľúbenejšie ako by sa dalo predpokladať na základe
štandardov (situačná sociometria). V sociometrii vlastností len ojedinele dva prípady) získavajú
vysoké skóre obľúbenosti a sociopozitívnych vlastností. Vyššie ako očakávané hodnoty dosahujú
v prisúdených socionegatívnych vlastnostiach. Nemožno zamietnuť predpoklad, že NKS
v integrovaných triedach ZŠ je príčinou sociálnej traumatizácie. Ak sa však pozrieme na výsledky
výskumov z hľadiska rokov a desaťročí zisťujeme, že v roku 1989 táto traumatizácia nebola príliš
vysoká, skôr bolo sociálne traumatizujúce rodinné prostredie (Andreánsky, 2009).
Body B a D spájame v jednom kontexte a bod C bol rozpracovaný v prvej časti.
B a D Socializácia, sebavedomie, motivácia, ašpirácie u deti s rozličnými druhmi postihnutia
Z psychologického hľadiska za výraznú prekážku optimálnej socializácie považujeme osobitosti
motivačnom správaní deti s postihnutím, najmä v kladení cieľov, teda v úrovni ich ašpirácii.
Za najdôležitejší poznatok z množstva výskumných prác, ktoré sme v tomto smere robili
považujeme zistenie, že deti s postihnutím ašpirujú často výrazne odlišne od bežnej populácie. Chceli
sme dokázať, že v dynamike motivačného diania u postihnutých existujú osobitnosti v oblasti cieľovo
zameraného správania, ktoré súvisia s druhom postihnutia. T.j., v oblasti hendikepu si postihnutí kladú
vyššie ciele, ako sú ich reálne schopnosti. Psychologické vysvetlenie spočíva v tom, že vyšší cieľ v úlohe
súvisiacej s postihnutím nenavodzuje subjektívny zážitok neúspechu v prípade nedosiahnutia cieľa.
Inými slovami, vychádzajúc z Yerkes-Dodsonových zákonitostí optima motivácie, je v bežnej populácii
pre príliš ťažké úlohy optimálna stredná úroveň motivačného nasadenia. U deti s postihnutím sa
ukazuje, že v úlohách príliš ťažkých majú vysokú úroveň ašpirácií a kladú si vysoké ciele. To spôsobuje,
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že sa príliš často ocitajú v oblastí neúspechu, ale subjektívne ho neprežívajú ,,pretože úlohy boli príliš
ťažké“. Tento spôsob ašpirovania však vedie k rozvinutiu ,,dynamizmu vedúceho k trvalej frustrácii.“
Pojem frustračný dynamizmus prvýkrát vniesol do psychológie Ion Eisenson (in Cruickshank, 1956),
bližšie sme ho vysvetlili v prácach Požár, Andreánsky (1992), Andreánsky (2009).
Ide o to, že ašpiračná úroveň u detí s postihnutím sa rozhodne javí ako relatívne trvalá osobnostná
charakteristika závislá od individuálnej histórie prežívania subjektívnych zážitkov úspechu
a neúspechu. Podmienky úspechu rozoberáme v iných prácach Andreánska, Andreánsky, Kováčová
(2012), rozhodne však získanie úspechu závisia aj od obtiažnosti úloh v živote pred ktorú je dieťa
postavené. Rozhodne sme zistili, že platia staré psychologické Yerkes – Dodsonové zákony podľa
ktorých optimálna intenzita motivácie teda aj výška cieľa súvisí s ťažkosťou úlohy. Paradoxne však
v úlohách príliš ťažkých je optimálna stredná úroveň intenzity motivácie a v úlohách príliš ľahkých je
optimálna vysoká úroveň motivácie. A tu sme pri možnosti vysvetlenia deti s rozličným druhom
postihnutia majú vysokú úroveň motivácie v úlohách, ktoré súvisia s ich postihnutím. Kladú si
neprimerané vysoké ciele, často ich neuskutočnia, avšak psychologicky tu nedochádza k traume
z neúspechu, pretože úloha bola príliš ťažká. V podstate u detí s postihnutím aj v socializačnom
procese, aj vo vývine sebavedomia dochádza k stavaniu vysokých cieľov, ktoré však ak nie sú splnené,
nespôsobujú subjektívne zážitky neúspechu, sú teda psychicky akceptovateľnejšie. Z hľadiska
socializačného procesu sú však neúspechy vnímané inými (rovesníkmi), čo následne znižuje sociálnu
akceptáciu detí s postihnutím.
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V príspevku sa zaoberáme problematikou dyslexie vo vyučovaní cudzích jazykov. Popisujeme vhodné prístupy
a metódy, uvádzame všeobecné odporúčania pre výučbu cudzích jazykov dyslektikov. Vo výskumnej časti
zisťujeme úroveň informovanosti o dyslexii a postoje k výučbe cudzích jazykov dyslektikov u dvoch výskumných
súborov: učiteľov a študentov cudzích jazykov.
Kľúčové slová: dyslexia, učenie cudzích jazykov, študenti s dyslexiou

Dyslexia sa neobjavila až v posledných desaťročiach, čo jej na našich školách venujeme pozornosť.
Západné krajiny sa touto otázkou zaoberajú už približne od začiatku šesťdesiatych rokov. Napriek
tomu ešte aj dnes nájdeme vo vyšších ročníkoch základnej školy deti, ktoré nevedia dobre čítať a písať
a to len preto, že im v škole nebola venovaná patričná starostlivosť a pozornosť. Napriek tomu, že už
toľko rokov sa spoločnosť problematikou dyslexie zaoberá a bolo o nej mnoho napísaného, sme stále
v praktickom vyučovaní bezradní.
Ak sa týmto deťom nebude poskytovať dostatočná starostlivosť, ich problémy budú pretrvávať,
stávať sa zložitejšími a nebudú spôsobovať ťažkosti len v učení, ale ovplyvnia aj celý osobnostný vývin
dieťaťa. Preto je potrebné zamerať na ne pozornosť a snažiť sa o vytvorenie takých podmienok
vo vyučovaní, ktoré budú napomáhať ich vzdelanostnému rastu. Tieto deti potrebujú naše
pochopenie a podporu, aby aj oni mohli zažívať pocit úspechu, ktorý ich bude motivovať na ďalšiu
prácu.
1 VYMEDZENIE POJMU DYSLEXIA
Ako prvú uvádzame definíciu profesora neurológie a psychiatrie A. Heverocha, ktorý v roku
1904 napísal do učiteľského časopisu Česká škola článok pod názvom „O jednostranné schopnosti
naučit se číst a psát při znamenité pamäti“ v ktorom hovorí o dyslexii ako o: „neschopnosti naučiti sa
čísti a psáti, při vývoji duševním dostatečném, aspoň do toho stupně, že neschopnost tu bychom
nečekali, kde tudíž překvapuje. Co u jedněch nešťastných lidí vyvolá choroba, to u jiných ukáže se
následkem nedostatečného a to jednostranně nedostatečného vývoje. Schopnosť čísti a psáti nápadně
zakrněla u takových lidí proti ostatním jich schopnostem. Pro tu hledati musíme změny v samotném
mozku, snad v samé kůře mozkové. Jedná se pravděpodobně o roztroušené změny v centrálním ústrojí
nervovém.“ (A. Heveroch, 1904 in: Kucharská, 1997, s. 38)
U nás sa vžilo i vymedzenie dyslexie Svetovej neurologickej federácie z roku 1968, ktorá
hovorí: „Špecifická vývinová dyslexia je porucha prejavujúca sa neschopnosťou naučiť sa čítať
aj napriek tomu, že sa dieťaťu dostáva bežného výučbového vedenia, má primeranú
inteligenciu a sociokultúrnu príležitosť. Je podmienená poruchami v základných poznávacích
schopnostiach, pričom tieto poruchy sú často konštitučného pôvodu.“ (Říčan et al., 1995, s. 125)
Svetová neurologická federácia sa svojmu vymedzeniu snažila dať medzinárodný rozsah, čo nebude
možné povedať pri nasledujúcich formuláciách.
V roku 1994 sformulovala Ortonova dyslektická spoločnosť v spolupráci s Národným
centrom pre poruchy učenia obsiahlu definíciu: „Dyslexia je jednou z viac výrazných porúch
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učenia. Ide o špecifickú rečovú poruchu konštitučného pôvodu, ktorá sa vyznačuje ťažkosťami pri
dekódovaní jednotlivých slov, odrážajúcimi obvykle nedostatočnú schopnosť fonologického
spracovania. Tieto ťažkosti pri dekódovaní jednotlivých slov sa často objavujú neočakávane vzhľadom
k veku a ďalším kognitívnym a akademickým schopnostiam. Nie sú výsledkom generalizovanej
vývinovej poruchy alebo zmyslového poškodenia. Dyslexia sa prejavuje ťažkosťami rôzneho druhu
s rôznymi formami jazyka a vedľa ťažkostí s čítaním často zahŕňa i nápadné problémy pri osvojovaní
schopnosti písať a dodržiavať pravopisnú normu.“ (Kucharská, 1997, s. 18)
Definícia dyslexie, ktorú v roku 2002 akceptovala Medzinárodná dyslektická asociácia
a Národný inštitút zdravia a vývinu dieťaťa v USA hovorí: „Dyslexia je špecifická porucha
učenia neurobiologického pôvodu. Je charakterizovaná ťažkosťami v presnom a/alebo plynulom
rozpoznávaní slov, nedostatkami v hláskovaní a rozlišovacích schopnostiach. Príčinou týchto ťažkostí
je deficit fonologického komponentu jazyka, ktorý nie je vzhľadom k úrovni ďalších kognitívnych
schopností a výukových možností očakávaný. Sekundárnymi následkami sú problémy v chápaní
čítaného textu a obmedzená skúsenosť s čítaním, ktoré môžu brániť ďalšiemu rozvoju jazykových
schopností a vzdelania.“ (Dickman, 2003 in: Matějček et al., 2006, s. 8).
2 VHODNÉ PRÍSTUPY VO VYUČOVANÍ CUDZÍCH JAZYKOV DYSLEKTIKOV
Deti s dyslexiou sú schopné cudzí jazyk zvládnuť. Avšak vzhľadom na ich špecifické výchovnovzdelávacie potreby nie sú schopné osvojiť si cudzí jazyk bežnými vyučovacími metódami
a postupmi. Pri ich výučbe je teda potrebné využívať alternatívne metódy a formy práce
a individuálny prístup k žiakovi. Ak sa u žiakov s dyslexiou majú dosiahnuť vo výučbe cudzieho
jazyka úspechy, je potrebné pristúpiť k zmenám týkajúcim sa oblasti obsahu učiva, prístupov k žiakovi,
využitia metód osvojovania vedomostí a zručností, hodnotenia a organizácie práce v triede. Prístupy,
ktoré vymenujeme sú nevyhnutné pre dosiahnutie pokrokov v cudzom jazyku u žiakov s dyslexiou.
Tieto prístupy treba mať neustále na pamäti a vychádzať z nich v plánovaní každej aktivity, ktorú
žiakom na hodinách predostrieme.
2.1 Multisenzoriálny prístup
O podstate multisenzoriálneho prístupu hovoril už J. A. Komenského, ktorý veľmi intenzívne
zdôrazňoval zásadu aktivity vo výchovno-vzdelávacom procese. V Anglicku, USA a ďalších krajinách,
kde je dnes starostlivosť o dyslektikov už na vysokej úrovni, je takýto prístup základnou požiadavkou,
ktorá sa pri zmienkach o práci s dyslektikmi opakovane objavuje. V Anglickej literatúre sa
multisenzoriálnemu prístupu venujú napr. autori S. Miller a M. Gillis (2000), ktorí jeho najväčšie
pozitívum vidia v tom, že umožňuje žiakovi využívať pre prívod informácií ten kanál, ktorý majú
najlepšie rozvinutý.
Tento prístup spája zrak, sluch, hmat i kinestetické vnímanie. V aktivitách sa sústavne spája
reč, vnímanie obrázkov a predmetov, prežívanie konkrétnych situácií a pripájajú sa i pohybové
reakcie. Mottom tohto prístupu je: Počúvaj, pozeraj sa, hovor, napíš a ukáž. Slová sú tak vnímané
spolu so zapojením ďalších zmyslov (žiak slovo počuje, sleduje napísaný text, vníma pohyb svojich
artikulačných orgánov atď.) Učenie je teda zo strany žiaka veľmi aktívne.
2.2 Komunikatívny prístup
B. Pechancová a A. Smrčková (1998, in: Kucharská, 1999) uvádzajú ako základnú charakteristiku
tohto prístupu dôraz na rozvoj jazyka v hovorenej podobe. Preferované je aktívne hovorenie,
pričom k osvojeniu gramatických pravidiel prichádza až v neskorších fázach výučby cudzieho jazyka.
Jedinec sa má dohovoriť i za cenu jednoduchého vyjadrovania. Chyby sú považované za prirodzený
produkt, ktorý sprevádza osvojovanie vedomostí. Ak by sa netoleroval ich výskyt, príliš vysoké nároky
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na komunikáciu by spôsobovali brzdenie komunikácie z dôvodu ťažkostí v gramatike, v koncovkách
pri časovaní slovies, vo vybavovaní si slov atď.
Vhodné je i vedenie výučby v cudzom jazyku. Cieľom je utváranie priameho spojenia medzi
situáciou a výrazom v cudzom jazyku: žiaci sa postupne učia myslieť v cudzom jazyku bez slovenčiny
ako spojovacieho článku. V bežných situáciách (pozdravy, poďakovania, opakujúce sa pokyny) je
používanie cudzieho jazyka samozrejmé. V zložitejších vyjadreniach možno pre lepšie porozumenie
použiť neverbálny vyjadrovací prostriedok (pohyb, ukazovanie). Ak sa má žiak učiť vnímať cudzí
jazyk, musia byť vyjadrenia učiteľa jasné a stručné.
2.3 Sekvenčný prístup
Myšlienka toho, že vzdelávanie má postupovať od známeho k neznámemu je stará niekoľko
storočí a je východiskom pre sekvenčný prístup. Sekvenčný prístup znamená postupovanie po
malých krokoch od učiva, ktoré žiak zvláda, k učivu novému. Zvládnutím učiva sa rozumie
automatizácia poznatkov, ich samostatné používanie bez dlhého premýšľania atď. Nové učivo sa
potom zapojí do už existujúcich štruktúr, napr. nové slovíčka sa začlenia do kľúčových viet (Jameson,
2000; Miller, 2000; Gillis, 2000).
2.4 Štruktúrovaný prístup
Štruktúrovaný prístup k znamená osvojovanie celkov, ktoré majú rovnakú alebo podobnú
zvukovú alebo grafickú štruktúru. Najvhodnejší je postup učenia sa slov od najjednoduchších
k zložitejším. To znamená začať u slov s tromi písmenami (napr. "map", "tap", "cab"), pokračovať cez
slová, ktoré sa rýmujú (napr. "send", "mend", "spend"), následne sa venovať digrafom typu "-ee-", "-sh-"
apod., potom slovám s počiatočnými a koncovými zhlukmi spoluhlások (napr. "bl-", "nt-", "st-")
a nakoniec slovám niekoľkoslabičným s predponami a príponami. Snaha o štruktúrovaný prístup
a neustále precvičovanie slov, v ktorých sa opakujú rovnaké štruktúry, pomôžu žiakom k dosiahnutiu
väčšieho úspechu, ako písanie slov vybraných z jedného tematického okruhu s veľmi rozdielnou
stavbou (napr. Flat: kitchen, bedroom, flowers, carpet apod.) (Miller, 2000; Gillis, 2000).
2.5 Prístup opakovania
M. Snowling (2000 in: Zelinková, 2005) pri porovnávaní dyslektikov s bežnou populáciou zistila, že
pri opakovaní frekventovaných slov sa vyskytujú najmenšie rozdiely medzi dyslektikmi a kontrolnou
skupinou, kým u slov s nižšou frekvenciou sa rozdiel v chybovosti v porovnaní s bežnou populáciou
zvyšuje. Z toho usudzujeme, že zásada mnohonásobného opakovania slovíčok a gramatiky spolu
s rešpektovaním vyššie uvedených prístupov vedie k automatizácii. Cestou k dosiahnutiu
automatizácie podľa Schneidera (2003, in: Zelinková, 2005) je preučenie. Preučenie znamená, že si
žiak osvojuje poznatky na základe mnohonásobného opakovania pri použití rôznych metód
a postupov. Nie je zbytočné, keď žiak opakuje tú istú vetnú schému a dopĺňa len jedno slovo. Je treba
spomenúť, že žiaci radi opakujú cvičenia, v ktorých sa im darí. Prežívajú zážitok úspechu a pre ten sú
ochotní učivo neustále opakovať.
V tejto fáze je vhodné spojiť opakovanie s ďalšou aktivitou, napr. s hádzaním lopty. Napr. pri
automatizácii slovesa "be": učiteľ povie "I" a hodí loptu. Žiak chytá loptu a doplní "am". Učiteľ povie
"You" a hodí loptu. Žiak chytá loptu a odpovie "are". Nemožno opomenúť, že ak sa má učivo
zautomatizovať, je potrebné postupovať po malých krokoch, zadávať menšie množstvo nových
poznatkov a opakovať ich v rôznych súvislostiach. (Crombie, 2000; McColl, 2000)
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2.6 Prístup prepojenia materinského jazyka a cudzieho jazyka
R. Johnstone (1994, in: Crombie et al., 2000) hovorí, že kognitívny proces rozvoja materinského
jazyka môže byť transformovaný ako podpora ďalších jazykov. Rovnako, ako sa dieťa učí rozprávať
napodobňovaním svojho okolia a z batoľaťa sa tak stáva hovoriaci človek, i v cudzom jazyku dieťa
zvláda nové slová v aplikácii na určitú konkrétnu situáciu – situáciu, v ktorej sa nachádza, alebo
ktorú prežije (napr. hra na obchod). Následne potom situáciu využívame k sústavným,
mnohonásobným a častým opakovaniam, keď tvoríme jednoduché vety s osvojovaným slovom
(Michalová, 2004).
2.7 Individuálny prístup
Ako sme už spomenuli vyššie, dyslexia je výslednicou rôzne závažných oslabení v jednotlivých
oblastiach. K týmto zvláštnostiam sa pripájajú i povahové vlastnosti dieťaťa, predchádzajúce
skúsenosti, ktoré ovplyvňujú správanie dieťaťa, jeho intelektové kvality, vplyv rodiny atď. Preto nie je
možnú utvoriť jednu univerzálnu metódu výučby, ani pre všetky deti rovnaký prístup a spôsob
hodnotenia. Vo vyučovaní v minulosti bežne prevládala a často i doteraz prevláda unifikácia metód
a prístupov. Prejavuje sa napr. tradičnou stavbou hodiny, spôsobom výkladu nového učiva
a overovaním vedomostí.
Jednou z možností rešpektovania individuality je podľa Šigutovej (2004 in Ries: 2004) obrátenie
záujmu k teórii štýlov učenia žiakov. Je potrebné, aby dnešní pedagógovia poznali jednotlivé učebné
štýly u svojich žiakov a podľa potreby tieto svoje poznatky aj uplatňovali vo svojej pedagogickej praxi.
Úlohou učiteľa je napomôcť žiakovi v správnej orientácii a naučiť ho ako sa čo najlepšie učiť, aby
dosiahol čo najlepšie výsledky, znalosti a vedomosti. Pokiaľ rodičia a učitelia poznajú štýl učenia žiaka,
môžu utvárať širokú paletu prístupov a pomôcok, ktoré zodpovedajú potrebám dieťaťa.
3 VÝSKUMNÁ ČASŤ
Vo výskumnej časti nás zaujíma informovanosť o problematike dyslexie u študentov cudzieho
jazyka učiteľských smerov na VŠ ako potenciálnych učiteľov cudzieho jazyka podobne
ako informovanosť o dyslexii u učiteľov cudzích jazykov základných škôl, ktorí už vykonávajú svoju
pedagogickú prax. Ďalej sme sa chceli dozvedieť podrobnejšie informácie o ich poznatkoch
o špecifických metodických postupoch vo výučbe cudzích jazykov dyslektikov a o zdrojoch ich
poznatkov o dyslexii. Tiež sme chceli zistiť aj ich postoje k výučbe cudzieho jazyka dyslektikov.
Výskumnú vzorku tvorilo 131 respondentov. Výskumný súbor študentov tvorili študenti
cudzieho jazyka učiteľských smerov na VŠ navštevujúci predposledný a posledný ročník štúdia. Súbor
pozostával z 91 študentov rôzneho veku, pohlavia a študovaného jazyka. Výskumný súbor učiteľov
tvorili učitelia cudzích jazykov na základnej škole, s ukončeným VŠ vzdelaním. Súbor pozostával zo 40
učiteľov rôzneho veku, pohlavia a vyučovaného cudzieho jazyka.
Na obrázku 1 vidíme, že veľká väčšina respondentov si myslí, že je pri dyslektikoch potrebné
uplatňovať špeciálny prístup. V odpovediach výskumných súborov sme zistili významné štatistické
rozdiely (t= 2,24>tά=005=1,98). Študenti majú flexibilnejší prístup k výučbe cudzích jazykov dyslektikov.
Žiaden z oslovených študentov si nemyslí, že pri dyslektikoch nie je potrebný špeciálny prístup. Na
základe výsledkov predpokladáme, že si študenti a väčšina učiteľov sú vedomí toho, že pre dosiahnutie
úspechu vo výučbe cudzích jazykov dyslektikov, bude potrebné, aby používali špeciálne prístupy.
Medzi učiteľmi sa vyskytli i takí, ktorí sú presvedčení, že dyslektikov nie je potrebné vzdelávať
špeciálnymi metodikami. Z toho usudzujeme, že dyslektický žiak v triede takéhoto učiteľa nedostane
možnosť dosahovať v cudzom jazyku pokroky.
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Obrázok 1 Je potrebné uplatňovať pri dyslektikoch špeciálny prístup vo výučbe CJ?
Je potrebné uplatňovať pri dyslektikoch špeciálny prístup
vo výučbe CJ?
100
80
študent v %
učiteľ v %

60
40
20
0
Áno

Nie som si
istý/á

Nie

Na obrázku 2 vidíme, že napriek tomu, že v predchádzajúcej otázke sa väčšina respondentov
vyjadrila v prospech špeciálnych prístupov vo výučbe CJ dyslektikov, len málo študentov a učiteľov
nejaké špeciálne prístupy pozná. Z toho vyplýva, že žiak s dyslexiou vo výučbe cudzieho jazyka nemá
vytvorené potrebné podmienky a možnosti, ktoré by viedli k zvyšovaniu jeho kompetencie v cudzom
jazyku. Medzi jednotlivými výskumnými súbormi sme nezistili významné rozdiely v odpovediach, ale
hodnoty sa blížili k štatisticky významným. (t= 1,90<tά=005=1,98). Učitelia odpovedali kladne častejšie
ako študenti, čo pravdepodobne vyplýva z ich praktických skúseností.
Obrázok 2 Poznáte nejaké prístupy k dyslektikom vo výučbe cudzích jazykov?
Poznáte nejaké prístupy k dyslektikom vo výučbe CJ?
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Na obrázku 3 vidíme, že väčšina respondentov si myslí, že je potrebné zaradiť túto problematiku do
obsahu štúdia cudzích jazykov učiteľských smerov na VŠ. Žiaden študent neodpovedal na túto otázku
záporne. Z toho usudzujeme, že si študenti uvedomujú zodpovednosť, ktorá by plynula z ich
pedagogickej práce a že ich postoje k výučbe CJ dyslektikov sú flexibilné. Medzi študentmi a učiteľmi
boli v odpovediach zistené významné rozdiely (t= 2,42>tά=005=1,98). Študenti prejavili flexibilnejší
postoj k problematike.
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Obrázok 3 Je dôležité zaradiť problematiku výučby CJ dyslektikov do obsahu štúdia VŠ?
Je dôležité zaradiť problematiku výučby CJ dyslektikov do
obsahu štúdia učiteľských smerov na VŠ?
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Po analýze odpovedí respondentov sme dospeli k tomu, že učitelia a študenti cudzích jazykov majú
flexibilné postoje k výučbe cudzích jazykov dyslektikov, ale v odpovediach na otázky zisťujúce mieru
ich informovanosti o dyslexii sú neistí. Väčšina respondentov nepoznala žiadne prístupy vhodné pre
výučbu cudzích jazykov dyslektikov. Pričom takmer všetci respondenti sa vyjadrili, že je pri žiakoch
s dyslexiou potrebné uplatňovať vo výučbe cudzích jazykov špeciálne prístupy.
Z výsledkov nášho výskumu usudzujeme, že učitelia vo výučbe cudzích jazykov dyslektikov
nepoužívajú potrebné špeciálne metodiky. Žiaci s dyslexiou sú schopní cudzí jazyk zvládnuť, len si ho
vzhľadom na ich špecifické výchovno-vzdelávacie potreby nie sú schopní osvojiť bežnými vyučovacími
metódami a postupmi. To znamená, že žiak s dyslexiou má za súčasnej situácie len veľmi malé šance
dosiahnuť v cudzom jazyku pokroky.
V dobe integrácie Európy sa dá očakávať, že aj dieťa s dyslexiou bude cudzí jazyk potrebovať.
Znalosť cudzieho jazyka sa v súčasnosti totiž stáva jednou zo základných kompetencií jedinca. To
potvrdzuje i dokument vydaný Radou Európy: Spoločný európsky referenčný rámec pre vyučovanie
a učenie sa cudzích jazykov, v ktorom sa zdôrazňuje potreba osvojovania si cudzieho jazyka. Cieľom
dokumentu je dosiahnuť u každého žiaka úroveň samostatného používateľa prvého cudzieho jazyka
a úroveň používateľa základov druhého cudzieho jazyka. Slovensko ako člen Rady Európy v súlade
s týmto dokumentom plánuje zaviesť povinné vyučovanie prvého cudzieho jazyka od 3. ročníka
základnej školy a druhého CJ od 6. ročníka základnej školy. Tým sa problematika výučby cudzích
jazykov u detí so špecifickými vzdelávacími potrebami stáva ešte aktuálnejšou.
Na záver konštatujeme, že musí byť našou snahou vytvoriť pre žiakov s dyslexiou vhodné
podmienky vo výučbe cudzích jazykov. Len tak dáme týmto žiakom možnosť rozvíjať svoju jazykovú
úroveň v súlade so spoločenskou požiadavkou doby.
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OVPLYVŇUJE TESTOVANIE ŽIAKOV ÚROVEŇ ICH TVORIVOSTI?
Katarína Cabanová, Eva Adamčáková
Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, e-mail:
cabanova@fedu.uniba.sk
V našej práci sa venujeme téme tvorivosti a vplyvu špecifickej prípravy na Testovanie 9 na úroveň tvorivosti
žiakov základnej školy. Našim cieľom je preto zistiť, či aj Testovanie 9 ako celonárodné hodnotenie učebných
schopností žiakov a konkrétne príprava na toto hodnotenie vplýva na tvorivosť žiakov. Na porovnanie so
slovenskými žiakmi sme si vybrali žiakov z Českej republiky, u ktorých sa neuskutočňuje Testovanie 9 a sú nám
spomedzi ostatných krajín najpodobnejší. Výskumná vzorka bola dokopy 737 žiakov z oboch krajín. Úroveň
tvorivosti sme zisťovali Torranceho testom tvorivého myslenia (TTCT) B formou figurálnej verzie, 2. subtestom.
Zistili sme, že v celkovom skóre tvorivosti, aj vo faktoroch flexibilita a originalita majú signifikantne vyššie
hodnoty českí žiaci.
Kľúčové slová: tvorivosť, faktory tvorivosti, Testovanie 9, kurikulum

ÚVOD
„Veľké ideály nepotrebujú len krídla, ale aj terén, odkiaľ by mohli vzlietnuť.“ E. Hemingway V
súčasnej tradičnej škole ešte stále prevládajú prvky encyklopedizmu, bifľovania a direktívne metódy
vyučovania, aj keď sa o ich potlačenie pokúšal už Komenský. Tieto prvky nepodporujú tvorivý
potenciál žiakov, práve naopak, žiaci sa učia konformite, odmietajú riskovať a prevláda u nich
vonkajšia – na úspech orientovaná motivácia (Szobiová, 2004;). Naproti tomu vzbudzovanie záujmu o
poznávanie, motivácia vnútornej učebnej činnosti, ktorá vyplýva z poznávacích potrieb, má veľký
význam v zvyšovaní tvorivej aktivity žiakov (Prusáková, 1987). Taktiež je dôležitá aj osobnosť učiteľa
a jeho tvorivá práca, lebo žiak môže rozvíjať tvorivosť v danej činnosti iba ak ovláda jej základy, čo je
úlohou učiteľa, aby ho tieto základy naučil. Tvorivosť bez poznatkov nemá zmysel a takisto poznatky
bez tvorivosti nemajú tú hodnotu, ako keď je tvorivosť prítomná. „Poznatkový systém musí ísť ruka v
ruke s tvorivosťou. Tvorivosť spätne pôsobí na vedomosti tak, že motivuje a aktivizuje žiaka k ďalšiemu
štúdiu a nové poznatky zasa umožňujú tvoriť na vyššej úrovni“ (Tarjányiová, 2010, s.35). Tvorivosť má
svoje vlastné pedagogické a psychologické ciele, z ktorých najvýznamnejší je harmonický duševný
rozvoj osobnosti. „Tvorivosť teda kvalitatívne ovplyvňuje a kultivuje osobnosť človeka a akceleruje jeho
duševný a rozumový rozvoj“ (Ďurič, 1986, s.89). Z uvedeného teda vyplýva, že tvorivú činnosť žiaka
možno primeraným pôsobením zvyšovať a rozvíjať. Základom je podľa Kožuchovej (1999)
formatívny vplyv na žiaka, ktorý iniciuje vývin hodnotných a netradičných materiálnych a duchovných
produktov. Súhlasíme s jej tvrdením, že každý vonkajší prejav tvorivosti je zároveň pokrokom v jeho
vnútri, je jeho sebaobohacovaním. Vidíme teda orientovanosť dnešných škôl na učebné praktiky, ktoré
inhibujú tvorivosť. Tieto sa vyznačujú (Szobiová, 2004):
dôrazom na správnosť - čiže akcentom na jedinú správnu odpoveď prípadne predpísaný počet
správnych odpovedí, týka sa to aj špecifickej prípravy žiakov na Testovanie 9, na ktoré sa v našej práci
zameriavame,
externým hodnotením - osobnostný rast žiaka a jeho vnútorná motivácia je potlačená postojom, kde
má bezvýhradnú pravdu autorita, teda učiteľ. Už Torrance (1990, podľa Szobiová, 2004) tvrdil, že
učiteľ nemá byť v pozícií odovzdávateľa poznatkov, ale má byť podnecovateľom učenia sa žiakov,
tlakom na konformitu - prílišný tlak na rešpektovanie noriem, pravidiel školy, správania sa oslabuje
originalitu, žiaci sa radšej prispôsobia ako by mali vyčnievať z davu, aj keď by im to mohlo priniesť
zisk vo forme rozvíjania tvorivosti – originálne vypracovanej úlohy, práce,
netrpezlivosťou pri strate času - nedostatok času nedovoľuje žiakom rozvíjať nové návrhy, postupy,
držia sa preto radšej už overených metód, postupov a zároveň dnešný systém príliš nedovoľuje
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učiteľom, aby sa zaoberali dlhšie preberanou látkou, hľadali so žiakmi nové riešenia problémov, či
nové postupy,
rozdielmi medzi hrou a prácou - práci treba prisúdiť nielen vážnosť, ale aj hravosť a hre naopak
vážnosť pridať.
Týmito praktikami je tvorivosť žiakov potláčaná a preto by sa ich učitelia mali strániť a naopak
využívať tie postupy, ktoré rozvíjajú tvorivú aktivitu žiakov, tvorivú klímu v triede. Podľa Němca
(2004, s.28) „medzi bariéry tvorivosti môže patriť neschopnosť vidieť problém z iných hľadísk,
neschopnosť zbaviť sa našich očakávaní (stereotypov), neschopnosť využívania všetkých zmyslových
podnetov a intuície.“ My sa zameriavame viac na prostredie školy, kde je podľa Szobiovej (2004)
proces hodnotenia tiež jednou z bariér tvorivosti žiakov. Hodnotenie vplýva podľa nej na motiváciu
žiakov a ochotu vyjadriť sa tvorivo, nepodporuje ani osobnostný rast žiakov, kde je dôležitý
komplexný rozvoj žiaka, čo zahŕňa aj tvorivosť. Aj Lokša (1999) vo svojom výskume zistil, že žiaci,
ktorí očakávajú hodnotenie ich tvorivého produktu, podajú nižší tvorivý výkon, ako žiaci, ktorí
hodnotenie nečakajú.
Ako sme uviedli vyššie môže byť jednou z bariér tvorivosti podľa uvedených autorov (Lokša, 1999;
Szobiová, 2004) aj proces hodnotenia žiakov. Ide teda o meranie určitých schopností, poznatkov, ktoré
majú žiaci ovládať na určitej úrovni. Takéto meranie výkonov žiakov býva však väčšinou zamerané na
logické, konvergentné myslenie a tvorivosť nepatrí medzi merané atribúty. Cieľom týchto meraní býva
zhodnotenie, diagnostika žiaka, ako ovláda vybrané učivo alebo môže ísť aj o meranie v širšom
hľadisku. V tom prípade sa jedná o zjednocujúce a štandardizované testovanie, ktoré môže byť na
úrovni štátu, alebo sú do tohto merania zapojené viaceré krajiny. Vtedy hovoríme o medzinárodných
meraniach (NÚCEM, 2010). Jedným z meraní školských učebných výkonov je aj Testovanie 9.
Testovanie 9 sa realizuje prostredníctvom centrálne zadaných štandardizovaných testov, ktorých
cieľom je porovnať výkony žiakov v testovaných predmetoch a na základe výsledkov žiakov poskytnúť
spätnú väzbu školám, o ich úrovni v porovnaní s ostatnými školami na Slovensku. Výsledky testovania,
ktoré rozlišujú žiakov podľa ich výkonov, majú podľa NÚCEM rozhodujúci význam pri prijímaní žiakov
na stredné školy, avšak realita je taká, že žiakov je málo a stredných škôl veľa, takže výsledky v
Testovaní 9 nie sú rozhodujúce. Vo viacerých školách sa stále uskutočňujú prijímacie skúšky a ostatné
dosiahnuté výsledky (z Testovania 9, koncoročné hodnotenie) sa berú do úvahy iba okrajovo, ak
vôbec.
Ďalším meraním, ktorým prechádzajú naši žiaci je aj Medzinárodné meranie pripravenosti 15
ročných žiakov, ktoré organizuje OECD a jeho hlavným cieľom je podať informácie tvorcom školských
systémov o tom, na akej úrovni funguje ich školský systém. Meranie prebieha v trojročných cykloch a
Slovensko sa ho zúčastňuje od roku 2003. Je zamerané na zisťovanie úrovne kompetencií v oblasti
matematiky, prírodných vied a čítania. PISA sleduje čitateľskú, matematickú a prírodovednú
gramotnosť. Gramotnosť je vnímaná ako schopnosť žiakov používať v praktickom živote vedomosti
a zručnosti, získané v priebehu povinnej školskej dochádzky. Na rozdiel od iných výskumov (napríklad
medzinárodnej štúdie IEA TIMSS, prípadne národných meraní Testovanie 9) PISA nezisťuje, ako žiaci
ovládajú učivo predpísané osnovami alebo inými pedagogickými dokumentmi, ale ako vedia využiť v
situáciách z praktického života to, čo sa v priebehu svojej povinnej školskej dochádzky naučili
(NÚCEM, 2010).
VÝSKUM
Cieľom nášho výskumu bolo zistiť stúpajúcu alebo klesajúcu tendenciu úrovne tvorivosti žiakov
základných škôl vo vzťahu k špecifickej príprave na testovanie získaných vedomostí. Sledovali sme
žiakov slovenských základných škôl a žiakov českých základných škôl, aby sme mali možnosť
porovnať výsledky úrovne tvorivosti slovenských žiakov, ktorí sa testovania vedomostí T 9 zúčastňujú
a českých žiakov, ktorí sa T 9 nezúčastňujú. V našom výskume sme porovnali aj kurikulá jednotlivých
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škôl z oboch krajín a skonštatovali sme, že nie sú žiadne veľké rozdiely v kurikulách oboch krajín,
ktoré by podľa nás ovplyvnili rozvíjanie tvorivosti žiakov. Tieto sú však realizované kurikulá a preto
aby sme zistili skutočné rozdiely medzi slovenským a českým vzdelávaním, bolo by potrebné zamerať
sa na dosiahnuté kurikulá. Toto je však možné skúmať konkrétne na školách a to, ako učitelia pracujú
so žiakmi, ako rozvíjajú ich tvorivú aktivitu.
Výskumná vzorka
Aby sme mohli zistiť, či na úroveň tvorivosti vplýva príprava na testovanie 9, museli sme vybrať
adekvátnu výskumnú vzorku, s ktorou môžeme porovnať slovenských žiakov. Určili sme si preto
českých žiakov, ktorí sú slovenským žiakom najpodobnejší. Testovali sme celkovo 737 žiakov (z toho
303 dievčat) v ôsmych školách na Slovensku aj v Čechách. Boli to žiaci zo slovenských základných škôl
v Bratislave (188 z toho 58 dievčat), Košiciach (34 z toho 18 dievčat), Dolnom Kubíne (74 z toho 32
dievčat) a z Dlhej nad Oravou (95 z toho 43 dievčat) a žiaci českých základných škôl vo Velkých
Pavlovicích (96 z toho 51 dievčat), Hustopečích (120 z toho 50 dievčat) a Hovězí na Vsetínsku (130 z
toho 51 dievčat).
Vzhľadom na špecifickú prípravu slovenských žiakov základných škôl na Testovanie 9
predpokladáme, že výsledky v celkovom skóre tvorivosti budú nižšie, ako výsledky žiakov základných
škôl z českej republiky.
Tabuľka č. 1 prehľad počtu žiakov

Tento súbor žiakov nepredstavuje reprezentatívnu vzorku žiakov druhého stupňa základných škôl
Slovenskej republiky a Českej republiky, keďže sme ho nerobili vo všetkých krajoch a na všetkých
typoch škôl, ale má určitú vypovedajúcu hodnotu o úrovni faktorov tvorivosti žiakov druhého stupňa
základných škôl SR a žiakov piateho ročníka a druhého stupňa základných škôl ČR.
Na zistenie úrovne tvorivých schopností žiakov sme použili Torranceho test tvorivého myslenia
(TTCT), B formu figurálnej verzie, 2. subtest – Neúplné figúry. Použili sme preloženú verziu tohto testu
od Jurčovej (1984).
Keďže sme administrovali len jeden zo subtestov Torranceho figurálneho testu, nemohli sme
hodnoty previesť na stenové hodnoty. Preto sme nechali výsledky vo forme hrubých skór, s ktorými
ďalej pracujeme. Dáta sme podrobili Testu normality, v ktorom nám vyšlo normálne rozloženie pre
každý faktor, pre celkovú tvorivosť slovenských žiakov a pre celkovú úroveň tvorivosti českých žiakov.
Použili sme Shapiro-Wilkov test, keďže žiadna zo skupín nemala viac dát ako 2000.
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Výskumná otázka
Budú vzhľadom na špecifickú prípravu slovenských žiakov základných škôl na Testovanie 9
výsledky v celkovom skóre tvorivosti nižšie ako výsledky žiakov základných škôl z českej republiky,
ktorí Testovaním 9 neprechádzajú. Ako úroveň celkovej tvorivosti sme si zvolili súčet hrubého skóre
všetkých faktorov, t.j. fluencie, flexibility, originality a elaborácie.
Tabuľka č. 2 výsledky priemerných hodnôt HS

Tabuľka č.2 nám ukazuje, že výsledky priemerných hodnôt hrubých skóre jednotlivých faktorov
tvorivosti sú vyššie u českých žiakov vo všetkých faktoroch okrem fluencie, kde slovenskí žiaci dosiahli
vyššie hodnoty. Najväčší rozdiel vidíme vo faktore originality, kde majú českí žiaci priemerné skóre
vyššie o 1,23 bodu. Takisto v celkovej tvorivosti majú českí žiaci vyššie hodnoty (14,40) ako slovenskí
žiaci (13,86).
Test normality ukázal, že dáta s ktorými sme pracovali, majú normálne rozloženie. Na zistenie
signifikancie rozdielu medzi výsledkami žiakov slovenských ZŠ a žiakov českých ZŠ v celkovej
tvorivosti sme použili parametrický T-test. Jeho výsledky môžeme vidieť v tabuľke č.3.
Tabuľka č. 3: Výsledky T-testu

Ako ukázali výsledky T- testu, medzi žiakmi SR a ČR neukázali sa štatisticky významné rozdiely, aj
keď sa dá na určitý trend poukázať.
ZÁVER
V našom výskume sme sa zamerali na zisťovanie úrovne tvorivosti u žiakov základných škôl a
snažili sme sa zistiť, či príprava na Testovanie 9 vplýva na ich tvorivosť. Aby sme to zistili, museli sme
porovnať výsledky slovenských žiakov, ktorí sa na Testovanie 9 pripravujú, so žiakmi, u ktorých sa
Testovanie 9 neuskutočňuje. Vybrali sme si preto českých žiakov, ktorí sú našim žiakom ako kultúrne,
tak aj jazykovo najbližší. Z výsledkov nám vyplynulo, že českí žiaci majú mierne vyššiu úroveň
celkového skóre tvorivosti a taktiež majú mierne vyššie hodnoty aj vo faktoroch flexibilita a originalita.
Tento výsledok môžeme pripísať aj pretestovávaniu slovenských žiakov a jednosmernou prípravou ich
učiteľmi na podanie dobrých výsledkov v týchto testoch, ktoré nie sú priamo orientované na rozvíjanie
tvorivosti. Iným z možných vysvetlení môže byť aj skoršia kurikulárna reforma v Čechách, kedy sa
učitelia mohli viac zžiť s touto reformou a naučili sa pracovať so školskými vzdelávacími programami,
kým slovenskí učitelia si ešte na tieto zmeny zvykajú.
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Výskum potenciálnych súvislostí závislosti od internetu v kontexte konceptu well-being a kvality vzťahovej
väzby u adolescentov s telesným postihnutím je aj v zahraničných podmienkach relatívne nový a na Slovensku
viac menej vo svojich začiatkoch. Teoretický príspevok ponúka prehľad základných poznatkov o využívaní
internetu u ľudí s postihnutím v kontexte prežívanej subjektívnej pohody a kvality vzťahových väzieb. Cieľom
práce je poukázať na dôležitosť ďalšieho výskumu v tejto oblasti okrem iného aj z dôvodu protichodných
výsledkov výskumov well-being a používania internetu u ľudí s postihnutím (Smedema, 2010; Van den Eijnden
et al.,2008). Doterajšie zistenia poukázali na pozitívne ako aj negatívne dôsledky používania internetu
u adolescentov s postihnutím vzhľadom na druh internetovej aktivity (Smedema, 2010), na vyšší výskyt neistej
vzťahovej väzby u ľudí s postihnutím (Thomas in Howe, 2006) a výskyt zneužívania internetu pri neistých
vzťahových väzbách u intaktnej populácie (Yen et el., 2007). Uvedená problematika má využitie v klinickej praxi,
vo výchove, vzdelávaní a prevencii.
Kľúčové slová: adolescent s telesným postihnutím, Internet, well-being, vzťahová väzba

ÚVOD
Medzinárodná klasifikácia porúch, postihnutia a hendikepu (ICIDH – International Classification of
Impairment, Disability and Handicap) z roku 1980 vymedzuje postihnutie ako výsledok komplexnej
interakcie jedinca s prostredím, čím prekonáva historický pohľad na postihnutie ako statický stav
reflektujúci viac či menej trvalé funkčné defekty. V roku 2001 WHO prijala Medzinárodnú klasifikáciu
funkčnej schopnosti, postihnutia a zdravia (ICF – International Classification of Functioning, Disability
and Health), kde sa dôraz kladie na jednotlivé komponenty zdravia a ukazovatele k nemu sa
vzťahujúce, vrátane ekosystémových faktorov (Andreánska in Heretik, 2007; Říčan, Krejčířová a kol.,
2006). V tomto kontexte nastala významná zmena pohľadu i na ochorenie ako také. Cieľom je hľadať
ozdravujúci potenciál v samotnom jednotlivcovi s postihnutím či ochorením a nezameriavať sa u neho
čisto len na príznaky patológie, ako aj brať do úvahy vzťahy s pre neho dôležitými blízkymi ľuďmi
a kvalitu sociálnej opory.
Telesné postihnutie u jednotlivca má viacero aspektov: pohybové postihnutie (pre školskú prácu je
dôležitá najmä úroveň rozvoja jemnej motoriky), telesná deformácia nepriaznivo meniaca zovňajšok
dieťaťa a sekundárne postihnutie funkcií, ktoré sú závislé od rozvoja pohybových kompetencií, najmä
skúsenosť a diferencovanosť priamej interpersonálnej interakcie, dôležitej pre socializáciu. Telesné
postihnutie, či už vrodené alebo získané neskôr po narodení, sa spája tiež s výučbovými problémami,
ktoré môžu súvisieť nielen s nedostatkom v oblasti inteligencie ale aj s málo podnetným rodinným
prostredím alebo ďalšími nedostatkami zvyšujúcimi riziko špecifických porúch učenia (Svoboda et al.,
2000). Ťažkosti v oblasti sociálnych vzťahov tiež môžu vzniknúť ako dôsledok nápadnosti a sociálnej
neobratnosti dieťaťa, ktoré vyplývajú z nedostatku skúseností (tamtiež).
Dieťa s telesným postihnutím a jeho psychologický rozvoj je taktiež silno ovplyvňované rodinou a
jej schopnosťou adekvátne odpovedať na osobitosti záťaže, ktoré realita postihnutia každodenne
v živote prináša (Glasová, 2006). Okrem toho tieto procesy ovplyvňujú aj také faktory, ako je kultúra
alebo národnosť, poznatky i postoje spoločnosti vo vzťahu k postihnutiu a iné (vrátane predsudkov
alebo falošných, iracionálnych očakávaní, v súčasnosti veľmi ľahko sprostredkovaných prostriedkami
183

Psychológia (v) škole. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / L. Sokolová, M. Lemešová & R. Masaryk (eds). - Bratislava:
Univerzita Komenského, 2013. – 258 s. - ISBN 978-80-223-3483-9

masovej komunikácie). Rodina, resp. náhradná rodina, by mala využiť všetky dostupné možnosti, ako
dieťaťu poskytnúť čo najlepšie podmienky pre jeho adaptáciu na život s postihnutím. A to okrem
vyhľadania správnych odborníkov (okrem pediatra aj špecialistov napr. v neurológii a rehabilitácii;
špeciálnych alebo liečebných pedagógov; výchovných poradcov a psychológov a ďalších) aj stálym
samovzdelávaním a hľadaním takých riešení a vytváraním takých podmienok pre život dieťaťa
s postihnutím, aby mohlo prežívať optimálnu kvalitu života. V súčasnosti je pre rodičov a rodinu
prínosom aj využívanie IKT technológií ale dôležitý je aj zdravý hodnotový systém a podľa nášho
názoru najmä prejavovanie lásky voči dieťaťu a súčasne aj podpora jeho samostatnosti.
V dnešnej dobe sa do popredia v životnom štýle jednotlivcov i rodín dostáva využívanie
informačných technológií, ktoré umožňujú nové formy medziľudskej komunikácie (internet, ktorý
dnes sprostredkuje už i televíziu, kyberpriestor a virtuálna realita atď.). Okrem mnohých výhod, ktoré
prinášajú, sa na druhej strane u niektorých osôb v rámci ich nadmerného používania môžu prejavovať
aj adiktívne vzorce správania a nelátková závislosť (napr. pri niektorých počítačových hrách
a internete a i.). V určitej miere je teda „protipólom“ výhod na strane druhej aj otázka kvality
a množstva času pre prirodzené budovanie interpersonálnych vzťahov a pre priame interakcie najmä
s najbližšími (v rodine). Na pozadí týchto komplexných procesov sa ukazuje opätovne prínosným
koncept teórie vzťahovej väzby a v poslednom čase zaznamenávame aj na Slovensku záujem
o výskumy v tejto oblasti.
V zahraničí a na Slovensku (skôr iba okrajovo) sa výskumy venovali téme problematického
využívania internetu vo vzťahu k teórii vzťahovej väzby u adolescentov v intaktnej populácii (Lei, Wu,
2007; Felcanová, 2011; Felcanová, Glasová; 2012). S nárastom používania internetu sa u niektorých
adolescentov už aj zaznamenali príznaky internetovej závislosti a oslabenia kvality ich vzťahových
väzieb k rodičom a rovesníkom (Benkovič, 2007). Keďže je vzťahová väzba vo všeobecnosti
významným protektívnym faktorom pred vznikom psychopatologických javov (Bowlby, 2010) a keďže
vývin jednotlivcov s postihnutím je komplexnejší, rozhodli sme sa danú oblasť skúmať aj v našich
podmienkach práve u adolescentov s telesným postihnutím. V zahraničí a v SR podobný výskum
absentuje.
1 INTERNET, ZÁVISLOSŤ OD INTERNETU A JEDNOTLIVEC S POSTIHNUTÍM
Závislosť od internetu patrí do nelátkových závislostí a Stein (1997) ju vymedzuje ako
nekontrolovateľné a škodlivé používanie internetu, ktoré je rozpoznateľné ako kompulzívnoimpulzívna porucha používania internetu. Ide vlastne o poruchu ovládania (kontroly) impulzov.
V zahraničí a takisto na Slovensku sa realizoval výskum skúmajúci vzťah medzi závislosťou od
internetu a vzťahovou väzbou k ich rodičom a rovesníkom u adolescentov bez postihnutia pomocou
dotazníkových metód IAT (Internet Addiction Test) a IPPA (Inventory of Parent´s and Peer´s
Attachment) (Lei, Wu, 2007; Felcanová, 2011; Felcanová, Glasová; 2012). Výsledky uvedených
výskumov ukázali, že u adolescentov z intaktnej populácie s neistou vzťahovou väzbou sa vyskytovalo
zvýšené používanie/zneužívanie internetu. Ako by tieto zistenia korešpondovali s problematikou
používania internetu či závislosťou od internetu pri ich skúmaní u jednotlivcov s postihnutím?
Medzi špecifické charakteristiky sveta internetu patrí anonymita, virtualita vzťahov a komunikácie,
ktorá sa často spája so sociálnou i etickou disinhibíciou (Vybíral, 2001). Mnohé z týchto charakteristík
sú lákavé nielen pre adolescentov hľadajúcich vzrušenie a bezpečnejší priestor pre exploráciu osobnej
identity, ale aj pre ľudí úzkostných, so zníženou sebadôverou či s potrebou ventilácie negatívnych
afektov. S odvolaním sa na Maslowov hierarchický pyramídový systému potrieb (in Hall, Lindzey et. al.,
1997) možno povedať, že internet môže do istej miery uspokojovať ľudské potreby. Užívateľ
internetu, v podstate bez ohľadu na vek, prostredníctvom neho napĺňa priamo alebo nepriamo
(explicitne alebo implicitne) napríklad svoje potreby sebarealizácie, uznania skupinou, potreby
prejavu lásky, náklonnosti a bezpečia, dokonca uspokojuje pudové pohnútky (napr. virtuálny sex).
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Benkovič (2007) považuje internet za jeden z významných novodobých prostriedkov uspokojovania
potrieb človeka. Ako sme už naznačili vyššie, osoby s istým druhom postihnutia môžu prežívať vyšší
deficit v uspokojovaní niektorých svojich potrieb v porovnaní s osobami bez postihnutia. Môže to
súvisieť s reálnou záťažou fyzickej, psychickej i sociálnej povahy, ktorá sa spája s postihnutím, a ktorá
závisí aj od stupňa postihnutia a kvality adaptability osoby vzhľadom na meniace sa reálne životné
podmienky a nároky (život ‘off-line’8). V kyberpriestore možno ‘on-line’ takúto záťaž veľmi
jednoducho zmazať a fungovať virtuálne ako ‘normálny’ alebo aj ako výnimočný a sociálne žiaduci
a oceňovaný človek.
Na druhej strane, môže mať internet veľký pozitívny vplyv na životy jednotlivcov s postihnutím,
pretože jeho prostredníctvom prekonávajú rôzne druhy bariér a ľahšie dosahujú spojenie so svetom
a tým prežívajú aj väčšiu osobnú autonómiu. Internetový prístup k informáciám, napr. o zdraví
či konkrétnom druhu postihnutia, služby sprostredkujúce oddych a zábavu, či možnosť nakupovať
a realizovať finančné transakcie on-line, či možnosť komunikácie sama o sebe (PC softvér „číta“,
„píše“, „prekladá“ či dokonca aj „hovorí“, a pod.) a spojenia sa s ľuďmi bez ohľadu na zemepisné
vzdialenosti, čas a reálne možnosti pohybu – majú v sebe veľký potenciál zlepšiť kvalitu života
i celkový subjektívny well-being osôb s postihnutím (Gerber, 2003). Ale paradoxne aj v ňom sú reálne
existujúce bariéry. Taylor (in Smedema, McKenzie, 2010) zistil, že ľudia s postihnutím (43%) mali
obmedzenejší prístup k internetu v porovnaní s ľuďmi bez postihnutia (57%), ale pritom tiež aj
strávili dvojnásobok času ‘on-line’. Jednotlivci s postihnutím uvádzali, že používanie internetu im dáva
možnosť byť v lepšom kontakte s druhými ľuďmi, ľahko získavať informácie, ktoré by inak pre nich
neboli prístupné. 48% uviedlo, že internet zlepšil kvalitu ich života, na rozdiel od 28% takýchto
výpovedí u ľudí bez postihnutia. Počítačový hardvér a softvér však nie je vždy pre ľudí s postihnutím
dostupný a obmedzuje ich prístup na internet, ktorý bol pôvodne navrhnutý pre ľudí vidiacich a
počujúcich. Práve tieto technologické bariéry môžu čiastočne vysvetľovať nižšie zastúpenie
jednotlivcov s postihnutím využívajúcich internet (Taylor, in Smedema, McKenzie, 2010).
Aj keď obmedzená pohyblivosť a niektoré limity sociálnej komunikácie primárne súvisia s fyzickým
alebo zmyslovým postihnutím, pridávajú sa k nim sociálne izolujúce negatívne postoje a rôznorodá
sociálna stigmatizácia, ktorú ‘intaktná’ majorita prisudzuje osobe s postihnutím. Konfrontujú sa s nimi
v každodennom živote a môžu viesť nakoniec aj k odmietaniu alebo minimalistickej interpersonálnej
komunikácii „tvárou v tvár“. Výskumne sa potvrdilo, že sociálne úzkostní jednotlivci, vrátane tých
s postihnutím, častejšie vyhľadávajú komunikáciu on-line, ktorá zabezpečuje istú formu anonymity
a znížené sociálne riziko (Weidman et al., 2012). V rámci problematiky používania internetu
u jednotlivcov s postihnutím existujú takisto výskumy zamerané na prepojenie danej oblasti
s konceptom well-being.
2 INTERNET A WELL-BEING U ĽUDÍ S POSTIHNUTÍM
Well-being nie je iba neprítomnosť nedostatku, poruchy, choroby, či absencia úzkosti a depresie. Je
to stav kompletného fyzického, psychického a sociálneho zdravia (Smedema, 2010). Výskumy
v oblasti používania internetu a well-beingu často produkujú protichodné zistenia. Hoci niektoré
štúdie nezistili vzťah medzi používaním internetu a well-beingom (Gross et al., 2002), iné zaznamenali
psychosociálne dôsledky používania internetu, a to pozitívne (Gordon, 2007) ale aj negatívne (Van den
Eijnden, 2008). Aj preto je potrebný ďalší výskum v oblasti vplyvu internetu na psychosociálny wellbeing u ľudí s postihnutím (Miller, in Smedema, 2010). S ohľadom na výskumy používania internetu u
jednotlivcov s postihnutím sme zaznamenali zopár výskumov – špecificky u ľudí s poškodením miechy
a chrbtice. Aj tieto štúdie priniesli protichodné výsledky. Houlihan et al. (in Smedema, 2010) a
8

pojmom off-line označujeme situáciu, keď človek používajúci internet nie je k nemu pripojený, on-line pri jeho
pripojení
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Drainoni et al. (2004) hovoria o pozitívnych dôsledkoch používania internetu a Miller (in Smedema,
2010) o zmiešaných výsledkoch.
Podľa výsledkov štúdie Millerovej (in Smedema, 2010) sa nezistil vzťah medzi používaním
internetu a prežívanou sociálnou oporou, ale zistil sa signifikantný negatívny vzťah medzi používaním
internetu a well-being. Limitované množstvo štúdií a protichodné výsledky v oblasti používania
internetu v súvislosti s well-beingom u jednotlivcom s postihnutím zdôrazňujú nutnosť ďalšieho
výskumného bádania v uvedenej oblasti.
Podľa výsledkov Smedemu (2010) chatovanie pozitívne korelovalo s well-beingom u zrakovo
postihnutých jednotlivcov, ale podľa Van den Eijnden et al. (2008) u mladých dospelých, ktorí často
využívali posielanie on-line správ (chat) sa pozorovali negatívne psychosociálne prejavy, ako
napríklad depresia alebo kompulzívne používanie internetu. Zaujímavým poznatkom je, že
v negatívnom vzťahu s well-beingom u ľudí so zrakovým postihnutím boli internetové aktivity ako
účasť v on-line podporných skupinách, či vyhľadávanie informácií o postihnutí. Tieto výsledky mohli
súvisieť s nárastom diskomfortu pri získavaní internetových informácií o druhu vlastného postihnutia
u týchto postihnutých jednotlivcov (Smedema, 2010).
Zisťujeme, že používanie internetu u ľudí s postihnutím prináša množstvo výhod v rámci
prekonávania bariér každodenného života, ale takisto i niekoľko nevýhod spomenutých vyššie. Avšak
z pohľadu konceptu well-being v kontexte tejto problematiky stále existujú nepresnosti a protichodné
názory ohľadom výsledkov výskumov. Aj z toho dôvodu je nutné zvýšiť výskumnú aktivitu v danej
oblasti.
Dôležitým zistením je, že k jednému z významných faktorov, ktorý prispieva k well-beingu
a neprítomnosti látkovej či nelátkovej závislosti (závislosť od internetu, resp. zneužívanie internetu)
patrí kvalita vzťahovej väzby.
3 VZŤAHOVÁ VÄZBA A JEDNOTLIVEC S POSTIHNUTÍM
Základom bezpečnej vzťahovej väzby je citová dostupnosť a citlivosť rodiča v jeho prístupe
k dieťaťu (Bowlby in Hašto, 2005). Podľa niektorých výskumov (Thomas; Clements & Barnett; in
Howe, 2006a) sa u detí s postihnutím9 pozorovala neistá vzťahová väzba k rodičovi významne
častejšie ako u detí bez postihnutia. Postihnutie totiž u dieťaťa ovplyvňuje komunikáciu, sťažuje
interpretáciu potrieb a prejavov dieťaťa, zvyšuje stres rodiča, a tým oslabuje aj jeho citovú
dostupnosť a ovplyvňuje systém vzťahovej väzby. Systém vzťahovej väzby detí s postihnutím je
pomerne málo preskúmaný a na Slovensku celkom absentuje, čo rovnako platí aj pre oblasť prevencie
a dostupnosti postupov určených na zlepšenie kvality vzťahovej väzby a citlivú harmonizáciu prístupu
rodičov a blízkych starajúcich sa osôb k dieťaťu s postihnutím.
Citlivosť a vnímavosť, emocionálne ladenie, kongruencia a chápanie citových potrieb dieťaťa
u rodiča významne závisí od jeho schopnosti správne rozpoznať, porozumieť a interpretovať
správanie dieťaťa, reč jeho tela, výraz jeho tváre i jeho verbalizácie (Howe, 2006a). Citlivosť sa tu
porovnáva so schopnosťou rozpoznať duševný stav dieťaťa, čo najlepšie dokážu rodičia s bezpečnou
vzťahovou väzbou (Meins, 1999). Avšak u detí s postihnutím môže byť zrozumiteľnosť komunikácie
a expresia ich duševných stavov kompromitovaná prítomnosťou jedného alebo viacerých funkčných
a senzorických postihnutí. Predtým ako si rodičia uvedomia, že ich dieťa je nevidiace, môžu prežívať
9

Termínom postihnutie sa vymedzuje aj nedostatok v integrite orgánu alebo funkcie, ktorý spôsobuje ťažkosti v kognícii,
senzorickej sfére, komunikácii, sociabilite, mobilite a v sebaobsluhe jednotlivca a na základe manifestovaných symptómov sa
určuje, o aký druh a stupeň postihnutia ide (Vašek, 2003).
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frustráciu a odmietanie plynúce z nedostatočného očného kontaktu, recipročnej komunikácie
úsmevom alebo pohybom hlavičky dieťaťa ich smerom, keď sú v jeho blízkosti (Meins, 1999).
Predpokladáme, že spôsob, ako dieťa vyhľadáva blízkosť vzťahovej osoby a ako signalizuje túto svoju
potrebu bude odlišný ako u detí bez postihnutia a bude ovplyvnený individuálne špecifickým
spôsobom kompenzácie postihnutia, ale rovnako bude závisieť od spôsobu a schopností rodiča alebo
blízkej starajúcej sa osoby primerane odpovedať na tieto špecifické potreby vzťahovej väzby dieťaťa s
postihnutím.
K objasneniu týchto procesov prispievajú výskumy interakcií detí so zrakovým a sluchovým
postihnutím s ich rodičmi. Niektoré z nich pozorovali u detí s postihnutím (predovšetkým vrodeným)
častejšie neistý typ vzťahovej väzby (Clements et.al. 2002), Macrae (in Howe, 2006a) zistil u 80%
nevidiacich detí v starostlivosti vidiacich rodičov neistú - vyhýbavú vzťahovú väzbu a podobné údaje
priniesli štúdie u nepočujúcich detí a počujúcich rodičov, avšak vzťahové väzby medzi nepočujúcimi
deťmi a nepočujúcimi rodičmi boli v medziach normy. Predpokladáme, že rodičia s postihnutím boli
citlivejší na signály systému vzťahovej väzby u svojho potomka s rovnakým postihnutím. Ak by však
jeho postihnutie bolo odlišné, predpokladáme, že by aj interakcia s dieťaťom prebiehala inak
a nemusela by podporiť vznik bezpečnej vzťahovej väzby. Tröster & Brambring (in Howe, 2006b) tiež
zistili, že nevidiace deti majú nižší repertoár pre emocionálne prejavy: chudobnejšia dynamika mimiky
- ‘prázdna tvár’, reakcia úsmevom na známy zvuk alebo hru s rodičom je menej intenzívna a badateľná
– ‘letmý úsmev’. Už tieto osobitosti môžu prispievať k frustrácii a narušeniu interakcie medzi rodičom
a dieťaťom. Werth (in Howe, 2006a) tiež poukazuje na to, že medzi vidiacou matkou a dieťaťom so
zrakovým postihnutím môžu takto vznikať komunikačné bariéry. Ako sme uviedli vyššie, ak majú
rodičia a ich deti rovnaké postihnutie, komunikácia medzi nimi prebieha efektívnejšie (in Howe,
2006b). Jamieson (in Howe, 2006a) uvádza, že matky so sluchovým postihnutím sa na svoje deti so
sluchovým postihnutím pozerali častejšie a obracali sa na ne so živším a expresívnejším výrazom tváre
ako počujúce matky na svoje deti so sluchovým postihnutím. Následný výskum dvojročných detí so
sluchovým postihnutím potvrdil, že interakcia počujúcich rodičov s deťmi bola významne nižšia ako
interakcia počujúcich rodičov s počujúcimi deťmi. Interakcia medzi počujúcimi rodičmi a deťmi so
sluchovým postihnutím je namáhavejšia, frustrujúcejšia a vo výchove sa viac využívali tresty (Meadow
in Howe, 2006a). Deti so sluchovým postihnutím, ktoré mali počujúcu matku, boli menej aktívne,
reagujúce či vnímavé (Clements et.al. 2002).
Rodičia, ktorí sú citliví a vnímaví ku komunikačným signálom svojich detí, majú deti s bezpečnou
vzťahovou väzbou (Vaughn, Bost, 2008), ktorá pozitívne moderuje účinky stresu, keďže sa pozorovalo,
že u jednotlivcov s takouto väzbou sa vylučuje menej ‘stresového’ hormónu kortizolu (Levine in Hrubý,
2011). Ako sme však spomenuli aj vyššie, rodičia detí s postihnutím sú zvyčajne vystavení vyššej miere
stresu, ktorá okrem iného súvisí aj s problémami v komunikácii, porozumením a pochopením prejavov
svojich detí (Johnston in Howe, 2006a). Pridávajú sa k nim všeobecne vyššie nároky i náklady na
rodinný život a fungovanie rodiny ako celku, napr. vyššie ekonomické náklady, nedostatok sociálnej
podpory a väčšie požiadavky na opatrovateľské povinnosti (Sloper et al., in Howe, 2006b). U detí,
ktorých potreby sú zanedbávané, nepochopené či ignorované rodičmi (aj vplyvom únavy a depresie),
ďalej narastá hladina stresu a nepohody a aktivuje sa aj systém vzťahovej väzby, avšak nedostáva sa
mu zodpovedajúcej odozvy a vzniká riziko ďalšej psychickej alebo fyzickej dezintegrácie dieťaťa. Stres
spojený so starostlivosťou o deti s postihnutím aktivuje vzťahové správanie aj u rodičov, a ak je aj
u nich neproduktívne, ich stres ďalej narastá a môžu sa objavovať príznaky psychickej a fyzickej
nepohody. Môžu vyhľadať odbornú pomoc a situáciu zlepšiť, ale je aj veľká pravdepodobnosť, že
problém sa správne nerieši a rodičia zostávajú pre dieťa citovo nedostupní a vyvíja sa u nich neistá
vzťahová väzba. Ako sme však už spomenuli vyššie, aj postihnuté dieťa môže mať sformovaný rôzny
systém vzťahovej väzby k matke a otcovi, resp. inej blízkej osobe. Fatalita jeho situácie bude závisieť
teda od toho, či alebo koľko vzťahových väzieb je zárukou pre jeho citové bezpečie. Podľa viacerých
autorov (Vaughn, Bost, 2008) u detí s postihnutím ovplyvňuje typ vzťahovej väzby viacero faktorov na
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strane dieťaťa i rodiča (resp. vzťahovo blízkej osoby) spolupôsobiacich vo vzájomnej interakcii,
dopĺňajú ich ekologické faktory ako socioekonomický status, environmentálne a materiálne
podmienky, rodinná atmosféra a súdržnosť rodiny. Samotné postihnutie nie je jediným rizikovým
faktorom vzniku neistej vzťahovej väzby.
Vlastnosti rodičov, vrátane toho, ako ich ovplyvňuje zvýšený stupeň vzťahových potrieb ďalších
členov rodiny, tiež vplýva na vzájomnú interakciu rodiča s dieťaťom. Podľa ďalších výskumov
(Crowell et.al., 2008) ambivalentné prežívanie ťažkostí ich detí, prípadne odmietanie detí, následne
znižovalo ich citlivosť a schopnosť pre emocionálne vyladenie sa v interakcii s dieťaťom a narúšalo
u neho pocit bezpečia práve v čase, keď ho potrebovalo. U detí, ktoré sa narodili rodičom
s nedostatkom autonómie v systéme vzťahovej väzby (pozn. podľa klasifikácie vzťahovej väzby
u dospelých), bola vyššia tendencia k neistej vzťahovej väzbe (Crowell et.al., 2008). Preto sa
zdôrazňuje, že kvalitu vzťahovej väzby medzi matkou (alebo blízkou starajúcou sa osobou) a dieťaťom
je potrebné identifikovať včas a podporiť ich správnu interakciu (Pianta et al. in Howe, 2006a).
Howe (2006b) uvádza rôzne formy podpory a intervencií na zlepšenie vzťahovej väzby rodičov a
detí s postihnutím s týmito cieľmi:
1. zlepšiť ekonomickú a materiálnu situáciu;
2. získať kvalitnú sociálnu oporu u partnera, rodiny, priateľov či rôznych organizácií;
3. presne objasniť pôvod a charakter postihnutia dieťaťa a ponúknuť konkrétne postupy ako
ovplyvniť a zlepšiť komunikáciu dieťaťa tak, aby zrozumiteľne vyjadrovalo svoje potreby i city, a tým
pomôcť aj rodičom porozumieť dieťaťu prostredníctvom zvyšovania ich resiliencie a zlepšenia ich
citlivosti v interakcii s dieťaťom; 4. prakticky objasniť rodičom psychológiu straty a traumy, ako aj
možnosti diagnostiky pri postihnutí; 5. pomôcť rodičom reflektovať a eventuálne prepracovať témy
vzťahovej väzby týkajúce sa ich vlastných zážitkov z detstva. Rodičia, ktorým sa dostalo takejto
podpory a zlepšili sa v citlivosti, boli schopní prijímať svoje deti, lepšie zvládali stresujúce situácie,
v prístupe k deťom boli pozornejší a pozitívnejší ako rodičia, ktorí túto podporu nemali (Lewis in
Howe, 2006a). Preventívny prístup na podporu vzťahovej väzby je u detí s postihnutím veľmi dôležitý.
ZÁVER
Postihnutie u jednotlivca ovplyvňuje interakciu a komunikáciu, sťažuje poznanie potrieb
a interpretáciu správania dieťaťa, zvyšuje stres u rodiča, čo spätne vplýva na jeho citovú dostupnosť
a správnu citlivosť na potreby vzťahu (Howe, 2006a). V rámci teórie vzťahovej väzby - bezpečná
vzťahová väzba u detí s postihnutím významne zlepšuje ich socializáciu a psychickú integráciu, zvyšuje
sebadôveru a vedie k primeranej samostatnosti v živote. Intervencie nie sú potrebné len na zlepšenie
vzťahovej väzby u detí s postihnutím ale aj u adolescentov a mladých dospelých s postihnutím,
u ktorých sa často prejavujú neisté vzťahové väzby, nedostatky v uplatnení autonómie v osobnom
i spoločenskom živote (porov. Lane, 2012). Naopak necitlivosť alebo úzkostlivosť rodiča sa spája
s vyšším výskytom neistej vzťahovej väzby (Macrae, in Howe, 2006b). Obmedzené príležitosti pre
vytváranie vzťahov v blízkom prostredí u subjektov s postihnutím je podľa nás rizikom pre hľadanie
ľahšie dostupných, avšak často iba virtuálnych vzťahov. Napríklad disinhibícia v interpersonálnej
interakcii sa častejšie spája s vnútorným pracovným modelom ambivalentného štýlu pripútania
u intaktnej populácie (Yi-Cheng et al, 2005).
Podľa stavu doterajšieho skúmania problematiky vzťahovej väzby a nadmerného používania
internetu u adolescentov (Felcanová, 2011; Felcanová, Glasová, 2012; Lei, Wu, 2007), však výskum
tohto nového fenoménu v adiktológii u populácie u osôb s postihnutím zatiaľ chýba aj v zahraničí.
V tejto súvislosti si možno položiť najmä tieto otázky: Do akej miery určité internetové aktivity
u jednotlivcov s postihnutím ovplyvňujú kvalitu ich vzťahov v reálnom živote (ang off-line), resp.
ako/či u nich kvalita reálnych vzťahov súvisí s rizikom zneužívania alebo závislosti od internetu?
Ako/či súvisí využívanie internetu jednotlivcami s postihnutím s ich well-being?
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Aj podľa Lei a Wu (2007) sa môže internet stať neprimeranou náhradou neuspokojivého citového
vzťahu s rodičom. Avšak súvislosti kvality vzťahovej väzby a problematického využívania či závislosti
od jednotlivých druhov internetových aktivít sa u adolescentov s telesným postihnutím v kontexte
well-being výskumne neoverovali, preto veríme, že prinesieme v budúcnosti výskumné overenia
našich otázok alebo súvisiacich hypotéz.
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PROBLEMATICKÉ VYUŽÍVANIE INTERNETU V KONTEXTE ZDRAVOTNÉHO
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Hoci používanie počítačov a internetu predstavuje pre ľudí s postihnutím predovšetkým kompenzáciu dôsledkov
zdravotného postihnutia (napr. spracúvanie informácií, písanie, čítanie), výskumy upozorňujú aj na možný vznik
rizikového správania. Príspevok ponúka teoretické východiská k skúmaniu problematického využívania
internetu v kontexte zdravotného postihnutia, ako i možné súvislosti vzniku problematického správania
s preferovaným výberom copingových štýlov.
Kľúčové slová: problematické využívanie internetu, zdravotné postihnutie, coping

ÚVOD
Informačno-komunikačné technológie (ďalej ako IKT), ako aj internet, majú pre ľudí s postihnutím
veľký význam, pretože často umožňujú komunikáciu či prijímanie informácií, pre nich iným spôsobom
nedostupné. Z tohto hľadiska sú teda výhody ich použitia u ľudí s rôznymi typmi postihnutí
nepopierateľné. Na druhej strane, psychologické procesy spojené
s využívaním internetu u ľudí
s postihnutím, vrátane otázok jeho problematického využívania, považujeme pre celkové hodnotenie
prínosu IKT a internetu pre jednotlivcov s postihnutím za rovnako kľúčové. Za istých okolností totiž
tieto technológie nie sú nástrojom, ktorý pomáha zvládať osobe s postihnutím nároky každodenného
života, ale naopak, môžu byť sekundárne zaťažujúcim a v tomto smere interferujúcim faktorom.
Psychologický výskum problematického využívania internetu a IKT technológií a ich vzťahu
k zvládaniu životnej záťaže u tejto populácie je v porovnaní s výskumom iných vzoriek populácie
zatiaľ skôr ojedinelý. Aj preto sme sa rozhodli v našom príspevku zamerať na zmapovanie súčasných
poznatkov o problematickom využívaní internetu a príčinách jeho vzniku zvlášť u jednotlivcov s
postihnutím aj v súvislosti alebo v kontexte nimi preferovaných copingových štýlov. V prvej časti
príspevku opisujeme samotné problematické využívanie internetu a prinášame vybrané poznatky
z jeho empirického výskumu najmä vo svete, v ďalších častiach sa mu venujeme z hľadiska osôb
s postihnutím a vo vzťahu k ich copingu.
PROBLEMATICKÉ VYUŽÍVANIE INTERNETU
Hoci internet sám o sebe predstavuje relatívne neutrálne komunikačné médium, pôvodne
využívané pre akademické a armádne účely, pre odborníkov v oblasti duševného zdravia, predstavuje
fenomén vzniku možnej závislosti (Young, 2004). Samotný koncept internetovej závislosti bol po
prvýkrát uvedený v roku 1996, na výročnej konferencii Americkej psychologickej asociácie (APA) v
Toronte. Pri klinickom určení možnej závislosti sa odporúča porovnanie prejavov s ostatnými
existujúcimi, presnejšie vymedzenými formami závislostí, a to s prejavmi patologického hráčstva
(gamblingu) a poruchami ovládania impulzov (Young, 2009).
Popri rôznych diagnostických kritériách a vymedzeniach sa problematické využívanie internetu
určuje aj na základe jednej prerekvizity a troch podmienok (CYAND, 2005, citované podľa Young et al.,
2011). Za základnú prerekvizitu považujeme to, že problematické správanie významne ohrozuje
sociálne pôsobenie a interpersonálnu komunikáciu u danej osoby. V prípade podmienok ide, za účelom
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určenia tendencie k problematickému využívaniu internetu, o splnenie minimálne jednej
z nasledovných charakteristík:
(1) jednoduchšie dosahovanie seba aktualizácie on-line ako off-line10;
(2) prežívanie dysfórie alebo depresie v prípade zamedzenia prístupu k internetu;
(3) zahmlievanie informácie o množstve času trávenom on-line.
Viaceré štúdie poukazujú na skutočnosť (napr. Chin-Sheng et al., 2007; Chih-Hung et al., 2006; Shek
et al., 2009, Park, Kim, Cho, 2008), že problematické využívanie internetu je skôr typické pre vývinové
obdobia adolescencie a vynárajúcej sa dospelosti. Problémové využívanie internetu koreluje aj
s niekoľkými ďalšími prejavmi, akými je napríklad disociačné správanie (Canan et al., 2012), ďalej so
sklonmi k depresii (Morrison, Gore, 2010) a nie je výnimkou ani spoluzávislosť (Nešpor, 2011, Živný,
2012, Young et al., 2012). Empirické štúdie potvrdzujú aj ďalšie komorbídne poruchy, akými sú –
úzkostná porucha, kompulzívna porucha, ADHD a porucha pozornosti, hraničná porucha osobnosti a
obsesívno-kompulzívna porucha (Bernardi, Pallanti, 2009), avšak neuvádzajú vždy jednoznačne, čo
z pozorovanej psychopatológie bolo v etiopatogenéze primárne. Podľa Kussa a Griffithsa (2011)
u osôb trpiacich nízkym sebavedomím, narcizmom, či sociálnou izoláciou a neúspechom
v akademickej, profesijnej a osobnej rovine, môže dôjsť ku vytvoreniu závislosti hlavne na sociálnych
sieťach. Títo autori však skúmajú príčiny vzniku problematického využívania internetu aj
u extrovertov, ktorí podľa nich využívajú sociálne siete kvôli ešte väčšiemu sociálnemu uznaniu, a
introverti naopak, z dôvodu sociálnej kompenzácie.
Aj Lehman a Konsta (2011) sledovali korelácie problematického využívania internetu s určitými
osobnostnými faktormi a profilmi. Medzi jednotlivými faktormi uvádzajú najmä perfekcionizmus, ako
jednu z príčin vzniku problematického využívania internetu. Ide hlavne o črtu, pomerne typickú vo
veku 18 – 30 rokov. Toto vývinové obdobie je podľa Arnetta (2006) vymedzované ako obdobie
vynárajúcej sa dospelosti, pre ktoré je charakteristické experimentovanie, hľadanie vlastnej identity
a nezriedka i snaha o dokonalosť. Podľa Lehman a Konsta (2011) môže však byť perfekcionizmus aj
adaptívny - teda konštruktívny alebo maladaptívny - teda deštruktívny či nekonštruktívny. Rizikovú
skupinu pre vznik problematického využívania internetu predstavuje podľa nich skupina mladých
ľudí, u ktorých prevláda maladaptívny (deštruktívny) perfekcionizmus, ktorý sa prejavuje neustálym
pochybovaním, úzkostným správaním, „nezdravými“ copingovými štýlmi, strachom, poruchami príjmu
potravy a dysfunkčným myslením.
Podľa Sulera (2004) internet poskytuje aj benefit dezinhibície (menej kontrolovanú a otvorenú
komunikáciu), deindividuácie (stratu vlastnej identity a identifikovanie sa s on-line skupinou)
a anonymity (neodkrytú skutočnú identitu). Za istých podmienok teda môže viesť ku vzorcom
správania, ktoré sa neobjavujú u danej osoby v bežnom prejave (nie sú pre ňu typické), v skutočnom
svete (off-line). Domnievame sa, že uvedené vlastnosti on-line komunikácie by mohli predstavovať
výhody, ale zároveň i nevýhody, aj pre ľudí s postihnutím.
PROBLEMATICKÉ VYUŽÍVANIE INTERNETU A ĽUDIA S POSTIHNUTÍM
Internet pre osoby s postihnutím predstavuje predovšetkým kompenzáciu niektorých z dôsledkov
postihnutia, ďalej umožňuje nové možnosti komunikácie, pričom ide o pomerne prístupné
komunikačné médium, ktoré umožňuje vzájomnú výmenu praktických informácií, poskytuje možnosť
zažitia si akceptácie a vzťahov bez predsudkov (Shpigelman, et al., 2009, citované podľa Shoham,
Heber, 2012). Avšak na druhej strane rovnako znamená aj riziko pre vznik problematického správania.
Okrem rôznych faktorov týkajúcich sa zdravia či sociálneho začlenenia, rizikovým môže byť pre

10

pojmy on-line a off-line znamenajú situáciu, keď je alebo nie je osoba pripojená k internetu
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človeka s postihnutím i samotná virtuálna realita či kyberpriestor11, ktorý môže predstavovať na
jednej strane prostriedok na porozumenie bežnej reality a na strane druhej cestu na únik z nej
(Voegelin, 1990, citované podľa Gardiner, 1993). Ide tak o určité množstvo výhod i nevýhod, pričom
nevýhodou sa javí najmä akési fantazijné zotrvávanie vo vykonštruovanom neexistujúcom svete.
Pozitívny význam virtuálnej reality pre ľudí s postihnutím zdôrazňujú Stewart, Hansen, a Carey
(2010). Prínosy vidia predovšetkým v tom, že virtuálna realita zvyšuje kvalitu života človeka
s postihnutím tak, že mu poskytuje možnosť zbaviť sa svojich prípadných nedostatkov a umožňuje mu
zvyšovať sebavedomie, poskytuje mu možnosť socializácie a zapájania sa do rôznych komunít.
Fiktívne prostredie predstavuje i priestor pre simulované odskúšanie si vykonávania takých činností
(napr. samotná komunikácia, ale napr. aj tanec, chôdza po schodoch), ktoré sú v dôsledku obmedzení
vyplývajúcich z jednotlivých typov zdravotného postihnutia v skutočnom svete nerealizovateľné
(Stewart, Hansen, Carey, 2010). Na ilustráciu môže slúžiť virtuálna duálna osobnosť jedného z autorov
článku s ťažkým telesným postihnutím, prostredníctvom ktorej simulovane vykonáva profesiu pilota
lietadla či architekta, a to vrátane činností, ktoré sú v reálnom živote pre neho neuskutočniteľné.
V tejto súvislosti otvorenou otázkou stále ostáva, či vykonštruovanie a pravidelné virtuálne
dosahovanie prakticky nereálnych cieľov nevedie u človeka s postihnutím, zo psychologického
hľadiska, k prekompenzácii. Podľa Požára (2003) predstavuje skôr negatívny jav, keďže človek sa na
úkor reálnej spoločnosti a z dôvodu vlastných limitov upína na dosahovanie neuskutočniteľných
cieľov.
Ďalším činiteľom virtuálnej reality je vytváranie on-line komunít. Tieto zväčša vznikajú za účelom
výmeny a podpory rovnakých záujmov, či jednoduchšieho hľadania odpovedí na otázky týkajúce sa
rôznych oblastí života. Veľkou výhodou virtuálnych komunít je, že ľudia z celého sveta môžu bez
hraníc a obmedzení diskutovať na rovnaké témy. V tejto súvislosti možno spomenúť výskum,
zameraný na kvalitatívnu analýzu amerických on-line diskusných fór (http://www.alldeaf.com;
http://www.deafonline2.com/forums/index.php) navštevovaných hlavne ľuďmi so sluchovým
postihnutím (Shoham, Heber, 2012). Textové výpovede účastníkov fór boli analyzované na základe
modelu princípu sociálnej podpory (Cutrona, Suhr, 1992, citované podľa Shoham, Heber, 2012),
pričom autori identifikovali nasledovné formy sociálneho správania ľudí so sluchovým postihnutím:
vzájomná výmena informácií týkajúcich sa rôznych oblastí života (zdravie, zamestnanie, vzdelávanie),
poskytnutie reálnej pomoci druhej osobe (napr. požičanie peňazí), vyjadrenie a získanie vzájomnej
citovej podpory (súcit, sympatie), podpora sebavedomia a sebaúcty (vzájomné ocenenie schopností,
pozitívna spätná väzba), vytváranie on-line sociálnych skupín, s čím súvisí potreba spolupatričnosti
a blízkosti i zdieľania spoločných pravidiel a noriem. Jeden zo záverov vyššie citovaného výskumu je
však zvlášť alarmujúci, pretože poukazuje na to, že on-line aktivitu osôb so sluchovým postihnutím,
ktorá smeruje ku zvýšenému zapájaniu sa do virtuálnych komunít, podmieňuje aj nedostatok reálnej
sociálnej opory a potreba odbremenenia frustráciou nahromadeného napätia a hnevu prežívaných
v bežnom živote.
Pri mapovaní slovenskej a zahraničnej vedeckej a odbornej literatúry sme nezaznamenali výskumy
podobného charakteru, ktoré by boli realizované u vzoriek ľudí s mentálnym či zrakovým postihnutím.
Predpokladáme, že sociálne správanie na internete, hlavne u skupiny populácie so zrakovým
postihnutím, môže mať do istej miery podobný charakter. Gold et al. (2010) navyše hovorí o istej
výhode komunikácie prostredníctvom internetu v prospech nevidiacich a slabozrakých, čím je
nespoliehanie sa na neverbálne prvky komunikácie, ale taktiež zdôrazňuje aj potrebu ďalšej analýzy
on-line socializácie vo vzťahu k celkovému životnému štýlu a zapájania sa osôb so zrakovým
postihnutím do reálneho života.
v tomto kontexte ich chápeme ako súčasť správania a prežívania spájajúceho sa s pripojením sa osoby na
internet, t.j. s on-line
11
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Keďže internet má sociálne oslobodzujúci charakter a umožňuje aj prípadnú modifikovanú
prezentáciu vlastnej osoby (Lehman, Konstam, 2011) tým, že dovoľuje vyzdvihovanie svojich kladov
a schopností a neutrálne posudzovanie (ktoré nie je ovplyvňované informáciou, že človek má
postihnutie) a samostatné nezávislé komunikovanie a konanie (Natilene, Tuffin, 2007). V štúdii
zameranej na vnímanú nezávislosť vďaka internetu, sa ukazuje, že dochádza k eliminácii exklúzie,
k odstráneniu znížených očakávaní voči človeku s postihnutím ako aj ku postupnému vymiznutiu
emocionálne podmienených chýb vo vnímaní človeka s postihnutím (Grimaldi, Goette, 1999). Z
psychologického hľadiska je podľa nás tiež zaujímavý už sám čas, ktorý trávia jednotlivci
s postihnutím na internete, a to napríklad na úkor participácie v reálnych spoločenských vzťahoch.
PROBLEMATICKÉ VYUŽÍVANIE INTERNETU A COPING U ĽUDÍ S POSTIHNUTÍM
Coping (zvládanie) je schopnosť človeka vyrovnať sa s rôznymi náročnými (životnými)
požiadavkami. Podľa Hartla a Hartlovej (2000) ide aj o zvládanie nadlimitnej záťaže, pričom zvládanie
môže mať aj charakter zmeny vnímania danej situácie či zmeny postoja. Podľa Babíka (1999) vplyvom
stresu často dochádza k zmene v percepčných a kognitívnych procesoch, v správaní i vo fyziologických
funkciách. V odbornej literatúre týkajúcej sa osôb s postihnutím je zvládanie spomínané najmä
v súvislosti s vyrovnávaním sa s dôsledkami konkrétnych druhov postihnutia (napr. Ben-Zur, Debi,
2005), pričom absentuje podrobnejšia analýza zvládacích mechanizmov práve v oblasti dlhodobého
(chronického) pôsobenia postihnutia, alebo naopak, mapovanie copingových štýlov napomáhajúcich
adaptívnemu správaniu a udržiavaniu aktívneho životného štýlu, pôsobiacich preventívne voči
vytvoreniu nežiaducich (rizikových) foriem správania (Mactavish, Iwasaki, 2005).
Podľa Konarskej (2007) ľudia s postihnutím sa častejšie dostávajú do náročných (záťažových)
životných situácií, ktoré u nich následne ďalej ovplyvňujú napríklad, aj určovanie úrovne ašpirácií. Na
druhej strane zas, hoci zdravotné postihnutie môže so sebou prinášať rôzne špecifické náročné životné
situácie, nemusí byť priamym determinantom stresu a reakcií naň. V prípade náročnej životnej
situácie, ide nielen o konkrétnu situáciu, ktorá je subjektívne vnímaná ako kritická, ale rovnako podľa
Fedákovej (2002) aj o sociálny rozmer, teda faktory interakcie človeka a sociálneho prostredia (najmä
v oblasti interpersonálnych vzťahov). V kontexte sociálnej roviny náročných (záťažových) situácií
v niektorých štúdiách výskumníci pozorovali aj významné korelácie medzi sociálnym vylúčením
(autormi chápané ako nedostatok sociálnych kontaktov) a rozličnými formami nežiaduceho
sebaohrozujúceho správania. Podľa Fedákovej (2002) ide o voľbu stratégií, ktoré vedú napríklad aj ku
vytvoreniu závislostí. Sociálne vylúčenie celkovo vedie k významným zmenám v správaní jedinca,
pričom tieto zmeny, smerujúce k sebaohrozovaniu, pravdepodobne súvisia s potrebou niekam patriť
(Fedáková, 2002).
Jedna z mála štúdií zameraných, hoci skôr na látkové formy, závislostí a ich prepojenia so
zvládaním záťaže, je práca autorov Kocha, Nelipovicha a Sneeda (2002). Uvedená štúdia už počíta
s možnosťou vzniku rizikového správania aj u ľudí s postihnutím, konkrétne u nevidiacich
a slabozrakých. Podľa týchto autorov riziko vytvorenia závislostí postihuje ľudí všetkých vekových
kategórií, ženy i mužov s rôznym kultúrnym a etnickým pôvodom, nevynímajúc ani ľudí s rôznym
postihnutím (Benshoff, Janikowski, 2000, Doweiko, 1999 citované podľa Koch et al., 2002). Možný
vznik rizikového správania u ľudí so zrakovým postihnutím je asociovaný s frustráciou, hnevom,
zármutkom, ako i poklesom schopnosti adjustácie a adaptácie na funkčné a sociálne dôsledky svojho
postihnutia. Taktiež, pokiaľ sa u jednotlivcov objaví tendencia nadužívania rôznych látok v rámci
vyrovnávania sa so stresom a voľby nevhodných copingových štýlov, môže sa u nich vytvoriť závislosť.
Ďalej sa osoby s postihnutím môžu utiekať k nadužívaniu substancií (a dodávame – prípadne utiekať
sa k internetu a virtuálnej realite) i z dôvodu dosiahnutia sociálnej akceptácie a zredukovania
sociálneho diskomfortu v reálnom živote, vyplývajúceho zo samotného zdravotného postihnutia (Koch
et al., 2002). Domnievame sa, že záťaž vyplývajúca z dôsledkov sociálneho diskomfortu, môže u ľudí s
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postihnutím viesť i ku problematickému využívaniu internetu (napr. angažovanie sa výlučne v on-line
komunitách a pod.), čo by mohlo byť predmetom výskumov v oblasti psychológie u ľudí s rôznym
druhom zdravotného postihnutia.
ZÁVER
Cieľom príspevku bolo, najmä na základe výsledkov zahraničných vedeckých štúdií, poukázať na
rôzne príčiny vzniku problematického využívania internetu vo všeobecnosti a osobitne u jednotlivcov
so zdravotným postihnutím. Viaceré výskumy potvrdzujú časté korelácie rizika vytvorenia adiktívneho
správania s prejavmi príznakov depresie (Morrison, Gore, 2010), osamelosti (Davis, 2001), prudkého
nárastu záťaže (Bratská, 2008), ventilácie napätia (Cheng, and Jin, 2009, citované podľa Young et al.,
2012), negatívnej emocionality - v dôsledku čoho človek zažíva distres (Park, et al., 2008),
maladaptívneho perfekcionizmu (Lehman, Konsta, 2011) a nízkeho sebavedomia a neúspechu
v profesionálnej či osobnej rovine (Kuss, Griffiths, 2011).
Je evidentné, že na jednej strane internet predstavuje pre ľudí s postihnutím predovšetkým pridanú
hodnotu v rovine nezávislej komunikácie a konania (Natilene, Tuffin, 2007), na strane druhej môže
znamenať aj únik za účelom zredukovania sociálneho diskomfortu v reálnom živote vyplývajúceho zo
samotného postihnutia (Koch et al., 2002).
Z pohľadu praktickej aplikácie skutočne širokého portfólia výskumných zistení je v tejto súvislosti
priam kľúčové porozumenie špecifikám u jednotlivých druhov zdravotného postihnutia, ako i
príčinám rizikového správania a mechanizmom zvládania záťažových situácií u rôznych vekových
skupín ľudí s postihnutím. Až následne totiž bude možné prispievať k praktickej identifikácii
prípadných psychických ťažkostí alebo duševných porúch a k vytváraniu vhodných veku (i
postihnutiu) primeraných intervenčných a preventívnych programov aj v kontexte predchádzania
vzniku problematického využívania internetu.
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ORGANIZAČNÁ KULTÚRA ŠKOLY
Desanka Kanderová
Paneurópska vysoká škola, e-mail: desanka.kanderova@uninova.sk
Zámerom mojej štúdie je úvaha, či môžeme považovať školu za organizáciu, či môžeme aplikovať rôzne
psychologické nástroje rovnako vo firme, ako v škole. Pôvodne bolo hlavným cieľom školy vzdelávať a
vychovávať žiakov a študentov. V súčasnosti pribudli školám ďalšie nemenej dôležité ciele – motivácia a
udržanie lojality participantov, posilnenie statusu školy a jej prestíž v rámci vzdelávacieho systému, ekonomické
a efektívne hospodárenie s financiami, ktoré má škola k dispozícii. Nové ciele si vyžadujú nové oblasti odbornej
psychologickej intervencie. V práci poskytneme všeobecné porovnanie medzi školskou a firemnou kultúrou.
Podrobnejšie sa zameriame na špecifiká a úrovne školskej kultúry, na charakteristiky jednotlivých typov kultúr.
Chceme popísať podiel jednotlivých dimenzií sociálnej atmosféry na kvalite celkovej sociálnej atmosféry v škole.
V poslednej časti príspevku sa venujeme otázke skupinovej dynamiky – súvislostiam medzi dynamickými
procesmi a vzťahmi a životom skupiny. Na záver by sme sa chceli zamyslieť nad tým, akými psychologickými
nástrojmi, prostriedkami môžeme posilniť lojalitu zamestnancov a žiakov školy.
Kľúčové slová: školská kultúra, firemná kultúra, sociálna atmosféra, skupinová dynamika

ÚVOD
Tak ako každá organizácia, aj škola ako inštitúcia má svoju organizačnú kultúru. Podľa Sheina (in
Parker, Bradley, 2000) sa organizačná kultúra skladá z troch dimenzií: predpokladov (podvedomé
názory na hodnotenie medziľudských vzťahov, o charaktere pracovného prostredia a ľudskej povahe),
hodnoty (preferencie pre alternatívne výstupy ako aj prostriedky, vďaka ktorým je možné tieto
výstupy dosiahnuť) a artefakty (hmotné alebo viditeľné reprezentácie danej kultúry, rituály, tradície).
Ďalej sa stretávame s názormi, že organizačná kultúra je akýmsi vzorcom zdieľaných (osvojených)
názorov, presvedčení, postojov a očakávaní, ktoré nemusia byť vyjadrené písomne, ale súvisia s tým,
ako sa ľudia správajú a vzájomne ovplyvňujú v rámci organizácie (Armstrong, 1990).
Je dôležité si správne vysvetliť a používať pojmy organizačná kultúra a organizačná klíma. Klíma
(atmosféra) sa zaoberá spôsobom, akým organizácia funguje, „to, čo sa v organizácii deje“
a organizačná kultúra je podmienená históriou organizácie, zaoberá sa „dôvodmi, vďaka ktorým veci
fungujú určitým spôsobom“ (Deshpande, Webster, 1989).
TYPY ORGANIZAČNEJ KULTÚRY
Niektoré organizácie sú úspešné, lebo sa sústreďujú na vnútorné procesy prebiehajúce v rámci
organizácie („ak vylepšíme svoje vnútorné procesy, budeme úspešní aj na trhu“) a iné sú úspešné, lebo
sa sústreďujú na trh a na konkurenciu („náš konkurent nespĺňa očakávania zákazníka, preto sa chceme
od nich odlišovať“). Ak berieme do úvahy tieto dva aspekty, je možné charakterizovať konkrétne typy
organizačnej kultúry. My si v našej štúdii (Tharp, 2012) predstavíme štyri základné organizačné
kultúry podľa cieľov, ktoré uprednostňujú a zároveň ich majú explicitne vyjadrené vo svojom
označení: kontrola (hierarchia), konkurencia (trh), spolupráca (súdržnosť) a kreatívna kultúra
(riešenie problémov). Základné charakteristiky týchto typov kultúr môžeme vidieť v tabuľke č. 1.
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Tabuľka č.1. Základné charakteristiky jednotlivých typov kultúr (Tharp, 2012)















SPOLUPRÁCA (súdržnosť)
Robenie vecí spoločne
tímová práca
lojalita, tradície
priateľské prostredie
skupinová kohézia
koncentrácia na ľudí
participácia
KONTROLA (hierarchia)
Robenie vecí správne
štruktúrované prostredie organizácie
formálna politika
organizácia práce, jasné pravidlá
stabilita, efektivita výkonu
vedenie vyžaduje bezpečnosť
a predvídateľnosť
menšia skupinová práca, produktivita















KREATIVITA (riešenie problémov)
Robenie vecí ako prví
dôraz na inováciu
podpora iniciatívy a risku
experimentovanie, odlišné myslenie
dynamické prostredie práce
neformálne prostredie
dôležitosť byť jednotkou na trhu
KONKURENCIA (trh)
Robenie vecí rýchlo
dôležitosť výhry
orientácia na výsledky
nároční lídri
dôležitá reputácia a úspech
snaha odstrániť konkurenciu
súperenie

Organizačná kultúra škôl na Slovensku (základných a stredných) je prevažne kultúra kontrolná,
teda kladie dôraz na hierarchiu. Základné a stredné školy fungujú ako systémy, ktoré sú striktne
štruktúrované a hierarchia je jasná. Prostredie školy má formálne nastavené vzťahy medzi
vyučujúcimi a ich žiakmi. Čo sa týka vzťahov medzi vyučujúcimi, existujú formálne aj neformálne,
rozdiely sú individuálne.
Škola ako organizácia je relatívne stabilná. Preto aj jednotlivé aktivity prebiehajúce v nej sú
stabilné, naplánované a výkon je predvídateľný. Úspech je výsledkom dôkladného plánovania práce
vyučujúcich. Školy sú efektívne, pokiaľ majú dobrý manažment – vedenie školy dokáže presne
organizovať priebeh výučby (organizácia času vyučujúcich, študentov, rozvrh hodín atď.) a zároveň
vie objektívne posúdiť kvality vyučujúcich, ich schopnosti a pod.
Škola je relatívne stabilnou inštitúciou aj vďaka svojej nevyhnutnosti. Každý región potrebuje vlastnú
školu a každý žiak musí do nejakej školy chodiť.
V posledných rokoch registrujeme inovatívne tendencie aj v štátnych školách v snahe uspieť
v konkurenčnom boji. Pedagógovia sa snažia vylepšovať svoje vlastné metódy vzdelávania a
pripravenosť žiakov na ďalšie formy štúdia. K tomuto účelu je na mieste aplikovať kultúru, ktorá
kladie väčší dôraz na ľudský faktor, spoluprácu a súdržnosť.
Na Slovensku rastie počet súkromných škôl, kde môžeme vidieť viacero typov organizačných
kultúr, napr. s dôrazom na kreativitu (deň začať sebareflexiou), s podporou odlišného myslenia,
využívania nových metód výučby (teambuildingové aktivity), s väčšou mierou angažovanosti rodičov
na dianí školy, na súťaživosti (zverejnený spôsob vzájomnej kontroly žiakov pri porušovaní školskej
disciplíny) a pod. Domnievame sa, že zmeny, súvisiace s jednotlivými typmi organizačnej kultúry
v školách súvisia so štýlom a zameraním manažmentu školy, so situáciou v blízkom okolí (iné školy
v regióne), so záujmami a tlakom rodičov o dianie v škole a samozrejme aj s legislatívnymi zmenami.
V literatúre, ale aj v praxi sa často zamieňajú pojmy firemná a organizačná kultúra.
Skúmanie firemnej kultúry nám umožňuje lepšie pochopiť správanie ľudí v organizácii a vysvetliť
niektoré organizačné problémy. Čiže podrobné vedomosti o kultúre by nám mali zlepšiť schopnosti
analyzovať organizačné správanie, aby sme mohli kvalitnejšie riadiť a viesť organizáciu (Brooks,
2003). Autor chápe organizačné správanie ako štúdium ľudského správania v kontexte organizácie, so
zameraním na individuálne a skupinové procesy a správanie. Zahŕňa skúmanie organizačných
a manažérskych procesov v dynamickom kontexte organizácie a primárne sa zaoberá ľudskými

199

Psychológia (v) škole. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / L. Sokolová, M. Lemešová & R. Masaryk (eds). - Bratislava:
Univerzita Komenského, 2013. – 258 s. - ISBN 978-80-223-3483-9

aspektmi takejto činnosti. Výskumom firemnej kultúry sa začalo oveľa skôr, ako sa začala uplatňovať
v praxi. V krátkosti uvedieme jej historický vývin.
Najväčší záujem o danú oblasť prejavili autori Peterse a Watermam (1982) a Deal a Kennedy
(1982). vo svojich štúdiách v 70.a 80. rokoch minulého storočia. Svoju pozornosť venovali najmä
pojmu kultúra na organizačnej alebo útvarovej úrovni. Už v 60. rokoch minulého storočia Blake
a Mouton (1969) sa zmieňujú o prepojení kultúrneho a organizačného výkonu. Napriek dôrazu
a významu , ktorý autori vyše 50 rokov pripisujú firemnej kultúre, pretrváva medzi odborníkmi spor
v definovaní jej podstaty a dôležitosti jej výskumu dodnes. Napríklad jedným zo zdrojov rozdielnosti
názorov na firemnú kultúru je odbor, ktorý ju študuje (teórie obchodu a manažmentu, antropológia,
sociológia). Už spomínaní autori Deal a Kennedy (1982) prehlasovali, že silné kultúry majú kladný
vplyv na organizačný výkon. Predpokladali, že v organizáciách, v ktorých pracovníci majú vlastný
systém spoločných hodnôt, presne stanovený spôsob rituálov správania a zrozumiteľný kultúrny
systém, sú pracovníci viac motivovaní k tomu, aby mali dobrý pocit zo svojej práce. Táto štúdia
ovplyvnila tvorcov manažérskych a akademických programov v 80. rokoch (in Brooks, 2003).
Keďže vnímame školu ako organizáciu, predpokladáme, že má aj svoju kultúru. Štúdie a výskumy
uvedených autorov nás nabádajú k tomu, aby sme využili ich poznatky o pozitívnom vplyve kultúry na
motiváciu, vzťahy, výsledky práce zamestnancov školy.
KONCEPT ŠKOLSKEJ KULTÚRY
V každej škole sú určité pozorovateľné zákonitosti správania definované pravidlami ako vychádzať
s ostatnými. Tieto pravidlá predstavujú normy, ktoré definujú čo je dobré a správne robiť, čo je
prijateľné a čo sa očakáva. Normy sú vyjadrením určitých hodnôt a presvedčení, ktoré stanovujú
členovia pracovnej skupiny. Keď sa človek snaží pochopiť ako normy vznikajú a fungujú, môže im
pomôcť práve metafora kultúry. Podľa Sergiovaniho (1991) je otázne, či školy naozaj majú svoju
kultúru alebo nie. Ale problém nie je existencia školskej kultúry ako takej, ale skôr to, čo sa dá zistiť pri
vnímaní škôl ako kultúr.
Externé osvojenie a interná integrácia
Podľa Scheina (in Sergiovani, 1991) pojem kultúra je vyhradený pre hlbšie úrovne základných
predpokladov a presvedčení, ktoré sú zdieľané členmi organizácie a ktoré pôsobia nevedome,
automaticky v organizačnom prostredí. Samotný koncept organizačnej kultúry je veľmi dôležitý,
pretože jej dimenzie riadia to, akým spôsobom členovia organizácie myslia a čo pri práci robia viac,
ako oficiálny systém manažmentu. Preto školy ako organizácie musia vyriešiť súlad medzi
podmienkami externého osvojenia a internej integrácie.
Hlavné podmienky externého osvojenia a existencie organizácie sú:
1) Poslanie a stratégia: ako dosiahnuť spoločné pochopenie (zhodu) medzi základným poslaním
školy a jej stratégiou.
2) Ciele: vytvorenie konsenzu medzi cieľmi školy a jej základným poslaním.
3) Prostriedky: hľadanie takých prostriedkov výučby, ktoré umožnia dosahovanie cieľov v rámci
vyučovania na škole.
4) Normy (štandardy): vytvoriť určité úrovne, ktoré má skupina dosahovať. Zároveň vytvoriť systém
hodnotenia, ktorý umožní zistiť, nakoľko si skupina plní svoje záväzky.
5) Korekcia: nástroje a postupy použité v prípade, keď ciele školy nie sú naplňované (Schein, 1985, in
Sergiovani, 1991).

Hlavné podmienky internej integrácie organizácie sú:

200

Psychológia (v) škole. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / L. Sokolová, M. Lemešová & R. Masaryk (eds). - Bratislava:
Univerzita Komenského, 2013. – 258 s. - ISBN 978-80-223-3483-9

1) Vytvorenie spoločného systému porozumenia, ktorý podporuje komunikáciu v škole, organizuje
vnímanie a pomáha fungovaniu organizácie.
2) Vytvorenie kritérií na kategorizáciu zamestnancov a skupín, ku ktorým budú priradení.
3) Vytvorenie kritérií a pravidiel ohľadom prerozdelenia moci a zodpovedností.
4) Vytvorenie pravidiel vzájomných vzťahov, riešenie otázok otvoreností a blízkosti zamestnancov s
cieľom dosahovať ciele organizácie.
5) Jasné a zrozumiteľné definovanie toho, čo je pri práci odmeňované a čo je naopak trestané.
6) Spôsob riešenia ideologických otázok, ktoré ovplyvňujú fungovanie a atmosféru organizácie, aby
jej členovia boli schopní jednotne reagovať na odchýlky v správaní u žiakov, reagovať na ne
akceptovateľným spôsobom správania (Schein, 1985, in Sergiovani, 1991).
Pokiaľ škola zosúladí jednotlivé podmienky externého osvojenia a internej integrácie, má
predpoklady fungovať lepšie. Týmto umožňuje svojím zamestnancom – pedagógom získať pocit
zmysluplnosti a významnosti svojej profesie a vyhnúť sa napr. syndrómu vyhorenia. Práve učitelia
základných a stredných škôl prispievajú k výchove detí a adolescentov v období ich najväčších
vývinových zmien života.
Úrovne školskej kultúry
Existuje viacero úrovní školskej kultúry. Najviac hmatateľnú a viditeľnú úroveň predstavujú
artefakty a presvedčenia kultúry. Tie sú viditeľné v tom, čo ľudia hovoria, ako sa správajú. Napríklad
verbálne artefakty zahrňujú jazykový systém akým sa žiaci a vyučujúci vyjadrujú, príklady, ktoré sa pri
výučbe uvádzajú. Artefakty správania sú prejavované v rôznych školských ceremóniách a iných
symbolických udalostiach, napr. zvonenie, spôsob trávenia prestávok, voľnosť žiakov počas prestávok.
Medziľudské vzťahy sa prejavujú v školskej klíme, ktorá je súčasťou školskej kultúry. Tie môžeme
vidieť v charakteristike výučby na školách, v spôsobe prednášok.
Na ďalšej úrovni je možné pozorovať perspektívu. Perspektívou označujeme spoločné pravidlá a
normy, ktoré ľudia dodržiavajú, nakoľko používajú rovnaké stratégie riešenia problémov a aké sú
hranice prijateľného a neprijateľného správania. Perspektíva je pozorovateľná v cieľoch školy,
vyučovania a obsahuje spôsoby, akými vedenie školy spolupracuje s učiteľmi a ako učitelia pracujú so
svojimi žiakmi.
Treťou úrovňou sú hodnoty, ktoré pre ľudí predstavujú spôsoby čelenia určitým situáciám a v
spôsobe, ako na tieto situácie reagovať. Hodnoty definujú nielen to, čo je dôležité, no odvolávajú sa aj
na to, čo podstatné nie je. V školách predstavujú dohodu ktorú zdieľa riaditeľ školy, vyučujúci a
zároveň aj žiaci. Táto dohoda môže byť vo forme vzdelávania, v spôsobe vedenia a v školskej filozofii.
Ako napr. reprezentácia školy navonok - zúčastňovanie sa na školských a medziškolských súťažiach
rôzneho druhu.
Poslednou úrovňou sú predpoklady. Sedem základných typov predpokladov aplikoval na
organizačnú kultúru Schein, a týmito predpokladmi sú: vzťah medzi organizáciou a jej okolím,
charakter vykonávaných aktivít, charakter reality a pravdy, charakteristika času, charakter ľudskej
podstaty, podstata medziľudských vzťahov a homogenita vs. diverzita (Hatch, 2004). Predpoklady sú
domnienky, ktoré si jednotlivci myslia o sebe a ľuďoch okolo seba, ich vzťahy k iným ľuďom a o
charaktere organizácie, v ktorej pracujú.
Tieto štyri úrovne poskytujú podklady pre analýzu organizačnej kultúry školy. Je pri tom vhodné
klásť si otázky ako: Ako škola fungovala v minulosti a teraz? Akú ma tradíciu?
Na aké udalosti sa v rámci školy spomína a naopak, ktoré sú ignorované? Je vhodné sa preto zamerať
na to, ako fungujú vzťahy v rámci školy, akým spôsobom je škola štruktúrovaná, ako prebieha výučba,
aké sú role učiteľov a študentov, aká je disciplína na škole, aký vzťah majú rodičia detí so školou,
učiteľmi, či so svojimi deťmi (Sergiovani, 1991)
Všetky spomínané faktory sú predmetom a podstatou štúdia školskej klímy, ktorá je súčasťou
školskej kultúry.
201

Psychológia (v) škole. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / L. Sokolová, M. Lemešová & R. Masaryk (eds). - Bratislava:
Univerzita Komenského, 2013. – 258 s. - ISBN 978-80-223-3483-9

Školská klíma a školská kultúra
Ako sú klíma školy a školská kultúra prepojené? Obe majú podobné vlastnosti, avšak klíma je viac
interpersonálna, prejavuje sa v postojoch a v správaní učiteľov, študentov a riaditeľov pri práci. Je to
koncept, ktorý umožňuje mapovať zhody a konzistenciu správania ktoré definujú lepší alebo horší
prevádzkový štýl školy. Klíma sa týka viac procesu a štýlu života školy ako organizácie, než jej obsahu
a náplne. Kultúra školy na druhej strane je viac normatívna než školská klíma a to v tom zmysle, že je
odrazom zdieľaných hodnôt, presvedčení a záväzkov príslušníkov školy a tiež celého radu dimenzií,
ktoré zahrňujú a zároveň presahujú medziľudské vzťahy (Sergiovani, 1991).
Prečo je klíma dôležitá?
Školská klíma má evidentný dopad na kvalitu pracovného života pre tých, ktorí pracujú v školách.
Ale aký je vzťah medzi klímou a učiteľovou motiváciou, úsilím o celkové zlepšenie školy, študentskými
úspechmi a ďalšími ukazovateľmi efektivity školy? Žiadna jednoduchá odpoveď neexistuje, nakoľko
tento vzťah je naozaj zložitý. Školy, v ktorých vzťahy medzi učiteľmi sa vyznačujú vysokou mierou
familiárnosti, kooperácie a dôvery nemusia byť omnoho efektívnejšie ako tie, v ktorých táto
familiárnosť neexistuje. V tomto zmysle vnímame klímu ako určitú formu organizačnej energie, ktorej
účinky na danej škole závisia od toho, ako je táto energia smerovaná a riadená (Sergiovani, 1991).
Riaditelia môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri riadení tejto energie (klímy) do produktívnych kanálov.
Niektoré skupiny dokážu využiť energiu klímy a pomôcť tak tomu, aby škola fungovala lepšie, avšak
iné skupiny môžu používať tú istú energiu na tvorbu a podporu školských problémov a ťažkostí.
Kľúčovým faktorom je, či sa skupina identifikuje s poslaním školy, s jej cieľmi, zámermi. Dobrý pocit
zamestnancov školy, ktorý súvisí s identifikáciou a s odhodlaním stotožniť sa s poslaním školy autori
Halpin a Croft (1962) nazývajú ako ,,Espirit“. Kvalitu spolupatričnosti medzi učiteľmi pomenovali ako
,,Intimitu“. Pri skúmaní školskej klímy zistili, že kvalita tejto intimity bola charakteristická pre obe
"otvorené" aj "zatvorené" typy školskej klímy. Na druhej strane sa ukázalo, že prítomnosť Espiritu je
vysoký v otvorenom prostredí a naopak nízky v uzavretých prostrediach (klímach). Aké závery
môžeme teda vyvodiť zo vzťahu medzi klímou a efektivitou školy? Ak človek vníma klímu ako
podmienku (predpoklad) pracovníkov školy konať účinne, s nadšením a elánom, potom môžeme
vyvodiť nasledovné závery:
1. Celkové zlepšenie školy a posilnenie jej efektivity nebude pravdepodobne dosiahnuté bez
prítomnosti priaznivej školskej klímy.
2. Avšak, priaznivá školská klíma sama o sebe ešte nedokáže zabezpečiť celkové zlepšenie školy a
zvýšenie efektivity školy.
3. Priaznivá školská klíma môže mať skôr za následok efektívnu výučbu v závislosti na kvalite
pedagogického vedenia, ktorého hlavnou úlohou je smerovať energiu školskej klímy
správnymi smermi.
4. Priaznivá školská klíma v kombinácii s kvalitným pedagogickým vedením sú dôležitým kľúčom
k trvalému zlepšovaniu kvality školy a taktiež k zvýšeniu efektivity školy. Dôsledok:
nepriaznivá klíma školy brzdí a bráni trvalému zlepšeniu pedagogického vedenia a celkovej
kvality školy (Halpin, Croft, 1962).
Silná a slabá stránka školskej kultúry
Kultúra školy predstavuje niekedy dvojsečnú zbraň, ak vzniká a rozvíja sa neformálne. Niekedy
neformálne alebo tzv. ,,divoké” kultúry môžu nabádať učiteľov pracovať spôsobmi, ktoré
kompromitujú oficiálne ciele a poslanie školy. Keď sa tieto spôsoby etablujú v škole, môže kultúra
školy nahradiť podrobné plány a systémy kontroly v podobe ukazovateľov miery kvality. V
skutočnosti, dobre vyvinutá organizačná kultúra riadi a koordinuje aktivity, pričom na druhej strane,
ak je organizácia charakterizovaná množstvom rôznych a protichodných hodnôt, presvedčení a
vzorov, organizácia nemôže očakávať, že pracovníci budú vykonávať aktivity dobrovoľne a
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automaticky. Namiesto toho bude potrebné detailné plánovanie a koordinácia a väčší dôraz musí byť
kladený na funkcie manažmentu. Exituje tiež väčšia pravdepodobnosť, že podrobné plány nebudú
realizované tak, ako bolo pôvodne myslené, pretože budú interpretované rôznymi spôsobmi a zároveň
budú viesť k rozdielnym činnostiam/akciám. Zastupiteľnosť kultúry tak môže byť pre strategické
plány asymetrická. Inak povedané, kultúra môže nahradiť plány efektívnejšie, než v opačnom prípade,
keď plány nahrádzajú kultúru. (Welck 1985 in Sergiovani, 1991).
Výhody silnej školskej kultúry sú jasné. Kultúra predstavuje účinný prostriedok na koordináciu a
kontrolu vo voľne spojenom a nelineárnom svete. Výsledkom je fakt, že škola je schopná lepšie
dosiahnuť svoje ciele. Ale existuje aj určitá temná stránka školskej kultúry. Weick (1979) poukazuje
napríklad na to, že jednoznačné vyhlásenie o tom, kto sme, nám sťažuje, aby sme sa stali niekým iným.
Silné kultúry sú trvácne kultúry. Vzhľadom k tomu, že silná kultúra môže byť stabilná kultúra, ktorá
dokáže rozpoznať zmeny a príležitosti, avšak pomaly sa prispôsobuje a môže tak byť regresívna
v podobe akéhosi konzervatívneho nástroja adaptácie.
Ďalej môže prítomnosť striktného systému noriem v škole spoločne naprogramovať myseľ ľudí
takým spôsobom, že môže byť v rozpore s realitou. Ak táto situácia prerastie do extrému, môže škola
pozerať na realitu jedným spôsobom (nie objektívnym) , ale jej okolie zas úplne inak. A prichádzame
tak konečne k otázke racionality. Postupne, ako sa zvyšuje angažovanosť pracovníkov v práci, ľudia sa
stávajú menej racionálnymi (Staw, 1984 in Sergiovani, 1991). Silné kultúry sú lojálne kultúry, avšak
táto lojalita si vyberá svoju daň práve pri racionálnom konaní ľudí.
Schein zdôrazňuje, že v procese rozvoja organizácie sa prevládajúca kultúra stane tak silne
zakorenená v mysli ľudí, že sa stane akousi prekážkou pre inovácie. Kultúra zachováva slávu minulosti,
a preto sa cení ako zdroj sebaúcty a ako prostriedok obrany skôr než to, čo skutočne predstavuje a do
akej miery slúži svojim účelom (1995).
ZÁVER
Zistili sme, že školu môžeme považovať za organizáciu a uplatňovať prakticky všetky psychologické
nástroje, ktoré využívame v praxi aj pre iné organizácie. Pre posilnenie statusu a spoločenskej prestíže
školy je dôležité upriamiť pozornosť viac na personálnu oblasť – vzťahy, vzájomné porozumenie,
celkovú náladu, takt a vzájomné rešpektovanie sa. K tomuto účelu môžeme odporučiť využitie
nástroja, ktorý meria dimenzie obsiahnuté v školskej klíme aj v školskej kultúre.
Škála sociálnej atmosféry v skupine (Kollárik, Černý, Letovancová, Poliaková, Ritomský, 1993) sa
používa na zisťovanie kvality sociálnej atmosféry aj v školských triedach (Gabaľ, 2008, Šelingerová,
2000). V psychológii sa pojmy klíma a atmosféra chápu ako relatívne stabilné znaky skupiny, pričom
práve miera stability je u niektorých autorov kritérium pre rozlíšenie medzi skupinou a tímom. Pri ich
praktickom používaní sa apeluje buď na sociálnopsychologický, sociologický alebo organizačný
aspekt“ (Kollárik, 2002, s. 41). So životom v skupine, so vzťahmi medzi jej členmi a s celkovou
sociálnou atmosférou úzko súvisí skupinová dynamika (Kollárik, 1993). Jej podstatou je vzniknuté
napätie a narušená rovnováha, ktorú členovia skupiny v procese vzájomnej závislosti sa usilujú
odstrániť.
Výskumy realizované v školskom prostredí poukázali na fakt, že hodnotenie kvality sociálnej
atmosféry súvisí aj s hodnotovou orientáciou ľudí (hodnoty sú podstatnou zložkou aj organizačnej
kultúry). V hodnoteniach celkovej kvality sociálnej atmosféry žiakov aj pedagógov prevláda faktor
emocionálno – sociálny (hlavne dimenzie vzťahy v skupine, potreba sociálnej začlenenosti,
priateľstvá), ako faktor činnostno – morálny (vzťah k práci, zameranosť na úspech). Ako vidíme, sú to
dimenzie, ktoré súvisia so vzťahmi v skupine, podporujú jej stabilitu a v neposlednej miere aj výkon
(Gabaľ, 2008).
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Príspevok sa venuje analýze psychologických aspektov úspešnosti, ako aj skúmaniu vzťahu medzi subjektívne
vnímanou úspešnosťou v sebarealizácii jednotlivcov so zdravotným postihnutím. V prvej časti sumarizujeme
prehľad teoretických poznatkov prepojenia zdravotného postihnutia s úspechom a sebarealizáciou, pričom
pozornosť sústreďujeme najmä na telesné postihnutie. V druhej časti príspevku ponúkame empirické poznatky
získané prostredníctvom metódy pološtrukturovaného rozhovoru, ktorý bol realizovaný u 6 adolescentov
s telesným postihnutím. Analýza skúmaného fenoménu, vnímania úspešnosti a sebarealizácie ľuďmi s telesným
postihnutím, a interpretácia dát definujú niekoľko vzájomne súvisiacich kategórií: 1) rodina, 2) vzory – tréneri,
3) aktívne trávenie voľného času, 4) škola a 5) osobnostné faktory. Závery výskumu poukazujú aj na to, že
sebarealizácia adolescenta s telesným postihnutím úzko súvisí s dosahovaním úspechov vo vybraných
činnostiach, akými sú napríklad šport či dosahovanie študijných výsledkov.
Kľúčové slová: telesné postihnutie, úspech, úspešnosť, sebarealizácia

ÚVOD
Úspech či sebarealizácia nepatria medzi pojmy, ktoré by boli často spájané práve s osobami
s postihnutím. Z pohľadu novších modelov prístupu k ľuďom s postihnutím sa však možnosti súvisiace
s dosahovaním úspechu a oblastí sebarealizácie značne pertraktujú. Človek s postihnutím môže mať vo
všeobecnosti kvalitný a úspešný život stále, a to v tom prípade, ak neuspokojivú oblasť v jeho živote
nepovažuje za dôležitú. (Nikolic et al., 2012) V našom prípade neuspokojivou životnou oblasťou je
napríklad prítomnosť zdravotného postihnutia. Naopak pocity menejcennosti a nevhodná
komunikácia zo strany osôb bez postihnutia môžu skôr pôsobiť obmedzujúco. Pocity menejcennosti
podľa Slowíka (2007) sa u jednotlivcov s postihnutím objavujú najmä vtedy, keď s nimi okolie
komunikuje ako keby telesné či zdravotné postihnutie malo automaticky znamenať i mentálny či
komunikačný handicap. Pozitívnym činiteľom sa v kontexte úspešnosti a samotnej sebarealizácie
ukazujú byť i vzťah človeka s postihnutím k spoločnosti a samotné vnímanie sociálnej inklúzie. Na
ilustráciu uvádzame zahraničnú štúdiu od autorov Nikolic et al. (2012), ktorej výsledky naznačujú, že
pri hodnotení vzťahu človeka s telesným postihnutím k spoločnosti zohrávajú kľúčovú úlohu: osobný
kontakt s druhými ľuďmi, udržiavanie vzťahov so známymi a členstvo v rôznych organizáciách
(vrátane organizácií určených na pomoc ľuďom s telesným postihnutím). Význam osobných vzťahov
a vzájomnú podporu podčiarkuje aj výskum Hallovej (2009). Autorka poukazuje na tri hlavné okruhy
sociálnej inklúzie: účasť na spoločenských aktivitách (rekreácia a voľný čas, návšteva kostola,
kultúrnych zariadení), udržiavanie vzájomných vzťahov (rodina, priatelia, okruh známych z
komunity), byť súčasťou (resp. byť akceptovaný druhými, pozitívna interakcia s ostatnými.).
Z výsledkov výskumu sa dozvedáme, že jedným z najdôležitejších aspektov sociálnej inklúzie pre
ľudí s postihnutím je práve – byť akceptovaný ako jedinečná osobnosť a nie ako „postihnutá“ osoba.
Hlavným indikátorom pre sociálnu inklúziu sú tak práve osobné vzťahy. Okrem toho dôležitú rolu
zohráva podpora zo strany členov komunity, ktorí ľuďom s postihnutím poskytujú voľnosť a slobodu,
ale aj pomáhajú pri vytváraní sociálnych sietí. Osoby s postihnutím bez kontaktu s rodinou, priateľmi
alebo širším sociálnym prostredím zažívajú sociálnu izoláciu. Opak – exklúzia je tvorená sociálnymi
bariérami, ignoráciou, diskrimináciou, šikanovaním, zneužívaním či týraním. (Hall, 2009).
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Úspech v kontexte telesného postihnutia
Sejčová (2006, 2007) delí úspešnosť do niekoľkých kategórií: všeobecnovýkonová úspešnosť
(dokázať niečo, získať či vyhrať niečo), školská úspešnosť (dostať dobrú známku, zlepšiť sa
v prospechu, dostať sa na školu), materiálna úspešnosť (mať veľa peňazí, auto, dom, chatu), úspešnosť
v sociálnych vzťahoch (mať priateľa/priateľku, mať dobré vzťahy v rodine, mať deti a pod.). Pričom je
rozdiel či bude človek zameraný na sociálnu, materiálnu úspešnosť alebo na dosahovanie dobrých
výkonov v školskom prostredí.
Groma et al. (2012) sa vo svojom výskume zamerali na úspešných ľudí s rozličnými druhmi
postihnutia (ľudia so zrakovým, sluchovým, telesným a mentálnym postihnutím) s cieľom poukázať na
faktory, ktoré podmieňujú úspešnosť. U ľudí s telesným postihnutím sa pojem úspešnosť spája
predovšetkým s prácou, silou a spokojnosťou. Úspešného človeka definujú ako spokojného s tým čo
robí, ako človeka, ktorý sa dokáže vysporiadať s ťažšími životnými situáciami, ktorý dokáže čeliť
problémom, so schopnosťou prispôsobiť sa. Úspešnosť dávajú do súvisu s vlastnosťami ako
komunikatívnosť, odvaha, kreativita, cieľavedomosť ale aj skromnosť a serióznosť. Podľa výsledkov z
vybraného výskumu sa úspech u človeka s telesným postihnutím vzťahuje na prekonávanie bariér,
osamostatnenie sa od rodiny, získanie autonómie a možnosť pracovať. Jednotlivci s telesným
postihnutím tiež spájajú vlastný úspech s vonkajšími determinantami úspechu (napr. poskytnutie
podpory a pomoci od blízkeho), ako aj vnútornými determinantami (napr. aktivizácia, schopnosť
„začať od nuly“ či odolnosť voči záťaži). Zároveň si respondenti uvedomujú pominuteľnosť či
nestálosť úspechu. V závere výskumu sa dozvedáme, že ľudia s telesným postihnutím pripisujú pojmu
úspech rovnaké črty ako intaktná populácia. Konkrétne ide o determinanty ako motivácia,
ctižiadostivosť, vytrvalosť a osobnostné charakteristiky.
Participanti s telesným postihnutím z Masarykovej pilotnej subštúdie (2010) spájali úspech nie len
s motiváciou ale aj s prekonaním handicapu, podporou zo strany okolia a s akceptáciou postihnutia.
Podľa participantov práve akceptácia postihnutia vedie k adaptívnym stratégiám, pričom v niektorých
prípadoch môže dokonca motivovať k vyšším výkonom ako pred postihnutím. Okrem spomínaných
faktorov, ktoré umožňujú ľuďom s postihnutím prekonávať obmedzenia a dosahovať úspechy bol
zaujímavý faktor – zníženia nárokov na to, čo považuje človek s postihnutím za úspech.
Pre rozšírenie a porovnanie poskytujeme dva príklady zo zahraničia. Cieľom prvej zahraničnej
kvalitatívnej štúdie s názvom – Aké sú názory adolescentov s telesným postihnutím na úspešnosť v živote
(angl. How adolescents with physical disabilities view success in life) bolo, ako adolescenti s telesným
postihnutím definujú úspech vo svojom živote a ako identifikujú prekurzory úspešnosti. Výskumnú
vzorku tvorilo 11 adolescentov s telesným postihnutím (vývojové anomálie chrbtice, miechy
a mozgová obrna). Vekové rozmedzie bolo od 18 do 21 rokov. Výsledky ukázali, že dospievajúci
s postihnutím majú v porovnaní so svojimi rovesníkmi bez postihnutia identické túžby, ciele
a ašpirácie (napr. byť šťastný, podporovaný, byť zapojený do zmysluplných aktivít a pod.). Rovnako aj
najväčšie bariéry, ktorým musia čeliť sú spoločným prvkom u adolescentov s postihnutím i bez neho.
Zo záverov možno usúdiť, že dospievajúci s telesným postihnutím vo všeobecnosti definujú úspech
ako „byť šťastný, môcť si robiť čo sa mu / jej zachce, mať prácu“. (Polgar et al., 1995)
Podobný obraz poskytla aj ďalšia zahraničná štúdia s názvom – Čo si dospievajúci s postihnutím
prajú v živote: Východiská pre poskytovanie služieb (angl. What adolescents with disabilities want in
life: Implications for service delivery), ktorej výsledky poukazujú na kritériá úspešnosti v živote
adolescenta s postihnutím. Kritériami sú šťastie, zmysel života, naplnené vzťahy, nezávislosť či byť
akceptovaný inými. Avšak na druhej strane, postihnutie predstavuje obrovské bremeno pri
dosahovaní už spomínaných cieľov. Toto bremeno sa môže vyskytovať vo forme predsudkov,
nedostatku skúseností či súčasnej ekonomickej situácie. (King, Cathers, 1996)
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Sebarealizácia v kontexte telesného postihnutia
Rôzni ľudia majú rôzne formy sebarealizovania sa. Jedno však majú spoločné - zmysel života, ktorý
predstavuje dosiahnutie nezávislosti od okolia, sebestačnosti a zanechanie odkazu pre ďalšie
generácie.
Spoluautorka článku Optimalizácia well-beingu: empirické prelínanie dvoch tradícií (angl.
Optimizing well-being: The empirical encounter of two traditions) Ryffová (2002) identifikovala šesť
dimenzií sebarealizácie: 1. seba akceptácia (schopnosť vidieť a akceptovať svoje silné i slabé stránky),
2. životný cieľ (zmysel a smerovanie), 3. osobnostný rast (nadanie i osobnostný potenciál, ktoré sa
realizujú v priebehu času), 4. pozitívne vzťahy s ostatnými, 5. ovládnutie prostredia (schopnosť
zvládať požiadavky každodenného života), 6. autonómia a sila na nasledovanie osobného
presvedčenia (Keyes, Shmotkin a Ryff, 2002).
Rôzne formy sebarealizácie kladne vplývajú na zdravie človeka s telesným postihnutím. Ako príklad
uvádzame štúdiu od autorov Ryff, Singer, a Love s názvom – Pozitívny vplyv na zdravie: prepojenie wellbeingu s biológiou (angl. Positive health: Connecting well-being with biology, 2004). Spomínaní autori
sa zaoberali myšlienkou ako dve formy subjektívnej pohody (well-beingu), šťastie a sebarealizácia,
vplývajú na fyzické zdravie. Podľa ich názoru, práve sebarealizácia vedie k väčším zdravotným
benefitom než šťastie, pretože sebarealizácia vyzýva k väčšej aktivite a snahe bojovať
v existenciálnych – životných výzvach. Navyše sebarealizácia v porovnaní so šťastím okamžite
podporuje funkciu tela a to má za následok to, že podporuje i lepší fyzický stav jedinca.
METÓDA
Výskumu sa zúčastnilo 6 participantov s telesným postihnutím. Kritériom výberu bola prítomnosť
telesného postihnutia a adolescentný vek. Za nepovinnú, ale zato prospešnú pre výskum sme
považovali požiadavku na úspešnosť v rôznych oblastiach života (štúdium, šport, literárna tvorba).
Vek participantov (3 chlapci a 3 dievčatá) bol v rozmedzí od 16 do 22 rokov. Každý participant spĺňal
nami stanovené dve kritériá: vek a telesné postihnutie. Priemerný vek vzorky bol 19,16 rokov.
(priemerný vek chlapcov bol 23,33 rokov a priemerný vek dievčat bol 17 rokov) – teda šlo
o adolescentov s telesným postihnutím. Druh a stupeň postihnutia u participantov bol nasledovný: 1
participant so skoliózou a 5 participanti s DMO (1 s diparézou a 4 s kvadruparézou). Okrem toho,
spoločným prvkom participantov bolo štúdium na Spojenej škole Mokrohájska 3 v Bratislave (3 z nich
študovali na gymnáziu, 2 na obchodnej akadémii a 1 na pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu, odbor
sociálno-právna činnosť). Berieme do úvahy predĺženú školskú dochádzku z dôvodu prítomnosti
telesného postihnutia.
Na skúmanie psychologických aspektov úspešnosti a analýzu vzťahu úspechu medzi subjektívne
vnímanou úspešnosťou v sebarealizácii sme použili pološtruktúrovaný rozhovor.
Námet otázok sme čerpali zo scenára rozhovoru, ktorý bol použitý v štúdii od Gromu et al. (2012) a
upravili ho vzhľadom k cieľu práce. Tematické okruhy rozhovoru zachytávali niekoľko rovín: 1.
osobná história človeka s postihnutím, 2. všeobecná rovina úspechu, 3. individuálna rovina úspechu
a 4. rovina sebarealizácie.
VÝSLEDKY
Získané kvalitatívne dáta boli spracované prostredníctvom fenomenologickej interpretácie, ktorá sa
zameriava na osobnú skúsenosť a pohľad samotných ľudí s postihnutím, ktorý vo svojich prácach
vyzdvihuje napríklad aj Edgerton (1967, 1984, citovaný podľa Jahodu a Markovej, 2004).
Analýza dát, nájdené súvislosti a interpretácie definovali nasledovné vzájomne súvisiace kategórie:
1. rodina, 2. vzory – tréneri, 3 aktívne trávenie voľného času, 4. škola a 5. osobnostné faktory. V rámci
prvej kategórie považujeme za hlavný prvok – obetu matky dieťaťa s telesným postihnutím, jej silu,
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citovú oporu a motiváciu. Druhým oporným bodom participantov s postihnutím sa stal súrodenec.
Druhú kategóriu spájame najmä s autoritou trénera a jeho vplyvom na svojho zverenca po fyzickej a
psychickej stránke. Fyzicky je to prejavené vo forme cvičení počas tréningov. Po psychickej stránke je
to najmä vo forme motivácie a podpory. Participanti inklinujú k osobám resp. vzorom, ktorí sú
prosociálne založení vzhľadom k prítomnosti ich telesného postihnutia. Úspešnosť svojich vzorov si
možno spájajú s potrebou „rozdávať“ aj iným. V poradí tretia kategória sa najviac opierala o činnosť
sebarealizácie participantov. Sebarealizácia v športe sa ukázala ako kľúčové prepojenie s okolitým
svetom v podobe túžby po sebanaplnení. Šport upevňuje fyzické i psychické zdravie adolescenta s
postihnutím. Zlepšovanie sa v športovej činnosti, podávanie lepších výkonov na súťažiach zvyšuje
sebavedomie a sebadôveru vo vlastné zdokonaľovanie sa. Prostredníctvom úspechu v športe
nepociťujú bezmocnosť. V tretej a štvrtej kategórii sa nachádza významné prepojenie v podobe štúdia
na Spojenej škole Mokrohájska 3 v Bratislave, ktoré okrem vzdelania prináša príležitosť zapojiť sa do
športovej činnosti určenej pre študentov s telesným postihnutím. V poradí piata a zároveň posledná
kategória rozdelila participantov do dvoch skupín – mladšie dievčatá a starší chlapci. Mladšie dievčatá
vnímali pojem úspech najmä vo všeobecnej rovine a to z hľadiska výhry, dosiahnutia vyšších cieľov či
ambícií. Zato názory starších chlapcov sa vo väčšej miere opierali o postihnutie. Z toho sme usúdili, že
prítomnosť telesného postihnutia bola pripisovaná k osobnosti samotnými staršími chlapcami pod
vplyvom vyššieho veku a nazbieraných životných skúseností.
V ďalšej časti ponúkame odpovede na výskumné otázky spolu s porovnaním výsledkov z nášho
výskumu s výsledkami štúdií, na ktoré sme sa odvolávali už v úvodnej časti príspevku.
1. Aké kategórie úspechu dominovali u participantov s telesným postihnutím?
Všeobecnovýkonová úspešnosť (dokázať niečo, získať či vyhrať niečo) ako ju zadefinovala Sejčová
(2006, 2007) sa dominantne vyskytovala vo výpovediach všetkých participantov. Inými slovami ide o
osobný úspech, ktorého cieľom je spokojnosť s vlastným životom. Po nej vo výpovediach nasledovala
úspešnosť v sociálnych vzťahoch a školská úspešnosť. Úspešnosť po materiálnej stránke a verejný
úspech (dosiahnutie bohatstva alebo postavenia) sa vo výpovediach participantov nevyskytovali
vôbec.
Pre porovnanie vyberáme výsledky z Masarykovej pilotnej subštúdie s názvom – Reprezentácie
úspechu a postihnutia: fókusové skupiny (2010), v ktorej probandi popisovali úspech v troch
úrovniach. Individuálna úroveň, ktorá hovorí o napĺňaní vlastných cieľov, sa spája so
všeobecnovýkonovou úspešnosťou resp. osobným úspechom u participantov z nášho výskumu.
Mikrosociálna úroveň, ktorá zahŕňa úspech, ako absolvovanie školy, výhra v súťaži, založenie si
rodiny, kariérne úspechy či vyšší finančný zisk sa zlučuje s úspešnosťou v sociálnych vzťahoch a
školskej úspešnosti v našom výskume, ale len do istej miery. Úspech v oblasti rodiny, školy a výhry
v súťaži (najmä v športovej súťaži) z mikrosociálnej úrovne sa stotožňuje s výsledkami nášho
výskumu. Odlišnosť sa objavuje v kariérnych úspechoch a vyššom finančnom zisku, pretože tieto dva
prvky úspechu sa v našom výskume nevyskytli vôbec. Posledná Makrosociálna úroveň z Masarykovej
pilotnej subštúdie sa spája so situáciou, kedy spoločnosť vie, že daný človek je v niečom úspešný (napr.
úspešný spevák, herec, spisovateľ a pod.) K prepojeniu s našim výskumom dochádza vtedy, keď si
participanti za úspešných ľudí spoločnosti vybrali najmä známych športovcov.
2. Ktoré determinanty úspechu považovali participanti s telesným postihnutím za dôležité?
Trpezlivosť, pedantnosť, cieľavedomosť a snaha niečo dosiahnuť boli kľúčovými determinantmi,
ktoré určovali úspešnosť u participantov s telesným postihnutím. Navyše participanti pomenovali
pomoc od rodiny, priateľov (pozn. sociálna podpora), ako aj štúdium na škole. Avšak mladšie dievčatá
častejšie prirovnávali úspech k „výhre“, čo je pravdepodobne spôsobené nízkym vekom a nedostatkom
životných skúseností. Starší chlapci si viac uvedomovali prítomnosť svojho telesného postihnutia a ich
názory na pojem úspešnosť boli racionálnejšie. Osobná úspešnosť chlapcov vychádzala z odvahy,
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nebojácnosti, nezlomnosti a úsilia ako aj z nadobudnutého sebavedomia vďaka činnosti sebarealizácie.
Okrem toho, starší chlapci medzi faktory, ktoré podmieňujú úspešnosť, zaradili životné príležitosti ako
aj vedenie inými.
V závere štúdie od Andreánskej et al. – Úspech, úspešný človek, človek s postihnutím – analýza
sémantických diferencií (2012) sa analyzovalo, čo považovali probandi s postihnutím za determinanty
úspechu. Na prvých miestach tejto štúdie sa objavila cieľavedomosť a sebadôvera, ktoré sa vyskytli na
poprednom mieste aj v našom výskume. Rovnako ako sa participanti z nášho výskumu rozdelili do
dvoch skupín kvôli odlišnosti názorov, tak sa pohľad chlapcov čiastočne líšil od pohľadu dievčat aj
v štúdii od Andreánskej. Chlapci zo štúdie od Andreánskej na ďalších miestach umiestnili schopnosť
kooperácie, komunikatívnosť a motiváciu za determinanty úspechu, kým dievčatá komunikatívnosť,
kreativitu a organizačné schopnosti. Zaujímavým výsledkom bola vychytralosť, ale aj nerešpektovanie
pravidiel či humor pridelený zo strany chlapcov. Starší chlapci z nášho výskumu spájali úspech s
odvahou, nebojácnosťou, nezlomnosťou a úsilím. Mladšie dievčatá prirovnávali úspech najmä k
„výhre“. Tu vidíme značný rozdiel vo výsledkoch nášho výskumu a štúdie od Andreánskej.
3. Aké formy sebarealizovania sa vyskytujú u participantov s postihnutím?
Sebarealizovanie sa u participantov s postihnutím sa paradoxne spájalo najmä s aktívnym trávením
voľného času. Vo väčšine prípadov šlo o rôzne druhy športu, určené pre ľudí s telesným postihnutím
(šerm, plávanie, karate, boccia a sledge hokej). Piati participanti sa venovali športu a len jedna z nich
sa venovala vo väčšej miere literatúre (čítanie kníh a recitácia). Hlavným cieľom športovej aktivity
u participantov nebolo vyhrať. V prvom rade šport je kolektívna záležitosť, ktorá posilňuje telo, ducha
a napomáha nadobúdať sociálne skúsenosti s inými športovcami.
4. Je participantova činnosť sebarealizácie priamo spätá s jeho úspešnosťou v danej oblasti?
U participantov s postihnutím sa prejavila pravdepodobnosť uberať sa k aktivitám a činnostiam,
u ktorých je väčšia pravdepodobnosť, že napriek postihnutiu budú úspešní alebo kde už mali možnosť
dosiahnuť úspech. Zlepšovanie sa v športovej činnosti, teda v prvotnej forme sebarealizácie, pôsobí
pozitívne na rast sebavedomia a sebadôvery u participanta. Okrem toho, úspech v športe má veľkú
váhu už len z toho dôvodu, že participanti s postihnutím majú znížené pole pôsobnosti v danom
odvetví. Druhou formou sebarealizácie je vzdelávanie sa. Úspešnosť v škole participanti spájajú s
dobrými výsledkami či známkami na vysvedčení. Navyše Spojená škola Mokrohájska 3 v Bratislave
nepredstavuje primárne len vzdelanie a prípravu na budúce povolanie, ale ponúka príležitosť zapojiť
sa do športovej činnosti určenej pre študentov s telesným postihnutím. Z uvedeného vyplýva, že
participantova činnosť sebarealizácie súvisí s jeho úspešnosťou v nej, čo je zároveň aj odpoveď na
poslednú výskumnú otázku.
ZÁVER
Rôzne štúdie slovenských i zahraničných autorov naznačujú, že vymedzenie pojmu úspech nie je
vôbec jednoznačné. Domnievame sa, že danú skutočnosť spôsobuje aj veľká rôznorodosť pohľadu na
uvedený koncept. Výsledky vyššie prezentovaného výskumu taktiež dokazujú rozdielnosť vnímania
úspechu adolescentmi s telesným postihnutím, ktoré sú zapríčinené aj rôznymi formami
sebarealizovania sa.
Výskumné závery smerujú aj k niekoľkým praktickým odporúčaniam pre laickú a odbornú
verejnosť, čo v praxi znamená - orientovať sa na dostatočné poskytovanie rôznych foriem
sebarealizácie pre ľudí s postihnutím, aby sa aj naďalej rozrastali možnosti športového vyžitia pre ľudí
s rôznym druhom postihnutia, ktorému bola najviac upriamená aj naša pozornosť. Ďalším odkazom je,
aby voľnočasové aktivity mali čo „najinkluzívnejší“ charakter, pretože sa v nich ľudia s postihnutím
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cítia veľmi dobre. To dokazujú aj nami analyzované kvalitatívne dáta, že vďaka voľnočasovým
aktivitám participanti zabúdajú na svoj handicap. Okrem toho, že voľnočasové aktivity môžu
poskytovať rôzne formy sebarealizácie pre ľudí s postihnutím, slúžia ako prvotný štart na ceste za
dosahovaním aj nemalých úspechov.
Pri spracúvaní dát sa objavila oblasť, a to vplyv pohlavia a veku na vnímanie subjektívnej
úspešnosti v sebarealizácii osôb s postihnutím, ktorá by ešte mohla byť prínosom v sfére ponímania
úspešnosti u ľudí s postihnutím a zaslúžilo by si v budúcnosti ešte ďalšie psychologické skúmanie.
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ŠPECIFICKÉ ASPEKTY VČASNEJ SOCIÁLNEJ INTEGRÁCIE DETÍ SO
SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM V MATERSKEJ ŠKOLE
Ľubica Kročanová
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, e-mail: krocanova@vudpap.sk
V príspevku sa zaoberáme analýzou sociálno-psychologických aspektov včasnej integrácie detí so sluchovým
postihnutím v bežnom type materskej školy s dôrazom na skúmanie ich sociálnych zručností, vzájomných
rovesníckych interakcií a úrovne sociálneho začlenenia v bežnej vrstovníckej skupine. Doterajšie výskumné
zistenia naznačujú problémy v oblasti rozvíjania komunikačných a sociálnych kompetencií a sociálnych väzieb
týchto detí v intaktnom prostredí.
Kľúčové slová: raný vek, sociálna integrácia, dieťa so sluchovým postihnutím

ÚVOD
Problematika sociálnej integrácie postihnutých detí medzi bežnú rovesnícku populáciu sa
prezentuje už dlhodobejšie ako stále aktuálna a podnetná výskumná téma. Problém integrácie je
pomerne podrobne rozpracovaný pre obdobie školského veku. Neplatí to ale o včasnej integrácii,
ktorej nie je v našich podmienkach venovaná zodpovedajúca pozornosť odborníkov. Zahraničné
prointegračné štúdie (Malloy, Mc Murray 1996, Wolfberg 1999, a i.) však jednoznačne podporujú
včasné individuálne začleňovanie detí s postihnutím medzi intaktnú detskú populáciu a prinášajú
zdôvodnenie pozitívnych postojov k nemu aj týmito tézami :
 V predškolskom veku každé dieťa prežíva jedno zo sociálne najvýznamnejších vývinových
období, chce sa intenzívne zapájať do vrstovníckeho prostredia a utvárať si sociálne kontakty
s deťmi aj s dospelými. Očakáva v nich sebapresadenie a akceptáciu u rovesníkov.
 Mladšie intaktné deti bezprostrednejšie akceptujú postihnutie v porovnaní so zdravým
dieťaťom staršieho veku.
 Menšie postihnuté dieťa
sa medzi zdravými vrstovníkmi správa prirodzenejšie
a spontánnejšie, aj sa medzi nimi ľahšie presadí, atď.
 Dieťa postihnuté stratou sluchu okrem toho, že si osvojuje v predškolskom veku elementárne
zručností a návyky rovnako ako zdravé deti, má možnosť rozvíjať komunikačné zručnosti
a svoje prvé rečové kompetencie, čo je aj hlavným zmyslom jeho prítomnosti v MŠ bežného
typu. Spoznáva bežné rečové vzory a pokúša sa o ich imitáciu, rozširuje si aktívnu a pasívnu
slovnú zásobu, učí sa rečovým stereotypom a ich praktickému používaniu, získava každodennú
skúsenosť s bežnou hovorenou rečou, učí sa jej porozumieť, a tiež dorozumieť sa so svojím
okolím.
 Zlepšovanie verbálnych schopností úzko súvisí s napredovaním v kognitívnej oblasti a prejaví
sa pozitívne aj na poznávacích záujmoch dieťaťa.
 Medzi zdravými rovesníkmi má sluchovo postihnuté dieťa príležitosť vstupovať do interakcií
a vytvárať si sociálne väzby a vzťahy s nimi. Učí sa orientovať v detskej skupine a podieľať sa
na jej činnosti ( na spoločných hrách alebo iných činnostiach vyžadujúcich kooperatívnosť).
Práve spôsobilosť postihnutého dieťaťa k interakciám so zdravou detskou populáciou sa
ukazuje mierou úspešnosti sociálnej integrácie.
 Rodičia dieťaťa postihnutého stratou sluchu oceňujú možnosť prichádzať do materskej školy,
ktorá je v blízkosti, resp. v mieste ich bydliska. Nemusia sa vyrovnávať s jeho odlúčením od
rodiny a s príp. pobytom internátneho typu v špeciálnopedagogickom zariadení. Blízkosť
rodiny je vždy neoceniteľná pre emocionálny vývin a jej podnetnosť zase pre rozvoj intelektu
a reči každého dieťaťa. Obzvlášť deťom so sluchovým postihnutím by mali rodičia podnety
iniciatívne sprostredkúvať, lebo na rozdiel od zdravých si ich menej aktívne vyhľadávajú.
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Domáce prostredie poskytuje aj potrebnú podporu v integrácii a výrazne ovplyvňuje
pripravenosť a motiváciu dieťaťa k tomuto procesu (Kročanová, 2004).
 Včasnú integráciu považujú odborníci tiež za primárnu podmienku spoločného vzdelávania
detí znevýhodnených hendikepom a bežnej populácie.
Základnou podmienkou pre integráciu v ranom veku je včasná profesionálna starostlivosť o dieťa
s postihnutím a odborná pomoc pre jeho rodičov. Na počiatku je nevyhnutná psychologická
diagnostika osobnosti a intelektu dieťaťa, posúdenie vhodnosti integrácie, príp. zváženie prekážok
negatívne intervenujúcich do jeho existencie v integrovanom prostredí. Nasleduje psychologické
poradenstvo pre rodičov postihnutého dieťaťa, ako aj (v prípade ich záujmu) pre rodičov intaktných
detí, ktoré sa nachádzajú v triede s hendikepovaným dieťaťom.
Je zrejmé, že integrácia prináša so sebou fyzickú aj psychickú záťaž, s ktorou sa musí dieťa
postupne vyrovnávať. Úspešnosť jeho zaradenia medzi deti bez komunikačnej bariéry, ktoré sú
verbálne pohotovejšie, lepšie sa sociálne orientujú a sú obvykle aj výkonnostne úspešnejšie úzko
súvisí aj s týmito osobnostnými faktormi :
 schopnosť adjustácie na intaktné rovesnícke prostredie
 osobnostné predpoklady k zvládaniu záťaže
 minimálne priemerná úroveň intelektových schopností
 dobrá integrácia psychických funkcií (pamäť, pozornosť)
 vyvinutá jemná motorika (indikátor používania hovorenej reči)
 aspoň čiastočná komunikačná a sociálna kompetentnosť
 motivácia ( u malých nepočujúcich detí skôr rodičovská túžba vidieť svoje dieťa medzi bežne
sa vyvíjajúcou detskou populáciou)
 podpora, akceptácia a spolupráca z rodinného prostredia
 súhlasné postoje z najbližšieho intaktného okolia (počujúci rodičia, zdraví rovesníci a ich
rodičia, integrujúce predškolské zariadenie, a i.)
Kvalitu integračného procesu ovplyvňujú :
1. objektívne faktory
 úroveň pripravenosti prostredia, v ktorom začleňovanie prebieha,
 podporný špeciálno-pedagogický servis pre integrované dieťa,
 spoločenské postoje bežnej society voči postihnutiu a jeho nositeľovi,
2. subjektívne faktory
 typ a stupeň postihnutia dieťaťa,
 vek dieťaťa v čase definitívneho potvrdenia hendikepu,
 vek dieťaťa, v ktorom sa s ním začalo odborne pracovať,
 personálne problémy integrácie – pedagogické a osobnostné kvality učiteliek, ich
postoje k integrovanej forme výchovy a vzdelávania.
VÝSKUMNÝ PROBLÉM
Sústredili sme sa na niektoré sociálno-psychologické, komunikačné a kognitívne aspekty vývinu
detí so sluchovým postihnutím individuálne integrovaných v bežných materských školách. Pozorovali
sme proces sociálnej akceptácie týchto detí počas vzájomných interakčných výmen s bežne sa
vyvíjajúcimi rovesníkmi v každodenných hrových aj iných kooperatívnych situáciách, v ktorých deti
vstupovali do sociálneho kontaktu s počujúcimi a vytvárali si vlastnú pozíciu a status v detskom
kolektíve.
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POUŽITÉ METÓDY SKÚMANIA A SKÚMANÁ VZORKA
Pre naše výskumné potreby sme použili metódu priameho pozorovania a zaznamenávania jednotiek
sociálnej interakcie do záznamových hárkov. Pre tieto účely sme si individuálne zhotovili Pozorovaciu
schému na snímanie vzájomných interakčných výmen medzi integrovaným dieťaťom a ostatnými
počujúcimi deťmi, resp. na jeho interakcie s učiteľkou. Pozorovali sme integrované dieťa počas
organizovaného zamestnania s aktívnou prítomnosťou učiteľky a v priebehu voľnej hry bez priamej
účasti učiteľky, v oboch situáciách po 15 min. Výskumnú vzorku tvorilo 15 individuálne integrovaných
detí s prelingválnym sluchovým postihnutím na úrovni ľahkej (26-40 dB), strednej (41 – 55 dB)
a stredne ťažkej (56 – 70 dB) nedoslýchavosti (podľa klasifikácie WHO), ktoré komunikovali výlučne
orálnym spôsobom. Boli vo veku od 5 do 7 rokov z ôsmych bežných MŠ Bratislavského, Trnavského
a Nitrianskeho kraja. Ani jedno dieťa nemalo aplikovaný kochleárny implantát. Všetky však používali
obojstranne načúvací aparát. Relevantné diagnostické údaje o integrovaných deťoch sme získavali
z rodinných a osobných anamnéz, resp. z rozhovorov s rodičmi dieťaťa. Na zmapovanie kognitívnych
schopností pozorovaných detí sme administrovali inteligenčný test WISC-III. Do nášho sledovania boli
zapojené tiež učiteľky materských škôl (okrem individuálnych štruktúrovaných rozhovorov, v ktorých
vyjadrovali svoje názory na integráciu) aj hodnotením správania integrovaných detí pomocou
štandardnej dotazníkovej metodiky. U rodičov bol aplikovaný ešte dotazník na posúdenie a zhodnotenie
sociálnej začlenenosti ich sluchovo postihnutého dieťaťa do počujúceho prostredia.
VÝSLEDKOVÁ ČASŤ
V tejto časti sa pokúsime zhrnúť výsledky posudzovania sociálno-psychologických, kognitívnych
a vývinových aspektov včasnej integrácie detí s ľahkým, stredným a stredne ťažkým stupňom
nedoslýchavosti. Na základe našich zistení a praktických skúseností s včasnou integráciou hodnotíme
ich sociálne zručnosti, osobný status a pozíciu počas spoločných činností s počujúcimi vrstovníkmi
nasledovne :
SOCIÁLNE INTERAKCIE
Sluchovo postihnuté dieťa :
 nevystupovalo v pozícii iniciátora interakcií s počujúcimi,
 slabo sa zapájalo do navodených interakčných situácií,
 v už prebiehajúcich interakciách pôsobilo pasívnejšie ako intaktné deti,
 prejavila sa nízka responzívnosť na podnety ostatných detí,
 k interakciám si volilo skôr dospelé osoby (učiteľka, špeciálny pedagóg), ktoré s ním
každodenne pracovali v individuálnych činnostiach (u nich malo pocit ochrany, bezpečia
a v prípade potreby sa na nich obracalo).
SOCIÁLNE VZŤAHY A VAZBY
 Pre sluchovo postihnuté dieťa bola typická fixácia na jedného stáleho zdravého kamaráta,
iniciatívne ho vyhľadávalo a trávilo s ním väčšinu času,
 do kamarátskeho vzťahu si vyberalo tiež rovnako postihnuté dieťa, ak sa v skupine
nachádzalo,
 zdravé deti svojich sluchovo postihnutých rovesníkov obvykle ignorovali a spontánne si ich
nevolili za partnerov pri hre.
SOCIÁLNE AKTIVITY
 Participácia na nich bola u dieťaťa s postihnutím sluchu limitovaná sluchovo-verbálnym
hendikepom a problémami v komunikácii,
 integrované deti sa ťažšie zapájali do už rozbehnutých aktivít,
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menej inklinovali k skupinovým činnostiam,
prináležala im skôr pozícia „pozorovateľa“ ako „aktéra“.

HROVÉ AKTIVITY
 U integrovaného dieťaťa prevládal záujem o individuálnu hru, hru osamote a paralelný typ hry
pred kooperatívnym,
 presadzovalo si vlastný spôsob hrania, odmietalo prispôsobenie sa v hre
 nebolo ochotné spolupracovať s ostatnými deťmi hrajúcimi sa v skupinkách, čo evidentne
bránilo rozvíjaniu interakcií medzi nimi.
SOCIÁLNA AKCEPTÁCIA
 Zo strany počujúcich bolo integrované sluchovo postihnuté dieťa akceptované len čiastočne,
 ocitalo sa často na okraji záujmu ostatných detí v skupine,
 nebolo prijímané ako rovnocenný partner v hrových či iných sociálnych aktivitách .
SOCIÁLNY STATUS
 V rámci rovesníckej skupiny charakterizujeme status detí so stratou sluchu ako : „nie celkom
odmietané, nie celkom vyhľadávané či obľúbené, skôr tolerované“.
KOMUNIKAČNÉ AKTIVITY
 Pre sluchový hendikep integrované deti očakávane zaostávali vo verbálnom prejave,
 mali zriedkavú a neefektívnu rečovú produkciu, ktorá negatívne poznačila všetky ich sociálne
aktivity a vzájomné interakcie so zdravými deťmi,
 komunikačné ťažkosti „brzdili“ ich prirodzené pôsobenie v sociálnych situáciách, neprinášali
im náležitý zisk a obmedzené bolo pribúdanie sociálnych zručností.
KOGNITÍVNE CHARAKTERISTIKY
Na základe individuálnych vyšetrení kognitívnych schopností pozorovaných sluchovo postihnutých
detí (podľa WISC-III) sme podľa očakávania zaznamenali lepšie neverbálne charakteristiky
v porovnaní s verbálnou zložkou intelektu. Integrované deti boli úspešné v úlohách, ktoré si vyžadovali
dobrú zrakovú percepciu, vizuálno-motorickú koordináciu, priestorovú predstavivosť, praktický
úsudok, postreh a manuálnu zručnosť. Pri verbálnych úlohách registrujeme prioritné problémy
v chápaní pojmov a logických súvislostí medzi nimi, v kategorizácii a zovšeobecňovaní, v schopnosti
abstrakcie a myšlienkovej pružnosti. Slabšia krátkodobá pamäťová vštiepivosť súvisela s čiastočne
zníženou koncentráciou pozornosti, ktorá v tomto veku prirodzene osciluje podľa zaujatia činnosťou
aj vzhľadom na aktuálny stupeň únavy. Sústredenosť pri činnosti bola ľahšie rozptýliteľná podnetmi
z okolia. Prejavený nedostatok sociálnej skúsenosti považujeme za tolerovateľný vzhľadom k veku
detí.
VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU MEDZI RODIČMI
Dotazníkový prieskum medzi rodičmi sluchovo postihnutých detí (Dotazník vnímania predškolskej
integrácie rodičmi, Kročanová 2001) nám potvrdil ich silnú zainteresovanosť na integrácii svojho
dieťaťa do počujúceho prostredia, ktorú sme predpokladali. Rodičia „chcú vidieť svoje dieťa ako
počujúce“ za každú cenu. Podľa odpovedí hodnotíme, že ho považujú za primerane akceptované medzi
intaktnými a jeho špecifické potreby pokladajú za dostatočne zohľadňované. Sú zjavne uspokojení
tým, že dieťa majú tam, kde ho chceli mať a neuvádzajú námietky či pripomienky k tomu, čo by chceli
v rámci integrácie zlepšiť alebo zmeniť. Očakávajú, že praktická skúsenosť s integráciou poskytne ich
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dieťaťu dostatok kompetencií, aby mohlo adekvátne existovať v počujúcej spoločnosti. Okrem toho
oceňujú, že majú dieťa v domácom prostredí rodiny. Perspektívu ďalšieho vzdelávania svojich detí
vidia skôr v bežných typoch škôl. Zaškolenie v prostredí špeciálnej školy sú ochotní akceptovať len
v nevyhnutnom prípade.
VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU MEDZI UČITEĽKAMI MŠ
Z názorov učiteliek materských škôl vyplýva, že integráciu v predškolských zariadeniach považujú
za prínosnú pre každé postihnuté dieťa (okrem viacnásobne hendikepovaných). Jej úspešnosť však
podmieňujú odbornou starostlivosťou o dieťa formou pravidelnej špeciálno-pedagogickej
intervencie, individuálnym prístupom k dieťaťu, ale aj pripravenosťou prostredia, do ktorého dieťa
prichádza. Pozitíva nachádzajú v tom, že postihnuté dieťa získava sociálnu skúsenosť s deťmi z bežnej
populácie, učí sa s nimi komunikovať, snaží sa medzi nich začleniť, pričom je motivované vyrovnávať
sa aj s vlastným hendikepom. Učiteľky oceňujú tiež jeho vplyv na zdravých predškolákov, ktorým
podľa nich prospieva, že sa učia rešpektovať odlišnosti, tolerovať „iné“ deti, pochopiť ich, aj im
pomôcť, vďaka čomu sa objavujú prosociálne prvky v ich správaní. Vyjadrili tiež pochybnosti k
vlastnej kompetentnosti zvládnuť pedagogické aktivity v prostredí, kde je integrované dieťa
s postihnutím. Postoje samotných učiteliek k práci s takouto detskou skupinou boli často rozpačité
a neisté. Môžeme ich vyjadriť slovami „áno, ale ....“.Učiteľky bez špeciálno-pedagogického vzdelania nie
sú obvykle vôbec poučené pre prácu s dieťaťom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť. Musia si vystačiť
s vlastnou iniciatívou pri získavaní potrebných informácií.Za túto aktivitu však nie sú finančne, ani
inak zvýhodňované. Je dokázané (Špotáková, Tomčániová, 2000), že pozitívne, a súčasne aj
realistickejšie postoje k integrácii majú práve tie učiteľky, ktoré sa na nej už aktívne zúčastnili.
ZÁVER
Výsledky z pozorovania úrovne sociálnej integrácie predškolákov so sluchovým postihnutím
hodnotíme nasledovne. Skúmaný prínos sociálnej integrácie detí so sluchovým postihnutím medzi
bežnú rovesnícku populáciu vo vývinovo senzitívnom období pred zaškolením hodnotíme podľa
výsledkov pozorovania individuálneho začleňovania týchto detí ako čiastočne uspokojivý. U
niektorých z nich sme identifikovali nedostatočne rozvinuté sociálne spôsobilosti, a z toho vyplývajúce
problémy v akceptácii a začleňovaní sa do vrstovníckej skupiny zdravých detí. Vo väčšine prípadov
však naše zistenia poukázali na to, že práve v materskej škole prebieha integrácia veľmi prirodzeným
spôsobom v porovnaní s integráciou v školskom veku. Stretávame sa tu s väčšou toleranciou voči
dieťaťu so sluchovým znevýhodnením zo strany počujúcich detí zapájaním do hier a spoločných
aktivít v priateľskej a akceptujúcej atmosfére. Počas hier sa počujúce deti správali k svojim sluchovo
postihnutým rovesníkom ohľaduplne a nevylučovali ich zo spoločných aktivít, aj keď vnímali ich
osobitosti a určité obmedzenia negatívne intervenujúce do vzájomných interakcií. Ak pracuje s takouto
skupinou detí empatická a citlivo usmerňujúca učiteľka, sú vytvorené vhodné podmienky na to, aby sa
kvalita včasnej integrácie ešte zlepšovala.
V ďalšej etape našej výskumnej práce sme sa zamerali na stimuláciu úrovne sociálnych zručností,
zlepšovanie osobných kompetencií, ale aj skvalitňovanie interakcií a celkovej sociálnej začlenenosti
detí odlišujúcich sa od svojich rovesníkov stratou sluchu prostredníctvom intervenčného zážitkového
programu vychádzajúceho z hrových a kooperatívnych foriem činnosti, o ktorom sme už podrobnejšie
informovali (Kročanová, 2009).
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Na vzdelávaní detí a mladých ľudí a ich školskom úspechu sa podieľajú i organizácie, ktoré nepatria do systému
formálneho vzdelávania. Ide o vzdelávanie prebiehajúce popri hlavných prúdoch vzdelávania a odbornej
prípravy v rámci aktivít občianskych združení a mimovládnych organizácií. Tieto sú dôležitou platformou pre
motiváciu školopovinných detí k štúdiu nielen na základnej škole ale i k ďalšiemu štúdiu v rámci vyššieho
sekundárneho vzdelávania. Odovzdávanie ich dobrej praxe by mohlo byť cestou prepojenia formálneho
a neformálneho vzdelávacieho systému a príležitosťou ako sa spoločne podieľať na vzdelávaní detí a podporiť
rozvoj kľúčových životných kompetencií zabraňujúcich vylúčeniu zo spoločnosti. Cieľom príspevku je predstaviť
správu z prieskumu venujúcu sa problematike vzdelávania detí pochádzajúcich zo sociálne znevýhodňujúceho
prostredia, ktorá slúži ako advokačný nástroj pri presadzovaní záujmov detí v kontakte s učiteľmi a inými
inštitúciami formálneho vzdelávania. Správa mapuje vnímanie vzdelávacích aktivít deťmi a mladými ľuďmi
navštevujúcimi Komunitné centrum Kopčany, ktoré pracuje na nízkoprahových princípoch.
Kľúčové slová: neformálne vzdelávanie, formálne vzdelávanie, deti pochádzajúce zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia

1 ÚVOD
Vzdelávanie a školská úspešnosť detí a dospievajúcich je ovplyvnená nielen školou, ale i rodinou,
komunitou či inými osobami alebo organizáciami podieľajúcimi sa na vzdelávacích procesoch.
V odbornej literatúre sa stretávame zväčša s troma typmi a charakteristikami vzdelávania. Prvým je
vzdelávanie formálne, ktoré sa deje vo vzdelávacích inštitúciách, akými sú napríklad rôzne typy škôl.
Ďalším je neformálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje popri formálnom vzdelávaní, najčastejšie
v rámci aktivít občianskych združení a svojim spôsobom tento systém vzdelávania dopĺňa. Ide
napríklad o rôzne typy krúžkov, individuálne hodiny doučovania a pod. Posledným je informálne
vzdelávanie alebo tiež neinštitucionálne vzdelávanie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou nášho bežného
života, pretože sa deje najmä v rodine či kontakte s rovesníkmi. I keď možno tieto tri typy jasne
navzájom odlíšiť na základe kritérií, akými sú napríklad priestor, organizácia a výstupy vzdelávacích
procesov či miera dobrovoľnosti, s akou do nich jedinec vstupuje, často sa navzájom prelínajú. Vo
formálnom vzdelávaní sa stretávame s istými prvkami neformálnosti a naopak. Formálnosť
a neformálnosť tak možno považovať najmä za vlastnosti, ktoré sú prítomné vo všetkých okolnostiach
učenia a vzdelávania detí, dospievajúcich i dospelých.
V súčasnosti sú prioritnými témami v oblasti vzdelávania otázky identifikácie formálnosti
a neformálnosti v jednotlivých typoch vzdelávania, vysvetlenie ich vzťahov či odhalenie efektov na
učiteľov, vzdelávané osoby a prostredie, v ktorom sa učenie odohráva (Colley, Hodkinson, Malcom,
2003). Veľká pozornosť je na Slovensku v tejto súvislosti venovaná predovšetkým vzdelávaniu
skupiny detí a dospievajúcich označovanej ako deti/žiaci pochádzajúci zo sociálne znevýhodňujúceho
prostredia. Pod toto označenie, ktoré presne vymedzuje Štátny vzdelávací program (2011), spadajú
najmä rómske deti, i keď tu svoje zastúpenie majú i deti majority. O ich nedostatočných výsledkoch,
ťažkostiach, s ktorými sa v rámci formálneho vzdelávacieho systému potýkajú či o celkovom nastavení
nášho školského systému, ktorý okrem iného patrí medzi najmenej spravodlivé školské systémy
spomedzi krajín OECD (PISA, 2007), existuje dostatok štúdií (viď napr. Rafael, 2011; Gallová
Kriglerová, 2009; Huttová, Gyárfášová, Sekulová, 2012 a i.). Menej prác sa však venuje ich
neformálnemu či informálnemu vzdelávaniu (napr. Štofej, 2011; Bittnerová, 2009; NIDPM, 2010)
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a odhaľovaniu charakteristík, ktoré by mohli napomôcť pri riešení otázok vzdelávania týchto detí.
Doterajšie snahy totiž vychádzajú v prvom rade zo stanovísk školskej politiky, pričom absentuje
pohľad pracovníkov či pracovníčok pracujúcich priamo v komunitách alebo pohľad samotných
vzdelávaných detí a ich rodičov. Aj to bol dôvod pre realizovanie projektu Dobrá prax neformálneho
vzdelávania ako nástroj zmeny, ktorého zámer a niektoré čiastkové výsledky prezentujeme v tomto
texte.
2 O PROJEKTE A JEHO ZÁMEROCH
Projekt Dobrá prax neformálneho vzdelávania ako nástroj zmeny realizuje o. z. Ulita vďaka podpore
Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation od júla 2012 do decembra 2013. Hlavným
cieľom projektu je zlepšiť postavenie detí pochádzajúcich zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia vo
vzdelávacích procesoch v prostredí školy a identifikovať oblasti, v ktorých možno deťom poskytnúť
podporu pre dosahovanie optimálnych školských výkonov. Projektom mapuje občianske združenie
dobrú prax neformálneho vzdelávania v rámci programu Komunitné centrum Kopčany, ktoré realizuje
svoju činnosť od roku 2004 v bratislavskej mestskej časti Petržalka. Podnetom pre vznik projektu bola
absencia akéhokoľvek prostriedku pomáhajúceho presadzovať práva detí a mladých ľudí v rámci
formálneho vzdelávacieho systému. Na Slovensku doposiaľ nebola urobená analýza dopadu
neformálneho vzdelávania poskytovaného občianskymi združeniami na školskú úspešnosť detí, najmä
však detí, ktoré pochádzajú zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. Projekt tak umožňuje
odovzdávanie dobrej lokálnej praxe v rámci Slovenska (v iných podobne pracujúcich organizáciách,
v školách a pod.), pričom vychádza z kontinuálneho charakteru vzdelávacích aktivít v rámci jednej
lokality a z niekoľkoročných skúseností s vedením a realizovaním aktivít neformálneho vzdelávania
inkluzívneho charakteru.
Primárnou cieľovou skupinou, na ktorú sa projekt zameriava, sú pracovníci a pracovníčky
Komunitného centra Kopčany a iných nízkoprahových zariadení v bratislavskom kraji, ktorí realizujú
aktivity advokačného charakteru v školskom prostredí, no ktorým často chýba nástroj, pomocou
ktorého by mohli zastupovať nároky a potreby svojich klientov a klientiek. Druhou cieľovou skupinou
sú učiteľky a učitelia v základných a špeciálnych základných školách v bratislavskej mestskej časti
Petržalka a školskí psychológovia a psychologičky pracujúci v tejto mestskej časti. Táto skupina
realizuje a do značnej miery ovplyvňuje proces a výsledky vzdelávania detí zo sociálne
znevýhodňujúceho prostredia v systéme školského vzdelávania. Podľa Robinsona (2002) majú práve
školskí psychológovia a psychologičky potrebnú kvalifikáciu a zručnosti navigovať naprieč školským
systémom a obhajovať záujmy jednotlivcov, ktorí majú odlišné potreby ako typickí študenti. Sú tou
najvhodnejšou osobou pre prácu so študentmi, ktorí sú nejakým spôsobom „iní“ či „rizikoví“.
Školskému psychológovi tak v jeho práci môžu napomôcť dotvoriť celkový obraz o dieťati informácie
nielen od učiteľov a samotného dieťaťa, ale i od rodičov a iných vzťažných osôb či od organizácií,
s ktorými dieťa po pobyte v škole vstupuje do kontaktu. Postavenie, dôležitosť a prínos informácií
z neformálneho vzdelávania detí v práci školského psychológa a psychologičky možno vidieť
v priebehu realizovaného poradenstva, kde pri práci s konkrétnym dieťaťom či učiteľom môže
pomocou týchto informácií prehĺbiť vzájomný kontakt a spoluprácu a v konečnom dôsledku i kvalitu
práce s dieťaťom. Neformálny systém vzdelávania vnímajú školskí psychológovia a psychologičky
podľa našich zistení i ako systém eliminujúci nedostatky súčasného školského systému a prostriedok
pre vyplnenie voľného času detí (Lemešová, 2013).
Hlavným výstupom projektu je správa z prieskumu umožňujúca spoznať pohľad rodičov a detí
navštevujúcich vzdelávacie aktivity komunitného centra a jeho pracovníčok na tento typ vzdelávania.
Jej zámerom je tiež odhaliť činitele, ktoré prispievajú k pozitívnemu vzťahu detí i ich rodičov
k vzdelávaniu v rámci aktivít neformálneho vzdelávacieho charakteru. Toto poznanie smeruje k
zefektívneniu obhajoby záujmov detí v školách a iných vzdelávacích inštitúciách, rozšíreniu informácií
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o neformálnom vzdelávaní detí medzi širokou odbornou verejnosťou a tak možno i k zmene často
negatívneho obrazu spojeného so vzdelávaním detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia.
Pochopenie procesov učenia sa tejto skupiny detí v prostredí mimo školy môže napomôcť ich
porozumeniu aj v prostredí školy. Súhrnná správa z prieskumu, ktorá je voľne dostupná na webovej
stránke o. z. Ulita a Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež, obsahuje výsledky získané
na základe pozorovaní priebehu vzdelávacích aktivít v rámci Komunitného centra Kopčany,
rozhovorov s deťmi, rodičmi a pracovníčkami tohto zariadenia a kazuistík konkrétnych klientov
a klientiek centra, ktoré sa uskutočnili v roku 2012 a 2013.
3 PARCIÁLNE VÝSLEDKY PROJEKTU – MOTIVÁCIA UČIŤ SA
V tejto časti ponúkame parciálne výsledky projektu, pričom sa zameriavame na motiváciu detí
k vzdelávaniu v rámci neformálneho systému, t.j. v komunitnom centre. Komunitné centrum Kopčany
ponúka deťom a dospievajúcim dvakrát do týždňa v rozsahu 150 minút v podvečerných hodinách
priestor na prípravu do školy. V rámci nej si môžu pod individuálnym vedením pracovníčok urobiť
domáce úlohy, vypracovať školské projekty či si opakovať školské učivo. V rámci projektu nás
zaujímalo, čo deti motivuje prísť do komunitného centra a učiť sa, napriek tomu, že môžu tráviť svoj
voľný čas iným spôsobom. Súčasťou scenára pološtrukturovaného rozhovoru vedeného s deťmi teda
bola i otázka, prečo si zvolili byť radšej na vzdelávacej aktivite ako vonku. Metódou vytvárania trsov
a porovnávania (Miovský, 2006) sme analyzovali odpovede na túto otázku od dvanástich detí, ktorých
bližšie charakteristiky ponúka Tabuľka. V texte dokumentujeme výsledky doslovnými citáciami detí.
Tieto citácie sú označené kódmi, v rámci ktorých prvé písmeno označuje osobu, od ktorej výrok
pochádza (D – dieťa), za ním nasleduje poradové číslo. Pomocou písmena a k nemu priradeného čísla
tak možno identifikovať konkrétne dieťa.
KÓD
DIEŤAŤA

VEK

POHLAVIE

VZDELÁVACÍ
STUPEŇ

D1

6

chlapec

predškolský

D2

7

dievča

predškolský

D3

10

chlapec

I. stupeň

D4

7

dievča

I. stupeň

D5

7

chlapec

I. stupeň

D6

9

chlapec

I. stupeň

D7

7

dievča

I. stupeň

D8

8

chlapec

I. stupeň

D9

11

dievča

II. stupeň

D10

14

dievča

II. stupeň

D11

12

chlapec

II. stupeň

D12

11

dievča

II. stupeň

Tab. Prehľad informácií o deťoch ako účastníkoch rozhovorov
3.1 Motivácia detí učiť sa v Komunitnom centre Kopčany
Odpovede detí sa v otázke motivácie k učeniu v komunitnom centre zbiehajú do troch kľúčových
tém. Deti motivuje k účasti na vzdelávacích aktivitách ich túžba byť v škole úspešný a spoznávať:
„Chodím sem, aby som sa veľa naučila a spoznala aj to, čo sa v škole alebo doma neučíme“ (D12). Škola,
školské výsledky či zážitky, ktoré sa s pobytom v škole spájajú, sú v tejto vekovej skupine často
diskutovanou témou, a nie je tomu inak ani u detí, ktoré sú nejakým spôsobom v týchto procesoch
znevýhodnené. Deti sa mnohokrát stretávajú s neúspechom, ktorý znižuje ich motiváciu zlepšovať sa,
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vieru vo vlastné schopnosti a v seba samých. Do školy prestávajú chodiť rady a často absentujú,
dostávajú sa do konfliktu s učiteľmi, čo danú situáciu ešte zhoršuje. Vo vzťahu k škole u nich možno
identifikovať naučenú bezmocnosť. Vzdelávacie aktivity komunitného centra tak pre nich predstavujú
bezpečný a prijímajúci priestor ponúkajúci pomoc a podporu v procesoch učenia. Je to priestor,
v rámci ktorého môžu splniť požiadavky, ktoré kladie škola na domácu prípravu či dobehnúť to, čo
v škole nestihli či zameškali. Práve fakt, že sa týchto aktivít zúčastňujú dobrovoľne, často po mnohých
hodinách strávených v škole, hovorí o ich motivácii a túžbe byť v škole úspešný: „Lebo ja nechcem
dostávať päťky a štvorky“ (D3).
Deti tiež motivuje charakter, akým sa vzdelávacie aktivity realizujú. Učenie v komunitnom centre
niektoré z nich vnímajú ako zábavu a príležitosť nenudiť sa: „To je nuda vonku. Možem sa guľovať
s kamošmi, ale nikto tam nie je. Všetci sú tu /v centre, pozn. autorky/. Aj tak by som prišiel sem, lebo tu je
zábava“ (D5). V prípade neformálnych vzdelávacích aktivít ide o ponuku alternatívnych možností
vzdelávania, ktoré vychádzajú najmä z potrieb a záujmov samotného dieťaťa a mladého človeka
(Rogers, 2004). Zameriavajú sa na budovanie jeho potenciálu, podporu jeho hodnoty a úspešnosti
v spoločnosti. Jeho ciele a formy nie sú kodifikované, čo zabezpečuje obrovskú mieru flexibility,
v ktorej ten, kto vzdeláva, nie je v klasickej úlohe učiteľa, no zastáva skôr rolu sprievodcu/facilitátora.
To umožňuje prispôsobiť vzdelávanie každému jednému dieťaťu a ušiť ho priamo na mieru. Práca
s jedným dieťaťom následne umožňuje venovať viac pozornosti či hľadať spolu s dieťaťom spôsoby,
ako spraviť učenie zábavným. Motivujúcim prvkom pre návštevu vzdelávacích aktivít je podľa
výpovedí detí i príjemné prostredie a možnosť získať pomoc: „Lebo vieš čo? Je mi tu dobre, lepšie
než v škole“ (D4). Niektoré z detí, ktoré komunitné centrum navštevujú, nemajú doma priestor, kde by
sa mohli nerušene pripravovať do školy či im chýbajú potrebné pomôcky. V neposlednom rade im
niekedy chýba osoba, ktorá by im počas prípravy pomohla. Napriek snahe pomôcť svojim deťom,
chýbajú často rodičom zručnosti či vedomosti a rôzne možnosti "doučovania" sú pre nich finančne
náročné. Pre niektoré z detí sú vzdelávacie aktivity jediným miestom (mimo školy), ktoré im umožňuje
získať prístup k počítaču, internetu, tlačiarni, vzdelávacím programom či knihám. Komunitné centrum
je teda miestom poskytujúcim istú materiálnu pomoc. Na druhej strane však vnímajú vzdelávacie
aktivity i ako bezpečný priestor, v ktorom sa neobávajú pýtať či hovoriť o svojich nedostatok a
chýbajúcich vedomostiach. Príjemné prostredie a prijímajúci prístup bez hodnotenia osobnosti
dieťaťa tak odbúrava v deťoch strach, vytvára možnosť vyrovnať ich šance v škole a motivuje ich
ďalšiemu vzdelávaniu.
4 ZÁVER
Podľa I. Šimíkovej a P. Navrátila (2003) spočíva špecifickosť neziskových organizácií v tom, že sú
priamo v “centre diania“. Sú tam, kde sa vyskytujú nejaké ťažkosti a kde je nevyhnutné hľadať riešenia,
ktoré budú fungovať. Reagujú priamo na potreby komunity, v ktorej pracujú a stávajú sa
sprostredkovateľmi ukazujúcimi ako hľadať, a v optimálnych prípadoch i nachádzať, riešenia
rozličných problémov v spoločnosti. Projektom Dobrá prax neformálneho vzdelávania ako nástroj
zmeny sa občianske združenie Ulita pokúša stať takýmto sprostredkovateľom medzi formálnym
vzdelávacím systémom a organizáciami, ktoré poskytujú neformálnym spôsobom vzdelávacie aktivity
deťom pochádzajúcim zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. Zhmotnenie dlhoročných skúseností
so vzdelávacími aktivitami a výsledkov prieskumu do podoby advokačného nástroja – správy z
prieskumu, umožňuje odovzdávanie dobrej lokálnej praxe všetkým tým, ktorí sa na vzdelávaní tejto
skupiny detí podieľajú. Hlavným poslaním tohto nástroja je doplniť poznatky zachytávajúce
rôznorodosť prekážok vo vzdelávaní a umožniť rýchlejšie a efektívnejšie riešenie problémov. Jeho
úlohou je ale i presadzovať nediskrimináciu a toleranciu, poskytovať informácie o spôsobe
a pozitívach neformálneho vzdelávania a jeho dopade na formálne vzdelávanie či narušiť negatívne
postoje k rómskym i nerómskych deťom, ktoré žijú v sociálne znevýhodňujúcom prostredí. Aj
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s pomocou tohto nástroja chceme vytvoriť a nadviazať spoluprácu s učiteľmi a učiteľkami, školskými
psychologičkami, vychovávateľmi a pod. a umožniť im inak sa pozrieť na deti, s ktorými pracujú,
uvedomiť si ich heterogénnosť a špecifická života v sociálne znevýhodňujúcom prostredí.
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Pohodlný životný spôsob súčasnej spoločnosti je transformovaný aj do pohodlnosti žiakov základných
a stredných škôl. Obľuba receptívnych činností a sedavého života našich žiakov prináša mnohé negatíva, ktorým
je potrebné čeliť. Integrácia psychológie do vyučovania telesnej výchovy (psychodidaktiky) je rýchlo sa
rozširujúca oblasť, ktorá pomáha v telesnom, mentálnom aj emocionálnom rozvoji žiakov. Cieľom nie je len
zvyšovanie motivácie a výkonnosti žiakov, ale produkcia sebavedomých, aktívnych, ambicióznych, zdravších
a šťastnejších žiakov s pozitívnym postojom a zanietenosťou k pohybovým aktivitám, pretože ten, kto sa
zúčastňuje pohybových a športových aktivít má viac energie, lepšie školské výsledky a jeho výkonnosť je lepšia
vo všetkých oblastiach života, oproti tomu, kto vedie sedavý spôsob života. Učiteľ musí byť ten, ktorý
aktivizáciou svojej činnosti zaktivizuje svojich žiakov tak, aby zlepšili svoju spontánnosť, uvedomili si význam
telovýchovných aktivít, aby uvedomelo a s radosťou pracovali na hodinách telesnej výchovy a telesnej
a športovej výchovy a aby mohli pozitívne subjektívne prežívať to, čo zažívajú. Autorky poukazujú na prínos
pozitívnych aj negatívnych emócii ako psychologického prostriedku v telesnej výchove. Prezentujú výsledky
dotazníkového výskumu motivácie žiakov (chlapcov a dievčat) prečo zaraďujú pohybové a športové aktivity do
svojho životného štýlu (prečo cvičia).
Kľúčové slová: psychodidaktika, telesná a športová výchova, emócie, motivácia

1

PSYCHODIDAKTIKA V TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVE

Cieľom koncepcie rozvoja pohybových aktivít detí a mládeže (Koncepcia, 2011) bolo vytvárať
podmienky pre deti a mládež od 6 do 18 rokov, aby získali pozitívny vzťah k celoživotnej pohybovej
aktivite. Každá vyučovacia činnosť sa uskutočňuje v úzkom vzájomnom vzťahu učiteľa a jeho žiakov.
Dnes učiteľ telesnej a športovej výchovy nie je len učiteľom, ale hlavne podporovateľom
a motivátorom. Cieľom nášho príspevku bolo rozšíriť poznatky o význame psychodidaktiky v telesnej
a športovej výchove a v empirickej časti rozšíriť poznatky o motívoch žiakov vybraných slovenských
gymnázií k vykonávaniu telovýchovnej alebo športovej aktivity.
Telesná výchova musí mať ako prvoradé, špecifické a osobitné ciele – ciele zdravotné. Vzdelávacie
a výchovné ciele sa musia orientovať do oblasti zážitkovej a hlavne príjemného prežívania pocitov, aby
sa žiaci s takýmito pocitmi znovu radi vracali na hodiny školskej telesnej výchovy. O tom pojednáva
psychodidaktika, ako to všetko dosiahnuť. Ak pozorujeme žiaka pri určitej telovýchovnej alebo
športovej činnosti, veľmi dobre môžeme rozlíšiť pomalosť alebo rýchlosť vykonávania pohybov,
aktivitu alebo pasivitu pri ich vykonávaní, pokoj alebo vzrušenie pri vykonávaní, uvoľnenosť alebo
kŕčovitosť pri vykonávaní. Ďalej môžeme sledovať úroveň a rozsah motorickej aktivity, tempo
a rytmus pohybového prejavu, zaujatie činnosťou alebo vyhýbanie sa činnosti, rozpätie pozornosti pre
činnosť, vytrvalosť v činnosti. Táto dynamika priebehu činnosti nám odzrkadľuje žiakov postoj
k predmetu činnosti, jeho telesnú zdatnosť, zdravotný stav a psychické naladenie a podľa toho musíme
zaradiť poznatky z psychodidaktiky do vyučovanie telesnej a športovej výchovy.

1.1 Prínos pozitívnych emócií
Prínos pozitívnych emócií je v tom, že je to žiaduci stav, ku ktorému každý rád smeruje a že sú
príjemné – vyjadrujú radosť, spokojnosť, záujem, lásku, dôveru, očakávanie, prekvapenie. Tieto
vymenované emócie sú aj emócie, ktoré žiak v škole môže naplno prejavovať na vyučovacej hodine
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v telesnej výchove a v telesnej a športovej výchove. Človek žije pre emócie a pozitívna emócia
prispieva ku kvalite celého života, pretože radosť môže vyvolávať príjemný pocit, môže vyvolávať
hravosť a spokojnosť. Spokojnosť vyvoláva ďalšiu zvedavosť a potrebu skúšať nové veci, ktoré
človeka posúvajú k novým záujmom, k novým myšlienkam, k tvorivosti. Pozitívne emócie nás nabíjajú
pozitívnym nábojom, sú rezervoárom našej energie pre ďalšie žitie. Odborníci (Atkinson et al., 2003;
Kassin, 2007; Fontana, 2003; Čáp – Mareš, 2001; Smékal, 2002; Vybíral, 2009) tvrdia, že emócie
nemajú dlhé trvanie, často sa menia, ale môžu mať dlhodobé účinky, pretože pri nových zážitkoch
prehodnocujeme svoje životné priority a výsledky týchto činností majú na náš život dlhodobý dopad.
Prejav pozitívnych citov od učiteľa je pedagogickým nástrojom. Učitelia by mali prejavovať kladné
city aj k žiakovi, ktorý nie je najlepší v triede a mali by mu poskytnúť pocit úspechu. Zažívať úspech je
motor k činnosti. Učiteľ musí nájsť nejakú oblasť, kde je možné pochváliť žiaka, dať mu dobrú známku.
Pomalších, menej výkonných žiakov je potrebné chváliť aj za malý úspešný výsledok, nemôžeme ho
porovnávať so žiakmi, ktorí majú vynikajúce výsledky v našom predmete, pretože kategória „chvála“
nie je objektivizovaná, je prísne individualizovaná a má byť súčasťou každodennej práce učiteľa.
Predmetom chvály a mierou úspechu je individuálny pokrok.
Učiteľ v telesnej výchove a v telesnej a športovej výchove musí klásť dôraz nielen na vzdelávacie
ciele, ale vo veľkej miere aj na emocionálnu zložku vyučovania (prežívanie, pozitívne zážitky, dobrý
pocit, regulácia stresu, znižovanie úzkosti). Pozitívne zážitky upevňujú pamäťové stopy. Tak ako sa
správa učiteľ, taká je odpoveď v správaní žiakov. Vzostup frekvencie učiteľových integračných
kontaktov je nasledovaný vyššou žiackou spontánnosťou, iniciatívou a pozitívnym prístupom k
riešeniu problémov. Z tohto vyplýva úloha pre učiteľa – vytvoriť pre žiakov povzbudzujúcu klímu a
tiež mať na pamäti, že každé rozhodnutie, ktoré súvisí s výučbou musí brať do úvahy žiaka, jeho stav.
To však neznamená, že učiteľovi sa v každej cvičebnej skupine podarí vytvoriť prijateľné vzťahy pre
obidva póly (učiteľa a žiakov). Škoda – Doulík (2011) uvádzajú príklady výskumov, kde bolo dokázané,
že pozitívne očakávania učiteľov viedli k zvyšovaniu výkonnosti ich žiakov – rástla ich sebadôvera a s
ňou aj výkony (Pygmalion efekt). Činnosť z repertoáru učebných osnov telesnej výchovy a telesnej
a športovej výchovy, ktorá prinesie silné emócie, silný pozitívny zážitok, môže zmeniť žiakovi celý
život. Môže ho nasmerovať aj na profesionálnu dráhu športovca.
1.2 Prínos negatívnych emócií
Aj negatívne emócie môžu mať svoje klady (Atkinson, et al., 2003). Ak sa nám podarí splniť zadanú
úlohu, cítime sa dobre a robíme to, čo funguje. Ak sa nám nedarí začneme sa cítiť zle, a tak sa
rozhodujeme zmeniť náš prístup, zameriame sa na nové informácie namiesto na pôvodné, ktoré sú
nefunkčné. Ľudia sa najviac učia, keď sa zmýlia.
1. Negatívne emócie nás motivujú.
2. Negatívne emócie nám poskytujú informácie.
3. Negatívne pocity nám pomáhajú pri učení.
Negatívne pocity signalizujú problém, ten vyvoláva systematické myslenie zamerané na riešenie
situácie, čím nás nútia hľadať ďalšie informácie a tiež menia náš prístup. Presúvajú pozornosť na nové
informácie, učíme sa novým veciam, pozeráme na problém iným uhlom pohľadu, dôkladnejšie
zhodnocujeme vzniknutú situáciu, nezostávame v stereotype. Človeka to núti učiť sa viac, robiť veci
inak, tak aby už nerobil chyby.
1.3Motivácia
Emócie napomáhajú spracovávaniu nových informácií, nový vytvorený záujem môže ovplyvniť
sociálno-motivačný potenciál (Stuchlíková, 2007). Motivovať žiakov znamená (Auger – Boucharlat,
2005) vytvárať také podmienky, ktoré ich podnecujú k určitému konaniu. Smékal (2002) hodnotí
motív ako hnacie sily osobnosti, ktoré sú prisudzované dokonca k poznávaniu osobnosti. Učiteľ, ktorý
vo vyučovaní uplatňuje adekvátne spôsoby vonkajšej a vnútornej motivácie, kladie pevné základy
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pozitívneho rozvoja osobnosti žiaka. Motivácia sa musí prispôsobovať cieľu a obsahu vyučovania a
veku žiaka. Ak má učiteľ hľadať optimálny prístup k motivovaniu žiakov vo vyučovaní (Lokšová,
Lokša, 1999), musí zistiť, ktoré potreby sú v individuálnej hierarchii daného žiaka dominantné. Preto
je pre mnohých učiteľov najväčšou úlohou nenásilne prinútiť svojich žiakov k tomu, aby sa učiť chceli.
Učiteľ – motivátor musí mať tieto dve vlastnosti:
- Všímavosť k tomu, čo žiakov poháňa.
- Oduševnenosť a nadšenie, cez ktoré sa vzrušenie prenáša na žiakov: nadšenie je nákazlivé a žiakov
nenadchne učiteľ, ktorý sám nadšenie nepociťuje. Je to on, ktorý musí vydržať, keď už iní strácajú
odvahu a snahu pokračovať v činnosti.
Pri vhodnej motivácii je potrebné, aby sa ciele, ktoré predkladá učiteľ stali aj cieľmi pre žiaka, aby
ich prijal za svoje a tak prebehla interiorizácia (zvnútornenie) týchto cieľov a nastala vnútorná
(intrinsická) motivácia (Peráčková, 2000). Ak učiteľ niekoho motivuje len zo svojho vlastného
hľadiska, bez ohľadu na žiakov aktuálny stav, potreby, motívy, potom sa môže stretnúť s neochotou,
s neuposlúchnutím, s bariérou pri vykonávaní alebo až s vyslovenou averziou. Snaha o motiváciu
ostane na úrovni vonkajšej (extrinsickej) motivácie. Žiaci pracujú preto, že musia a nie preto, že to
robia s radosťou, že to chcú robiť. Keď učiteľ vie, ako žiakov motivovať, môže tempo ich učenia zvýšiť
(Petty, 1996). Ak budú žiaci spokojní s priebehom vyučovacej hodiny školskej telesnej výchovy a budú
si odnášať príjemné pocity, potom na základe podmieňovania emócií si vytvoria nové motívy, čiže na
základe učenia (individuálnych skúseností) sa vyvinie individuálny systém apetencie a averzie
s príslušnými motívmi (Nakonečný, 1997). Budú to teda naučené tendencie k apetenciam a averziám,
t.j. k vyhľadávaniu a opakovaniu príjemných zážitkov a k vyhýbaniu sa a neopakovaniu zážitkov
nepríjemných. Ak je žiak úspešný a dosiahol požadovaný cieľ, je potrebné, aby tomu učiteľ venoval
pozornosť, uistil žiaka, že všetko splnil a v tejto úlohe bol úspešný. Toto uistenie je to najdôležitejšie
posolstvo, ktoré mu učiteľ ako vedúca osoba vyučovania môže podať a nemusí to byť len verbálne, ale
aj neverbálne. O účinnosti uistenia píše autorka Hay (1988), ktorá vo svojej teórii tvrdí, že keď svoje
uistenia vyslovíte nahlas, alebo nejakým spôsobom dáte najavo a robíte to opakovane bez ohľadu na
to, či veríte alebo neveríte tomu, čo hovoríte, vysielate posolstvo do mozgu, čo umožní také správanie,
ktoré bude v súlade s podaným uistením. Preto je potrebné uistenie formulovať pozitívne, jasne
a jednoduchým jazykom. Je to psychologické pôsobenie, ktoré vytvára dynamiku medzi učiteľom
a žiakmi, ktorá je založená na dôvere a úcte na oboch stranách bipolárneho pôsobenia vo vyučovacom
procese. Ak nastane takéto vyjasnenie psychologickej úrovne vyučovania bude to dodávať silu na
obidvoch stranách a bude to viesť k vývoju a zlepšovaniu (Napper, Newton, 2010). Úlohou pre učiteľa
je podávať dostatok informácií, vysvetľovať, približovať, demonštrovať, povzbudzovať, pomáhať,
dôverovať, oceňovať, odkrývať nepoznané. Čím viac informácií a čím menej nejasností, tým je
otvorenosť žiakov k vykonávaniu aktivít väčšia. Každý potrebuje dosiahnuť nejaký cieľ, aby precítil
spokojnosť s vykonanou činnosťou. Motivovať druhých vyžaduje disponovať vlastnou vysokou
motiváciou. Výdaj energie pri motivácii druhých závisí od viacerých činiteľov a je ovplyvňovaný: napr.
aj mierou motivácie samotných žiakov, postojom žiakov k učebnej činnosti, komfortom na vyučovaní,
podnecujúcim prostredím výučby, obľúbenosťou telesnej a športovej výchovy, obľúbenosťou učiteľa
vyučujúceho tento predmet.
Už v úvodnej časti sa prejaví umenie učiteľa ako vie vzbudiť záujem o cvičenie a pohotovosť
k učeniu, ako vie vytvoriť primeranú pracovnú kreatívnu a emotívnu klímu. Aj Grőssing (1993)
potvrdzuje, že dôraz v úvodnej časti sa kladie na emotívne naladenie, objasnenie a rozohriatie.
Úspešnosť a dobrá motivácia už v úvodnej časti vyučovacej hodiny môže navodiť aj úspech
a trvácnosť motivácie aj v ďalších jej častiach. Zelina (1996) vysvetľuje, že motivácia je v najširšom
slova zmysle súhrn činiteľov, ktoré vyvolávajú, usmerňujú, udržiavajú a zacieľujú ľudskú aktivitu.
Tiež, že motivácia má veľmi blízko k citom človeka a city sú motorom, energiou pre ľudskú motiváciu.
Ďalším zistením je (Atkinson et al., 2003), že bezprostredné posilnenie je účinnejšie ako časovo
„oneskorené“, preto sa učiteľ nemá brániť a odkladať na neskôr každé pozitívne hodnotenie. Na
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motivovanie môže učiteľ využiť aj zmenu prostredia výučby (veľkú telocvičňu, malú telocvičňu,
posilňovňu, pohybové štúdio, vonkajšie nekryté telovýchovné zariadenia a pod.) zmenu vyučovacích
metód a postupov alebo zmenu učebných návykov žiakov. Pri motivácii vplývame na sociálne
a emocionálne procesy (Škoda – Doulík, 2011). Atkinson et al. (2003) charakterizuje motiváciu ako
stav, ktorý aktivizuje správanie a dáva mu smer a subjektívne je motivácia vnímaná ako vedomá
túžba. Medzi motívom a emóciou je veľmi úzky vzťah je tam veľká podobnosť. Atkinson et al. (ibid)
uvádza jeden rozdiel a to ten, že emócie sú spúšťané zvonku, pričom motívy sú aktivované zvnútra.
Emócie sú aktivované vonkajšími udalosťami a emočná reakcia smeruje k týmto udalostiam. Emócie
sú vyvolané rozmanitými podnetmi. Motívy sú často aktivované vnútornými udalosťami a smerujú ku
konkrétnym objektom v prostredí. Motív ako vnútorná pohnútka k činnosti vzniká a je vyvolaná
špecifickou vnútornou potrebou. Zmyslom motivácie je vytvorenie činnostného prístupu. Plamínek
(2007) za zmysel motivácie považuje nenásilné vytvorenie pozitívneho prístupu k niečomu – často
k nejakému výkonu, či určitému typu správania sa. Telesná a športová výchova je predmet, ktorý
využíva činnostné vyučovanie a učenie a psychodidaktika tiež zdôrazňuje činnostný princíp. Preto je
pre nás dôležité hovoriť aj o význame psychodidaktiky v predmete telesná a športová výchova. Nás
zaujímalo, aké motívy vedú žiakov z vybraných slovenských gymnázií k vykonávaniu telovýchovnej
alebo športovej činnosti.
2 METODIKA
2.1
Cieľ výskumu
Cieľom nášho výskumu bolo rozšíriť poznatky o motivácii žiakov a žiačok z vybraných slovenských
gymnázií k vykonávaniu telovýchovnej a športovej aktivity.
2.2 Úlohy výskumu
2.1.1 Zistiť faktory motivácie u dievčat a chlapcov z vybraných slovenských gymnázií.
2.1.2 Zistiť hlavné oblasti motivácie u dievčat a chlapcov z vybraných slovenských gymnázií.
2.1.3 Zistiť štruktúru motivácie žiakov (dievčat aj chlapcov) z vybraných slovenských gymnázií
2.3 Výskumný súbor
Náš výskumný súbor (Tab. 1) tvorilo 613 žiakov slovenských gymnázií, z ktorých bolo 359 dievčat
a 254 chlapcov, ktorí všetci boli vo veku 15 až 19 rokov. Výber bol zámerný na základe dostupnosti –
dve gymnáziá z Bratislavy a dve gymnáziá z Banskej Bystrice. Z Bratislavy bolo spolu 273 žiakov (193
dievčat a 80 chlapcov) a z Banskej Bystrice bolo spolu 340 žiakov (166 dievčat a 174 chlapcov).
Tab. 1: Výskumný súbor
Bratislava
Banská Bystrica
Spolu

Dievčatá
193
166
359

Chlapci
80
174
254

Spolu
273
340
613

2.4 Metódy získavania výskumných údajov
Na zisťovanie výskumných údajov sme využili dotazník. Neštandardizovaný dotazník bol vytvorený
na zistenie obľúbenosti predmetu telesná a športová výchova, na zistenie účasti na vyučovaní, na
zistenie príčin necvičenia žiakov a žiačok na vyučovaní a na zistenie motivácie k vykonávaniu
telovýchovnej a športovej aktivity v škole a aj mimo školy. Časť výsledkov, ktoré sa týkajú motivácie,
ako súčasti psychodidaktiky, využijeme v tomto príspevku.
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2.5 Metódy spracovania a vyhodnotenia výskumných údajov
Na spracovanie a vyhodnotenie sme využili frekvenčnú analýzu, percentuálne vyjadrenie. Výsledky
vyjadrujeme aj graficky.
3 VÝSLEDKY
Žiaci vybraných škôl sa v dotazníku vyjadrovali k rôznym aspektom telesnej a športovej výchovy
a pre tento príspevok, sme si vybrali problematiku motivácie žiakov k vykonávaniu telovýchovnej
a športovej aktivity na vyučovaní a aj v ich voľnom čase.
3.1 Faktory motivácie u dievčat a chlapcov z vybraných slovenských gymnázií
Možnosti odpovedí (zvolených faktorov motivácie) dievčat a chlapcov boli v šiestich možnostiach, z
ktorých sme následne pre vyhodnocovanie výsledkov vytvorili aj tri hlavné oblasti (Tab. 2).
Tab. 2: Faktory a hlavné oblasti motivácie chlapcov a dievčat pre vykonávanie telovýchovnej a
športovej aktivity.
1
2
3
4
5
6

Faktory motivácie
Zlepšovanie zdravia
Zlepšovanie alebo udržiavanie telesnej kondície
Formovanie postavy
Redukcia hmotnosti
Zábava, pocit uspokojenia pri cvičení
Psychická relaxácia, odbúranie stresu

Hlavná oblasť motivácie
1. Zdravie a kondícia
2. Postava
3. Psychická oblasť

Pri výbere odpovedí mohli žiaci vybrať viacej možností a určiť tri prvé poradia, preto súčet percent
u chlapcov aj u dievčat presahuje hodnotu 100% (Tab. 3).
Tab. 3: Faktory motivácie chlapcov a dievčat pre vykonávanie telovýchovnej a športovej aktivity
(hodnoty v %).
1.
Zlepšovanie
zdravia
CHLAPCI
DIEVČATÁ

28,74
22,28

2.
Zlepšovanie
alebo
udržiavanie
kondície
64,96
46,8

3.
Formovanie
postavy

4.
Redukcia
hmotnosti

53,54
50,97

28,74
35,65

5.

Zábava,
pocit
uspokojenia
pri cvičení
37,4
38,16

6.
Psychická
relaxácia,
odbúranie
stresu
23,62
20,06

Obr. 1: Faktory motivácie žiakov k vykonávaniu telovýchovných a športových aktivít (hodnoty v %).
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U chlapcov sa na prvých troch miestach objavili tieto faktory motivácie k vykonávanie
telovýchovných a športových aktivít:
1. Zlepšovanie alebo udržiavanie kondície.
2. Formovanie postavy.
3. Zábava, pocit uspokojenia pri cvičení.
U dievčat sa vyskytujú tie isté faktory motivácie na prvých troch miestach, len v inom poradí:
1. Formovanie postavy.
2. Zlepšovanie alebo udržiavanie kondície.
3. Zábava, pocit uspokojenia pri cvičení.
Výsledky Kotlebu (2009), Cipova (2010) uvádzajú, že najviac študentov vedie k športovaniu vo
voľnom čase zábava. Kotleba (2009) – 33% (34% u chlapcov a 32,6% u dievčat). Cipov (2010) –
59,7% (59,57% chlapcov a 59,77% dievčat). Výsledky Noska (2012) uvádzajú zhodné poradie
dôvodov návštevy fitnescentra u chlapcov aj u dievčat: 1. zlepšenie kondície, 2. formovanie tela, 3.
redukcia hmotnosti. Najviac chlapcov (44%) z výskumu Šmelu (2009) sa vyjadrovali, že cvičia preto,
aby získali svaly a silu a najviac dievčat (33%) sa vyjadrovalo, že cvičí preto, že chce redukovať svoju
hmotnosť. Sú to podobné výsledky, aké sme dosiahli my v našom výskumnom súbore, i keď niektoré
položky nášho dotazníka mali iný popis, ako sú tu uvádzané.
3.2 Hlavné oblasti motivácie u dievčat a chlapcov z vybraných slovenských gymnázií
Ak vyhodnocujeme hlavné oblasti, potom nám výsledky hovoria, že chlapcov najviac k vykonávaniu
telovýchovnej a športovej aktivite motivuje oblasť zdravia a kondície, potom postava (jej formovanie,
prípadne redukcia hmotnosti) a motívy z psychickej oblasti. Dievčatá najviac k vykonávaniu
telovýchovnej a športovej aktivite motivuje oblasť týkajúca sa postavy a to viac redukcia hmotnosti
oproti formovaniu postavy, potom nasleduje oblasť zdravie a kondícia a nasledujú motívy z psychickej
oblasti.

Obr. 2: Hlavné oblasti motivácie chlapcov a dievčat k telovýchovnej a športovej aktivite (hodnoty v %).
3.3 Štruktúra motivácie žiakov (dievčat aj chlapcov) z vybraných slovenských gymnázií
Ak zosumujeme vyjadrenia všetkých žiakov (chlapcov aj dievčat) a tieto budeme brať ako 100%
(1370 vyjadrení pre jednotlivé položky), potom štruktúra motivácie žiakov z vybraných gymnázií zo
Slovenska k vykonávaniu telovýchovných a športových aktivít zaznamenala jednotlivé faktory v tomto
poradí: 1. zlepšovanie alebo udržiavanie telesnej kondície, 2. formovanie postavy, 3. zábava a pocit
uspokojenia pri cvičení, 4. redukcia hmotnosti, 5. zlepšovanie zdravia, 6. psychická relaxácia,
odbúranie stresu.
228

Psychológia (v) škole. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / L. Sokolová, M. Lemešová & R. Masaryk (eds). - Bratislava:
Univerzita Komenského, 2013. – 258 s. - ISBN 978-80-223-3483-9

Štruktúra motivácie žiakov z vybraných slovenských gymnázií
k vykonávaniu telovýchových a športových aktivít
(hodnoty v % )
Psychická
relaxácia,
odbúranie
stresu
10%

Zlepšovanie
zdravia
11%
Zlepšovanie a
udržiavanie
telesnej
kondície
24%

Zábava,pocit
uspokojenia
17%

Redukcia
hmotnosti
15%
Formovanie
postavy
23%

Obr. 3: Štruktúra motivácie žiakov vybraných stredných škôl zo Slovenska k vykonávaniu
telovýchovných a športových aktivít (hodnoty v %).
Získali sme výskumné údaje od žiakov a žiačok z vybraných slovenských gymnázií, kde sme mali
kontakty (cez našich študentov, bývalých žiakov týchto gymnázií). Údaje od 613 žiakov považujeme za
hodnotné a prinášajú poznatky, ktoré sú porovnateľné s predošlými výskumami, ktorých výsledky
porovnávame v našom príspevku.
4 ZÁVER
Poznanie motivácie žiakov k vykonávaniu telovýchovnej a športovej aktivity prispeje k lepšiemu
vedeniu vyučovania v telesnej a športovej výchove, pretože motivácia je kľúčovým prvkom
vyučovania. Uspokojenie záujmov motivujúceho, prispieva k uspokojovaniu jeho potrieb. Z našich
výsledkov vyplýva, že dievčatá motivuje k športovaniu skôr formovanie postavy a chlapcov
zlepšovanie a udržiavanie telesnej kondície. Každý má svoj individuálny motivačný profil, a preto je
najlepšie, aby sa učiteľ snažil spoznať svojich žiakov aj z tejto stránky a mohol pôsobiť v smere
využívania vnútornej motivácie svojich žiakov, pretože to je najsilnejšia pohnútka k činnosti žiaka,
ktorá prináša príjemné pocity už na ceste k cieľu. Základným prvkom aktivizácie je vzťah medzi
učiteľom a žiakmi založený na rešpekte a dôvere, čím sa zlepšuje celková atmosféra na vyučovaní.
Táto by mala byť sústredená na umožnenie vlastnej aktivity žiaka bez situácií, ktoré v ňom navodzujú
stres a obavy. Všeobecne je potvrdené (De Houwer – Thomson, 2001; Kassin, 2007), že klasicky
môžeme podmieňovať naše preferencie alebo odpor (a tým meniť postoj) k určitým ľuďom, objektom,
situáciám a činnostiam. Preto je potrebné, aby nielen učiteľ, ale aj celá škola bola pozitívne naladená a
orientovaná pre rozvoj telesnej výchovy a telesnej a športovej výchovy, a aby bol tento predmet
spojovaný s pozitívnymi podnetmi, ktoré podvedome budú vyvolávať pozitívne asociácie a aj žiaci
školy budú obdivovať, preferovať a radi sa zúčastňovať tejto emocionálne pozitívne hodnotenej
a prijímanej činnosti, ktorá im prinesie do života množstvo benefitov.
Psychodidaktika ako teória vyučovania a psychológia učenia so svojim činnostným prístupom má
svoje výsadné miesto v predmete telesná a športová výchova.
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DETSKÁ SEXUALITA A JEJ PREJAVY – VÝCHODISKÁ PRE PORADENSTVO
A PREVENCIU
Jitka Prevendárová
Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogicky, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, e-mail:
prevendarova@fedu.uniba.sk
Táto teoreticko - praktická štúdia sumarizuje poznatky o detskej sexualite a jej prejavoch. V súvislosti s témou
masturbácie považujeme za vhodné kategorizovať prejavy sexuálneho správania detí. Okrem bežných detských
experimentov s dotykmi identifikujeme ako osobitný prejav občasnú genitálnu sebastimuláciu a vo vyhrotených
prípadoch tzv. kompulzívnu sebastimuláciu. V štúdii naznačujeme, ktorá kategória detí potrebuje pomoc a aký
druh pomoci považujeme za efektívny. Sumarizujeme doterajšie poznatky z oblasti etiológie, výskumu
a psychoterapie detí s predčasne excitovaným sexuálnym pudom. V závere definujeme zásady výchovného
pôsobenia, uplatniteľné v rámci poradenstva pre rodičov a pedagógov.
Kľúčové slová: detská sexualita, sexuálny vývin dieťaťa, genitálna sebastimulácia, kompulzívna porucha,
psychoterapia sexuálnych porúch, poradenstvo pre rodičov

SEXUÁLNA ENERGIA A JEJ PREJAVY V PROCESE VÝVINU DIEŤAŤA
Detská sexualita sa dlho považovala za niečo, čo v skutočnosti ani nejestvuje. Sigmund Freud
(1856- 1939) bol prvý, ktorý upozornil na dôležitú hybnú silu (Eros) motivujúcu osobnosť a načrtol
štádiá vývinu detskej sexuality. Jeho psychoanalytická teória dodnes vyvoláva množstvo diskusií
i protichodných polemík, no i tak je východiskovým zdrojom štúdií v danej oblasti (ProchaskaNorcross, 1999).
Sexuálna energia je forma životnej energie, ktorou disponuje každý človek od narodenia.
U väčšiny detí, ktoré prechádzajú prirodzeným vývinom, je sexuálna energia až do puberty v stave
relatívneho pokoja. Táto pôvodne latentná sexuálna energia sa začiatkom puberty iniciuje vplyvom
zložitej súhry psychických a somatických faktorov, medzi ktorými dominantnú rolu zohráva aktivácia
určitých hormónov a ich vyplavovanie do organizmu. Ešte v predpubertálnom období (asi v 8.roku
roku dievčat, 9.-10. roku chlapcov) začína hypotalamus vylučovať gonadotropný hormón. Ten
prechádza pri svojom putovaní do hypofýzy a následne hypofýza začína uvoľňovať dva nové
hormóny, súvisiace so začiatkom puberty – luteinizačný hormón a folikuly -stimulujúci hormón. Tie
potom putujú krvou do vaječníkov či semenníkov, ktoré produkujú pohlavné hormóny. U oboch
pohlaví sú zastúpené všetky pohlavné hormóny, testosterón však zohráva dominantnú úlohu u
chlapcov, u dievčat najmä estrogén a progesterón. Hormóny potom vplývajú na rozvoj typických
pohlavných znakov muža a ženy.
Napriek tomu, že sexuálna energia je až do predpubertálneho veku u väčšiny detí v relatívne
latentnom stave, nemožno tvrdiť, že neexistuje. Vyšetrenia ultrazvukom prinášajú dôkazy o tom, že
erekciu penisu možno pozorovať v matkinom lone už niekoľko mesiacov pred pôrodom. To dokazuje,
že sexuálne reflexy sa prejavujú od prenatálneho obdobia. Taktiež v postnatálnom období (období
batoľaťa) vidíme prejavy reflexného sexuálneho vzrušenia, napríklad počas dojčenia. Sexuálne
vzrušenie pri dojčení badať aj u dievčatiek, ale nie je až také nápadné ako u chlapcov. Aj kúpanie,
prebaľovanie a všetky nežné dotyky môžu vyvolávať v batoľatách podobné znaky reflexného
sexuálneho vzrušenia. Väčšina detí miluje dotyk, hoci aj v tomto smere sa nájdu výnimky. Príjemné či
nepríjemné dotyky ihneď zaregistrujú, zapamätajú si ich a emocionálne na ne reagujú. Nepríjemným
dotykom spôsobeným nešetrnou manipuláciou (jedno či vlastnou, alebo zo strany opatrovateľa) sa
samozrejme snažia vyhýbať. V druhom roku života si väčšina detí už uvedomuje svoju pohlavnú
identitu. Začínajú sa zaujímať nielen o svoje telo, ale skúmať aj rozdiely u opačného pohlavia.
Dotýkanie, hladenie a hranie sa s pohlavnými orgánmi nazývame genitálnou hrou. Spočiatku je to
individuálna záležitosť, no neskôr sa deti hrajú aj spolu, najmä ak majú súrodenca alebo navštevujú
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predškolské zariadenie. Trojročné dieťa si je už dobre vedomé zmyslových pocitov, ktoré vyvoláva
dotýkanie sa intímnych častí. Chápe ich prirodzene, nie eroticky. Je potrebné, aby rodičia vedeli, že
detské experimenty s dotykmi sú úplne bežné. Väčšina detí je pri týchto genitálnych hrách vedená
skôr zvedavosťou než silou sexuálneho pudu. Fázou objavovania svojho tela prejde každé dieťa –
niektoré ešte v dojčenskom veku, iné vo veku batoľaťa, najneskôr však v predškolskom období. Jedno,
či si to rodič všimne alebo nie, či dieťa karhá, alebo nie (Vágnerová,2005).
SEXUÁLNA SEBASTIMULÁCIA DETÍ OD PREDŠKOLSKÉHO OBDOBIA DO PUBERTY
Niektoré deti v predpubertálnom období nielenže „objavia“ svoje pohlavné orgány , ale vo väčšej či
menšej miere podľahnú čaru genitálnej seba-stimulácie. Ak by sme chceli diferencovať problém
detskej masturbácie z hľadiska intenzity vonkajších prejavov a dôsledkov na vývin dieťaťa, ako aj
z hľadiska výchovných prístupov, mohli by sme vyčleniť nasledovné stupne sexuálneho správania:
A) Bežné detské experimenty s dotykmi - objavovanie genitálií, obvykle bez zámeru sexuálne sa
vzrušiť.
B) Občasná genitálna seba-stimulácia dieťaťa, už so zjavným libidóznym zámerom.
C) Kompulzívna sebastimulácia dieťaťa - kompulzívna onánia, kompulzívna masturbácia .
Je zrejmé, že v prípade bežných detských experimentov s dotykmi na intímnych miestach, nemajú
rodičia žiaden dôvod sa znepokojovať. Existuje však menšia skupina detí, u ktorých je sexuálny pud
(pudová energia) aktivovaný veľmi silne s celkom zreteľnými prejavmi už v rannom veku. Podľa
našich psychoterapeutických skúseností
počet týchto detí v posledných rokoch stúpa. Mnohí
odborníci sa prikláňajú k názoru, že aj toto je „normálny vývin“ a ubezpečujú rodičov, že všetko je
v poriadku a takéto prejavy dieťaťa si nemajú všímať. Jedna mamička v tejto súvislosti podotkla, či za
chvíľu nebude normálne mať menštruáciu už od štyroch rokov...
Väčšina rodičov a pedagógov celkom intuitívne cíti, kedy sa daný problém u dieťaťa už vymyká
norme a dožadujú sa riešenia u odborníkov, zväčša však neúspešne. Môže byť normálne, keď si dieťa
v predškolskom veku aj tri razy denne navodzuje pohlavné vzrušenie, následne sa zmieta
v orgastickom kŕči, po ktorom ešte ďalšiu štvrťhodinu iba neprítomne a apaticky pozerá „do prázdna“?
Takto totiž vyzerá realita, ktorá sa týka niekedy už jednoročných detí. Rozdiel oproti orgazmu
dospelých je len v tom, že chlapci v mladšom než pubertálnom veku nemajú ešte orgazmus spojený
s ejakuláciou. Avšak životná energia, ktorá má byť v ranom veku použitá na rast a vývin, je
presmerovaná do inej oblasti. Nečudo, že mnohokrát si rodičia všímajú únavu až apatiu u dieťaťa a
nezáujem o aktivity, ktoré naopak ich rovesníkov bavia. To je však len jeden z dôsledkov, ktorý
zasahuje fyzickú a psychickú oblasť dieťaťa. Z fyzických následkov môžeme u dievčatiek spomenúť
občasné porušenie hymenu, ako aj riziko vniknutia cudzieho telesa do vagíny. Je bežné, že rodičia
hľadajú v prvom rade somatickú príčinu daného stavu. Navštívia detského lekára, potom špecialistov gynekológa, neurológa či endokrinológa, preskúmajú latentné možnosti zápalového alebo iného
ochorenia a až potom, keď sú všetky výsledky negatívne, zauvažujú nad psychológom. A ten im
napokon povie „nestrachujte sa, je to úplne normálne, to robí veľa detí , on/ona z toho vyrastie“.
Otázka teda znie – vyrastú z toho alebo potrebujú pomoc?
Naše skúsenosti hovoria, že tieto deti potrebujú pomoc najmä vtedy, ak:
1. Genitálna sebastimulácia nadobúda črty obsedantno - kompulzívnej poruchy. Podľa medzinárodnej
klasifikácie chorôb (MKCH–10) sú obsedantné myšlienky – obsesie - nápady, predstavy, impulzy,
ktoré sa opakovane a stereotypne vtierajú do mysle pacienta. Kompulzívne konanie – kompulzie –
sú opakované stereotypné konania, ktoré môžu na seba nadväzovať a nadobudnúť podobu
ustáleného rituálu. Ak je pacient konfrontovaný s požiadavkou prestať, alebo sa o to aj sám vedome
snaží, nedokáže to a vyvoláva to u neho vyhýbavé správanie, ktorým sa snaží zakryť problém.
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Kompulzívne správanie je natoľko dominantné, že významne zasahuje do života dieťaťa a odvádza
jeho pozornosť od bežných detských aktivít, ktoré sa stávajú menej zaujímavé.
2. Masturbácia je natoľko častá, že zanecháva na dieťati psychické dôsledky v podobe energetickej
vyčerpanosti a apatie, alebo fyzické stopy - podráždenie či poranenie genitálií.
3. Dieťa sa pokúša zapájať do týchto aktivít iné deti, snaží sa o penetráciu alebo simuluje sexuálny
styk.
4. Nepomáha rozhovor s rodičom alebo učiteľom na tému dodržiavania intimity pri danej činnosti.
Mnohým deťom, ktoré od raného veku intenzívne masturbovali, nebola poskytnutá žiadna pomoc,
takže v neskoršom (pubertálnom a post-pubertálnom) období ich sexualita nadobudla črty dospelej
sexuality bez časovej prestávky. Nie sú však známe žiadne longitudinálne výskumy, ktoré by hodnotili
napríklad ich partnerskú a sexuálnu spokojnosť, kvalitu citového prežívania, prípadne súvislosť
neobvyklej sexuálnej aktivity v detstve so vzťahovými problémami v dospelom veku.
Etiologické korene detskej masturbácie nie sú zatiaľ vedecky preskúmané, avšak naše
doterajšie skúsenosti s rodinami a deťmi majúcimi tento problém nás
vedú k vysloveniu
nasledovných zistení:
1) Väčšina neurologických a endokrinologických vyšetrení, ktoré deti absolvovali, má negatívny nález.
2) Málokedy nám anamnestické vyšetrenie potvrdzuje súvislosť s nejakou postnatálnou udalosťoufyzickou alebo psychickou traumou , ktorú môžeme jasne identifikovať ako spúšťač, alebo
samotný zdroj neobvyklého sexuálneho správania.
3) Môžeme potvrdiť, že nie v každom prípade je problém v rodinnej výchove. Naopak, neraz majú
tieto deti veľmi starostlivých a láskavých rodičov, ktorí dokážu plne uspokojovať ich potrebu lásky,
ocenenia, podpory, i fyzického kontaktu.
4) Zdá sa, že v mnohých prípadoch korene excitovaného sexuálneho pudu siahajú skôr do
prenatálneho či perinatálneho obdobia.
VÝSKUM A PSYCHOTERAPIA
Stanislav Grof (1985) vo svojej publikácii uvádza výsledky dlhoročného vedeckého výskumu,
ktorým dokazuje signifikantne významnú súvislosť neobvyklého sexuálneho správania s perinatálnou
traumou (s.153- 169). Počas zážitkov transpersonálneho charakteru „mali pokusné osoby
v mimoriadnych stavoch vedomia presvedčivý pocit, že znovu prežívajú sexuálne zážitky niektorého
zo svojich predkov. Niekedy sa to týkalo priamych predkov ako rodičov a prarodičov, inokedy sa zdalo,
že tieto epizódy prichádzajú z veľmi vzdialených historických období“ (s.169). S. Grof (1985, s.259 274) zároveň navrhuje účinné experienciálne (zážitkové) psychoterapeutické techniky, ktoré
umožňujú vhľad do transpersonálnej sféry, uvoľnenie a spracovanie problematických obsahov.
PORADENSTVO PRE RODIČOV A PEDAGÓGOV
V našej praxi pri probléme detskej masturbácie uprednostňujeme prácu s rodičmi. Väčšina z nich
princíp nenásilného, netrestajúceho prístupu chápe, dokáže prijať túto možnosť a veľmi citlivo potom
hodnotiť správanie svojich detí. Viac ich povzbudzovať k prekonávaniu prekážok a posilňovať
pozitíva, miesto zameriavania sa na negatíva. Taktiež u seba sa rodičia v priebehu poradenstva
a psychoterapie začínajú viac zamýšľať nad svojím sexuálnym životom - nad jedinečnosťou
sexuálneho aktu spojeného s láskou, kde cit k blížnemu je povýšený nad jednoduché sexuálne vybitie.
Hoci nie vždy je možné s rodičmi o týchto veciach hovoriť, majú aspoň možnosť riešiť vlastné
sexuálne problémy či citovú nevyrovnanosť. Spoločnými silami sa snažíme o odstránenie ich pocitov
hanby, viny, obáv a strachov. Niekedy k tomu postačí samotný rozhovor, inokedy špeciálne sedenie
(najčastejšie s použitím tzv. EFT- Emotional Freedom Techniques). Osvedčeným prostriedkom na
harmonizáciu psychiky, ktorý odporúčame deťom i dospelým, sú Bachove esencie - fytoterapeutiká
bez akýchkoľvek vedľajších účinkov.
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K tomu, aby rodič našiel správny výchovný prístup, je nevyhnutné, aby dieťa dobre chápal - bez
ilúzií o jeho návyku. Potrebuje vedieť, že tento návyk je silne zakomponovaný do podvedomia a že
dieťa sa ho nedokáže zbaviť samé bez pomoci rodičov, aj keď sa im často usiluje vyhovieť. Jedno 7ročné dievčatko v tejto súvislosti povedalo: „Mami, nedá sa to, asi som zlá, keď to nedokážem!“
Sebahodnotenie dieťaťa však vždy záleží od toho, ako ho hodnotí rodič. Odsudzovanie, posudzovanie,
kritika či výsmech zanecháva nepredstaviteľné škody na jeho psychike. Sme presvedčení, že
pedagogika v budúcnosti musí byť založená predovšetkým na používaní základných, obyčajných
metód stimulácie pozitív, tak aby duševný potenciál, s ktorým dieťa prichádza na svet, bol plne
využitý.
Napriek tomu, že spoločnosť (verejná mienka) je pomerne tolerantná k detskej masturbácii, treba
povedať, že vo všeobecnosti sú deti často zväzované určitými sociálnymi pravidlami a predpismi, ktoré
bránia ich prirodzeným ľudským potrebám. Máme na mysli deti, ktoré neustále počúvajú od rodičov
a pedagógov, čo smú a čo nesmú robiť, ako sa majú správať a čo robia zle. Mnohí rodičia nielenže
nevedia, ale ani nemôžu vyhovieť detským potrebám v plnej šírke. Prvé, čo by mal psychológ (rodinný
terapeut, poradca) pri probléme intenzívnej detskej masturbácie preskúmať, je kvalita rodinného
prostredia, kvalita vzťahov medzi dospelými, ako aj medzi rodičmi a deťmi. V druhom rade treba
preskúmať tiež kvalitu širšieho sociálneho prostredia - vplyv starých rodičov, ostatných príbuzných,
vplyv predškolského zariadenia a identifikovať potenciálne zdroje napätia, prameniace z týchto
oblasti.
Pokúsime sa načrtnúť niektoré zásady výchovného pôsobenia:
1) Netrestať ani neponižovať dieťa za toto správanie
2) Dávať dostatočný priestor pre napĺňanie jeho potrieb a najmä – venovať pozornosť jeho
existencii.
3) Nastaviť limity (napr. zákaz tejto aktivity mimo priestor detskej izby) sa odporúča len vtedy, ak je
dieťa už staršie, chápe zmysel tohto zákazu a je schopné vlastnou vôľou svoje správanie regulovať.
4) Častou otázkou rodičov aj pedagógov je, či sa majú pokúsiť o rozptýlenie, alebo radšej ignorovať
správanie dieťaťa. U malých detí sa rodič môže pokúšať o rozptýlenie alebo odvedenie pozornosti
z jednej činnosti na inú činnosť. Pokiaľ masturbácia nedosiahla ešte intenzitu kompulzívnej
poruchy, obvykle sa táto taktika rodičom darí. Slovo ignorovanie je lepšie v súvislosti s výchovou
dieťaťa radšej nepoužívať. Rodič môže vedome nereagovať na správanie dieťaťa a v mnohých
situáciách je to skutočne to najlepšie, čo treba v danej chvíli urobiť, aby zbytočne neželané prejavy
neposilňoval.
5) Taktiež nám rodičia v súvislosti s detskou masturbáciou kladú otázku, či je vhodné preukazovať
mu lásku prostredníctvom dotykov. V pozadí je samozrejme obava, aby u dieťaťa zbytočnou
stimuláciou (bozkami, šteklením, hladkaním...) nevyprovokovali už aj tak dosť excitovanú sexuálnu
energiu. Je ťažké dať na toto všeobecnú odpoveď. Dôležité je, aby rodičia vedeli odhadnúť správnu
mieru a mali maximálne čisté úmysly, city, myšlienky. Pokiaľ je dotyk rodiča (či iného príbuzného)
skutočne asexuálny, pôsobí obvykle blahodarne. Je jedným z dôležitých prejavov lásky a takéto
prejavy dieťa potrebuje ku svojmu zdravému vývinu. Vo väčšine prípadov zvýšený prísun dotykov
skôr problém eliminuje, než by ho zväčšoval.
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Pojem psychická odolnosť označuje ľudskú schopnosť vyvíjať sa napriek nepriaznivým a rizikovým situáciám.
Cieľom výskumu bolo porovnať vnímanie psychickej odolnosti u adolescentov vyrastajúcich v rodinách
(úplných, neúplných) s adolescentmi vyrastajúcimi v prostredí detského domova. Vzorku tvorilo 126
adolescentov (70 dievčat, 56 chlapcov). Respondentom bol administrovaný dotazník The Child and Youth
Resilience Measure (CYRM) -28. Výsledky výskumu preukázali, že adolescenti z úplných a neúplných rodín sú
odolnejší ako tí, ktorí sú vychovávaní v detskom domove.
Kľúčové slová: psychická odolnosť, vek, úplná rodina, neúplná rodina, detský domov

1 PSYCHICKÁ ODOLNOSŤ – REZILIENCIA
Reziliencia pochádza z latinského slova salire, čo znamená odpružiť, vyrovnať sa a zo slova resilire,
čo znamená odskočiť, skočiť späť (Křivohlavý, 2003). Reziliencia patrí k pomerne mladým pojmom,
bola koncipovaná v 80. až 90. rokoch minulého storočia (Šolcová, 2009). Objaveniu reziliencie
predchádzal výskum, ktorý sa zaoberal skúmaním patologických alebo škodlivých faktorov, s ktorými
prichádzajú deti alebo mladiství do kontaktu počas svojho života (Křivohlavý, 2003).
1.1
Faktory reziliencie
Rizikové faktory chápe Šolcová (2009) ako stresové situácie, ktoré zvyšujú u človeka nepriaznivú
adaptáciu, alebo negatívne pôsobenie v oblastiach ľudského zdravia (fyzické, mentálne zdravie,
traumy, rodinné konflikty, chudoba, rôzne závislosti, kriminalitu). Jenkinsová (2008) diferencuje
rizikové faktory na proximálne – konflikt medzi rodičmi, priateľmi, choroba člena rodiny, problémový
rodič, alebo súrodenec, tieto faktory pôsobia na dieťa priamo. Distálne faktory – dospievanie v oblasti
s vysokou kriminalitou, vojnový konflikt, vplyv distálnych faktorov sprostredkúvajú proximálne
faktory. Oslabujúce faktory – vulnerability factors charakterizuje Šolcová (2009) ako faktory, ktoré
robia človeka zraniteľnejším, nie sú však stresovými faktormi. Protektívne faktory sú faktory, ktoré
eliminujú negatívne vplyvy rizikových faktorov (Šolcová, 2009). Kompenzačné faktory – compensatory
sú podľa Ungara (2004) také faktory, ktoré neutralizujú negatívne vplyvy (viera, optimizmus,
pozitívne myslenie). Posilňujúce faktory – challenging, Rutter (1987) špecifikuje ako faktory, ktoré
pomáhajú posilňovať rezilienciu. Medzi faktory, ktoré napomáhajú vyrovnať sa s nepriaznivými
životnými situáciami patrí funkčnosť rodín. Emočná funkcia rodiny je pokladaná za nenahraditeľnú
súčasť fungovania rodiny. Pozitívne citové vzťahy medzi rodičmi a deťmi, medzi rodičmi navzájom,
medzi súrodencami, medzi starými rodičmi a medzi ostatnými príbuznými sú dôležitým faktorom
rozvoja vlastnej emocionality dieťaťa. Rodina umožňuje dieťaťu zažiť pocit lásky, ochrany, bezpečia
a rozvoja dieťaťa. Ak táto nevyhnutná zložka vo vývoji dieťaťa chýba, niekedy dokonca dochádza
k vážnym deformáciám v psychosociálnom vývine človeka (Oravcová, Ďuricová, Bindasová, 2007).
1.1.1 Reziliencia rodiny
Pojem rodinná reziliencie je pomerne novodobý, objavil sa približne pred dvadsiatimi rokmi na
základe poznatkov o strese v rodinách a zvládania tohto stresu členmi rodiny. Zdrojom pre zavedenie
problematiky reziliencie rodiny do výskumu, ako uvádza Šolcová (2009) bolo vnímanie rodiny
a vyrovnávanie sa stresu. Vychádza z modelu FAAR (Family Adjustment and Adaptation Response),
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ktorý dáva dôraz na vzťah medzi nárokmi vyžadovanými od rodiny a zručnosťou rodiny odolať týmto
nástrahám. Sobotková (2004) vo svojej prehľadovej štúdii poukazuje na to, že projekt „ Family Stress,
Coping and Health“, ktorý bol zameraný na výskum odolnosti rodín amerických vojakov, ktorí bojovali
vo Vietname. Výskumníci svoju pozornosť zamerali hlavne na rodiny, v ktorých sa preukázala určitá
forma zdravotného alebo psychosociálneho stresu. Výsledky výskumu ukázali, že rodiny, ktoré boli
vystavené negatívnym vplyvom prostredia sú rezilientné. Břicháček (2003) popisuje rezilienciu rodiny
ako proces neustáleho udržiavania funkčnosti rodiny pri nepriaznivých okolnostiach a silou členov
rodiny navzájom sa povzbudzovať, ochraňovať a pomáhať si v nežiadúcich stresových situáciách.
Taktiež ide o pozitívne začlenenie rodiny do spoločnosti. Pettersenová (2002) chápe rodinnú
rezilienciu ako neustále prebiehajúci proces, nechápe ho ako nemennú charakteristiku rodiny, ktorá sa
dá pozorovať v danom momente.
1.2
Copingové stratégie v období adolescencie
Adolescencia je obdobie výrazných zmien, prežívania nových situácií a zvládanie nových úloh. Pre
niektorých dospievajúcich môže byť toto obdobie pomerne stresujúce. Mladí dospelí majú však
k dispozícií zdroje a schopnosti, vďaka ktorým sa s nimi vyrovnávajú. Každý organizmus sa snaží so
stresom vyrovnať po svojom (Křivohlavý, 2003). Výskum zvládania záťaže začal vo vyspelých
krajinách v 60.rokoch, dnes je jedným z najrozšírenejších tém v psychológii (Snyder, 1999). V rámci
výskumu zvládania záťaže môžeme rozlíšiť 3 základné prístupy: psychodynamický (Freud, 1981),
transakčný (Lazarus, Folkman,1984), konvergentný (Ficková, 2001). Medzi 2 hlavné typy zvládania
môžeme považovať zvládanie zamerané na problém (Folkman, Moskowitz, 2000) a zvládanie
zamerané na emócie (Coleman, Hendry, 1999). Vo vnímaní záťaže všeobecne existujú rozdiely
v závislosti od veku a pohlavia. Literatúra uvádza viditeľné rozdiely v copingu medzi chlapcami
a dievčatami. Chlapci častejšie problémy popierajú, dievčatá naopak odhaľujú viac problémov
(Coleman, Hendry, 1999, Ficková, 2001). Jenčová (2009) konštatuje, že pre deti a adolescentov, ktorí
sa prejavujú rizikovým správaním je typická skrytá reziliencia.
2
EMPIRICKÁ ČASŤ
2.1
Ciele výskumu a výskumné problémy
Cieľom výskumu bolo porovnanie subjektívne vnímanej psychickej odolnosti adolescentov
vyrastajúcich v rodinách (úplných, neúplných) s adolescentmi z prostredia domova sociálnych služieb.
Čiastkovými cieľmi výskumu bolo zistenie psychickej odolnosti v závislosti od pohlavia, navštevovanej
školy a zmeny trvalého bydliska.
2.2
Výskumné hypotézy
S prihliadnutím na teoretické východiská v prvej časti práce a ciele výskumu sme sformulovali
nasledujúce hypotézy. Hypotéza 1: Adolescenti navštevujúci gymnázium sú psychicky odolnejší ako
adolescenti navštevujúci strednú odbornú školu. Hypotéza 2: Adolescentky sú pri zvládaní stresových
situácií odolnejšie ako adolescenti, ktorí sú vystavení tej istej nepriaznivej situácii. Hypotéza 3:
Adolescenti z úplných rodín sú odolnejší pri zvládaní stresu ako adolescenti z rodín neúplných.
Hypotéza 4: Adolescenti vyrastajúci v rodinnom prostredí sú psychicky odolnejší ako adolescenti
vyrastajúci v detskom domove.
2.3
Výskumné metódy
Za relevantnú výskumnú metódu pre realizácii výskumu sme pokladali metódu dotazníka. Dotazník
sme prispôsobili charakteru a cieľom výskumu, pozostával z dvoch častí. Dotazník sme sformulovali
na základe medzinárodného projektu na výskum reziliencie, ktorý sa uskutočnil pod záštitou M.
Ungara (2009). Dotazník The Child and Youth Resilience Measure (CYRM) sme distribuovali
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respondentom v tlačenej forme v 2 verziách, prvá verzia bola prispôsobená podmienkam detí
z bežných stredných škôl a druhá verzia bola prispôsobená deťom z detského domova.
2.4
Výskumná vzorka
Výskumnú vzorku výskumu tvorilo 126 respondentov, z toho 37 respondentov zo SOŠ, 73
respondentov z gymnázia a 16 respondentov z detského domova (priemerný vek - 15,69 rokov).
Zastúpenie dievčat vo výskume bolo 70 a chlapcov 56.
2.5
Výsledky výskumu a interpretácia výsledkov
V nasledujúcej časti práce uvádzame výsledky z dotazníka, ktoré sme získali od respondentov.
V tabuľkách a grafoch budeme analyzovať a hodnotiť výsledky, ktoré sme získali na základe t-testov,
ktoré sme uskutočňovali pomocou štatistického programu PSPP. V prvej hypotéze sme predpokladali,
že adolescenti navštevujúci gymnázium sú psychicky odolnejší ako adolescenti navštevujúci strednú
odbornú školu. Hypotéza sa nám potvrdila ako môžeme vidieť v Tabuľke 1, ktorá ukazuje signifikantné
rozdiely (hladina významnosti α = 0,05) v šiestich položkách dotazníka CYRM. Dve položky dotazníka
nám však ukazujú, že adolescenti navštevujúci strednú odbornú školu pociťujú neistotu a strach.
Myslíme si, že pocit neistoty a strachu z budúcnosti u adolescentov navštevujúcich SOŠ je spôsobený
tým, že nevidia svoje plnohodnotné uplatnenie po skončení. Pokračovať môžu na odborných vysokých
školách alebo začnú pracovať v danej oblasti, ktorú študovali. Naopak študenti gymnázií, ktorí získajú
počas štúdia väčšie množstvo všeobecných znalostí si môžu pre svoje ďalšie štúdium zvoliť akúkoľvek
vysokú školu vzhľadom k ich rozhľadenosti v rôznych oblastiach. Výskum preukázal, že gymnazisti sú
psychicky odolnejší. Gymnazisti majú väčšie predpoklady ku kvalitnejšiemu prvotnému zhodnoteniu
závažnosti problémovej situácie. Z toho vyplýva, že v druhej fáze zdolávania prekážok sú efektívnejší
pri vyrovnávaní sa so záťažovou situáciou. Ich psychická odolnosť sa nám preto ukázala vo výskume
vyššia ako u adolescentov SOŠ.
Tabuľka 1 Psychická odolnosť v závislosti od typu školy

Pomáham druhým.
Z budúcnosti cítim neistotu a strach.
Myslím si, že som rešpektovaný / á
primerane k svojmu veku.
Viem, kde hľadať v mojom okolí pomoc.
Myslím si, že ma priatelia podporujú.
Myslím si, že moja rodina bude pri mne stáť
i v ťažkých situáciách.
Myslím si, že moji priatelia budú pri mne
stáť i v ťažkých situáciách.
Som pyšný /á, že som Slovák / Slovenka.

SOŠ
GLS
SOŠ
GLS
SOŠ
GLS
SOŠ
GLS
SOŠ
GLS
SOŠ
GLS
SOŠ
GLS
SOŠ
GLS

Mean

Sig. (2 – tailed)

3,08
3,58
2,65
2,01
2,65
3,12
3,62
4,08
3,46
4,00
4,27
4,70
3,68
4,25
3,92
3,25

0,00
0,01
0,00
0,01
0,02
0,04
0,04
0,06
0,01
0,01
0,01
0,03
0,01
0,02
0,01
0,01

Legenda: Mean = aritmetický priemer, Sig. (2 – tailed) = štatistická významnosť
Medzi pohlaviami sa nám na základe stanovenej hypotézy, že adolescentky sú pri zvládaní
stresových situácií odolnejšie ako adolescenti, ktorí sú vystavení tej istej nepriaznivej situácii ukázali
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signifikantné rozdiely (hladina významnosti α = 0,05) v 4 položkách. Ostatné odpovede dievčat
a chlapcov sa výrazne nelíšili. Výsledky ukazujú, že dievčatá pociťujú väčšiu neistotu a strach
z budúcnosti ako chlapci, taktiež pre dievčatá je získané vzdelanie dôležitejšie ako pre chlapcov. Ďalej
výsledky preukázali, že chlapci sa v rôznych sociálnych situáciách vedia správať adaptívnejšie ako
dievčatá. Chlapci pociťujú väčšiu hrdosť za svoj pôvod ako dievčatá. Preukázanie, že pre dievčatá je
získané vzdelanie dôležitejšie ako pre chlapcov zdôvodňujeme tým, že dievčatá pociťujú väčšiu
zodpovednosť pri plnení školských povinností. Hypotéza sa nám nepotvrdila, dievčatá a chlapci
preukazujú rovnakú mieru reziliencie. Hypotéza č. 3 adolescenti z úplných rodín sú odolnejší pri
zvládaní stresu ako adolescenti z rodín neúplných sa nám nepotvrdila. T-test neukázal žiadne
signifikantné rozdiely (hladina významnosti α = 0,05) medzi adolescentmi vyrastajúcimi v úplných
rodinách a adolescentmi vyrastajúcimi v rodinách neúplných.
V Tabuľke 2 môžeme vidieť signifikantné rozdiely (hladina významnosti α = 0,05) v 13 položkách
medzi adolescentmi vyrastajúcimi v rodinnom prostredí a adolescentmi vyrastajúcimi v prostredí
detského domova. Adolescenti vyrastajúci v rodinnom prostredí si myslia, že v živote je možné
vlastným úsilím niečo dokázať, vo svojom živote majú ľudí, ktorých si vážia. Ďalej cítia, že ich rodičia
na nich dávajú pozor a dostatočne ich poznajú, sú hrdí na svoj pôvod (rodina, blízky). Adolescenti
vyrastajúci v rodinnom prostredí sú schopní svoje problémy riešiť bez toho aby siahli po alkohole,
droge. Majú pocit, že rodina bude pri nich stáť aj v ťažkých situáciách, vo svojej rodine sa cítia
bezpečne a ich viera je pre nich zdrojom sily. Naopak adolescenti vyrastajúci v prostredí detského
domova majú radšej zvyky svojho okolia ako adolescenti vyrastajúci v rodinnom prostredí. Veria si
však, že v živote budú prospešní, myslia si, že ich okolie rešpektuje primerane k ich veku a pociťujú, že
ich okolie pokladá za zábavných. Hypotéza, či sú adolescenti vyrastajúci v rodinnom prostredí
psychicky odolnejší ako adolescenti vyrastajúci v detskom domove sa nám potvrdila. Výsledky
preukázali, že vytvorenie vhodného rodinného zázemia je predpokladom správneho vývinu
psychickej odolnosti. Odpovede adolescentov žijúcich v rodinách poukazujú, že pre ich vývin je
potrebná rodinná súdržnosť a pomoc rodiny pri zvládaní problémových situácií. Starostlivosť, a to že
ich rodičia poznajú, pociťujú adolescenti ako pozitívum a neodmysliteľnú súčasť ich života. Vedia, že
ak sa v ich živote vyskytne situácia, ktorá je pre nich nepriaznivá majú oporu vo svojej rodine. Naopak
adolescenti, ktorí sú umiestnení v detskom domove tieto pocity nepoznajú, a preto ako riešenie
problému využívajú maladaptívnú copingovú stratégiu zvládania problému, ktorou je požívanie
alkoholu. Signifikantný rozdiel sa ukázal aj v položke „Mám ľudí, ktorých si vážim“, v ktorej lepšie
skórovali adolescenti vyrastajúci v rodinnom prostredí. Tento rozdiel zdôvodňujeme tým, že
adolescenti z detského domova nemajú vytvorené pevné citové väzby s inými osobami.
Tabuľka 2 Psychická odolnosť v závislosti od prostredia.
Verím si, že v živote budem úspešný /á.
Myslím si, že som rešpektovaný /á primerane
k svojmu veku.
Myslím si, že v živote je možné vlastným úsilím
niečo dokázať.
Mám ľudí, ktorých si vážim.
Myslím si, že moji rodičia na mňa dávajú pozor.
Myslím si, že moji rodičia ma dobre poznajú.

Rodinné prostredie
Prostredie detského
domova
Rodinné prostredie
Prostredie detského
domova
Rodinné prostredie
Prostredie detského
domova
Rodinné prostredie
Prostredie detského
domova
Rodinné prostredie
Prostredie detského
domova
Rodinné prostredie
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Mean
3,58

Sig. (2 - tailed)
0,04

4,13

0,01

2,95

0,01

3,69

0,01

4,65

0,00

4,16

0,02

4,66

0,00

3,88

0,00

4,31

0,00

2,94

0,00

3,65

0,00
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Moja viera je pre mňa zdrojom sily.
Som hrdý /á na svoj pôvod (rodina, blízky).
Ľudia si o mne myslia, že som zábavný /á.
Som schopný /á riešiť svoje problémy, bez toho
aby som siahol /a po alkohole, droge.
Myslím si, že rodina bude stáť pri mne
i v ťažkých situáciách.
Vo svojej rodine sa cítim bezpečne.
Mám rád /a zvyky svojho okolia.

Prostredie detského
domova
Rodinné prostredie
Prostredie detského
domova
Rodinné prostredie
Prostredie detského
domova
Rodinné prostredie
Prostredie detského
domova
Rodinné prostredie
Prostredie detského
domova
Rodinné prostredie
Prostredie detského
domova
Rodinné prostredie
Prostredie detského
domova
Rodinné prostredie
Prostredie detského
domova

2,56

0,00

2,71

0,03

1,88

0,04

3,98

0,00

2,19

0,00

3,45

0,04

4,00

0,01

4,55

0,00

3,13

0,00

4,55

0,00

2,63

0,00

4,26

0,00

3,31

0,00

2,91

0,04

3,44

0,00

Legenda: Mean = aritmetický priemer, Sig. (2 – tailed) = štatistická významnosť
ZÁVER
Príspevok venujeme problematike psychickej odolnosti a vplyvu prostredia, v ktorom ľudia
vyrastajú. Obdobie adolescencie je obdobie vytvárania vlastnej identity a formovania osobnosti. Túto
skutočnosť sme vzali do úvahy aj my a upriamili sme našu pozornosť pri zisťovaní psychickej
odolnosti práve na toto obdobie.
Rodina vytvára bezpečné prostredie svojim členom, zabezpečuje základné podmienky pre
plnohodnotnú existenciu jej členov. So správnym plnením úloh rodiny je spojená rodinná reziliencia.
Reziliencia rodiny predstavuje neustále udržiavanie funkčnosti rodiny pri nežiaducich stresových
situáciách. Pri neplnení úloh rodiny môže nastať situácia, že na základe odporúčania sociálnych
pracovníkov je adolescent odobraný zo starostlivosti rodičov a je umiestený do detského domova.
Detský domov je však iba náhrada za rodinné prostredie.
V empirickej časti sme realizovali výskum, ktorý sa zameral na zistenie subjektívne vnímanej
psychickej odolnosti medzi adolescentmi vyrastajúcimi v rodinách (úplných, neúplných) a
adolescentmi vyrastajúcimi v prostredí detského domova. Výskum sme realizovali na vzorke 126
adolescentov. Metódou pri zisťovaní psychickej odolnosti bol dotazník pozostávajúci z dotazníka The
Child and Youth Resilience Measure (CYRM) zisťujúci mieru psychickej odolnosti. Výsledky výskumu
preukázali, že adolescenti vyrastajúci v rodinnom prostredí sú psychicky odolnejší ako adolescenti
umiestnený v detskom domove. Túto skutočnosť odôvodňujeme tým, že adolescenti vyrastajúci
v rodinách majú vytvorené lepšie podmienky pre vývin. Sú presvedčení, že v prípade akýchkoľvek
problémov sa môžu obrátiť na svoju rodinu a vedia, že im rodina poskytne pomoc.
BIBLIOGRAFIA
Břicháček, V. (2003). Perspektivy sledování osobnosti (Subjektivní úvaha futurologická). In
Československá psychologie, č. 47, (pp. 587-600).
Coleman, J. & Hendry, L. B. (1999). The nature of adolescent. London: Routletge. ISBN 0-415-19897-4.

240

Psychológia (v) škole. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / L. Sokolová, M. Lemešová & R. Masaryk (eds). - Bratislava:
Univerzita Komenského, 2013. – 258 s. - ISBN 978-80-223-3483-9

Ficková, E. (2001). Personality regulators of coping behavior in adolescent. In Studia Psychologica, č.
43, (pp. 321-328).
Freud, A. (1991). The ego and the mechanisms of defence. Madison: International Universitas Press.
Folkman, S. & Moskowitz, J. T. (2000). Positive affect and the other side of coping. In American
Psychologist, č. 55, (pp. 647-654).
Híčarová, V. (2010). Vplyv veku a rodu na copingové stratégie adolescentov pri zvádaní obáv. In
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, č. 1, (pp. 3 – 20).
Jenčová, A. (2009). Skrytá reziliencia. In Reziliencia a nové prístupy k výchove a vzdelávaniu. Bratislava:
UK. S. 75 – 80. ISBN 978-80-223-2729-9.
Jenkins, J. (2008). Psychosocial adversity and resilience. In Rutter's Child and Adolescent Psychiatry, 5
edícia, (pp. 377-391).
Křivohlavý, J. (2003). Psychologie zdraví. Praha: Portál. 280 s. ISBN 978–80–7367–568-4.
Lazarus, R.S., Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York: Springer. ISBN 0-8261-41919.
Oravcová, J., Ďuricová, L. & Bindasová, L. (2007). Psychológia rodiny. Banská Bystrica: UMB. ISBN 808083-490-3.
Petterson, J. (2002). Understanding family resilience. In Journal of Clinical Psychology, č. 58, (pp. 233246).
Rutter, M. (1987). Psychosocial resilience and protective mechanisms. In American Journal of
Orthopsychiatri, č. 57, (pp. 316-331).
Sobotková, I. (2004). Rodinná resilience. In Československá psychologie, č. 3, (pp. 233-246).
Snyder, C. R. (1999). Coping: The psychology of what works. New York: Oxford University. 368 s. ISBN
0-495-55339-5.
Šolcová, I. (2009). Vývoj reziliencie v dětství a dospělosti. Praha: Grada. 104 s. ISBN 978-80-247-2947-3.
Ungar, M. (2004). Nurturing hidden resilience in troubled youth. Toronto: University of Toronto Press
Incorporated. 354 s. ISBN 0-8020-8565-2.
Ungar, M. (2009). Resilience across cultures. In British Journal of Social Work, č. 38, s. 218-235.

241

Psychológia (v) škole. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / L. Sokolová, M. Lemešová & R. Masaryk (eds). - Bratislava:
Univerzita Komenského, 2013. – 258 s. - ISBN 978-80-223-3483-9

GENDEROVÁ STEREOTYPIZÁCIA V MÉDIÁCH
Blandína Šramová
Ústav psychologických a logopedických štúdií, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, e-mail:
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Príspevok sa zaoberá vplyvom mediálnych diskurzov, ktoré triedia, klasifikujú, vylučujú a uprednostňujú určité
prvky kultúry a tak podávajú jej selektívny obraz. Médiá sa tak stávajú spolutvorcami konštruovanej sociálnej
reality uprednostňovaním a prezentovaním stereotypných obrazov žien a mužov. Tento obraz má vplyv na
skreslený pohľad na gender. V príspevku upozorňujeme na šírenie konkrétnych definícií genderových rolí
a genderových vzťahov obsiahnutých v mediálnych obsahoch, a to často vo forme úzko vymedzenej genderovej
identity, na ktorú majú ženy a muži ašpirovať so značne obmedzenou škálou vzťahov medzi nimi.
Kľúčové slová: gender, médiá, stereotypy, mediálna výchova

1. STEREOTYPIZÁCIA V MÉDIÁCH A GENDER
Stereotypizácia v mediálnej oblasti sa rozumie zobrazovanie sociálnej reality podľa prevládajúceho
názoru na ňu, čím prispieva k stabilite, istote publika. Inými slovami odráža skutočnosť tak, ako ju
percipuje široká verejnosť v spoločnosti. V psychológii a sociológii je známe, že v človeku akákoľvek
neznáma vec, udalosť, jav, osoba, skupina a pod. vyvoláva neistotu, obavu. Tú sa snaží čo najskôr
odstrániť a získať tak istotu, ľahšie porozumieť situácii, orientácii vo svete, a preto jedným zo
spôsobov je siahnuť po informáciách všeobecne prijímaných v spoločnosti, danú schému poznatkov
prebrať aj keď môže ísť o zjednodušený, skreslený pohľad na skutočnosť (stereotyp). Stereotypy sa
tak stávajú dôležitým článkom sociálnej konštrukcie skutočnosti a pomáhajú človeku sa orientovať,
hodnotiť, kategorizovať. Vzhľadom k ich skreslenosti, zjednodušeniu (zovšeobecnené predstavy,
názory, informácie vzťahujúce sa ku skupine sú utvorené podľa nepodstatných znakov) sa podieľajú
na očakávaní určitých foriem správania viažuceho sa k človeku patriaceho k istej skupine, voči ktorej
je rozšírený stereotyp (žena, muž, Róm, starý človek a pod.). Práve tieto očakávania sa však nemusia
zhodovať s realitou a môžu byť prekážkou jej správnej percepcie. V súvislosti s prezentovaním
stereotypov v médiách sme často svedkami negativistického zobrazenia stereotypov týkajúcich sa
určitej skupiny ľudí, ktoré majú byť obrazom typického predstaviteľa prezentovanej skupiny.
S genderovou stereotypizáciou, s jednostrannou a zveličenou reprezentáciou žien a mužov, sme
konfrontovaní v médiách pravidelne. Na jednej strane publiku, t.j. prijímateľom mediálnych
produktov, uľahčuje porozumenie prezentovaných informácií, posolstiev, hodnôt a pod. Na strane
druhej sa prezentovanie genderu cez stereotypizáciu podieľa na skreslenom, zjednodušenom, nie vždy
presne zobrazujúcom obraze sociálnej reality viažucej sa ku genderu. S diskriminačnými praktikami sa
môžeme stretnúť v jazyku, keď hovoríme o sémantickej derogácii (Smith, 1985), keď sa feminina
umiestňuje za maskulinum (napr. páni a dámy namiesto dámy a páni) a zároveň keď sa na
maskulinum nazerá ako na základ tvorenia slov (napr. kráľ- kráľ-ovná). Generické maskulinum zase
pomenováva ženy mužskými ekvivalentmi, ženy ignoruje, prípadne vylučuje (napr. nepovie sa
členovia a členky, ale členovia tejto skupiny) (Renzetti, Curran, 2005).
Gender je v médiách zobrazovaný skreslene, t.j. nereflektujúc realitu. Či už ide o znázornenie
sexizmu, negativizmu, výsmešnosti, alebo agresie. To môže mať za následok, že väčšia časť publika sa s
takýmto zobrazením stotožní a bude ju brať za normu. V tomto procese je detský konzument médií
vysoko rizikovou skupinou. Deti často nekriticky reflektujú mediálny obsah ako realitu. Je známe, že
väčšina detí je schopná rozlíšiť v televízii skutočnosť od fantázie až okolo jedenásteho roku života.
Zároveň je známa aj skutočnosť, že čím viac času sú deti (bez ohľadu veku) vystavené pôsobeniu
mediálnych stereotypov, tým viac ich považujú za realistické. Rod zákonite v sebe zahŕňa sociálnu a
kultúrnu rozdielnosť medzi ženami a mužmi, ktoré sú spoločnosťou podmienené a zároveň
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konštruované. Kultúrno-spoločenský vývoj zákonite ovplyvňuje aj genderove role, čo v médiách
nebýva reflektované. Posun v zastávaní sociálnych pozícií, v sociálnych vzťahoch, v deľbe práce medzi
ženami a mužmi sa v mediálnych obsahoch objavuje iba zriedka.
Obrazy, normy, očakávania, ktoré sa viažu s rodovou identitou si deti osvojujú nielen
prostredníctvom rodičov, učiteľov ale aj prostredníctvom médií. Už v učebniciach sa žiaci dozvedajú o
stereotypnom zobrazovaní žien a mužov, keď sú ženám pripisované vlastnosti ako je starostlivosť
domácnosť, výchova detí, empatia, krása, pasivita a mužom schopnosť finančne zabezpečiť rodinu,
rozhodnosť, autoritatívnosť, sebaistota, aktivita (Šramová, 2009). Vo všeobecnosti môžeme nájsť
osobnostnú charakteristiku viažucu sa k genderu, ktorá v spoločnosti prevláda. U mužov je to skôr
dominantnosť, atraktívnosť, súťaživosť na rozdiel od žien, u ktorých sa skôr očakáva submisívnosť,
emotívnosť, potreba pomáhať iným, skrášľovať svoj zovňajšok (Šmausová, 2002, Beauvoir, 2003)
Médiá prezentovaním genderových stereotypov majú za následok ich posilňovanie. Je známe, že
deti si vyberajú také mediálne prezentácie, ktoré zodpovedajú tomu, čo sa skôr naučili (Liebert et al.,
1973, Morgan, 1982). Média, keďže majú nielen formujúci, ale aj socializačný účinok, sú tak
spoluzodpovedné za osvojovanie si spoločenských noriem, hodnôt, foriem správania sa. Médiá nie sú
iba pasívnymi odrazmi sociálnej reality, ale aj jej aktívnymi tvorcami. A ako dôležitý socializačný
činiteľ sa podieľajú na socializácii nielen detí, ale aj dospelých, nakoľko socializácia je celoživotným
procesom. Zobrazovanie skreslených, stereotypných obrazov žien a mužov v médiách argumentujúc,
že dané zobrazenia iba reflektujú reálnu skutočnosť (hypotéza zrkadlenia) neobstojí. Už len preto, že
médiá sú spolutvorcami sociálnej reality, kultúry spoločnosti. Médiá vyberajú témy, triedia ich,
štrukturujú do konečnej podoby mediálneho produktu a tak nastoľujú agendu verejnej mienky
(agenda setting).
Na rodové schémy, ktoré môžu viesť k rodovým stereotypom, ako aj na nepriateľské postoje mužov
voči ženám, prepojenie sexuálnej role ženy s rolou sociálnou, upozorňuje Bačová (2008) opierajúc sa o
výskumné zistenia viacerých bádateľov. Ako upozorňuje autorka, jedinec je počas socializačného
procesu konfrontovaný so správaním, vlastnosťami, výzorom, ktoré spoločnosť akceptuje a vyžaduje u
ženského a u mužského rodu. Každá osoba si tak vytvára určité kognitívne schémy, v ktorých je rola
muža a ženy definovaná spolu s prislúchajúcimi vlastnosťami. Ak sa ženy odchýlia od stereotypického
obrazu, sú percipované ako zvláštne, netypické (Bačová, 2008).
Rodové stereotypy sú v spoločnosti silne zakorenené a podporujú sa tak rodinnou ako aj
inštitucionálnou výchovou. Za jeden z vážnych problémov Bačová (2008) považuje nepriateľský
sexizmus nasmerovaný proti ženám napr. ak žena zastáva pozíciu, ktorá je výhodná pre muža, je
označovaná za kariéristku, ak spochybňuje dominantné postavenie muža v spoločnosti, je označovaná
za feministku a pod. Viaceré výskumy dokumentujú tendenciu vylúčiť ženy z určitých zamestnaní a to
tým, že ženy vylučujú z určitých činností, ignorujú ich prácu, nápady, návrhy a pod. (napr. Reskin,
1993, Renzetti, Curran, 2005). O to výraznejšie sa tieto tendencie ukázali v tých profesiách, kde
dominujú muži či už z hľadiska početnosti, alebo zastávania vedúcich pozícii v práci. Bačová (2008)
tiež upozorňuje na dôležitosť zvyšovania citlivosti tak žien ako aj mužov „k zneužívaniu a utláčaniu“ (a
to nielen žien, ale aj detí, starých ľudí, skrátka všetkých rizikových skupín obyvateľstva).
Ak sa pozrieme na typické stereotypné znázornenia žien v médiách, potom zistíme, že: ženy
chýbajú na stránkach venovaných kľúčovým udalostiam, obchodným udalostiam (Renzetii, Curran,
2005); v správach týkajúcich sa žien majú novinári a novinárky tendenciu uvádzať ich príslušnosť k
genderu, ich rodinné postavenie a pod. (Foreit et al., 1980); ženy požadujúce rovnoprávnosť s mužmi
obetujú skutočné šťastie (Faludi, 1991); v televízii sú ženy prezentované ako osoby skôr mladšie,
nedospelejšie (Fejes, 1992), štíhle (Signorielli, 1997); ženy sú zaujaté svojim milostným životom a
prejavujú city. K hlavným témam časopisov určených pre ženy patria: kult ženskosti (krásny a
príťažlivý vzhľad), úspech v zamestnaní, úspech v láske, rady ako získať a udržať si muža, téma sexu,
zdravý životný štýl, móda, kozmetika.
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Muž je v médiách najčastejšie prezentovaný ako osoba zaujatá svojou prácou, je fyzicky agresívny,
sebavedomý, nedáva najavo city a koná racionálne. K hlavným témam časopisov určených pre mužov
patria: pohodlnosť životného štýlu, finančný úspech, móda, kozmetika, šport, zábava, kult tela.
2. GENDEROVA STEREOTYPIZÁCIA V REKLAME
Reklama ako súčasť mediálnej komunikácie je jednou z dôležitých oblastí, ktoré si zasluhujú
pozornosť v súvislosti s nami nastolenou témou. Genderove stereotypy pertraktované v reklame sú
vysokou mierou podrobované kritike pre ich skresľujúce, bagatelizujúce znázornenie reality. Je známe,
že reklama určená deťom niele ponúka produkt, ale ponúka aj genderovu ideológiu (Johnson, Young,
2002). Deti ako pravidelní a častí konzumenti reklamy sú vysokou mierou prezentovanými
genderovými stereotypmi zasiahnuté. Deti prezentované stereotypy reflektujú, napodobňujú a
osvojujú si ich. Reklama deťom ukazuje nielen to, ako sa majú správať dievčatá a chlapci, ale aj to, že
ak si reklamovaný produkt kúpia, budú odmenení úspechom, sociálnou žiaducnosťou pre rovesníkov a
pod. Už samotné reklamy na hračky sa odlišujú podľa toho, či je hračka určená pre dievčatá alebo
chlapcov. Dievčatá sa hrajú s bábikami, domčekmi, riadom na varenie a chlapci s hračkami akčných
hrdinov, autíčkami (Day, 1999), v reklamách na dievčenské hračky je viac tieňov, jemná hudba, v
reklamách určených pre chlapcov je typická akčnosť v strihu, zvukové efekty, hlučná hudba (Goldstein,
1994). V reklamných obsahoch sú ženy oveľa častejšie zobrazované v submisívnych pozíciách na
rozdiel od mužov. Je často prítomná profesná stereotypizácia: muž je autorita zobrazovaná v obleku, je
odborníkom vo svojej profesii, je vystretý, má priamy pohľad, žena je v pozícii dostávania rád, je
nahnutá a v povolaniach typických pre ženy (učiteľky, zdravotné sestry, matky, sekretárky a pod.), čo
sa ukázalo aj v prezentovaní žien a mužov v nami sledovaných mienkotvorných denníkoch (Šramová,
Fichnová, 2008). Žena je tvorkyňou rodinnej pohody, súdržnosti, dobrej nálady, muž nie je tak často
zobrazovaný v roli otca a manžela (Šramová, Fichnová, 2008).
Žena má často dekoratívnu funkciu pri prezentácii výrobku (napr. auto, počítač, náradie) s ktorým
nemá žiaden vzťah. Hlavné posolstvo daných reklám je upútanie pozornosti mužov. Žena je v takýchto
ale aj iných reklamách často zobrazená sporo oblečená a v provokatívnej póze.
Muž je tiež zobrazovaný v dekoratívnej pozícii, aj keď v nižšej miere. Zvyčajne ide o zobrazenia typu
svalovec a silák. Podľa Pattersona (1996) vzrastajú reklamy typu „dominantné dievčatko“, v ktorom sú
ženy ukazované ako pokukujú po mužovi, alebo ako ho ponižujú (napr. reklama na AXE- čokoládový
muž, z ktorého postupne ženy trhajú časti tela). Ide o zobrazenie muža ako sexuálneho objektu. Muž je
v reklamách zvyčajne prezentovaný ako slobodný dobrodruh venujúci sa záujmom (ku ktorým patria
aj ženy), riskujúci, bez zobrazenia normatívnej maskulinity, t.j. dlhodobého vzťahu so ženou (Renzetii
a Curran, 2005). V reklamách je muž často spájaný s automobilmi, alkoholom, finančnými produktmi,
zatiaľ čo ženy sú spájané s čistiacimi prostriedkami pre domácnosť, kozmetickými výrobkami,
potravinami.
Negatívny dopad zobrazovaných stereotypov v reklamách je možné vidieť v štyroch polohách
(Tellis, 2000): 1/ prijímateľom reklamy unikne posolstvo, t.j. viac sa zamerajú napr. na príťažlivé
modelky, modelov 2/ porovnávanie divákov s modelmi môže u nich vyvolať nedôveru, nechuť k
reklamovanému produktu, 3/ niektoré trhové segmenty sa môžu cítiť dotknuté stereotypom
zobrazeným v reklame a vyvolajú negatívnu publicitu, prípadne produkt odmietajú, 4/ stotožnenie sa
teenegerov so štíhlymi, krásnymi modelkami môže viesť k problémom v príjme potravy (bulímia,
anorexia).
V poslednom období môžeme vidieť istý posun v zobrazovaní žien a mužov. Ženy sú pracujúce,
silné, nezávislé, spoliehajúce sa na seba, čestné a priame (Signorielli, 1997, Dow, 1996). Muži sú
partnermi žien, starajúci sa o rodinu, ukazujú svoju citlivosť, podieľajú sa na domácich prácach
(Signorielli, 1997). Takého zobrazenia sú však skôr ojedinelé ako časté a v niektorých prípadoch opäť
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posunuté do elementárnej, často až primitívnej polohy (napr. ženy v kanceláriách čakajú na pauzuriešia kozmetiku, jedlo, prací prostriedok a pod.).
3. GENDEROVÉ STEREOTYPY A MEDIÁLNA VÝCHOVA
Mediálna výchova zameraná na budovanie mediálne kompetentnej osobnosti, ktorá kriticky
hodnotí mediálne obsahy je jednou z dôležitých výchovných inštitucionálnych procesov. K jej
základným cieľom môžeme zaradiť
schopnosť jedinca identifikovať, analyzovať, hodnotiť,
posudzovať mediálne posolstvá, ktoré majú pozitívy vplyv na rozvoj osobnosti a kriticky sa stavať k
negatívnym vplyvom médií v smere ich eliminácie, prípadne odmietania. Mediálna výchova by mala
smerovať k rozvoju kritického myslenia detí a mládeže vo vzťahu k médiám a ich mediálnym
produktom s cieľom zvyšovať ich percepciu rozdielov medzi mediálnymi obsahmi, ktoré pôsobia
pozitívne na osobnosť a mediálnymi obsahmi majúcimi negatívny vplyv na osobnosť. To by malo viesť
k aktívnemu, výberovému využívaniu médií deťmi a mladými ľuďmi a nielen ich pasívnemu prijímaniu
bez adekvátneho postoja k prezentovaným mediálnym obsahom.
V mediálnej výchove v rámci nami prezentovanej témy je podľa nášho názoru dôležité viesť žiakov
ku kritickému zhodnoteniu stereotypných zobrazovaní genderu, ktoré sa nachádzajú v mediálnych
obsahoch. Genderove stereotypy, ktoré sú médiami prezentované, deti reflektujú, majú sklon k
napodobňovaniu, osvojovaniu si správania, ktoré je genderu pripisované. Je potrebné deti a mládež
viesť k poznaniu, že mediálne obsahy nie vždy reflektujú sociálnu realitu. Zároveň, že ak budú vlastniť
určitý produkt, ktorý nepotrebujú, no reklama ich presviedča o opaku, tak vďaka jeho zakúpeniu
nebudú zdravšie, šťastnejšie, žiaducejšie u svojich rovesníkov, milovanejšie a úspešnejšie. Jedným zo
spôsobov ako pracovať s mediálnymi obsahmi, ktoré zobrazujú genderove stereotypy sú cvičenia
založené na aktívnom sociálnom učení. V našom príspevku prezentujeme ukážku jednej techniky
zameranej práve na kritickú percepciu genderových stereotypov, ktoré sa vyskytujú v mediálnych
obsahoch.
Práca s tlačovými médiami (Šramová et al., 2009) - cvičenie
Cieľ: Podpora kritického myslenia. Identifikácia genderových predsudkov prezentovaných v
mediálnych obsahoch.
Čas trvania: 1 vyučovacia hodina
Pomôcky: tlačové médiá, baliaci papier, lepidlo, nožnice
Postup: Účastníkov skupiny rozdelíme do 5-6 členných skupiniek, ktoré budú v tlačových médiách
hľadať témy, ktoré zobrazujú genderove stereotypy (muža a ženu v stereotypnom znázornení).
Následne ich vystrihnú a to konkrétne obrázky, nadpisy, krátke správy. Baliaci papier preložíme na
dve polovice. Účastníci skupiniek potom výstrižky nalepia na jednu polovicu baliaceho papiera pod
seba a vedľa ku každému výstrižku vpisujú analýzu. Konkrétne sa vyjadrujú o akú formu zobrazeného
stereotypu ide, aké posolstvo je obsiahnuté, aké sú použité apely a pod. Na pravú stranu potom
zaujímajú racionálne stanovisko k daným výstrižkom, keď preformulujú, prípadne prekreslia obsahy z
ľavej strany papiera tak, aby neobsahovali rodový stereotyp.
Rozbor skupinového diania:
Aké formy genderových stereotypov sa v médiách najčastejšie vyskytujú zvlášť pri zobrazovaní žien a
zvlášť pri zobrazovaní mužov?
Ktoré konkrétne znaky sa v informáciách nachádzajú, ktoré môžeme identifikovať ako iracionálne,
šablónovité a pod.?
Ako je možné identifikované znaky zmeniť tak, aby nešlo o iracionálnu, skreslenú, zjednodušujúcu
informáciu?
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4. ZÁVER
V súvislosti s prezentovaním mediálnych obsahov je potrebné si uvedomiť, že médiá spoločenské
postoje nielen reflektujú, ale ich aj vytvárajú. Preto by sa vo svojich mediálnych produktoch nemali
znížiť na zobrazovanie degradovania a dehonestáciu postavenia určitej skupiny (ženy, muži, deti, starí
ľudia, etnické minority a pod.). Je jasné, že komunikačným skratkám a pravidelnostiam sa v
mediálnom priemysle nevyhneme, no je dôležité vyvarovať sa prezentovaniu sexistických, rasových,
etnických stereotypov už aj z dôvodu normotvornej funkcie médií. Ak si položíme otázku aké sú
dôsledky genderovej stereotypizácie v médiách, odpoveďou je, že má nepriaznivý sociálny dopad
týkajúci sa jednotlivca či už ženského, alebo mužského rodu.
Jednostranné zveličované reprezentácie žien a mužov, t.j. genderová stereotypizácia, sa negatívne
premieta do socializačného procesu. Deti a mládež si tak osvojujú normy a role spojené so svojim
pohlavím zjednodušene, šablónovito bez väčšej variability genderovej identity. Schopnosť odhaľovať,
eliminovať genderove stereotypy vo vlastnej kultúre bez predsudkov je jednou z úloh mediálnej
výchovy tak na školách ako aj v rodinnom prostredí. Rodová identita je jednou z dôležitých súčastí
identity osobnosti, ktorá sa premieta do sebavedomia, sebauvedomenia, sebahodnotenia. Opakované
prezentovanie genderových stereotypov vedie k presvedčeniam o prirodzenom, základnom a
nemennom správaní sa ženy a muža v spoločnosti. To môže viesť k istej fixácii, nemennosti,
ochudobňovaniu pestrosti a spontánnosti správania sa.
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English Abstracts
SCHOOL PSYCHOLOGY AND CURRENT ISSUE OF INCLUSIVE EDUCATION
Miroslava Adamík Šimegová
The paper discusses the issue of inclusive education, inclusion from the perspective of educational psychology,
its importance and role in the inclusion and in particular in terms of work of school psychologist and school
psychologist specific tasks. The aim of this paper is to highlight the absence of a systematic review in inclusion
from the perspective of educational and school psychology, specifically the psychological aspects of a particular
educational practice also necessary preparation of the specialist and expert in implementation of inclusive
education. In this paper, the author also addresses the issue of teachers' attitudes towards inclusive education.
Key words: inclusive education, inclusion, school psychology, school psychologist/educational psychologist, pupil
with special educational needs (SEN)

HOW CHILDREN WITH DISABILITIES SEE THEIR PARENTS
Viera Andreánska, Miroslava Konvalinková, Zuzana Bogárová, Valéria Vlasáková
This paper reports findings on parental behavior from the perspective of children with physical, visual and
hearing impairments. The PBQ - Parent Behavior Questionnaire was used which enables identification of
parental behavior in normal everyday situations. In this paper we analyze results of two factors - Love and
Punishment. Participants were 43 children with visual impairment, 32 children with hearing disabilities, 32 with
physical disabilities and 150 children were intact. The results showed that children generally perceived their
mother as more loving than their father, but also that children with disabilities perceive their mothers as less
loving than intact children. The children also perceived their mothers as more punitive than the father.
Key words: love, punishment, mother, father, children with physical, visual and hearing impairments

BARRIERS TO CHILD SOCIALIZATION IN ELEMENTARY SCHOOL
Miroslav Andreánsky, Zuzana Brunclíková, Jitka Prevendárová
Socialization should lead to optimal social adjustment and then to integration of children to employment - not
only intact but also handicapped ones. But there are circumstances that obstruct the proper course of the
process of socialization – i.e. becoming part of the social milieu. There are many such circumstances. The
objective of this work is to identify: a) consequences of bullying, b) the impact of handicap on the social
adaptation process. Research data were obtained by experiments and questionnaires.
Key words: socialization, handicapped child, bullied child

A PUPIL, A TEACHER AND SCHOOL IN FINAL THESES OF STUDENTS OF THE DEPARTMENT OF
PSYCHOLOGY AND PATHOPSYCHOLOGY, FACULTY OF EDUCATION, COMENIUS UNIVERSITY IN
BRATISLAVA
Elena Brozmanová
The paper summarizes and analyzes bachelors' and masters' theses of students of the Department of Psychology
and Pathopsychology, Faculty of Education, Comenius University in Bratislava that involved topics related to
school, students, pupils and teachers. Theses were categorized according to topics or predominant themes.
Key words: pupil, teacher, school, final theses
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DYSLEXIA IN TEACHING AND LEARNING FOREIGN LANGUAGE COURSES
Zuzana Brunclíková, Viera Andreánska, Jitka Prevendárová, Monika Kováčová
The paper focuses on dyslexia in teaching and learning foreign language courses. The research provides
knowledge about level of information about this specific learning disability in students with dyslexia and
teachers, and their attitudes towards dyslexia. The paper explains and recommends methods, approaches in
order to help teachers understand and evaluate possible instructional intervention to help their students
succeed in the classroom.
Key words: dyslexia, learning foreign language courses, students with dyslexia

DOES NATIONAL ASSESSMENT INFLUENCE CREATIVITY IN PUPILS?
Katarína Cabanová, Eva Adamčáková
In our paper we deal with the topic of creativity and the influence of preparation for the 9 th grade national
testing program on the creativity level in elementary school students. Our aim is to determine if the 9th grade
testing - a nationwide evaluation of learning capability in students - and in particular preparation for this
evaluation has any effect on the creativity of students. Slovak students were compared with a sample from the
Czech Republic where there is no national 9th grade testing program in place, and Czech students are similar to
ours in many other aspects. The research sample consisted of 737 students in total from both countries. We
determined the level of creativity by the Torrance Test of Creative Thinking (TTCT), Form B of the figural
version, second subtest. We found out that Czech students had significantly higher values in the overall score of
creativity and also in the factors flexibility and originality.
Key words: creativity, factors of creativity, 9th grade testing, curriculum

POSITIVE SOCIAL ATMOSPHERE AS PREVENTION OF NON-SUBSTANCE ADDICTIONS
Beáta Dopjerová
The aim of my contribution is to draw attention to the existence or emergence of non-substance addictions and
their possible prevention among school students in relation to social atmosphere created by schools. Nonsubstance addiction is a type of activity to which a student dedicates too much time, thus restricting their normal
social functioning in life, but also in lives of their families and last but not least, in school. Secondary and
elementary school pupils and students are in my opinion a very vulnerable group because adolescence is the
period when human personality gets formed, one creates certain values, and lays foundations for adult habits
and experience. Such habits and experience are moderated not only by family but also by school. In relation to
this knowledge the paper also mentions several factors that may contribute to development of but also
prevention against non-substance addition. These concern material pleasures that this group finds attractive but
also family and school.
Key words: social atmosphere, family, school, socio-psychological components

CONTENT ANALYSIS OF REFLECTIONS WRITTEN BY STUDENT TEACHERS PARTICIPATING IN THE SOCIAL
EDUCATION TRAINING
Vlasta Dúbravová
Social psychological training courses conducted as a part of teacher training use methods of interactive social
learning to acquire professional competences. The paper presents results of inquiry focused on identifying the
skills of student teachers to reflect the experience of training sessions focused on developing professional
competences in the area of personal and social development. The inquiry was conducted on the sample of 42
students who participated in three day seminars in 2007. Additional data included documents written by further
124 participants of training seminars over the years of 2008-2012. The methodological process used was
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content analysis of written reflections and feedback by participants in order to identify how they perceive
interactive training with active social learning focused on developing competences for working in groups. The
model of developing professional competences/skills for life was based on active involvement of participants
into self-development, on providing information on the 4H Competence Development Model, and on the tested
process of their development and training. Interpretation of findings and suggestions for discussion are
presented in relation to objectives of inquiry, and allow for possible modifications in some parameters of
training in further years.
Keywords: social educational training in preparation of teachers, social and personal competences, skills
development model, skills for life, ability for reflection and introspection, qualitative research, content analysis of
written products

TEACHER AND STRESSFUL SITUATIONS AT SCHOOL
Eva Farkašová
Relations in a formal group, like a school class is, underlie different impacts which cause their positive or
negative development. A teacher of a basic school experiences intensive personal development in pupils, changes
in their interests, motivation, attitudes and resulting behavior. All participants bring into this dynamic process
their own, personal and particular contribution. To foster social and psychological competences of coping with
different situations which occur in a class is considered as desired in pre-gradual studies as well as in
subsequent assistance to practicing teachers. The paper deals with some problems perceived by teachers and
outlines possible ways to overcome those, by using specific cases.
Key words: group dynamics, coping, teacher competences

INTERNET ADDICTION AND ATTACHMENT THEORY IN CONTEXT OF WELL-BEING OF ADOLESCENTS
WITH PHYSICAL DISABILITY
Lucia Felcanová, Mária Glasová
The research of potential connections between internet addiction and the concept of well-being and quality of
attachment in adolescents with physical disabilities is new abroad as well as in Slovak conditions. The paper
provides an overview of basic information about internet use in people with disability in the context of wellbeing and quality of attachment. The purpose of the paper is to point out the importance of future research in
this research field; one of the reasons are contradictory findings in research of well-being and internet use in
people with disabilities (Smedema, 2010; Van den Eijnden et al.,2008). Existing findings suggest positive as well
as negative results of internet use in adolescents with disabilities, in respect of the type of the internet activity
(Smedema, 2010), increased presence of insecure attachment in people with disabilities (Thomas in Howe,
2006) and internet abuse in people without disability with insecure attachment (Yen et el.,2007). This
problematic has applications in clinical practice, education and prevention.
Key words: adolescents with physical disabilities, internet, well-being, attachment

DELIBERATE SELF-HARM OF ADOLESCENTS FROM THE PERSPECTIVE OF SCHOOL PSYCHOLOGIST
Štefánia Ferková
The article shows seriousness of the issue of deliberate self-harm in adolescents, focusing on the characteristics
and incidence rate in selected countries. It offers insights and experience of a school psychologist in a primary
school, with concrete solutions and possibilities of intervention in standard school reality.
Key words: self-harm, intervention, school psychologist, youth
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SOCIAL PSYCHOLOGICAL TRAINING IN TEACHER TRAINING (METHODICAL GUIDANCE)
Anežka Hamranová
The contribution presents social psychological training and principles of working with experiential training
groups. We present goals, methods and mechanisms of the social psychological training, and preparation of its
contents and form. Importance of preparing teachers for group work is emphasized.
Key words: social psychological training (SPT), preparation of SPT

PROBLEMATIC INTERNET USE WITHIN THE CONTEXT OF DISABILITY
Tímea Hóková, Mária Glasová
Although the use of computers and of the internet mostly means for people with disabilities compensation of
their specific disability-related handicaps (e.g. approaching information, reading and writing) few studies also
emphasize a potentiality for developing risk behavior. This paper provides theoretical scope for problematic
internet use within the context of disability as well as possible links of risk behavior with preferred choice of
coping styles.
Key words: problematic internet use, disability, coping

CORPORATE CULTURE AT SCHOOL
Desanka Kanderová
Main goal of this paper is to discuss if we can consider school to be a corporate organization and whether we can
apply various psychological tools at school the same way as we do in any organization. The original goal of any
school used to be to bring up and educate pupils and students. Nowadays schools have to face new important
goals such as increasing motivation and loyalty of their participants, strengthening of the schools’ status and
prestige in the whole educational system, or effective economization of their financial resources. These new
goals acquire new areas of professional psychological intervention. In this study one will find a general
comparison of a school culture to a corporate organization culture. We describe the share of individual
dimensions of social atmosphere on the overall school social atmosphere. We discuss group dynamics and links
between dynamic processes and relationships, and life in a group in general. In conclusion we discuss
psychological tools and resources to strengthen loyalty of employees and students.
Key words: school culture, organization culture, social atmosphere, group dynamics

TEACHING OF PSYCHOLOGY WITH THE SUPPORT OF INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGY
Dominika Kanisová
In the study author introduces quasi-experiment on the effects of teaching of psychology with the support of
Information and Communication Technologies. The results did not prove significant effect in cognitive outcomes
as measured by a didactic test. However, based on the analysis of interviews with students we may conclude that
using technologies in the teaching of psychology increases motivation and helps stuents understand practical
implication of psychological facts and specific phenomena, which are difficult to present using traditional
teaching methods and materials.
Key words: teaching of psychology, information and communication technology, quasi-experiment

251

Psychológia (v) škole. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / L. Sokolová, M. Lemešová & R. Masaryk (eds). - Bratislava:
Univerzita Komenského, 2013. – 258 s. - ISBN 978-80-223-3483-9

PSYCHOLOGICAL DIAGNOSTICS AND COUNSELING SERVICES FOR TEACHERS IN SLOVAK REPUBLIC –
REALITY OR VISION?
Soňa Kariková
The paper’s aim is to point out some laws in the Slovak Republic that deal with the assessment of „mental
capacity“ of teachers. This requirement is stated in the Law nr. 317/2009 of the legal code On Pedagogical and
Professional Employees. In the Slovak Republic there is no method of applying these reqirements in practice.
Therefore the paper points out to inconsistencies related to implementation of psychological diagnostics for
teachers as well as to the drafting guidelines to regulate who and under what conditions should ensure
psychological care for teachers.
Key words: teacher, teacher profession, mental capacity of teachers, psychological diagnostics, school psychologist

USING DECI'S AND RYAN'S SELF-DETERMINATION THEORY SCALES AT SCHOOL
Renáta Korbeľová, Marian Groma
The paper discusses Self-Determination Theory (SDT) founded by E. Deci and R.M. Ryan. It points out to
a number of its research tools. The Academic Self-Regulation Questionnaire (SRQ-A) is focused on measuring
motivation by means of selfregulation in the area of school duties and work at school. This questionnaire was
administered to students of a combined middle school and secondary school in Bratislava. The aim was to verify
usefulness of questionnaires and point out to specifics of regulation of motivation in adolescents. It appears that
SDT research scales could benefit not only school psychologists but could also serve as useful tools for future
research in the field of human motivation beyond educational research.
Key words: motivation, self-regulation, self-determination theory

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF SUCCESS OF SELF-REALIZATION IN INDIVIDUALS WITH PHYSICAL
DISABILITIES
Simona Kralovičová, Tímea Hóková
This paper deals with analysis of psychological aspects of success, and examines the relationship between
subjective perception of success of self-realization in individuals with disabilities. In the first part of the report
we summarize theoretical knowledge of disability with success and self-realization, while attention is focused
mainly upon physical disability. In the second part of the paper we offer empirical evidence obtained through the
method of semi-structured interview, which was conducted in 6 adolescents with physical disabilities. The
analysis, mapping the phenomenon of perception of success and self-realization by people with physical
disability, and interpretation of data define the following interrelated categories: 1) family, 2) ideals - trainers, 3)
active leisure time, 4) school and 5) personal factors. Research findings also indicate that self-realization of
adolescents with physical disabilities is closely linked to achieving success in selected activities, such as sport or
achieving learning results.
Keywords: physical disability, success, self-realization

SPECIFIC ASPECTS OF EARLY SOCIAL INTEGRATION OF CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT IN
KINDERGARTEN
Ľubica Kročanová
The paper deals with analysis of socio-psychological aspects of early integration of children with hearing
impairment in the regular type of kindergarten with emphasis on exploring their social skills, mutual peer
interactions and the level of social inclusion into peer-group. Existing research findings suggest problems in the
area of development of communication and social competencies and social bonds of these children within intact
environment.
Key words: early age, social integration, child with hearing impairment
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GOOD PRACTICE OF NON-FORMAL EDUCATION AT SCHOOL
Miroslava Lemešová
There are organisations not belonging to the system of formal education which participate on the education and
school success of children and young people. These are civic associations and non-governmental organizations
which support education, alongside the main stream of education and professional preparation programs. These
actually provide an important platform for motivation of school children to study throughout primary and
further secondary education. Shifting of their good practice can be a way how to connect the formal and nonformal system of education as well as a possibility how to contribute together to education of children and
improve the development of their key life competences helping to avoid social exclusion. The aim of the paper is
to present a handbook exploring non-formal education of children and young people from socially disadvantaged
backgrounds, which is used as a tool for advocacy of children’s interests in contact with teachers and other
institutions of formal education. The handbook maps perception of educational activities in children and young
people visiting the Kopčany Community Centre, a low-threshold youth facility.
Keywords: non-formal education, formal education, children and young people from socially disadvantaged
backgrounds

IT WAS A BIG CHALLENGE FOR ME – PSYCHOSOCIAL TRAINING AT SCHOOL
Miroslava Lemešová
The aim of psychosocial training at secondary school is to offer students space to identify their strengths and
weaknesses, to strengthen their self-confidence, to solve conflicts or to cope with difficulties. The trainer, his/her
competencies and preparedness on specific training situations at school, play key role in this process. In this
paper we discuss the topic of preparing teachers for conducting psychosocial training seminars and also the
topic of challenges teachers face in connection with such seminars. Based on the interviews with teachers we
offer the insider view on the form of such course, methodical support, or difficulties faced by seminar leaders.
Key words: psychosocial training, secondary school, preparedness, competencies

THEORY AND PRACTICE OF CAREER COUNSELLING IN SCHOOLS: EXAMPLES OF GOOD PRACTICE
Martina Mášiková, Marian Groma
The paper provides overview of the current state of career guidance provided in schools, and possible
perspectives. After conducting a survey into providing career services in schools, seven examples of good
practice are offered. Examples of good practice include career counseling services in schools provided by
educational counselors, this is however not frequent. Much more often we encounter programs of specialized
training of educational and professional staff in the field of career counseling and the systematic programs of
career guidance services being provided by counseling centers.
Key words: career counseling, school, career counselor, educational counselor, good practice

POSSIBILITIES AND PITFALLS OF TRAINING SEMINARS FOCUSED ON GENDER EQUALITY AND
ELIMINATION OF GENDER STEREOTYPES IN EDUCATION
Katarína Minarovičová
This paper presents main findings from the fieldwork of trainer in the area of gender equality and gendersensitive education. It is focused on opportunities, challenges and benefits of gender sensitization of university
students as well as teachers in higher education. The author focuses on pitfalls and barriers encountering in
conducting trainings with gender issues, and provides examples how to eliminate them.
Key words: gender, gender equality, gender stereotypes, gender sensitive education, training
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ATTITUDES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS TOWARDS THE TEACHING OF PSYCHOLOGY
Lýdia Miškolciová
This paper presents results of a survey into attitudes of students of selected types of secondary schools on the
subject of psychology. Questions include difficulty of the subject, applicability of psychological knowledge,
motivation to study psychology, requirements on personal qualities in a teacher of psychology.
Key words: psychology as subject at school, attitudes of secondary school students, subject difficulty, attractiveness
of the subject, teacher of psychology

PSYCHODIDACTICS AND ITS IMPORTANCE IN PHYSICAL EDUCATION
Janka Peráčková, Zuzana Pintérová, Alžbeta Chovancová
Comfortable way of life of contemporary society is transformed into indolence of pupil from primary and
secondary schools. The popularity of receptive activities and sedentary lifestyles of our students brings many
negatives that have to be faced. Integrating psychology in teaching Physical Education (psychodidactics) is a fastgrowing area that can help in physical, mental and emotional development of pupils. The goal is not simply to
increase motivation and improve performance, but to produce confident, active, ambitious, healthier and happier
pupils with positive attitudes and passion for Physical Activity. Pupils who participate in physical activities and
sports have higher energy levels and better academic achievements and their performance is better than those
who lead sedentary lifestyles. Teacher must be the one who activates students to improve their spontaneity to
make them realize the importance of sports activities so that they consciously and joyfully exercise in the
physical education lessons, and they can have positive subjective experience. The authors point out to benefits of
motivation, both positive and negative emotions as psychological means in physical education. Results of
questionnaire research into motivation of pupils (boys and girls) are presented, question include why they
involve physical and sporting activities in their lifestyles (why do they exercise).
Key words: psychodidactics, physical education, emotion, motivation,

CHILD SEXUALITY AND ITS MANIFESTATIONS – FOUNDATIONS FOR COUNSELING AND THERAPY
Jitka Prevendárová
This theoretical and practical study summarizes knowledge on child sexuality and its manifestations. In
connection with the topic of masturbation we categorize manifestations of sexual behavior in children. In
addition to common tactile experiment in children we identify occasional genital auto-stimulation as a separate
manifestation, and in extreme cases so called compulsive auto-stimulation. In the paper we suggest categories of
children who might need help, and which help is considered to be effective. Traditional knowledge related to
etiology, research and psychotherapy of children with prematurely developed sexual drive is summarized. In
conclusion we define principles of educational interventions applicable in parental and teacher counseling.
Key words: child sexuality, sexual development of children, genital auto-stimulation, compulsive disorder,
psychotherapy of sexual disorders, parental counseling

PILOT STUDY OF THE IMAGE OF PSYCHOLOGICAL RESILIENCE IN ADOLESCENTS
Veronika Segešová, Eva Vancu
The term psychological resilience refers to the human ability to develop themselves despite adverse and
hazardous situations. Goal of our study was to compare perception of psychological resilience in adolescents
who grew up in families (either complete or incomplete) to adolescents who grew up in foster homes. The
sample was comprised of 126 adolescents (70 girls, 56 boys). Respondents were administered The Child and
Youth Resilience Measure (CYRM) -28 questionnaire. Results of our research demonstrate that adolescents from
complete and incomplete families are more resilient than those raised in foster homes.
Key words: psychological resilience, age, complete family, incomplete family, foster home
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PSYCHOLOGY COURSES IN VOCATIONAL TEACHER TRAINING IN BRNO
Ivona Skalická, Lucie Foltová
This paper deals with comparison of courses with psychological themes which are taught in study programs of
Specialization in Pedagogy – Teacher Education-Vocational Training and Practice - at the Faculty of Education at
Masaryk University and the Institute of Lifelong Learning at the Mendel University in Brno. Courses with
psychological themes are very important for future teachers. Although both universities provide the same study
program, courses and amounts of lecture hours are different. In the next section we focus on a more detailed
description of psychological courses taught at the Institute of Lifelong Learning at the Mendel University in Brno.
Key words: psychological subjects, vocation training and practice, universities

VIDEOTRAINING IN THE PRE-SERVICE TRAINING OF PSYCHOLOGY TEACHERS
Lenka Sokolová
Methods of videotraining have become an important part of pre-service teacher training. They may help to
develop various teaching skills and competencies (pedagogical content knowledge, social and communication
skills, problem solving, time-management, self-reflection, professional vision etc.). We analyzed 46 videotaped
microteaching presentations and related essays. In this study we discuss types and the procedure of
videotraining and outline categories of outcomes in psychology teacher training.
Key words: videotraining, microteaching, teaching competencies, pre-service teacher training, teaching of
psychology, video analysis

GENDER STEREOTYPES IN MEDIA
Blandína Šramová
The paper discusses the influence of media discourses that categorize, classify, exclude and give preference to
certain elements of culture and thus communicate selective image. Media thus become co-creators of
constructed social reality by giving preference to and presenting stereotypical images of women and men. This
image has impact on distorted gender images. In the paper we point out to dissemination of specific gender roles
and gender relationships contained in media images – often in the form of narrowly defined gender identity that
women and men should aspire to, with the scale of relationships among them being substantially limited.
Key words: gender, media, stereotypes, media education

PSYCHOLOGY FOR KINDERGARTEN TEACHERS
Zuzana Štefánková, Marta Franclová, Veronika Plachá
In this paper we introduce the concept of textbook intended for students of the bachelor program “Teaching in
Kindergarten”. The stimulus for our work was the need to improve “psychological" education and training of
future teachers in kindergarten. The textbook is divided into three interconnected sections. 1) The concept of
preschool education, including application of this concept to specific situations in kindergarten. The starting
point were four pillars of education for the 21st Century (learning to cognize, to act, to be together and to be).
2) Preschool age. In this section we build on the knowledge of developmental psychology and personality
psychology, it also discusses issues that are currently ignored or addressed only marginally - for example:
children with atopic eczema, children with diabetes or other diet, but also children of different nationalities, from
families with alternative lifestyles, etc. 3) The last section is devoted to kindergarten teachers. A kindergarten
teacher is perceived as the key person in the life of preschool children (of course in addition to parents), and as
someone who can make a change in the society. To achieve this a teacher must be capable of deep reflection and
be responsive to signals emitted by children, be able to understand and appropriately respond to them. An
important issue is introspection and healthy personality development of future teachers. The paper will also
offer suggestions for professional discussion in the field of undergraduate training of kindergarten teachers.
Key words: psychology, concept of early childhood education, preschool child, kindergartner teacher
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NEGATIVE IMPACT OF TEACHERS ON PERSONAL DEVELOPMENT IN PUPILS – THE PROBLEM AND THE
NEED TO SOLVE IT
Renáta Tóthová
The contribution is based on qualitative content analysis of essays written by student teachers in the years 20052013 (author's own survey) and presents some cases of longer-term negative impact of teacher on pupils of 1st
and 2nd stage of primary schools and secondary schools which student teachers reported in essays about their
own schooling. The main purpose of this paper is to present to psychologists and to school psychologists these
narratives written by students and ask questions how to solve this problem in practice (e.g. through contacts
between parents and school psychologists or pupils and school psychologists, or among pupils and class teachers
and school psychologists), or whether this issue is addressed in undergraduate teacher training, or what
procedure proposed by psychologists in undergraduate teacher training or in lifelong learning of teachers and so
on.
Key words: primary education, secondary education, negative impact of teachers on personal development in
pupils, essay, student teachers, survey

COMPETENCES OF STUDENT TEACHERS ACCORDING TO STUDENTS AND GRADUATES
Kvetoslava Vačková
In the research paper we focus on analyzing how is the term competence in teaching profession understood by
students and teachers, in our country and abroad. We analyze and compare results of our questionnaire which
was focused on ten areas of competence.
Key words: competence, core competencies, competency education

CURRENT PROBLEMS OF SCHOOL PSYCHOLOGY AS A SCIENCE AND A PROFESSION OF SCHOOL
PSYCHOLOGIST
Marta Valihorová, Eva Gajdošová
The aim of the paper is to present some problems of school psychology as a science and problems of school
psychologists as a profession. The paper highlights the changes and problems in schools of 21st century and
describes the tasks and appeals for preparing future school psychologists, the school psychological services for
teachers, pupils and parents. The paper specially pays attention to conception of school psychologist’s role in
21st century, taking into account new social – economical and school conditions. The authors present some
results of research focused on identifying opinions of school psychologists about their work, and possibilities for
collaboration in the process of humanzing the educational process.
Key words: school psychology, school psychologist, legislation, development prospects

SELF-ASSESSMENT IN THE CONTEXT OF RISK BEHAVIOR IN SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Marta Valihorová, Janka Lajčiaková
The aim of this paper is to characterize selected dimension of self-evaluation and some forms of risky behavior in
secondary school students. At the same time results are presented from a research aimed to determine
relationship between selected dimensions of self-evaluation (self - esteem, self-abasement) and signs of risky
behavior (alcohol, cigarette smoking, marijuana smoking) in adolescents.
Key words: self - assessment, self - esteem, self - abasement, risk behavior
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IMPORTANCE OF PERSONAL AND SOCIAL DEVELOPMENT IN ANALYSIS OF CLASSROOM BULLYING
Eva Vancu, Zuzana Štefančíková
This paper provides findings on the issue of school bullying. The aim of this paper is identification and
description of different forms of bullying in the classroom. Analysis of dynamics of the bullying process was
performed within individual roles, scenarios of participants, and their interactions. The research was carried out
using the Olweus questionnaire of bullying in school classroom. The contribution of the paper is deeper
understanding of bullying as a process and several recommendations related to importance of cross-cutting
themes of personal and social development.
Key words: bullying, analysis, personal and social development
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