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ÚVOD 

     Jak současná společnost vytváří podmínky pro učení dětí? Co vlastně mezinárodní výzkumy 

o školní vzdělanosti sdělují? Co nám říkají výzkumy v oblasti neurověd k procesu učení a jeho 

smysluplnosti? Učení je psychologický pojem pro poznávací procesy a je ryze individuální. 

Odtud potom plynou zvyšující se problémy školního vzdělávání dětí hromadnou formou               

s vnějšími tlaky na jednotlivce, přičemž míra přizpůsobení se prostředí a celku je považována 

za součást obsahu vzdělávání. Společnost sice reflektuje výsledky a zkušenosti vědeckého 

poznání, ale velmi nedostatečně je uplatňuje v praxi, která je stále pod tradičním vlivem vnější 

kontroly celoplošných politických rozhodnutí a ekonomické úspěšnosti vložených prostředků 

(klišé o financování kvality). 

     Učení patří mezi volní schopnosti jedince, který biologicky nemá vnitřní motivaci ke konání 

věcí, které ho nebaví, pokud ovšem nejde o záchranu existence života. Jak se proměnilo pojetí 

dítěte a jeho role ve společnosti? 

     Rozdíly mezi vědomostí a dovedností – ve školách vyučujeme a zkoušíme spíše vědomosti 

a vydáváme je za dovednosti. Tomu odpovídá doba a převažující metody výuky, která je na 

rozdíl od učení jednostranným procesem od učitele k žákovi, ke kterému učitel většinou hledá 

metody pro projevy vnitřní motivace žáků, aby je to bavilo. Dříve to bylo spíše na úrovni 

zastrašování dětí, dnes se prosazují metody vstřícnější. Otázkou je, zda se má dítě učit pod 

tlakem strachu – co se v něm děje a jaký je výsledný efekt výuky a učení. 

     Závěrem: Kolik efektivních změn ještě škola zvládne a vstřebá? Nemá smysl uvažovat 

extrémně ve smyslu likvidace školy jako instituce, spíše ji upravit ve smyslu snižování počtu 

dětí na učitele, uvolnění pevných a nepřekročitelných organizačních forem, vytvářením většího 

prostor pro individuální rozhodování dětí, čemu se chtějí učit, redukci poznatkové míry obsahu 

výuky, což vše by se mělo co nejdříve projevit v pregraduální přípravě učitelů. 

     

    Prof. Karel Rýdl, CSc 

                                                                              Filozofická fakulta, Univerzity Pardubice, CZ  

 

 

     Predložené štúdie publikované v tejto monografii odrážajú v širokej miere slová profesora 

Karla Rýdla. Prinášajú odpovede, ale aj ďalšie otázky dotýkajúce sa spôsobu ako sa človek učí 

a či súčasný systém výchovy a vzdelávania odráža aktuálne zistenia v oblasti vedy a výskumu. 

Poukazujú na možné cesty, ktorými by sme sa mohli vydať k pozitívnym zmenám v systéme 
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vzdelávania. Nezabudli sme aj na oblasť prípravy budúcich učiteľov. Pokúsili sme sa tak 

spoločne vytvoriť komplexný obraz toho, kde sa nachádza a kam by mohol smerovať systém 

výchovy a vzdelávania na Slovensku. 

 

                                                                                                  Mgr. Martin Kuruc, PhD. 

                                                                                                       editor monografie 
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CHILDREN AND CHILDHOODS: PHILOSOPHY AND PEDAGOGY  

OF 21ST CENTURY CLASSROOM 

Deti a detstvo: filozofia a pedagogika triedy 21. storočia. 

Marek Tesar 

 

Abstract 

Naku te rourou nau te rourou ka ora ai te iwi – ‘With your basket and my basket the people will 

live’, the Māori proverb can be translated into English to refer to the collaboration in a land 

geographically far away from any other land mass and country. This presentation argues how 

ideologies and policies, grounded in philosophies of childhood, govern children and childhood, 

and are instrumental in a way children learn. They are also present in the way children grow 

up, play, learn and perform their agency in the places and spaces of their education and care. 

Some questions this presentation will address, are, what if adults were to allow children to learn 

from one another without our presence, without us having control?  What if we take children’s 

voices seriously, and not consider them simply as ‘childish’? Through thinking with an ‘image 

of a child’, philosophy of childhood, and theories, I argue how we can re-conceptualise the 

relationship between adults and children in educational space. 

Key words 

children, childhood, learning, ideologies and politicts of education 

 

Abstrakt 

Naku te rourou nake te rourou ka ora ai te iwi – “Z tvojho a môjho koša budú ľudia žiť”. Toto 

Maurske príslovie môže byť preložené ako odkaz na spoluprácu v krajine, ktorá je geograficky 

vzdialená od akéhokoľvek iného zemského povrchu alebo krajiny. V našom príspevku 

ponúkame argumenty súvisiace s tým ako ideológie a politiky ukotvené vo filozofiách detstva 

ovládajú deti a ich detstvo a riadia spôsob ich vzdelávania. Tiež sú prítomné v spôsoboch 

detského dospievania, hry, vzdelávania a realizovanie ich vlastnej agendy v priestoroch kde sa 

zabezpečuje ich vzdelávanie a starostlivosť. Ďalšie otázky, ktorým sa v príspevku venujeme je 

schopnosť nás dospelých umožniť deťom aby sa navzájom učili bez našej prítomnosti, bez toho 

aby sme ich kontrolovali. Čo ak by sme vzali hlasy deti vážne a nepovažovali ich jednoducho 

za „detinské“? Cez uvažovanie nad “obrazom dieťaťa”, filozofiu a teórie detstva poukazujeme 

na možnosti re-konceptualizácie vzťahu medzi dospelými a deťmi v edukačnom priestore. 

Kľúčové slová 

deti, detstvo, učenie, ideológie a politiky vzdelávania 
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     In the 21st century, the philosophy and related pedagogy of children and early childhood 

remains a contested notion. The epistemology and ontology in early childhood education is very 

strongly connected with both the history of childhood, as well as with the philosophy and 

pedagogy itself. Thus, the very idea of childhood, or early childhood, from a philosophical or 

pedagogical perspective always rely on a disciplinary thinking and reasoning. It is argued that 

it is the philosophical thinking, that has emerged from the very historical collaborations and 

philosophical tensions that underlie the theories of education and practice of pedagogy. 

Childhood, childcare and early years education are thus both a philosophical and a political act, 

demonstrated through the notion of ‘historicising’, as Foucault reminds us, to look forward, it 

is critical to understand the history itself. 

     Considering a philosophical lens in relation to children and childhood also mean to consider 

the curriculum of early childhood education and maintaining a philosophical, pedagogical and 

political manifestation. For example, over the years, a lot of international interest has been 

drawn to the New Zealand Early Childhood Curriculum Framework Te Whāriki. The 

Curriculum is, and remain, a policy document – but also it is a clear articulation of a 

philosophical view, with clear pedagogical and political acts. As such, for instance, this 

curriculum document Te Whāriki has in certain ways both witnessed and created a framework 

for resistance towards continuing colonizing and neoliberal ideologies. Within its strong focus 

on economic structures and individual rights, hegemonising and globalising practices, 

regulation and deregulation of the neoliberal ideologies, have permeated the landscape of early 

childhood education in Aoteaora New Zealand, and shaped the landscape of the early years – 

and children and their childhoods (see Tesar, 2015). Similar acts, albeit through different 

philosophical, political and pedagogical measures, have occurred around the world. 

     So there is an argument for the re-reading of philosophical thoughts and thinking in relation 

to early childhood. Philosophical thinking is needed to consider both an overview of the early 

years of a philosophical subject, and as an alternative reading of conceptions of children as 

subjects and their childhoods (particularly with respect to the political and policy demarcation 

of early childhood either as a biological and care-based sector, and a non-compulsory one). 

Through this lens, it is the re-reading of philosophy and educational theory, and all the relevant 

discourses, that have become seminal in understanding and analysing child subjects and their 

subject positions in educational settings, and their constitution as subjects through power and 

subjectification. In this sense, philosophy of education and educational theory assures us in re-

examining what a ‘turn’ to the child, and a child centered philosophy may mean in a 
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contemporary educational landscape for the philosophy of education (see also Peters & Tesar, 

2015).  

     The shift to re-reading policy texts (such as curriculum) through the philosophy focused on 

the child, children, and their childhoods is an important act. In early childhood education, 

philosophy has been subjected to many different turns and theoretical frameworks, that were 

elevated and applied in the search for an ‘ideal’ or ‘good’ fit as a framework, or an ideal product 

for examining childhood. The ‘elevated’, approved research paradigms and theoretical 

frameworks for early childhood education came ‘into fashion’, and then move on again, making 

way for the next ‘fashion’ that arrived. For instance, the language turn and Foucauldian thought 

in education have been ‘in fashion’ for some time, and Foucault’s work has become an 

important episteme and grounding for thinking (and in this sense so has the embodiment and 

performance of the ascendance of a version his antisciences, to discursive and political power). 

     These paradigm shifts in early childhood theory, research and practice are exemplified in 

the philosophies that shaped them. The early years have been moulded and positioned within 

the past forty years from a perspective of Piaget’s developmental perspective, but also through 

humanism, Vygotsky, and constructivism, to the uplifting of a socio-cultural framework as a 

preferred curriculum-making theory. The rapid turn to post-structuralism embraced Foucault 

(and partly Derrida and Lyotard), and in recent years early years theorists and thinkers have 

turned to Deleuze and Guattari’s work. The current ‘fashion’, or epistemological and 

ontological turn is towards the theories of post-humanism, new empiricism and new 

materialism, represented by scholars such as Haraway, Barad and Bennett. All of these 

approaches are very important in shaping the early years discourses and thinking. For example, 

the importance of Foucault’s thought is in its application and use in early years research, and is 

based upon what had been eloquently explored and argued by key thinkers in recent decades 

(e.g. Koro-Ljungberg et al., 2015): the philosophy of the discursive and language turn and its 

relevance and importance to education.  

     The notion of ‘childhood’ cannot be considered outside of the realm of the contemporary 

narrative. The concerns of what is childhood, and who is a child, have been part of longstanding 

philosophical debates. Many ontological and epistemological positionings are present in these 

categories – of children and childhood – that are grounded in the contemporary conditions. 

These conditions are, however, present in the times where there is a growing pressure on human 

subjects not to historicise, but more and more to implement the agenda of globalisation and the 

related ideas that will, most likely, managerialise and marginalise childhood, in order to govern 

and police children and their childhood experience. 
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     The philosophy of childhood – and particularly of the early years and early childhood - can 

potentially rupture and offer alternative ways of thinking and being in relation to the established 

ways of governing and productions of childhood in the diverse educational settings. The figure 

and purpose of the child includes many diverse categories, and is often subjected to institutional 

terms of reference that are both ontologically and epistemologically problematic. Challenging 

the boundaries of what it means to be a child and an adult; of childhood and adulthood as 

categories, is what philosophy ponders, as a disciplinary possibility for theorising and 

disrupting these categories at all ontological, epistemological and ethical levels. These terms - 

children and childhood - are not only contested and challenged through philosophy: as 

Matthews (1994) argues, to understand the philosophy of childhood is perhaps to understand 

philosophy itself. He argues further in his book Philosophy of Childhood that something that 

portrays and encourages any form or shape of a relationship with early childhood: “any 

developmental theory that rules out, on purely theoretical grounds, even the possibility that we 

adults may occasionally have something to learn, morally, from a child is, for that reason, 

defective; it is also morally offensive” (p. 67).  

     Some of the strongest and most significant statements about children and childhoods are 

represented in the document in which the United Nations in its Convention on the Rights of the 

Child (UNCRC) frames its notion of the child (United Nations Human Rights, 1989). This 

document in many ways defines contemporary understandings of ‘the child’. In article 1 it 

defines the child, and his/her relationships with childhoods, as a young person under the age of 

18 who has particular rights, related to his/her wishes, episteme, regardless of gender, abilities, 

ethnicity or race. Article 1 articulates the central idea relevant to both a philosophical and policy 

framework. These ideas disrupt policies focused on the idea of clear boundaries, and lead to 

uncertainty, using troubled language and definitions that benefit from in depth examination 

through a philosophical lens. Philosophy acts as a method that questions what we – read as 

adults – understand children and their childhoods to be.  

     All philosophy is relevant to the philosophy of children and childhood. For philosophy to 

become the philosophy of children and childhood allows for a potentially productive space 

using work that could be, for instance, monopolised and labelled as ‘developmental’, if not 

dangerous. Recognising philosophers for their contributions to the ideas, discourses and 

thoughts about children and childhoods is very provocative and allows the further development 

of understandings of what it means to be a child; what is childhood and questions and concerns 

around child-rearing. For instance, Swiss philosopher and psychologist Jean Piaget’s work is 

one of the major personas in the philosophy of children and childhood, whose work has been 
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consistently considered by critical scholars as potentially detrimental to the child. However, 

under close reading, Piaget’s work uncovers very strong philosophical contexts and ethical 

currents. As Matthews (1994) states, parts and ideas, and particular contexts of Piaget’s thinking 

are the basis of educational theory and positions us with a very important philosophical 

grounding to the contemporary policy environment. And Piaget’s thinking, that has come to be 

labelled as developmentalism, has thus become just another philosophical proposition and 

wondering, both ontological and epistemological in nature. However, as has become clear in 

the past decades of policy decision-making, his thinking also carries very strong ethical 

implications and imperatives. Policies and pedagogies imbued with Piaget’s legacy have 

become the mainstream grounding for Developmentally Appropriate Practice (DAP), one of 

the most common theoretical manifestations of policy for children and childhoods, including 

appropriate and desired behaviour management.  DAP has caused and continues to lead to 

considerable tensions, resistance and even revolt amongst scholars, practitioners and activists 

(Peters & Tesar, 2018). 

     In conclusion, this short overview paper has argued that neoliberal ideology, through policy 

and governance of children in early childhood settings has a very strong influence on children 

in Aotearoa New Zealand and overseas, and on the way they children grow up, play, learn, and 

perform their resistance and agency in the places and space of their education and care. Perhaps 

every hegemonic discourse is challenged by an equally powerful resistance, and that every 

dominant childhood culture, in any ideology, is challenged also by a resistant childhood 

underground, punctuated by specific secrets, stories and play (Tesar, 2017). If adults loose 

control and visibility, trust children’s voices and play, and allow them to have their secret places 

and spaces, perhaps they will allow them to develop in an uncontrolled, but productive, exciting 

and a way to become confident and competent learners indeed. 
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 DVOJÍ UČENÍ V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA 

Double Learning in a Human Life 

Karel Rýdl 

 

Abskrat 

Jak současná společnost vytváří podmínky pro učení dětí? Co vlastně mezinárodní výzkumy o 

školní vzdělanosti sdělují? Co nám říkají výzkumy v oblasti neurověd k procesu učení a jeho 

smysluplnosti? Učení je psychologický pojem pro poznávací procesy a je ryze individuální. 

Odtud potom plynou zvyšující se problémy školního vzdělávání dětí hromadnou formou s 

vnějšími tlaky na jednotlivce, přičemž míra přizpůsobení se prostředí a celku je považována za 

součást obsahu vzdělávání. Učení patří mezi volní schopnosti jedince, který biologicky nemá 

vnitřní motivaci ke konání věcí, které ho nebaví, pokud ovšem nejde o záchranu existence 

života. Jak se proměnilo pojetí dítěte a jeho role ve společnosti? Má se  dítě učit pod tlakem 

strachu – co se v něm děje a jaký je výsledný efekt takéto výuky a učení.  

Kľúčové slová 

díte, žák, učení se, vnitřní motivace, škola 

 

Abstract 

How does contemporary society create conditions for learning children? What do international 

studies on school education say? What does neuroscience research tell us about the learning 

process and its meaningfulness? Learning is a psychological concept for cognitive processes 

and is purely individual. From then on, the increasing problems of schooling of children arise 

in mass form, with external pressures on individuals, with a degree of adaptation to the 

environment and the whole being considered as part of the content of education. Learning is 

one of the free abilities of an individual who biologically does not have an inner motivation to 

do things that do not like him unless he is about rescuing life. How has the concept of a child 

and its role in society changed? The child should be taught under the pressure of fear - what is 

happening and what the resulting effect of such teaching and learning is. 

Key words 

child, pupil, learning, intrinsic motivation, school 

 

     Pod pojmem „přirozené učení“ chápu procesy, které zpočátku intuitivně a pudově probíhají 

v nově narozených dětí z důvodů přežití a ochran vlastního života. Jsou-li vytvořeny vhodné 
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podmínky v prvních týdnech života dítěte, dochází k „nakotvení“ dítěte na matku, která potom 

zajišťuje další etapu přirozeného učení pro zajištění bezpečí života a dovedností pro samostatný 

vývoj dítěte pomocí metod, jakými jsou např. zrcadlení, nápodoba, opakování pro upevnění 

dovednosti. Jde o činnosti, jakými jsou např. získávání a příjem potravy, vylučování, 

hygienické návyky, různé formy komunikace s okolím a třídění získávaných informací a 

zkušeností. Časové tempo individuálního učení a podoby obsahu učení si v období 

„předškolního věku“ určuje dítě samo podle vlastních vnitřních dispozic. Do tří let se jeví proto 

jako nejefektivnější i z hlediska harmonického vývoje dítěte jeho co nejužší pobývání s matkou, 

pokud je ona schopna zajistit vhodné podmínky v rodinné péči.    

     V posledních desetiletích byly zintenzivněny výzkumy v oblasti neurologie, neuropatologie, 

psychopatologie a psychiatrie, především ze strany medicíny a biologie. Jejich poznatky 

významně proměňují názory na efektivitu podoby učení uměle vytvořeného pro plnění školní 

docházky, kdy se zjednodušeně řečeno dítě přizpůsobuje požadavkům školy, které se 

v posledních 200 letech vyvinuly do podoby jednotného časového, obsahového i metodického 

působení na soubor jedinců s rozličnými individuálními dispozicemi a možnostmi, které byly 

empiricky prokázány již v průběhu první poloviny minulého století řadou vývojových 

psychologů a lékařů (F. Čáda, K. Herfort, E. Claparéde, J. Piaget či L. S. Vygotskij). Tyto 

vyučovací procesy nazývám „učením umělým“, které působí na dítě bez znalosti jeho možností 

a vnitřních vývojových potřeb, což mělo, má a pokud bude i nadále přežívat v tradičním 

školství, bude vytvářet nebezpečné předpoklady pro vznik a rozvoj různých psychosomatických 

disharmonií, jejichž stále širší spektrum dokáže dnešní diagnostické metody přesně definovat. 

Z těchto důvodů bylo tradiční školní vyučování kritizováno již od poloviny minulého století 

hlavně ze strany sociálních věd, medicíny a částečně i psychologie učení. Pedagogika jako 

samostatná vědní disciplína se začala štěpit do dvou proudů: 

a) Pedagogické směry a proudy, které obhajovaly praxi jednostranného procesy vyučování 

a rozvíjely pedagogické metody založené na odměnách a trestech pro jedince, kteří se 

dokázali přizpůsobit požadavkům kázně a disciplíny, respektive pro ty, kteří tyto 

podmínky narušovaly, ať již z důvodů nezvládání učiva nebo naopak rychlejšího 

zvládání učiva a logicky nastupující nudy. Cílem je pak probrání předem stanoveného 

učiva bez ohledu na možnosti dětí. 

b) Pedagogické proudy a směry myšlení, které chápaly za cíl pomoci rozvíjet vnitřní 

předpoklady (schopnosti, nadání) každého jednice, čemuž se mělo školní prostředí 

přizpůsobovat.  Patří sem pestré spektrum reformně pedagogických koncepcí, z nichž 

se vyvíjejí dnešní tzv. alternativní školy.          
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     Otázkou pak je, do jaké míry znají pedagogové biologickou podstatu mechanismu učení? 

Co se vlastně děje v nervové soustavě dítěte? Jaký je význam emoční valence (funkce 

amygdaly) pro bezpečné a neohrožující učení, vycházejícího z emoční jistoty a bezpečí. Již 

v 70. letech minulého století byla rozvinuta tzv. integrovaná tematická výuka (ITV), 

vycházející z tehdejších znalostí o fungování lidského mozku, zejména šedé kůry mozkové, 

kdy učení probíhá efektivně včetně paměťových procesů jen, když je jedinec neohrožován jevy 

zvenčí, na které mozek reaguje přesunem energie potřebné pro činnost šedé kůry mozkové na 

obranu psychosomatické harmonie. Důležité je si uvědomit, že jiné procesy probíhají v mozku, 

když se učíme s využitím paměti (kognitivní procesy) a když se získané informace učíme 

využívat v praxi (metakognitivní procesy). Paměťový efekt je postaven na množství podnětů 

v raných fázích vývoje dítěte, což  se  projevuje růstem množství dendritů a sítí synapsí. Je již 

poznána funkce a smysl aminokyselin, proteinů a sacharidů pro přenos informací přes 

membrány, což má dopad do výživy, která významně ovlivňuje zdravou (život neohrožující) 

funkci dítěte. 

     Kam mizí v tradiční škole přirozené modely učení (pokus – omyl, napodobování vzoru 

(zrcadlové neurony), kopírování, sycení zvídavosti)? Empiricky toto zpozorovala Montessori 

již počátkem minulého století a reagovala vlastní pedagogickou teorií, vycházející z biologické 

podstaty dítěte. 

     Smyslem školního vzdělávání a výchovy by mělo být postupné odpoutávání se jedince do 

vlastní učební autonomie, jak to dnes již zkouší řada rodičů, učitelů a škol, které jdou vstříc 

pestrostí podnětů pro harmonický psychosomatický vývoj dětí (školy Basic, Scio, Montessori 

a řada dalších).   

     Dalším aktuálním problémem je poznání toho, co se podle neurověd děje v nás, když se 

učíme? Co nám říkají výzkumy v oblasti neurověd k procesu učení a jeho smysluplnosti? Jak 

se dostávají tyto poznatky do přednášek lidí připravujících učitele na různých fakultách?  

Učení je psychologický pojem pro poznávací procesy a je ryze individuální. Odtud potom 

plynou zvyšující se problémy školního vzdělávání dětí hromadnou formou s vnějšími tlaky na 

jednotlivce, přičemž míra přizpůsobení se prostředí a celku je považována za součást obsahu 

vzdělávání. Společnost sice reflektuje výsledky a zkušenosti pedagogického vědeckého 

poznání (ovšem velmi často bez znalosti biologie a medicíny), ale velmi nedostatečně je 

uplatňuje v praxi, která je stále pod tradičním vlivem vnější kontroly celoplošných politických 

rozhodnutí a ekonomické úspěšnosti vložených prostředků, z čehož pak vyplývá krátkozraká 

snaha po financování kvality, kterou stále neumíme definovat jako objektivní soubor jevů 

platných pro všechny jedince.  
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    Učení patří mezi volní schopnosti jedince, který biologicky nemá vnitřní motivaci ke konání 

věcí, které ho nebaví, pokud ovšem nejde o záchranu existence života. Pojetí dítěte se ve vývoji 

společnosti významně proměňovalo, stejně jako jeho role ve společnosti. Pedagogicky to ale 

dodnes umíme využít pro rozvoj zdravé populace bez získaných různých poruch a defektů. 

     Dalším problémem je uvědomování si rozdílů mezi vědomostmi a dovednostmi a  jjeich 

testování. Ve školách vyučujeme a zkoušíme spíše vědomosti a vydáváme je často za 

dovednosti. Tomu odpovídá dobové převažující metody výuky, které jsou na rozdíl od 

přirozeného učení jednostranným procesem od učitele k žákovi, ke kterému učitel většinou 

hledá metody pro projevy vnitřní motivace žáků, aby je to bavilo. Dříve to bylo spíše na úrovni 

zastrašování dětí, dnes se prosazují metody vstřícnější. Otázkou je, zda se má dítě učit pod 

tlakem strachu – co se v něm pak děje a jaký je výsledný efekt takového učení. 

     Uměle dodávaný obsah určený k naučení se prostřednictvím vzdělávacích a výchovných 

institucí vyvolává u řady jedinců nechuť a pocit zbytečnosti, protože dílčí části obsahu 

nechápou a nerozumí mu, což nevede k hlubší motivaci dítěte se podobné věci učit. Vztah dětí 

k učení ve škole je závislý zpočátku na podobě vztahu k učiteli, později na školní atmosféře a 

klimatu a respektu učitelů k dětem. Mírou motivace je vlastní aktivita dítěte bez vedlejších 

rušivých jevů, kde by hledaly „zájem“ (bavení se se spolužáky, dělání si něčeho jiného, podoby 

nonverbální komunikace, apod.). Velkým problémem je zastarávání obsahu, kdy škola ztrácí 

kontakt s aktuálností světa.  

     Jak mnoho a co se učí děti pomocí vyučovacího procesu v podfinancovaném a 

zbyrokratizovaném školství, kde se mnoho učitelů denně snaží na hranici psychické normality 

respektovat osobnostní potřeby dětí? K dispozici mají buď tradicí ověřené modely didaktiky 

s odměnami a tresty, kázní a disciplínou jako atributy kvality žáka, které ale patří mezi vnější 

motivační faktory. Dítě se musí bát následků svého chování a jednání? Co si pak neseme do 

dospělosti za projevy chování vůči sobě i vůči vnějšímu okolí?  

Učily by se děti bez donucení? Odpovědi nabízí řada tzv. reformních pedagogických konceptů 

a praxe alternativních škol.   

     Jak a kde vytváří současná společnost podmínky pro učení dětí? Nevytváří udržováním 

přežitých modelů školy spíše systémové podmínky pro nechuť dětí k učení? Proč dětem chybí 

motivace k učení? Jak se projevuje?  

a) Příprava do školy trvá příliš dlouho a nesoustředí se na ni. 

b) Dítě se učí pomocí výuky s odporem, málokdy se obsah a čas trefí do momentálních 

potřeb dítěte. 
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c) Cítí se z vyučování unavené, přestává vnímat učivo, což může být znakem jeho 

nepotřebnosti pro život. Co vlastně znamená pořekadlo „učení je mučení“? 

d) Tlak na výkon individuální a skupinový za každou cenu jako cesta k úspěšnosti v životě.  

Nekřivíme přizpůsobením se ekonomickým kritériím vhodným pro malou část lidí 

vlastní biologickou podstatu, kdy dochází k narušení komplexní harmonie, což vede 

k psychosomatickým onemocněním.  

     Jak poznáme, že učení dítě baví? Klade otázky, projevuje pozitivní emoce a neočekává a 

nechce odměnu. Odměnou je pak příjemný pocit uspokojení, jehož předpokladem je 

vyplavování endorfinů do těla. 

Cesta k vnitřní motivaci je zájem, nikoliv strach. Cesta k efektivnímu učení nových generací 

nevede přes stále dokonalejší testy a porovnávání, ale proměnou vnitřní organizace školy a 

jednostranného vyučování. Mnoho se již děje (vliv alternativ, inovací, finančních dotací) a také 

nutnou proměnou pregraduální přípravy učitelů (stálý důraz na oborovou znalost, málo prostoru 

pro porozumění dětem, oborovým didaktikám, vývojové psychologii, příčinám chování dětí 

atd.).  

     Kolik efektivních změn ještě tradiční škola zvládne a vstřebá? Nemá smysl uvažovat 

extrémně revolučně ve smyslu likvidace školy jako instituce, spíše ji vytvářet podporu a 

podmínky pro úpravy ve smyslu snižování počtu dětí na učitele, uvolnění pevných a 

nepřekročitelných organizačních forem, vytvářením většího prostor pro individuální 

rozhodování dětí, čemu se chtějí učit, redukcí poznatkové míry obsahu výuky, což vše by se 

mělo co nejdříve projevit v pregraduální přípravě učitelů. 
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UČEBNÝ POTENCIÁL DIEŤAŤA V PREDŠKOLSKOM VEKU 

Learning potential of a preschool child. 

Emil Komárik 

 

Abstrakt 

Kľúčovým príspevkom k vývinu dieťaťa v predškolskom období je rozvoj mysle ako 

riadiaceho článku života ľudského organizmu. S tým súvisí, že potom celý rozvoj a vývin sa 

deje prostredníctvom reči.  Tento rozvoj má dve línie, rozvoj kognitívnej stránky reči a rozvoj 

exekutívnej funkcie riadenia životných funkcií rečou. Dieťa sa v prvých troch rokoch učí 

predovšetkým to, čo ono potrebuje na plnenie základných funkcií mysle. Učiteľ-vychovávateľ 

by mal túto skutočnosť rešpektovať  a nebrániť mu dostávať sa k poznaniu a ovládaniu sveta.  

Kľúčové slová 

reč, kognitívne funkcie, exekutívne funkcie, myseľ, vývin, predškolský vek 

 

Abstract 

Decisive contribution to the development of a pre-school child is the development of the mind 

as a governing body of the life of the human organism. The consequence of it leads to the fact 

that the whole personal development takes place through speech. This development has two 

lines, the development of cognitive part of speech and the development of an executive function 

of managing life functions by speech. The child learns in the first three years what he needs to 

fulfill the basic functions of the mind. Teacher-educator should respect this fact and not prevent 

him from getting to know and control the world. 

Keywords 

speech, cognitive functions, executive functions, mind, development, pre-school age 

 

     Ľudský mozog, podobne ako mozgy všetkých primátov je vybudovaný tak aby dokázal 

efektívne riadiť všetky motorické aktivity. Prinajmenšom o tom svedčí skutočnosť, že z 86 

miliárd neurónov, ktoré tvoria ľudský mozog má kôra mozgových hemisfér hmotnosť 1233 g 

čo predstavuje 82 % hmoty mozgu ale obsahuje iba 16 miliárd neurónov zatiaľ čo malý 

mozog  podľa meraní Suzanny Herculano Souzel et al. (2009) má v priemere len 154 g, ale 

obsahuje 69 miliárd neurónov.  Ak existuje nejaký rozdiel medzi mozgom človeka a opičími 

mozgami nie je ani vo veľkosti ani v pomernom zastúpení neurónov v jednotlivých častiach 
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mozgu ale len v zložitosti vzájomných prepojení. Toto je však vec, ktorá nedáva odpoveď na 

otázku ako pristupovať k podnecovaniu rozvoja a k výchove a vzdelávaniu deti. 

     Narodené dieťa je biologická bytosť vybavená základnými schopnosťami potrebnými na 

zachovanie života. A má k dispozícii základné nástroje na riadenie motorických aktivít, ktoré 

budú tvoriť v živote hlavnú náplň jeho životného úsilia. V prvom rade má celú sústavu senzorov 

umožňujúcich príjem informácií z vonkajšieho prostredia a rovnako tak celú sústavu nástrojov 

umožňujúcich pohyb v priestore. Mám na mysli základné reflexy s ktorými sa dieťa rodí 

a rovnako tak i sústavu nástrojov na ich ovládanie.  Ide o aktivity ktoré sa objavia, vždy keď 

nastane situácia ktorá ich spúšťa: Ide o reflexy s ktorými sa dieťa rodí a ktoré sú zároveň 

indikátormi že dieťa sa narodilo zdravé. Patrí tam hľadací reflex,  sací reflex, hltací 

reflex, úchopový reflex, Babinského reflex, chôdzový automatizmus, reflexné plazenie, 

Moorov reflex a tonicko – šijový reflex. 

     Vieme, že vo svojej elementárnej podobe tieto reflexy časom vymiznú, ale nevieme celkom 

presne ako sa na ich základe vytvárajú ďalšie, zložitejšie motorické štruktúry, len môžeme 

pozorovať, že tieto štruktúry sa vytvárajú a a rozvíjajú učením na základe vnútorných popudov 

bez potreby vonkajšej kontroly.. 

     V priebehu prvých troch rokov života sa dieťa naučí chodiť na dvoch nohách, používať ruky 

na manipuláciu s predmetmi, naučí sa spojiť každý vnem a každý pohyb so symbolickým 

aktom, slovom. Rovnako tak sa naučí základom sociálneho života v rodine a naučí sa 

identifikovať seba ako separátny zdroj konania a aktivity a naučí sa orientovať v prostredí 

v ktorom žije, inak povedané vytvorí si mentálnu mapu životného priestoru. Ako hovorí David 

Premack (2007) všetko toto sa naučí spôsobom, ktorý dokážu napodobiť i mláďatá ostatných 

primátov. W. F. Gannong (1976) napočítal deväť riadiacich funkcií spojených s činnosťou 

rôznych úsekov mozgovej kôry (enterocepcia s kožnou percepciou, zrak, sluch a rovnováha, 

čuch a chuť, mozgová aktivita, pohyb a poloha, činnosť vnútorných orgánov, emocionalita, 

a napokon zložité reflexné deje).  

     Psychológovia vedia, že existujú určité vmedzerené premenné ľudského konania, ktoré 

spúšťajú behaviorálne aktivity . Obvykle sa nazývajú inštinkty a vyvolávajú správanie ktoré je 

dosť rigidné a jednoduché. Medzi takéto vnútorné pohnútky patria napríklad hlad, strach, 

hnev.  plachosť a spoločenskosť.  zvedavosť a diskrétnosť, rivalita. žiarlivosť a závisť, hra, 

napodobňovanie a konštruovanie. Kvalitatívna zmena a skutočne ľudský rozvoj dieťaťa, jeho 

premena na špecificky jedinečnú ľudskú bytosť nastáva vtedy, keď dieťa zvládne štruktúru 

jazyka a začne jazyk používať ako riadiaci systém všetkého svojho konania. Inými slovami 
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povedané (Komárik, 2009) keď myseľ prevezme funkciu hegemonika, najvyššieho veliaceho 

centra nad celým organizmom.  

     Tento revolučný zvrat sa odohráva v treťom roku života, keď dieťa zvládne gramatiku 

jazyka bez toho ako hovorí D Kahneman (2011) žeby vedelo že nejaká gramatika vôbec 

existuje. Myseľ dieťaťa začína vládnuť organizmu s aktívnou slovnou zásobou asi tristo slov 

a s pasívnou obsahujúcou niečo okolo tisícky. V priebehu najbližších troch rokov sa aktívna 

slovná zásoba rozšíri na desaťnásobok, asi na 3500 slov.  

     Prudký rozvoj reči v predškolskom roku však nie je iba náhodne pridávanie slov do pamäti 

ale vytváranie usporiadaného systému výrokov, ktoré vytvárajú ucelený systém mysle ako 

psychickej entity. Musíme si uvedomiť, že reč nie je spôsobilosť ktorá sa vyvíja popri iných 

schopnostiach, ale že celý vývin dieťaťa po treťom roku života sa uskutočňuje prostredníctvom 

reči. 

     Myseľ má v sústave sebariadenia aspoň štyri funkcie. Prvou je spravovanie a ovládanie 

motorického správania.  Základným poslaním reči je ovládnuť motoriku. To znamená 

intelektualizovať inštinktívne mechanizmy pohybovej sústavy riadenia a obohatiť ich 

o výsledky symbolickej funkcie mysle, teda o výsledky poznania, ku ktorému sa dieťa 

dopracováva práve jazykom sprostredkovaným poznaním.  

     Druhou úlohou jazyka je piagetovsky povedané dávať svetu zmysel. Na strane kognitívnej 

dieťa rozširuje slovnú zásobu, čo prakticky znamená, že vytvára širšiu zásobu pojmov (čo je 

jednotka obsahujúca v sebe charakteristiku obrazu, charakteristiku pohybových možností 

a charakteristiku emočného zážitku s obrazom spojeného). Tieto symbolické jednotky postupne 

vytvárajú samostatnú realitu v podstate už veľmi nezávisiacu na realite samej. Vnútornú 

sústavu viery o svete ktorý je, ktorý môže byť a ktorý by mal byť. 

     Tretím poslaním mysle je spájať pojmy ktorým človek verí a vytvárať vnútorný obraz sveta, 

a seba samého čiže formulovať v mysli poriadok sveta, ktorý dáva človekovi zmysel.  

Štvrtou funkciou je mysle je tvoriť, vytvárať skutočnosť ktorá by neexistovala bez motorického 

a intelektuálneho vkladu človeka. 

     Rozsah porozumenia svetu dieťaťa nepresahuje príliš rozsah jeho zmyslového poznania. 

Dieťa však aktívne vyhľadáva odpovede na otázky, ktoré mu umožňujú dávať jednotlivé 

poznatky do vzájomných súvislostí. Dieťa sa v tomto období neučí to čo chceme, aby vedelo, 

ale to čo chce vedieť ono. Preto je jeho učenie sa založené na otázkach ako: čo je to, aké to je 

a prečo to je.  Na základe odpovedí, ktoré dostáva buduje svoj vnútorný obraz sveta. Má 



 
21 

k dispozícii úžasný nástroj  fantáziu, ktorou dokáže zaplniť prázdne miesta a vytvoriť úplný 

obraz. Tento obraz je formovaný metódou akomodácie, zatiaľ bez veľkého kritického 

hodnotenia, takže dieťa pokojne dokáže do obrazu sveta ktorého ústredným pojmom je „ na 

počiatku stvoril Boh nebesia i zem za sedem dní“ zahrnúť i dinosaury, draky, trolov 

i trpaslíkov. Dieťa v počiatočnom štádiu tvorby obrazu sveta nerozpoznáva rozdiel medzi tým, 

čo je možné ale neexistujúce  a čo je naozajstné.  Rovnako tak nerozpoznáva že existuje svet 

vecí, ktoré sú nielen možné ale ktoré sú žiaduce, na ktoré sa môže myseľ orientovať pri 

plánovaní budúcich rozhodnutí. 

     V rámci rozvoja reči v predškolskom období je motivátorom učenia nielen kognitívny 

rozvoj ale rovnako i rozvoj exekutívnych funkcií mysle. Funkcií ktoré riadia usporiadanie 

obsahu mysle tak, aby mohol byť použitý na riešenie úloh, ktoré riadiaca funkcia mysle 

v organizme vyžaduje.  

     Za také funkcie sa považuje v prvom rade pracovná pamäť čo znamená, že dieťa sa učí 

podržať v pamäti obsah ktorý je potrebný na riešenie úlohy a vymazať ho v momente keď už 

potrebný nie je a prípadne sa k nemu v prípade potreby znova vrátiť. Druhou exekutívnou 

funkciou ktorú si dieťa osvojuje učením je rozhodovacia brzda. Inštinktívne riešenie problému 

je rýchle. Tlmenie tohto riešenia umožňuje nasadiť do riešenia tzv. pomalé myslenie 

(Kahneman, 2011). Treťou z exekutívnych funkcií ktoré dieťa si osvojuje učením je učenie sa 

vidieť dopredu.  

Aplikácia exekutívnych funkcií umožňuje:  

 Analyzovať úlohu 

 Plánovať, ako riešiť úlohu 

 Usporiadať kroky potrebné na vykonanie úlohy 

 Vypracovať termíny na dokončenie úlohy 

 V prípade potreby upraviť alebo posunúť kroky, aby ste dokončili úlohu 

 Úlohu dokončiť včas 

     Inhibičná kontrola a pracovná pamäť slúžia ako základné exekutívne funkcie, ktoré 

umožňujú rozvinúť zložitejšie funkcie, ako je riešenie problémov. Inhibičná kontrola a 

pracovná pamäť sa objavujú, u dojčiat vo veku 7 až 12 mesiacov. Potom v predškolskom veku 

sa rozvíjajú najmä medzi tretím a piatym rokom. Počas tohto obdobia sa začína rozvíjať 

kognitívna flexibilita, cielené správanie a plánovanie. Napriek tomu deti predškolského veku 

nemajú plne vyspelé výkonné funkcie a naďalej robia chyby súvisiace s týmito rozvíjajúcimi 
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sa schopnosťami - často nie kvôli absencii schopností, ale skôr preto, že nevedia, kedy a ako 

používať konkrétne stratégie .Všetky tieto schopnosti sa dieťa učí v procese rozvíjania slovnej 

zásoby a vlastne sa im učíme počas celého života.   

     Ak hľadáme odpoveď na otázku čo môžeme urobiť v prospech intelektového rozvoja 

dieťaťa, mali by sme mať na pamäti, že kognitívne a exekutívne funkcie neoddeliteľne patria 

k sebe. A že môžeme urobiť veľmi veľa zlého vo výchove ak budeme ignorovať tú skutočnosť, 

že dieťa sa neučí jazyk len na to aby vedelo komunikovať s druhými, ale predovšetkým preto 

aby vedelo vládnuť sebe samému a prostredníctvom mysle vládnuť svetu. 

     Nedostatky v zvládaní exekutívnych funkcií sa prejavujú v správaní ako napríklad:  Dieťa 

sa ľahko rozčúli a často hodí veci na podlahu namiesto toho, aby požiadalo o pomoc. Má 

ťažkosti s dodržiavaním pokynov a často zabúda, čo má robiť. Má časté citové výbuchy kvôli  

veciam, ktoré sa zdajú byť pomerne malé a zvládnuteľné. Koná agresívne a tým vyjadruje 

pocity a frustrácie. Nedokáže zvládnuť jednoduché úlohy v triede, ako napríklad nájsť veci v 

krabici alebo uložiť veci na konci dňa. Často zdvihne ruku, ale nepamätá si odpoveď, keď je 

vyzvané. Často trvá na tom, že robí veci určitým spôsobom a má problémy s zmenou spôsobu 

práce. Často kladie nesúvisiace odpovede na otázky počas skupinového rozhovoru. 

     Učiteľ materskej školy môže podporiť rozvoj oboch funkcií, kognitívnej i exekutívnej 

napríklad aplikáciou bludiskového učenia. Príbehmi, ktoré majú problém i jeho riešenie a tak 

poskytujú cestu cez neznámo.  Môže tiež rozvíjať spôsob porozumenia svetu cez minimalizáciu 

počtu nepravdivých informácií na detské otázky. A tiež nebyť príliš exaktným pri svojich 

odpovediach, lebo dieťa rozmýšľa v pojmoch, ktoré popisujú najmä povrch, viditeľnú stránku 

skutočnosti. 

     Ale to čo je najdôležitejšie, je mať na pamäti, že rozvoj reči, a rozvoj metód na narábanie 

s jazykom je to najdôležitejšie, čo pre dieťa môžeme urobiť. 
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NIEKTORÉ VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE DETERMINANTY  

SPOJENÉ S UČENÍM SA 

Some internal and external determinants  associated with teaching and learning 

Albín Škoviera 

 

Abstrakt   

Učenia sa žiaka je komplexný jav. Je determinovaný nielen vnútornými dispozíciami 

jednotlivca, prostredím, ktoré je viac či menej stimulujúce (vrátane učiaceho/ učiteľa 

a ostatných učiacich sa), ale tiež s konkrétnymi situáciami. Je spojené s priestorovou a časovou 

organizáciou prostredia, s vnútornou motiváciou žiaka i jeho temperamentom, ale určite aj 

vonkajšou motiváciou, ktorá môže mať akceptovateľnú i menej akceptovateľnú podobu. Od 

„kultivovaného tlaku“ po nútenie.  

Kľúčové slová 

žiaci, učiteľ, rodič, vedomosti, zážitok 

 

Abstract 

Learning a pupil is a complex phenomenon. It is determined not only by the inner dispositions 

of the individual, the environment that is more or less stimulating (including whoever teaches/ 

teacher and other learners), but also with specific situations. It is connected with the spatial and 

temporal organization of the environment, with the internal motivation of the pupil and his 

temperament, but also with external motivation, which can be both acceptable and less 

acceptable form. From "cultivated pressure" to forcing. 

Key words 

pupil, teacher, parent, knowledge, experience 

 

     Náhľady na otázky učenia a učenia sa sú veľmi pestré a rôznorodé. Možno ani teórií 

osobnosti nie je čo do počtu toľko, ako je teórií učenia. Keďže každá nová teória aspoň trocha 

spochybňuje teórie predchádzajúce a naše preferovanie tej ktorej z teórií nie je spojené len 

s kvalitou teoretického konštruktu, ale výrazne najmä s tým, ako chápeme svet, aký máme 

o svete a o sebe obraz, je veľmi pravdepodobné, že sa nedokážeme ani v budúcnosti na 

všetkom, čo proces učenia sa ovplyvňuje, nájsť zhodu.  

     Považujem to za skutočne skvelú správu. Pre naše deti i pre nás pedagógov. Znamená to 

totiž, že ani do našich detí, ani do nás, učiteľov a vychovávateľov, rodičov a starých rodičov, 

nie je možné vložiť či už univerzálny či „na mieru ušitý“ program učenia sa, že proces učenia 
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(sa) nebude len akýmsi tréningom, ale mal by byť aj budovaním vzťahu. Znamená to tiež, že 

budeme mať možnosť, či budeme musieť, aj v budúcnosti, hľadať, čo je to jedinečné medzi 

pedagógom a žiakom, učiacim a učiacim sa, čo v poznaní i v osobnostnom raste rozvíja obidve 

strany. 

     Aj výchova dieťaťa je učením a učením sa. Ide napr. o učenie sa na základe modelu 

správania  ako súčasť sociálneho učenia, na základe presviedčania, či na základe riešenia 

problémov a problémových situácií. Bowlbyho a Ainsworthovej teória attachmentu hovorí 

o základnej dôvere. Dieťa sa teda aj učí na základe dôvery/nedôvery vo vzťahu k  materskej 

osobe. 

     Každý rodič, ktorý má aspoň tri deti (niečo zistí samozrejme už pri dvoch deťoch), vie: 

napriek tomu že v monogamnom vzťahu majú spravidla všetky ten istý genetický základ, rastú 

temer v tom istom prostredí, sú často až diametrálne odlišné. Som presvedčený o tom, že si tzv. 

individuálny prístup vôbec nevymysleli profesionálni pedagógovia, že ho reálne priniesol život  

vo funkčných rodinách, kde rodičia prijali ako fakt isté osobitosti a jedinečnosť toho -ktorého 

svojho dieťaťa i vlastné „výchovné“ limity. 

     S obľubou uvádzam skúsenosť s výchovou našich dcér: dve najstaršie, keď sme im povedali, 

že majú prísť o ôsmej večer, prišli o päť minút osem, keď sme povedali, že môžu prísť o polnoci, 

prišli o päť minút dvanásť. Tretia dcéra pri rovnakých požiadavkách nebola vôbec taká 

striktná. Prišla pokojne o pätnásť až dvadsať minút neskôr. Ak sme sa rozčuľovali, že mešká, 

opýtala sa nás: „A stalo sa niečo? Prišla som o niečo?“ V takejto situácii, keď sa vlastne nič 

nestalo, naša zásadovosť bola malicherná. Viac ako jej slobodu, obmedzovala slobodu našu. 

     Z. Matějček (1999) opakovane hovorieval o tom, že v živote sú iba dve dôležité veci: dobre 

sa narodiť, tzn. do milujúcej  rodiny, a dobre sa zamilovať. Nazdávam sa, že ide o skvelú 

inšpiráciu aj pre oblasť učenia sa. Mať dobrých učiteľov od nášho narodenia až po našu smrť 

je celkom iste dôležité. Tak si môžeme to, čo sa rozhodneme učiť aj zamilovať. Nechcem 

spochybňovať dôležitosť rozličných didaktických a výchovných metód, ale bez pedagóga, 

ktorý „investuje“ do vzťahu, dáva metódam ducha a dušu, sú iba technológiou. Obávam sa, že 

v tejto oblasti takáto „technológia“ ubíja pedagóga aj učiacich sa. 

     Pred týždňom sme varovali našu štvorročnú vnučku. Súčasťou jej domácej „výbavy“ na 

trávenie času boli tri tzv. interakčné knihy. Jedna bola slovensko-anglická venovaná domácim 

činnostiam, druhá prírodopisná, tretia zemepisná. Vôbec nie je potrebné vedieť čítať. Pomocou 

interakčného ukazovadla získavala správne/ nesprávne verbálne odpovede i s akousi 

dodatočnou motiváciou. Efektné. Len ja som vôbec nepochopil, načo by malo dieťa poznať 
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všetky hlavné mestá v Európe, keď ani nevie, čo je to hlavné mesto a čo je to Európa. Možno je 

to dobré na to, aby sme v našich očiach šikovnosť dieťaťa predvádzali pred návštevami. 

     Učenie, obsah učiva i zvolené metódy, by mali mať svoju logiku. Metóda by nemala prekryť 

to, čo sa učíme. Neraz na podporenie nášho vlastného technologického exhibicionizmu v rámci 

učenia ako príklad uvádzame Komenského a jeho školu hrou. Zabúdame však na to, že jeho 

metóda hry nebola bezbrehým hraním sa, ale skôr hraním, teda metódou inscenačnou, ktorá 

vyžaduje pomerne značný stupeň sebaregulácie. 

     Nebezpečenstvo v oblasti učenia a učenia sa vidím v súčasnom období postmoderny 

predovšetkým v dvoch oblastiach:   

- v hyperprotektívnom sociálnom pedocentrizme, 

- v absencii kritického myslenia.  

     Hyperprotektívny pedocentrizmus na jednej strane vytvára pre dieťa akýsi skleník, 

obmedzuje prirodzené podmienky, v ktorých sa dieťa môže v reálnom živote učiť na vlastných 

chybách. Miesto logických dôsledkov, ktoré sú s chybami spojené, sa nám odporúča, aby sme 

si chýb nevšímali, prípadne ich popierali (nič sa nestalo), alebo bagatelizovali. Na druhej strane 

stavia žiaka do roly klienta, čiže zákazníka, resp. užívateľa vzdelávacích služieb. Teda učenie 

sa nie je dobrodružstvom poznávania a objavovania, ale je to účasť na akomsi show-programe, 

ktorý má žiakovi/ klientovi učiteľ zabezpečiť. Dôležitejším ako obsah učiva, sa stáva jeho 

forma. Tak ako to platí v súčasnej postfaktuálnej spoločnosti: nie fakty, ale zážitok je dôležitý. 

Kritické myslenie, a dodávam, aj používania zdravého rozumu, je v rozpore s cieľmi  

konzumnej spoločnosti. Jednotlivec, ktorý rozmýšľa, overuje si jednostranne predkladané javy 

a procesy z iných zdrojoch, analyzuje to, čo sa mu predkladá a prichádza k vlastným úsudkom, 

prestáva byť súčasťou mainstreamu a stádovitosti, zachováva si svoju slobodu. Z hľadiska 

biznisu je však ako zákazník takmer nepoužiteľný. 

     Ak sa kriticky vyjadrujem k systému, ktorý chce urobiť z učiteľa realizátora show programu, 

neznamená to vôbec, že odmietam skutočnú experienciálnu, či zážitkovú pedagogiku. Má svoje 

miesto v celom rade vzdelávacích tém. Anglický pojem experience však znamená nielen 

zážitok, ale predovšetkým skúsenosť. Teda to, čo v nás ostáva a dokážeme s tým v budúcnosti 

pracovať. S čím sa nestotožňujem, je žiak ako klient, žiak ako konzument. „Spotrebuje“ nami 

ponúkaný aktuálne módny tovar, aby ho neskôr „zahodil“.  

     Počas realizácie projektu Ľ. Zaťka a M. Bednárovej Supertrieda (ide o spoločný niekoľko 

mesačný proces prípravy a prezentácie cca 18 minútového hudobno-dramatického diela), 

pričom podmienkou je, že v ňom vystupuje každý žiak, sme sa stretli v prešovskom  divadle 

s s rómskymi tretiakmi zo Žehne. Jeden z nich mi v rozhovore povedal: „Konečne sa oplatilo 
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do školy chodiť!“ Iste, išlo tu o zážitok (niektorí boli prvýkrát v Prešove a iste prvýkrát 

v divadle), ale išlo predovšetkým o novú skúsenosť. Od vzťahov, cez prácu s textom, pohybom 

v priestore až po spoluzodpovednosť za spoločné dielo. 

     Veľká znalkyňa mužov madame de Pompadour kedysi povedala, že jestvujú iba dve skupiny 

mužov: tých prvých netreba odradiť, tých druhých treba povzbudiť. Som presvedčený o tom, 

že to môžeme povedať aj o deťoch a ich učení sa. Obávam sa, že mnohým zvedavým, pýtajúcim 

sa a aktívnym deťom dávame až príliš jasne najavo, že máme svoj učebný plán, štandardy a že 

práve to, čo chcú vedieť, nie je ich súčasťou. Jedno z našich detí dostalo v tejto súvislosti 

poznámku: „Zdržiava vyučovanie zbytočnými otázkami!“ Keď som ju čítal, mal som silné 

nutkanie naše dieťa pochváliť. 

 

    Keď som sa pred rokmi pýtal našej najmladšej dcéry, ktorá septimu absolvovala vo Viedni, 

aký je rozdiel medzi viedenskou a ich bratislavskou školou, povedala mi: „Deti vo Viedni oveľa 

radšej chodia do školy.“ Nazdávam sa, že je to jedna z najdôležitejších výziev pre súčasnú 

pedagogiku a pedagógov. Má jeden háčik. Ak chceme, aby deti chodili do školy rady, musíme 

sa do školy tešiť aj my, učitelia. 
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ROZVOJ MORÁLNYCH KOMPETENCIÍ ŽIAKOV AKO 

PREDPOKLAD SEBAREGULÁCIE SPRÁVANIA SA V 

KONFLIKTNÝCH SITUÁCIÁCH 

 

Development of pupils' moral competences as a prerequisite for  

self-regulation of behavior in conflict situations 

 

Štefánia Ferková 

 

Abstrakt 

 Príspevok je zameraný na možnosti rozvoja morálnych kompetencií žiakov, ktoré sú jedným 

z východísk, či predpokladov k sebaregulácii správania sa detí. Zameriavame sa na 

sebareguláciu správania sa v konfliktných situáciách, čo vyplýva aj z využitia konkrétneho 

výskumného nástroja. V prvej časti príspevku uvádzame hlavné výsledky výskumu, 

realizovaného na vzorke 408 respondentov (žiakov, učiteľov a rodičov) s využitím metódy 

Testu morálneho usudzovania. V nasledujúcej časti prezentujeme vytvorenú metodickú 

príručku zameranú na rozvoj morálnych kompetencií žiakov určenú pre učiteľov na nižšom 

sekundárnom stupni vzdelávania. 

Kľúčové slová 

morálna kompetencia, žiaci, učitelia, rodičia, Test morálneho usudzovania, metodická príručka 

 

Abstract 

The paper is focused on the possibilities of developing moral competences of pupils who are 

one of the starting points or the prerequisites for self-regulation of children's behavior. We are 

focusing on self-regulation of conflict situations, what is based on the use of a specific research 

tool. In the first part of the paper, we present the main results of the research carried out on a 

sample of 408 respondents (pupils, teachers and parents) using the method of the Test of Moral 

Judgement. In the following part we present developed methodical manual aimed at developing 

pupils' moral competences for teachers in lower secondary education. 

Key words 

moral competence, pupils, teachers, parents, Test of Moral Judgement, methodical manual 
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Úvod 

     V súčasnej dobe sa častokrát stretávame s nemorálnym správaním ľudí voči sebe navzájom, 

voči iným živým tvorom, ale aj voči materiálnym veciam. Odborníci z oblasti psychológie 

a pedagogiky sa zamýšľajú nad motívom takéhoto konania jednotlivca, či skupiny. Považujeme 

za nesmierne dôležité zamerať sa na rozvíjanie morálnych kompetencií už u detí, tzn. rozvíjať 

žiaduce spôsoby ich morálneho usudzovania, ale to samo o sebe nestačí, samozrejme aj spôsoby 

morálneho konania. Slováčková [1] pod pojmom morálna kompetencia rozumie ,,jednotlivcovu 

spôsobilosť dospievať na základe svojich vnútorných zásad k morálnym úsudkom a spôsobilosť 

konať v súlade s týmito úsudkami.“ Morálne kompetentná osoba sa teda nielen morálne 

rozhoduje, ale aj morálne koná, jej morálne zmýšľanie sa teda odrazí v jej následnom morálnom 

správaní [2]. Kohlberg [3] vymedzuje morálnu kompetenciu ako schopnosť prijímať morálne 

rozhodnutia a následne konať podľa týchto rozhodnutí. Morálna kompetencia sa vzťahuje 

k altruistickému správaniu voči ostatným ľuďom a zároveň je to schopnosť logicky posúdiť 

rôzne morálne témy, dôsledne a na pokročilej úrovni vývinu. Rozvíjať morálnu kompetenciu 

znamená podporovať rozvoj úsudku spravodlivosti a altruistického správania [4]. Lind [5], 

ktorý sa ako ďalší zo zahraničných  odborníkov zaoberá morálnym usudzovaním tvrdí, že 

morálna kompetencia je schopnosť riešiť dilemy a konflikty prostredníctvom úvah a diskusií 

na základe zdieľaných morálnych princípov radšej, než prostredníctvom násilia, podvodov a 

zneužívania moci.  

 

     V príspevku prezentujeme výsledky výskumu, ktorý sme zrealizovali v roku 2016, ktorý je 

zároveň jedným z výstupov vedeckého projektu KEGA s názvom ,,Morálne postoje detí a 

dospelých v rodine a škole: aplikovaný výskum a metodický materiál pre učiteľov, výchovných 

poradcov a koordinátorov prevencie“ pod záštitou Pedagogickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave. Výsledky výskumu poslúžili ako podklad pre vytvorenie metodickej 

príručky určenej učiteľom na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania, ktorá je zameraná na 

rozvoj morálnych kompetencií žiakov staršieho školského veku.  

 

Aplikovaný výskum 

     Cieľom výskumu, ktorý sme zrealizovali v roku 2016 bolo preskúmať spôsoby morálneho 

usudzovania u detí a dospelých. Využili sme metódu Test morálneho usudzovania [6], ktorý je 

modifikovanou verziou Testu morálni zralosti osobnosti, ktorého pôvodnými autormi sú J. 

Kotásková a I. Vajda [7]. Zaujímalo nás do akej miery sa vo výpovediach respondentov budú 

vyskytovať prvky pomoci, prosociality, samostatného riešenia, alebo naopak agresivita, snaha 
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o pomstu, vyhýbanie sa riešeniu, či bezradnosť. V tejto súvislosti musíme podotknúť, že 

podobný výskum porovnania morálneho usudzovania detí a dospelých s využitím 

modifikovaného Testu morální zralosti osobnosti  ešte nebol u nás zrealizovaný.  

 

Vytvorili sme tri nasledujúce výskumné hypotézy: 

 

Hypotéza 1: Žiaci budú signifikantne najčastejšie navrhovať pasívne riešenia konfliktov. 

Hypotéza 2: Učitelia budú signifikantne najčastejšie navrhovať konštruktívne riešenia 

konfliktov. 

Hypotéza 3: Rodičia budú signifikantne najčastejšie navrhovať pasívne riešenia konfliktov. 

 

Výskumná metóda 

     Test morálneho usudzovania obsahuje 7 mikropríbehov, zameraných na vzniknuté 

konfliktné situácie, ktoré nastali medzi deťmi. Každý príbeh má dve podoby, tzn. respondentov 

sme sa pýtali, ako by zareagovali v danej situácii, keby boli priamymi účastníkmi konfliktu 

a ako by reagovali, keby boli pozorovateľom, svedkom incidentu. Vytvorili sme dve verzie 

príbehov pre žiakov, tzn. zvlášť pre chlapcov a zvlášť pre dievčatá. Oproti pôvodnému 

štandardizovanému testu sme vytvorili aj verziu pre učiteľov a rodičov s tými istými príbehmi, 

kde nás zaujímalo, aké je prianie učiteľov – ako by mal zareagovať ich žiak a prianie rodičov, 

ako by podľa nich malo zareagovať ich dieťa, keby bolo priamym účastníkom alebo 

pozorovateľom konfliktnej situácie.   

 

Ukážka príbehu: 

 

Ukážka príbehu z Testu morálneho usudzovania (verzia pre chlapcov) 

Príbeh 1a) 

 

Raz cez veľkú prestávku zbil Jakub, ktorý bol najväčší chlapec v triede, malého Sama, ktorý 

sa nevedel biť a nikdy nikomu nevrátil úder. Aby to Samo Jakubovi nejako vrátil, skryl mu 

tablet do skrine v triede. 

 

Otázky pre žiakov:  1. Bolo to spravodlivé?  2. Čo by si urobil  ty, keby si bol na Samovom  

mieste? 3. Čo by si urobil  ty, keby sa také niečo stalo u vás v triede medzi tvojimi spolužiakmi  

a ty by si o tom vedel ?“ 

 

Otázky pre učiteľov: 1. Ako by  podľa vás mal zareagovať váš žiak, keby bol na Samovom  

mieste? 2.  Ako by mali podľa vás zareagovať ostatní spolužiaci, ktorí by boli svedkom incidentu 

v triede?  
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Otázky pre rodičov: 1. Ako by malo podľa vás zareagovať vaše dieťa, keby bolo na Samovom 

mieste? 2. Ako by malo podľa vás zareagovať vaše dieťa, keby bolo svedkom incidentu v triede? 

 

Výskumný súbor 

     Výskumný súbor pozostával zo 408 respondentov, ktorý sme získali dostupným výberom 

z miest Bratislava, Šamorín a Banská Bystrica. Respondentmi výskumu boli žiaci základnej 

školy a špeciálnych výchovných zariadení vo veku 10-13 rokov (n=283), z toho chlapcov 

(n=155) a dievčat (n=128), vzorku tvorili aj učitelia (n=84) a rodičia (n=41). (Pozn. nižší počet 

zo súboru rodičov vznikol na základe odmietnutia ich participácie vo výskume).  

 

Výsledky výskumu 

     Výpovede žiakov, učiteľov a rodičov sme analyzovali a zoradili pomocou otvoreného 

kódovania do 9 subkategórií, ktoré sme nazvali: REC – recipročné správanie, VERB-AG – 

verbalizácia s prvkami agresie, REC-AG - reciprocita s prvkami agresie, VERB-VYS – 

verbálne vysvetlenie, KON – konštruktívne riešenie, KON-P – konštruktívne riešenie s prvkami 

pomoci, ODV – odvolávanie sa na autoritu, VYH – vyhnutie sa konfliktu, neangažovanie sa, 

NEV – neviem posúdiť. Vytvorené pojmy sme ďalej pomocou techniky konštantnej 

komparácie  zoskupili  do 3 hlavných kategórií, na základe príslušnosti k rovnakému javu. Tieto 

kategórie sme nazvali: Deštruktívne riešenia (subkategórie: REC, VERB-AG, REC-AG), 

konštruktívne riešenia (subkategórie: VERB-VYS, KON, KON-P) a pasívne riešenia 

(subkategórie: ODV, VYH, NEV). Na štatistické spracovanie údajov sme použili program 

WinStat. Okrem deskriptívnej štatistiky, kde sme pracovali s početnosťami, sme na overovanie 

hypotéz použili F-Test, T-Test a Chí-kvadrát.  

     V nasledujúcom grafe č. 1 a č. 2 uvádzame výsledky výskumu v súbore žiakov. 

 

Hypotéza 1: Žiaci budú signifikantne najčastejšie navrhovať pasívne riešenia konfliktov. 
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Graf 1: Početnosť výpovedí žiakov v jednotlivých kategóriách 

 

 
Legenda: DEŠTR. deštruktívne riešenia, KONŠTR. konštruktívne riešenia, PAS. pasívne riešenia 

      

     Na základe výsledkov testovania (pozri graf č. 1) môžeme konštatovať, že sa nám hypotéza 

potvrdila. Štatisticky významne sa u žiakov najčastejšie objavovali pasívne riešenia konfliktov 

(n=1735; f=46,9%) ako sme predpokladali, potom nasledovali konštruktívne (n=1235; 

f=33,4%) a deštruktívne boli s najnižším výskytom (n=727; f=19,7%). Môžeme konštatovať, 

že medzi jednotlivými kategóriami je štatisticky významný rozdiel a teda štatisticky významne 

najčastejšie sa vyskytovali pasívne riešenia konfliktov, potom konštruktívne riešenia a 

najmenej často boli zastúpené deštruktívne riešenia konfliktov. Všetky rozdiely boli štatistický 

významné – signifikantné. 

 

Graf 2: Početnosť výpovedí žiakov v jednotlivých subkategóriách 

 
Legenda: 

ODV           odvolávanie sa na autoritu                   REC  reciprocita 

VERB-VYS    verbálne vysvetlenie    REC-AG recipr. s prvkami agres. 

VERB-AG      verbalizovanie s prvkami agres.   VYH   vyhnutie sa, neriešenie 

KON           efektívne konštruktívne riešenie   NEV   neviem posúdiť  

KON-P           efektívne konštruktívne riešenie s prvkami pomoci 
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     Ak sa bližšie zameriame na výsledky v súbore žiakov v jednotlivých subkategóriách, z grafu 

č. 2 vyplýva, že medzi pasívnymi riešeniami volili žiaci najčastejšie možnosť odvolávanie sa 

na autoritu (ODV, n=816). Vysoký výskyt medzi pasívnymi riešeniami sme zaznamenali aj 

v subkategórii vyhnutie sa konfliktu (VYH, n=714). Potešujúce je zistenie, že na treťom stupni 

si žiaci zvolili možnosť verbálneho vysvetlenia (VERB-VYS, n=532). Ďalším pozitívnym 

zistením je najnižší výskyt možností v kategórii deštruktívnych riešení konfliktov, konkrétne 

v subkategóriách reciprocita (REC, n=294), reciprocita s prvkami agresie (REC-AG, n=285) 

a verbálna agresia (VERB-AG, n=148). 

 

Hypotéza 2: Učitelia budú signifikantne najčastejšie navrhovať konštruktívne riešenia 

konfliktov. 

Graf 3: Početnosť výpovedí učiteľov v jednotlivých kategóriách 

 

 
Legenda: DEŠTR. deštruktívne riešenia, KONŠTR. konštruktívne riešenia, PAS. pasívne riešenia 

 

     Na základe výsledkov testovania (pozri graf č. 3) môžeme konštatovať, že sa nám hypotéza 

potvrdila. Štatisticky významne sa najčastejšie objavovali konštruktívne riešenia konfliktov 

(n=639; f=51,24%), potom nasledovali pasívne riešenia (n=505; f=40,5%) a posledné boli 

deštruktívne (n=103; f=8,26%). Môžeme konštatovať, že medzi jednotlivými kategóriami je 

štatisticky významný rozdiel a teda štatisticky významne najčastejšie sa vyskytovali 

konštruktívne riešenia, potom pasívne riešenia konfliktov a najmenej často boli zastúpené 

deštruktívne riešenia konfliktov.  

 

Hypotéza 3: Rodičia budú signifikantne častejšie navrhovať pasívne riešenia konfliktov. 
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Graf 3: Početnosť výpovedí rodičov v jednotlivých kategóriách 

 
Legenda: DEŠTR. deštruktívne riešenia, KONŠTR. konštruktívne riešenia, PAS. pasívne riešenia 

 

     Predpokladali sme, že rodičia budú najčastejšie navrhovať pasívne riešenia konfliktov, ale 

na základe výsledkov testovania môžeme konštatovať, že sa nám hypotéza nepotvrdila. 

Štatisticky významne sa najčastejšie objavovali konštruktívne riešenia konfliktov (n=399; 

f=58,85%), potom nasledovali pasívne (n=228; f=33,63%) a posledné boli deštruktívne (n=51; 

f=7,52%). 

  

Interpretácia výsledkov a ich implementácia do podkladov pre tvorbu metodickej 

príručky 

     Ako sme už vyššie opísali, výsledky výskumu sme použili ako východisko pre tvorbu 

metodickej príručky určenej na rozvoj morálnych kompetencií žiakov staršieho školského veku. 

Zaznamenali sme pomerne vysoký výskyt pasívnych riešení z pohľadu žiakov, ale aj učiteľov, 

tzn. žiaci sa pri riešení konfliktov často odvolávali na autoritu, či už na učiteľa alebo rodiča, 

ktorý im podľa ich očakávaní pomôže s vyriešením problému. Na druhej strane aj učitelia 

očakávali, že im žiaci ihneď problém nahlásia, predpokladáme, že žiaci sú k takémuto riešeniu 

situácie aj v praxi vedení. Výsledky naznačujú, že žiaci radšej prenesú zodpovednosť za svoje 

správanie sa na autoritu, ako by mali situáciu riešiť prostredníctvom vlastných síl. Aj keď našim 

primárnym cieľom výskumu nebolo zisťovať úroveň morálneho vývinu podľa napr. Piagetovej, 

či Kohlberhovej teórie, naše výsledky ale potvrdzujú isté súvislosti s prechodom 

z heteronómnej k autonómnej morálke [8]. Naši respondenti vo veku od 10 do 13 rokov kladú 

pravdepodobne výrazný dôraz na názor autority, rešpektujú jej riešenie, akoby prenášajú 

zodpovednosť za svoje konanie na učiteľa, či rodiča. Istú paralelu nachádzame aj 

v Kohlbergovej teórii – v konvenčnej morálke, predovšetkým vo 4. štádiu, kedy u detí v tomto 

veku dominuje zmysel pre povinnosť, orientácia na autoritu a úctivý postoj k nej [9]. Napriek 
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tomu, že žiaci volili najčastejšie možnosť pasívneho riešenia konfliktov, potešujúce je zistenie, 

že druhým najčastejším spôsobom bolo konštruktívne riešenie konfliktu a nie deštruktívne, tak 

ako sme to predpokladali. Tak ako výsledné zistenie považujeme zároveň za znepokojujúce – 

vysoké percento žiakov uprednostňujúce pasívne riešenia konfliktov (46,93%), zároveň 

pozitívnym zistením je, že žiaci v našej vzorke nevolia riešenie konfliktu agresívnym 

spôsobom, odplatou, pomstou a pod. U učiteľov sme zistili celkovo najvyšší výskyt 

konštruktívnych riešení konfliktov, nasledovali pasívne a najmenej bolo navrhovaných 

deštruktívnych riešení konfliktov. U učiteľov sme vzhľadom na ich profesiu predpokladali 

najvyšší výskyt práve konštruktívnych riešení konfliktov, čo sa nám nakoniec aj potvrdilo. Vo 

výskume sme dospeli k pozitívnym zisteniam z pohľadu rodičov. Sme si vedomí, že sa výsledok 

vzťahuje iba na nami vybranú dostupnú vzorku rodičov školopovinných detí, preto nie je možné 

výsledky zovšeobecniť. Napriek tomu, výsledok nás príjemne prekvapil, pretože sa u rodičov 

objavilo najviac návrhov konštruktívnych riešení konfliktov. Potešujúci je nízky výskyt 

deštruktívnych riešení konfliktov, či už z pohľadu žiakov (n=727), zo strany učiteľov (n=103) 

a rodičov (n=51). 

     Naše výsledky naznačujú nižšiu schopnosť adekvátneho riešenia podobných problémov u 

detí v pubertálnom veku, čo vytvára priestor pre začleňovanie techník zameraných na rozvoj 

morálnych kompetencií žiakov. Našou snahou je, aby sa deti učili a snažili na základe vlastného 

uváženia a rozhodnutia definovať morálne hodnoty a princípy a uplatňovať ich bez ohľadu na 

vplyv autority. Tieto zistenia sme sa snažili implementovať aj do metodickej príručky, ktorej 

cieľom je rozvíjať morálne kompetencie detí staršieho školského veku. Našim zámerom je, aby 

sa deti učili morálne usudzovať, ale aj morálne konať. Hlavná časť metodickej príručky 

pozostáva z prezentovaných nami navrhnutých aktivít (techník) zameraných na rozvíjanie 

morálnych kompetencií žiakov, ktoré sú rozdelené do 6-tich kategórií: sebareflexia, 

sebaovládanie, zodpovednosť, čestnosť, spolupráca a pomoc druhým, priateľstvo. Každá 

kategória je rozlíšená inou farbou, obsahuje minimálne 10 aktivít, celkovo ich je v celej 

príručke 65. Pri ich tvorbe sme vychádzali z vlastných nápadov, z našej učiteľskej, či 

psychologickej praxe, pri niektorých sme sa nechali inšpirovať našimi, ale aj zahraničnými 

autormi. Techniky majú jednotnú štruktúru, našou snahou bolo učiteľom poskytnúť čo 

najzrozumiteľnejší a najjednoduchší návod na realizáciu jednotlivých aktivít. Aj keď niektoré 

z nami navrhnutých kategórií nemôžeme označiť za mravné kategórie, všetky však súvisia 

s výchovou k mravnosti. Jednotlivé aktivity sú z organizačného a časového hľadiska zostavené 

tak, že učiteľ si môže vybrať ktorékoľvek z nich podľa cieľa vyučovacej hodiny, čiže ich 

poradie nie je pevne stanovené, môže si tak zorganizovať stretnutie podľa vlastných predstáv. 
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Aktivity sú spracované tak, aby mal učiteľ možnosť zapojiť do aktivít rôznorodé skupiny 

(školské triedy), výber dvojíc a podskupín je na voľbe učiteľa. Cvičenia si nevyžadujú špeciálne 

podmienky zamerané na priestorové zabezpečenie, postačujúcou je školská trieda, resp. učebňa. 

Každá aktivita obsahuje svoj názov, cieľ, odporúčaný vek účastníkov, približné časové 

trvanie aktivity, potrebné pomôcky/materiál na jej realizáciu, podrobnú inštrukciu, a námet 

na diskusiu, vyhodnotenie, reflexiu. V cieli je bližšie definované  na čo konkrétne je aktivita 

zameraná, čo rozvíja. Niektoré aktivity obsahujú aj pracovné listy, ktoré sa nachádzajú v 

prílohách. Pracovné listy sú roztriedené podľa kategórií, ktoré sú očíslované a  rozlíšené aj 

farebne, názov pracovného listu je totožný s názvom aktivity. 

Ako ilustračný príklad uvádzame aktivitu s názvom Spravodlivá odmena z kategórie 

Čestnosť (pozn. niektoré aktivity nie sú priamo určené na rozvoj napr. čestnosti, ale sú 

zaradené do tejto kategórie vzhľadom k tomu, že spravodlivosť súvisí s čestnosťou). Cieľom 

aktivity je viesť žiakov k hľadaniu spravodlivého riešenia v úlohách založených na morálnej 

dileme. Odporúčaný vek účastníkov je od 10 do 15 rokov, približné časové trvanie aktivity je 

15 až 25 minút. Aktivita obsahuje pracovný list s názvom Spravodlivá odmena, na realizáciu 

aktivity sú potrebné aj písacie potreby pre žiakov, pre učiteľa počítač a dataprojektor (prípadne, 

ak učebňa nie je vybavená technikou postačujúca je aj klasická tabuľa a krieda). Žiaci pracujú  

v skupinách. Uvádzame podrobnú inštrukciu: Učiteľ rozdelí žiakov do skupín a rozdá im 

pracovné listy. Úlohou žiakov je diskutovať v skupine a nájsť jediného kandidáta zo žiakov, 

ktorému by mala byť spravodlivo udelená cena riaditeľa školy za reprezentáciu školy v rôznej 

oblasti. Každý prípad však v sebe zahŕňa istú nedokonalosť, úlohou žiakov je napriek tomu 

rozhodnúť, ktorý žiak by mal byť ocenený.  

     Na pracovnom liste sú uvedené mená žiakov s nasledujúcou charakteristikou: 

• Zuzka - Žiačka 7. ročníka, ktorá vyhrala literárnu súťaž v krajskom kole s  vlastnou 

úvahou  s tým, že jej s prácou pomáhala doma jej mama. 

• Dano - Žiak 9. ročníka, ktorý vyhral 1. miesto v tenise v krajskom kole s tým, že na 

súťaži sa nezúčastnil lepší hráč Martin, ktorého rodičia si nemohli dovoliť zaplatiť 

vstupný poplatok na súťaž. 

• Katka - Žiačka 4. ročníka, ktorá získala 1. miesto vo výtvarnej súťaži s tým, že s 

motívom obrázka jej pomohla pani učiteľka. 

• Janka - Žiačka 6. ročníka vyhrala súťaž v krajskom kole v Biologickej olympiáde s tým, 

že jej jednu odpoveď na otázku poradila prítomná pani učiteľka, keď sa porota 

nepozerala. 
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• Filip - Žiak 8. ročníka, vyhral súťaž v krajskom kole v šachu s tým, že na súťaži nebol 

prítomný žiak Juraj kvôli ochoreniu, ktorý po minulé roky získal vždy 1. miesto. 

• Emil - Žiak 5. ročníka, ktorý vyhral 1. miesto v behu na 100 m v krajskom kole s tým, 

že nechtiac potkol rýchlejšieho súpera, ktorý spadol a nemohol dobehnúť do cieľa. 

 

     Učiteľ nechá žiakov pracovať najprv samostatne v skupinách, ich úlohou je označiť 

kandidáta od prvého až posledného, ktorý by si ocenenie zaslúžil najmenej. Následne vedie 

učiteľ so žiakmi diskusiu, postupne vyvoláva hovorcov za jednotlivé skupiny, zapisuje ich 

poradie na tabuľu alebo prostredníctvom PC a dataprojektora tak, aby žiaci videli navrhnuté 

poradie jednotlivých skupín. Postupne učiteľ dáva otázky, prečo tento kandidát zvíťazil, prečo 

je iný na poslednom mieste a usmerňuje diskusiu medzi žiakmi, zároveň pri každom zdôrazňuje 

spravodlivosť pri ich výbere. 

    V závere aktivity uvádzame otázky, ktoré môže učiteľ použiť pri diskusii so žiakmi: 

• Prečo ste sa rozhodli, že práve tento žiak bude na prvom mieste? Čím si to zaslúžil? 

• Prečo ste sa rozhodli, že práve tento žiak bude na poslednom mieste? Čo ovplyvnilo 

vaše rozhodnutie? 

• Čo je najdôležitejšie pri zvažovaní spravodlivého konania? 

 

    Pred samotným finálnym vydaním publikácie sme zrealizovali na pôde Pedagogickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave odborný seminár pre učiteľov z praxe a vysokoškolských 

učiteľov za účelom pripomienkovania, návrhov, postrehov k metodickej príručke.  

 

Záver 

     Nárast negatívnych javov v spoločnosti by mal ,,nútiť“ odborníkov z oblasti pedagogiky, 

psychológie, sociológie a iných vedných disciplín, zamerať svoju pozornosť na posilnenie 

rozvoja morálky ľudí a začať už u detí. Domnievame sa, že súčasné školy nedisponujú 

dostatkom materiálov, ktoré by im pomohli rozvíjať morálne kompetencie žiakov. V našom 

aplikovanom výskume sme sa rozhodli posúdiť morálne usudzovanie detí staršieho školského 

veku a dospelých (učiteľov a rodičov). Aj keď sme našťastie nedospeli k alarmujúcim 

výsledkom, súhrnné zistenia nášho výskumu napriek tomu naznačujú vysoký výskyt pasívnych 

riešení konfliktov (najmä v subkategórii odvolávanie sa na autoritu) z pohľadu všetkých skupín 

respondentov (žiakov, učiteľov i rodičov). Vyššie opísané nemožno nijako označiť za pozitívne 

zistenie. Byť pasívnym, či už odvolať sa na autoritu, ktorá problém za mňa vyrieši alebo priamo 

odísť od konfliktu, ktorý sa ma netýka, môže byť v istom zmysle vnímané ako väčšie zlo. 



 
38 

Vzhľadom na veľkosť našej vzorky je zrejmé, že výskumné zistenia potrebujú overenie na 

väčšom počte respondentov v zastúpení viacerých slovenských regiónov. Napriek tomu, 

považujeme za nesmierne dôležité, zavádzať do praxe realizáciu programov zameraných na 

rozvoj morálnych kompetencií detí, čo bolo aj našou snahou v závere výskumného projektu. 

Vytvorili sme metodickú príručku zameranú práve na rozvíjanie rôznych spôsobilostí žiakov 

staršieho školského veku, zameraných na kategórie, akými sú napr. čestnosť, priateľstvo, 

pomoc druhým, spolupráca a pod. Aj keď z názvu projektu vyplýva, že príručka je určená 

predovšetkým učiteľom etickej výchovy, výchovným poradcom a koordinátorom prevencie, 

budeme potešení, ak po nej siahnu aj iní učitelia, triedni učitelia, taktiež odborní zamestnanci, 

akými sú napr. školskí psychológovia. Je určená pre žiakov na nižšom sekundárnom stupni 

vzdelávania v bežných základných školách, ale budeme radi, ak ju využijú učitelia aj z iných 

typov škôl, napr. osemročných gymnázií a pod. Svoje využitie by mohla nájsť aj v práci s deťmi 

zo špeciálnych výchovných zariadení, špeciálnych škôl. Veríme, že práca so žiakmi formou 

vedenia diskusií, hrania rolí, hier, práce s príkladmi, či reálnymi príbehmi, pomôžu rozvíjať 

kritické myslenie u detí, schopnosť zvažovať a presadiť si svoj názor, postoj, v konečnom 

dôsledku rozvíjať ich morálne usudzovanie a konanie. 
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MIESTO CHARIZMATICKEJ AUTORITY V MOTIVÁCII ŽIAKOV 

 
The Place of Charismatic Authority in the Motivation of Students 

 

Branislav Malík 

 

 

Abstrakt 

Autor vo svojom príspevku rieši otázku, či, za akých okolností a dokedy, musí byť žiak 

k učeniu, prípadne k prevzatiu zodpovednosti a sebakontroly v učení tlačený externou autoritou 

a aké mocenské prostriedky sú v uvedenom procese v dnešných demokratických pomeroch ešte 

akceptovateľné. V uvedenej súvislosti sústreďuje svoju pozornosť najmä na charizmatickú 

autoritu a možnosti jej uplatnenia v školskom prostredí. 

Kľúčové slová 

zodpovednosť, autorita, charizma, moc 

 

Abstract 

In his article the author attempts to answer the question if, under what circumstances and until 

what age a student has to be  forced to study and to take responsibility for his learning by an 

external authority and what means of power are acceptable in this process in contemporary 

democratic reality.  In this regard the author focuses his attention especially on charismatic 

authority and possibilities of its realisation in school environment.  

Key words 

responsibility, authority, charisma, power 

 

     Hegel vo svojej Filozofii práva konštatuje, že žijeme v dobe, v ktorej ľudí už menej 

k niečomu priťahuje dôvera a autorita, ale chcú sa na nejakej veci podieľať na základe vlastnej 

úvahy, samostatného presvedčenia a stanoviska. [1] Hegel žil v dobe, ktorá už zbierala plody 

procesov nastúpených Veľkou francúzskou revolúciou, ktorej najväčším výdobytkom bol zrod 

autonómneho indivídua emancipovaného od kolektívnych foriem života. Otázkou je, či je 

možné uvedené konštatovanie, tentoraz ako požiadavku vztiahnuť plošne aj na súčasnú dobu, 

ktorá od tej Heglovej v uvedenom ohľade značne postúpila. A samozrejme, či je ju možné 

v plnej miere uplatniť aj vo vzťahu k školskému prostrediu. Podľa nás je však oná autonómnosť 

v jednaní a myslení devízou nielen historického, ale aj individuálneho veku. Človek k nej 

dospieva nielen v živle dejín, ale aj v rámci svojho individuálneho vývinu. Dospelým sa človek 

stáva až vtedy, ak dospeje do stavu, keď je pripravený vziať nielen svoj osobný, ale aj verejný 
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život do svojich rúk a prevziať za ne aj zodpovednosť. Toto preberanie zodpovednosti nie je 

jednorázovým aktom, ako prevzatie štafetového kolíka, ale dlhodobý proces prechádzajúci 

určitými štádiami. Obdobne ako nimi človek dospieva i k uvedomeniu si vlastnej konečnosti. 

V tom tkvie aj epochálnosť známeho eposu o Gilgamešovi. Šok, ktorý Gilgameš utrpí stratou 

svojho priateľa Enkidua, spočíva v tom, že si uvedomí, že smrť sa netýka len niekoho iného 

(jeho priateľa), ale aj jeho samotného. Dôjde mu, že aj keď nie bezprostredne, ale jedného dňa 

s ňou bude nevyhnutne konfrontovaný aj on sám. Gilgameš však nezostáva len pri vedomí 

uvedenej traumatizujúcej skutočnosti, ale v tomto zovšeobecnení postúpi ešte ďalej, keď si 

v ďalšom kroku uvedomí, že tu ide o niečo, čo sa netýka len mňa alebo teba, ale je to zároveň 

aj „osud ľudstva“. Tak isto sa to má aj so zodpovednosťou. Prejde dlhá doba, než sa niekým 

(rodinou, školou) vštepovaný pocit zodpovednosti stane vedomým princípom, ktorým sa začne 

autonómne riadiť človek sám. To znamená – než sa dieťa preladí z módu „musíš byť 

zodpovedný“ na mód „chcem byť zodpovedný“. Človek sa s pocitom zodpovednosti nerodí, 

ale k nemu dospieva, resp. „precitá“ a uvedené precitanie je funkciou rozvoja jeho abstraktného 

myslenia. V uvedenej súvislosti uvedieme ešte jeden príklad, ilustrujúci to, čo tým mienime. 

V improvizovanej nemocnici v Južnom Sudáne, kde v rámci jednej z misií organizácie Lekári 

bez hraníc pôsobila aj skupina slovenských lekárov, mali aj domorodú kuchárku, naučili variť 

aj ich obľúbené jedlá, na ktoré boli zvyknutí vo svojej domovine. Medzi iným aj rezeň 

v trojobale. Keďže jediným dostupným druhom mäsa v danej oblasti bola hovädzina, patrilo 

uvedené jedlo k najčastejším mäsitým pokrmom v ich jedálničku. Po dlhšom čase sa jednému 

z lekárov podarilo kúpiť na miestnom trhovisku rybu a následne požiadal kuchárku, aby im ju 

vypražila. Tejto požiadavke však kuchárka odmietala vyhovieť. Za uvedeným odmietnutím bol 

v skutočnosti veľmi prostý dôvod – jednoducho nevedela na uvedenú požiadavku reagovať. Pre 

nich bolo to, čo bolo vo vnútri trojobalu „premennou“. V roli uvedeného „x“ si Európan vie 

predstaviť čokoľvek – nielen hovädzie, ale aj bravčové mäso, rybu, karfiol alebo rýdzik). 

Vyzerá to banálne, ale predpokladom takejto úvahy je vysoko rozvinuté abstraktné myslenie. 

Daná kuchárka si však vedela predstaviť trojobal len v jedinom spojení, a to s konkrétnym 

druhom mäsa. Obdobne – aj v ranných fázach detstva človek nepochybne disponuje 

elementárnym pocitom zodpovednosti. Vie sa na popud svojich rodičov zodpovedne postarať 

o svojho škrečka, vie zodpovedne dohliadnuť na svojho mladšieho súrodenca či je vedené 

k tomu, aby si zodpovedne plnilo školské úlohy. Prejde však pomerne dlhý čas, než dokáže 

tieto individuálne skúsenosti zovšeobecniť a dospeje k abstraktnému pojmu zodpovednosti, do 

okruhu (resp. do „obalu“) ktorej bude človek schopný zahrnúť nielen aktuálne, ale aj budúce 

dôsledky (akéhokoľvek) svojho bezprostredného konania alebo správania. Problémom je, že 
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dnes sa tento čas odkladá na čoraz neskoršie vekové obdobia. Výskumy ukazujú, že dnešné deti 

a mládež strácajú schopnosť generalizovať a abstraktne myslieť. Ako sme povedali, schopnosť 

prevziať za seba a svoj život zodpovednosť je znakom dospelosti. Žijeme však v dobe, ktorá 

mladým ľuďom neumožňuje dospieť a zatláča ich do generačnej izolácie. „Přechod do 

dospělého věku, který byl ve starých civilizacích prvořadý, zřejmě v civilizaci, kde si každý 

bez ohledu na věk neustále hraje, nelze uskutečnit.“ (Virilio, 2009, s. 110) 

     Ako sa teda vyrovnať s požiadavkou obsiahnutou v názve konferencie? Ako má postupovať 

učiteľ dovtedy, než žiak, resp. študent dospeje do štádia, keď bude schopný prevziať za svoje 

štúdium a jeho výsledky zvrchovanú zodpovednosť? Treba sa zmieriť s tým, že určitá miera 

prinútenia je v edukačnom procese (i keď len dočasne) nutná? Pedagogické pôsobenie učiteľa 

je dnes limitované dvomi faktormi. Prvým z nich sú demokratické pomery, ktoré vylučujú 

možnosť tvrdého sankcionovania žiakovej školskej práce. Tým druhým faktorom je zase to, že 

v dôsledku krízy autorít nie je dnes možné žiakov primäť k plneniu školských povinností 

a regulácii ich správania ani prostredníctvom určitej autority, t.j. prostredníctvom získania ich 

súhlasu. Jediné, na čo sa tu dá dnes ešte spoľahnúť, je jediný reziduálny zdroj učiteľovej 

autority, ktorým je jeho prípadná charizma (charizmatická autorita). Z uvedeného dôvodu 

sústredíme v nasledujúcom texte svoju pozornosť práve na uvedený psychosociálny fenomén. 

 

     Ak by sme si predstavili hypotetickú situáciu, že sa učiteľské povolanie stalo opäť 

atraktívnym a na pedagogických fakultách by boli opätovne zavedené prijímacie pohovory, 

museli by sme súbežne riešiť aj problém, aké kritériá by sme vzhľadom k aktuálne daným 

pomerom nastavili pri výbere tých najvhodnejších uchádzačov o štúdium. Musela by sa tu 

nanovo postaviť otázka, čo by tu, okrem určitého vedomostného cenzu, malo zohrávať 

najdôležitejšiu úlohu, konkrétnejšie – aké osobnostné črty a vlastnosti (osobnostné 

kompetencie) by boli stanovené pre profesionálnu dráhu učiteľa ako limitné. Tu by sa zrejme 

malo rozlišovať tiež medzi tými, ktoré z nich sú vrodené a tými, ktoré sú stimulovateľné 

výchovou, teda medzi tými, ktorými musí uchádzač disponovať už pri vstupe na štúdium (a 

ktoré by mali byť predmetom výberového konania) a tými, ktoré týmto štúdiom ex post 

nadobudne. Je zrejmé, že vzhľadom na súčasný spoločenský a kultúrny kontext, inštitucionálne 

prostredie a stav súčasných detí a mládeže, by sa tieto nároky na osobnostnú výbavu učiteľa 

značne líšili od tých, ktoré boli v uvedenom kontexte žiaduce pred niekoľkými desaťročiami. 

V nasledujúcom texte nás bude zaujímať otázka, či je žiaduce, aby medzi tieto obzvlášť 

oceňované a vyhľadávané osobnostné črty budúceho učiteľa patrila aj charizma alebo je dnes 

už jej pedagogický význam marginálny.  Zaoberať sa budeme preto aj otázkou, aké pozitívne 
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pedagogické efekty sa dajú efektívnejšie dosiahnuť s jej prispením, ako inými cestami, a tiež 

tým, aké sú jej limity v pedagogickom pôsobení učiteľa. Budeme hľadať odpoveď aj na otázku, 

či sa dá cielene stimulovať, naučiť sa jej, alebo či ide o vrodenú, výchovou neovplyvniteľnú 

kvalitu.  

     Charizma sa v pedagogickom kontexte zvykne vnímať ako určitý status osobnosti, v pozadí 

ktorého môžu stáť rôzne okolnosti. Podľa niektorých autorov a prístupov môže ísť o vrodenú 

alebo vyššou mocou udelenú kvalitu, podľa iných nejde v jej prípade o status vrodený, ale 

udelený, resp. pripísaný (ascribed) – napríklad zakladajúci sa na akte uznania, ako to vnímal 

napr. Max Weber alebo o dodatočne, vlastným pričinením získanú alebo výchovným 

pôsobením nadobudnutú vlastnosť, ako to predpokladajú tzv. neocharizmatici. 

     Chápanie charizmy ako výnimočnej kvality určitých ľudí, ako selektívne a pomerne 

zriedkavo udeľovaného daru, je najpôvodnejšie. Z tohto pohľadu sa charizmou rozumie určitá 

výnimočná kvalita určitých ľudí, o ktorú sa sami nepričinili, ale dostali ju buď ako dar vyššej 

moci alebo ňou disponujú ako vrodenou vlohou. Vyššia moc takto obdarovanému človeku 

v podobe charizmy prepožičiava čosi "navyše", čo ostatní ľudia nemajú. K uvedenému 

významu odkazuje aj etymológia slova charizma – grécke slovo kharisma (χάρισμα) znamená 

dar (udelenie milosti). Vedeckú relevanciu uvedenému pojmu udelil sociológ Max Weber v 

rámci svojej koncepcie sociálneho konania, kde ju vnímal ako jeden z faktorov vnášajúcich 

regulárnosť do jeho priebehu, a teda aj ako jedného z garantov sociálneho poriadku. Charizma 

podľa neho nie je len osobnostnou črtou takto obdarených jedincov, nakoľko sa aktualizuje až 

v konkrétnom sociálnom prostredí. Daný človek je vnímaný ako charizmatický až vtedy, keď 

mu túto kvalitu pripíšu ľudia, ktorí sa jeho vplyvu dobrovoľne podvolia. Z tohto pohľadu si 

charizmatický vodca udržuje svoj vplyv len dovtedy, pokiaľ sú jeho stúpenci presvedčení o jeho 

výnimočnosti, t.j. pokiaľ si dokážu voči jeho osobe udržať  nekritický obdiv. 

     Ako zvlášť žiaduca sa uvedená osobnostná kvalita javí tam, kde sa vyžaduje vodcovstvo, 

keďže je dôležitým zdrojom neformálnej autority vodcu. Uvedená dispozícia je žiaduca tiež 

tam, kde sa vyžaduje rýchla mobilizácia ľudí za určité ciele, úlohy alebo tam, kde ľudí treba 

získať pre spoločnú vec. V tomto zmysle sa bytostne dotýka aj práce učiteľa. Oceňovaná je 

najmä jej schopnosť motivovať ľudí k aktivitám presahujúcich okruh ich parciálnych záujmov 

a pre jej schopnosť inšpirovať ľudí k tomu, aby svoju energiu investovali pre dobro skupiny a 

úspech spoločnej veci. Charizmatické vodcovstvo sa vyznačuje aj ďalšími vlastnosťami, ktoré 

sa v určitom kontexte javia pri riadení organizácie ako nepostrádateľné. V tejto súvislosti je 

oceňovaná najmä pre jej schopnosť prelamovať dané status quo a vnášať do systému 

(organizácie) inovácie. 
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     Pri osvetľovaní jej povahy má pomerne veľkú výpovednú hodnotu aj to, ak ju skúmame 

v sémantickom poli jej korelatívnych pojmov. O charizme sa zvykne najčastejšie uvažovať vo 

vzťahu k autorite a moci. Moc, rovnako ako charizma, sa totiž tiež zvykne vymedzovať ako 

schopnosť ovplyvňovať priebeh diania či schopnosť vynútiť si u iných ľudí poslušnosť. 

Charizma však najviac korešponduje s pojmom autorita. Aj napriek tomu, že autorita úzko 

súvisí s mocou, nemožno oba uvedené pojmy považovať za synonymá. To, čo uvedené pojmy 

stavia do tesnej blízkosti, je predpoklad, že aj autorita si vyžaduje poslušnosť, podriadenie sa 

a predpokladá hierarchickú štruktúru. Rozdiel medzi autoritou a mocou však spočíva v tom, že 

autorita použitie násilia a vonkajších donucovacích prostriedkov vylučuje. Na dosiahnutie 

zamýšľaných účinkov sa sila používa až tam, kde autorita nefunguje. Jej uplatnenie je zväčša 

potvrdením toho, že autorita zlyhala. Podstatou autority je udržiavanie daného (napríklad 

školského) poriadku a iných pravidiel nie prostredníctvom prinútenia, ale s pomocou súhlasu. 

V uvedenom spočíva aj rozdiel medzi autoritatívnou a autoritárskou výchovou. 

     Ak je teda autorita spájaná s mocou, tak len s mocou, ktorá je uznaná ako oprávnená 

(legitímna), t.j. s mocou zakladajúcou sa na jej uznaní subjektom, ktorý je moci podrobený. 

V riadiacej praxi je najakceptovateľnejší taký druh moci, ktorý sa presadzuje nie proti vôli 

ovládaných (prekonávaním ich odporu), ale s ich súhlasom. Prípadný súhlas s ňou pramení 

z toho, že ľudia takúto moc uznávajú ako legitímnu. Podľa Webera sa legalita, a teda aj platnosť 

daného poriadku zakladá na autorite vyplývajúcej buď z úcty k tradícii (tradičná autorita), na 

afektívnom základe – citovej oddanosti (charizmatická autorita) alebo na hodnotovo-racionálne 

zdôvodnenej platnosti dohodnutých poriadkov objektivizovaných v súboroch neosobných 

pravidiel (právno-racionálna autorita). [2] Prvý a posledný zdroj legálnej autority sa opiera o 

platnosť určitých neosobných normatívnych poriadkov, ktoré sa vzťahujú tak na držiteľov moci 

ako aj na tých, voči ktorým túto svoju moc uplatňujú a pôsobia v smere zachovania daného 

poriadku. Charizmatická autorita uvedené dva predpoklady nespĺňa. Charizmatickí ľudia 

pôsobia proti danému status quo a vplyv, ktorý majú, asymetricky uplatňujú len vo vzťahu 

k tým, ktorí sa ich osobnej moci podvoľujú. Ak uznávame tri zdroje legitimity moci – tradíciu, 

charizmu a legálne procedúry, tak prvý a posledný z nich má v sebe inherentne obsiahnuté aj 

hranice týchto právomocí. Charizma je v tomto smere výnimkou. 

     Z vyššie uvedeného vyplýva aj to, že autorita učiteľa sa nemusí zakladať len na jeho 

charizme. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že akákoľvek autorita sa zakladá primárne na 

uznaní, ktoré môže mať popri charizme aj iné zdroje. Učiteľ môže v školskom prostredí a vo 

vzťahu k svojim žiakom vystupovať a byť nimi uznávaný aj ako epistemologická či morálna 

autorita. Morálna autorita učiteľa sa zakladá na jeho morálnom kredite. Ako autorita je z tohto 



 
45 

pohľadu vnímaný učiteľ, ktorý je zásadový, nepoužíva dvojaké štandardy, učiteľ ktorý 

nelavíruje a je za každých okolností čitateľný, učiteľ na ktorého sa dá spoľahnúť a ktorý je 

zodpovedný. Učiteľ ako epistemologická autorita je inými vnímaný a uznávaný zase ako ten, 

kto je múdry, má rozhľad, vie ako na to, t.j. ako človek, ktorý vie nájsť racionálne riešenie 

akokoľvek zložitého problému alebo východisko z akejkoľvek spletitej situácie. Zdrojom 

učiteľovej autority môže byť aj jeho spoločenský status, jeho postavenie a funkcia v príslušnej 

organizácii a pod. 

     Autorita sa v školskom prostredí neuplatňuje v záujme dosahovania určitých edukačných 

cieľov prostredníctvom usmerňovania správania žiakov na základe vydávaných príkazov alebo 

zákazov, ale predovšetkým v záujme ich motivácie. Vlastnosť mať autoritu je v učiteľskom 

povolaní veľkou devízou. Učiteľ, ktorý má autoritu, vie žiakov zaujať, udržať ich pozornosť, 

motivovať ich, t.j. dokáže žiakov k plneniu školských úloh a povinností pritiahnuť (inšpirovať), 

t.j. nemusí ich k ich splneniu tlačiť či nútiť. Vzhľadom na uvedené tri zdroje legitimity moci je 

tiež zrejmé, že autorita sa nemusí spájať len s osobami. Možno hovoriť aj o autorite verejnej 

mienky, autorite písaných či nepísaných neosobných noriem, autorite stanovených cieľov a 

pod.  

     Charizmatická autorita je na uvedených faktoroch (morálnom kredite, intelektuálnej 

zdatnosti či fyzickej sile) viac-menej nezávislá. V jej prípade ide o schopnosť bezprostredného 

ovplyvňovania ľudí len „silou svojej osobnosti“. Na jej základe sa zvyčajne budujú aj systémy 

osobnej moci. Na základe toho potom rozlišujeme dva druhy autorít – prirodzenú a pridelenú. 

Prirodzená autorita je postavená na uznaní osobnostných, prípadne profesijných kvalít učiteľa, 

pridelená autorita zase na uznaní vplyvu, ktorý učiteľovi udeľuje tradícia alebo prepožičiava 

jeho zamestnávateľská inštitúcia a vnútorné pravidlá, podľa ktorých funguje. 

 

     V najvšeobecnejšej rovine sa charizma vymedzuje ako prirodzený talent alebo naučená 

schopnosť jednať s ľuďmi. Jej nositeľom a pôvodcom býva osobnosť schopná u iných ľudí 

vybudiť silný dojem, resp. emócie. Rozumie sa ňou schopnosť „silou svojej osobnosti“ primäť 

ľudí konať a správať sa podľa vzoru, apelácií a požiadaviek  charizmatickej osobnosti alebo 

organizácie, ktorú reprezentuje, a to aj bez prinútenia, a teda aj otvorených prejavov odporu či 

protestu ovládaných. Charizmou teda rozumieme schopnosť primäť niekoho k poslušnosti a 

nasledovaniu aj bez racionálnej argumentácie či prinútenia. Charizmou nadaný človek dokáže 

vyburcovať ľudí za určité ciele, získať ich pre určité myšlienky, inšpirovať ostatných 

k spoločnej akcii len silou svojej osobnosti. V tomto prípade ide teda skôr o poslušnosť 
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založenú na rešpekte voči určitým osobám, resp. zabezpečenie lojality zainteresovaných len 

čisto psychologickými prostriedkami.  

Aj keď charizma pôsobí ako niečo tajomné a neuchopiteľné, možno ju analyticky rozložiť na 

určité uchopiteľné ľudské vlastnosti a schopnosti, ktoré vo svojom spolupôsobení vytvárajú to, 

čo nazývame charizmatický efekt. K vlastnostiam, ktoré sa spolupodieľajú na vytváraní 

uvedeného čara osobnosti patrí sebavedomie, sebaistota, odvaha, asertivita, podmanivosť. 

Charizma sa tiež zvyčajne spája  s vysokou emocionálnou a sociálnou inteligenciou. 

K osobnostnej výbave charizmatika patrí aj názorová a morálna konzistentnosť a jasne 

deklarované morálne postoje. Pôsobí dôveryhodne, ľudia mu veria, pretože on verí svojej vízii, 

plne sa s ňou identifikuje a celý sa bezvýhradne vkladá do jej realizácie. Presvedčivosť 

charizmatickej osobnosti pramení predovšetkým zo súladnosti jej verbálneho a non verbálneho 

prejavu, súladnosti jej slov a činov. Jeho dôveryhodnosť a presvedčivosť vyplývajú aj z jeho 

rétorických schopností, vnímavosti voči potrebám iných, schopnosti nakloniť si iných ľudí na 

svoju stranu. Tieto účinky svojej osobnosti zosilňuje aj tým, že apeluje na kolektívne cítenie, 

má schopnosť odhadnúť a zrozumiteľne artikulovať pocity a nálady iných, schopnosť čítať ich 

myšlienky a emócie. Je schopný hovoriť v ich mene, previesť ich pocity a nálady do jasne 

vyslovenej myšlienky. Posilňuje dôveru ľudí vo vlastné sily, vie prejaviť uznanie zneuznaným 

a poníženým. Výraznú odozvu nachádza najmä tam, kde vládne všeobecná frustrácia a 

beznádej. Ľudia v jeho osobnosti vidia prísľub navrátenia ich stratenej alebo niekým 

pošliapanej dôstojnosti. Musí byť jasné, že jeho záujem o ich problém a ich bytie je úprimný. 

Je pre nich autoritou a v tomto zmysle je im nadradený, no zároveň v nich dokáže vzbudiť pocit, 

že je jedným z nich. Nerobí rozdiely medzi ľuďmi na základe ich veku, sociálneho statusu či 

majetku, ale ku každému pristupuje ako k rovnému. Jeho charizma vychádza tiež z 

jeho autentickosti. Charizmatickí ľudia budia dojem, že nič neskrývajú, že nemajú postranné 

úmysly. Charizmatik tu vystupuje sám za seba, pred zrakmi ostatných sa prezentuje vždy vo 

svojom rýdzom prejave, tak povediac „v priamom prenose“, čím pôsobí neobyčajne uveriteľne. 

Pôsobí teda ako človek, ktorý sa na nič nehrá, ale hrá len samého seba. Naopak – neúprimnosť 

jeho vplyv oslabuje či dokonca úplne anuluje. Svojím zjavom, energickým vystupovaním 

a rečovým prejavom dokáže takýto človek ľudí okolo seba nakaziť a strhnúť svojím 

entuziazmom. Sugestívnosť jeho rečového prejavu vyplýva aj z toho, že vie hovoriť v takom 

rytme, akcentoch a produkovať slová a vety v takých kadenciách, ktoré vyvolávajú 

u poslucháčov rovnakú telesnú a emočnú odozvu. Uvádzajú poslucháča do stavu, keď sa naladí 

na rovnaký telesný algoritmus (dychovú frekvenciu a telesné pohyby). Prostredníctvom 

uvedeného mechanizmu dokáže charizmatický jedinec synchronizovať správanie más. Dnes 
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k uvedeným psychologickým fenoménom pribudli aj vizuálne fenomény – styling, oblečenie, 

nacvičené gestá či vopred vykalkulovaná mimika.     

Samozrejme, že nestačí, aby tieto vlastnosti boli u daného človeka len prítomné. Charizma 

nevzniká ich kvantitatívnou adíciou či voľnou koexistenciou, ale je novou kvalitou, vzniknutou 

špecifickým pomerom a konšteláciou uvedených prekurzorov – charizmatický efekt je až 

niečím, čo vzniká ich orchestráciou. Nie je teda len jednoduchým výskytom uvedených 

vlastností u určitého človeka, ale prejavom vnútorne konsolidovanej a konzistentnej osobnosti. 

     K jeho repertoáru patrí aj využívanie konkrétnych jazykových útvarov a rétorických figúr 

(metafor, príbehov a pod.), ktorých pôsobivosť spočíva v tom, že neapelujú na logické 

myslenie, ale na emocionálnu stránku poslucháča a jeho osobnú skúsenosť, vďaka čomu sú 

schopné osloviť širšie a heterogénnejšie publikum. Umožňujú tiež ľahšiu identifikáciu s takto 

prezentovaným názorom a následne aj s jeho nositeľom. Za autoritou charizmatika sú 

samozrejme aj jeho výsledky. Z nich plynie dôvera v neho – v očiach jeho stúpencov a 

nasledovníkov je to práve on, kto si zaslúži ich dôveru, keďže v minulosti toho už veľa dokázal. 

V jeho prípade teda preukazne nejde len o prázdne reči, ale stoja za ním aj nespochybniteľné 

skutky. Ako argument tu často slúži aj jeho životný príbeh – ako človeka, ktorý sa z prachu 

zeme sám pozdvihol ku hviezdam.  

Príležitosťou pre zrod charizmatického vodcu je situácia, keď sa určitá skupina ľudí ocitne 

v slepej uličke, z ktorej sa nedá nájsť racionálne či jednoduché východisko. Všetky oči sa potom 

uprú na jedinca, ktorý ponúkne riešenie, ktorý vo všeobecnej beznádeji ponúkne nádej, 

prípadne tam, kde sa nevidí východisko ponúkne víziu. Svoj priestor dostáva najmä tam, kde 

sa vyčerpajú všetky racionálne možnosti riešenia vzniknutej krízy. V takejto situácii kredit 

získava ten, kto v tejto panike a rastúcej hystérii zachová rozvahu (chladnú hlavu) a na 

ostatných pôsobí dojmom, že vie, ako na to. Ich kredit prudko stúpa aj preto, že vo väčšine 

prípadov sú úspešní. V mnohých prípadoch skutočne dokážu ľudí vyviesť zo slepých uličiek, 

v ktorých sa v dôsledku určitých životných okolností ocitli. Zvyčajne je to však nie preto, že 

dokázali rozpliesť dobou zamotané klbko problémov a našli z neho ten správny koniec. Platí tu 

skôr pravidlo, ktoré kedysi vyslovil už Cromwell, že nikto nikdy neujde tak ďaleko, ako keď 

nevie kam ide, keďže najväčšia prekážka akejkoľvek cesty zvyčajne býva jej samotný cieľ. 

Charizmatici to dosahujú i tým, že ponúkajú vízie. Ľudia sa tak prestávajú motať medzi 

bezprostrednými ponukami života, keďže im bolo ponúknuté niečo, čo ich premostí 

k budúcnosti. Miesto mnohých vzájomne sa krížiacich cieľov vizionári ponúkajú jeden veľký 

cieľ hodný námahy a grandiózneho úsilia. Vzdialenosť uvedenej vízie je svojím spôsobom 

výhodou. Ľudí priťahuje a nadchýna a táto vybudená životná energia a entuziazmus nie sú 
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ohrozené jej profanáciou, napríklad tým, že sa aj v bezprostrednej dobe naplní, uskutoční 

a svojím bytím skompromituje. Ich atraktivita často vyplýva aj z toho, že často budia dojem 

tajomstva. Zdrojom charizmy môže za určitých okolností byť aj ich reálna alebo domnelá 

tajomnosť, prípadne inscenovanie tajomstva okolo ich osoby. Na nej staval svoju autoritu 

a charizmu napr. Andy Warhol. Tajomstvo je už zo svojej inherentnej povahy atraktívne. 

K charizme preto patrí aj stráženie svojho tajomstva, ak je totiž odhalené, kúzlo zvykne 

vyprchať. I tu však možno nájsť aj množstvo „peňazokazov“, ktorí nedisponujú skutočnou, ale 

len falošnou charizmou. Systémy osobnej moci bývajú totiž veľmi často budované aj cestou 

inscenovania kvalít a udalostí, ktoré majú blízky vzťah k charizme.  

 

     Toľko, pokiaľ ide o silné stránky charizmy a možnosť ich využitia v riadení príslušnej 

organizácie vrátane školy. Pozrime sa teraz na jej odvrátenú stránku a možné riziká, ktoré z jej 

povahy plynú pre príslušnú organizáciu, v ktorej charizmatik pôsobí. 

     Charizmatická autorita je vždy viazaná na fyzickú prítomnosť charizmatika. Je preto 

zvyčajne obmedzená na interakciu tvárou v tvár, a preto môže byť účinná len v pomerne 

malých kolektívoch. Charizma sa nedá distribuovať obežníkmi a smernicami. Ak sa 

charizmatický líder prihovára k členom tímu, resp. k zamestnancom dislokovaným vo 

vzdialených prevádzkach, napr. prostredníctvom obežníkov, nikdy nedosiahne taký účinok, ako 

keď je fyzicky prítomný. Chýba tu totiž bezprostredná spätná väzba s jeho publikom. Sila jeho 

pôsobnosti je totiž postavená aj na tom, že reaguje na bezprostredné momentálne reakcie 

publika, ktoré môžu mať nevypočítateľnú dynamiku. Vďaka týmto promptným reakciám sa 

dostáva nielen do užšieho kontaktu s príslušným publikom, ale sa mu dostáva aj hlbšie „pod 

kožu“. 

     Pri uvedenej interakcii absentuje rozumová kontrola (hovorí sa o „slepom“ nasledovaní 

charizmatického vodcu). Jeho vplyv bráni nezávislému a chladnému posúdeniu danej veci. Jeho 

prípadná eliminácia vyvoláva frustráciu a ľudia zbavení vlastného úsudku sa stávajú bez jeho 

rozhodnutí bezradnými. 

     Na pracovisku sa znesie aj viacero epistemologických či morálnych autorít, ale nie viacero 

charizmatických vodcov. Ak ich je viacero, tak ich vplyv sa oslabí vzájomnými súbojmi 

a dokazovaním, kto z nich je „falošný mesiáš“. Pri charizmatickom vodcovstve preto zväčša 

všetko stojí, ale aj padá, na jednej osobe. 

     Nezdravá je aj citová (emocionálna) závislosť ľudí na charizmatickom vodcovi, niekedy 

hraničiaca až s adoráciou, nekritickým prijímaním osoby a rozhodnutí charizmatika. Na druhej 

strane závislosť na charizme (strach, že ju stratí) núti charizmatika k tomu, aby charizmu umelo 
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podporoval a reprodukoval, čo môže smerovať k cielenému pestovaniu kultu svojej osobnosti. 

Ten sa prejavuje najmä u jedincov, ktorí majú vďaka svojej charizme nezdravý pocit 

nadradenosti. Charizmatická autorita totiž  často evokuje aj prehnaný pocit vlastnej dôležitosti 

a z neho prameniacu aroganciu a nadradenosť a tiež snahu skúšať svoju moc „naprázdno“ (len 

pre potvrdenie moci samotnej). Pocit nadradenosti podporuje aj sklony k nezdravej manipulácií 

druhých. Schopnosť ovplyvňovať iných ľudí sa tak ľahko môže zvrtnúť v ich manipuláciu. 

Zvyk na svoj vplyv vedie k panovačnosti. Hrozí tu tiež, že autorita bude zneužitá pre vlastné 

ciele charizmatika, že svoju schopnosť ovplyvňovať iných dá do služieb svojich parciálnych 

záujmov, ktoré po čase získajú navrch nad dobrom či záujmami celku. 

Prílišná exaltácia vlastnej dôležitosti, nenahraditeľnosti či výnimočnosti môže v konečnom 

dôsledku vyústiť v tzv. supermanov efekt. V tejto polohe prestáva byť charizma produktívnou, 

keďže namiesto identifikácie ľudí s osobou či víziou charizmatika sa medzi nimi vytvára 

priepasť majúca pôvod vo vedomí bežných ľudí, že na svoj idol nikdy nebudú mať. Miesto 

toho, aby pod jeho vplyvom vzrástlo ich sebavedomie, sa dostaví opačný efekt. 

     Pochybenie charizmatického vodcu vyvolá rovnako silnú emocionálnu reakciu namierenú 

voči jeho osobe, čím sa následne značne oslabí aj zdroj pôvodnej skupinovej kohézie. 

Nevýhodou autority postavenej len na charizme je skutočnosť, že takáto autorita je veľmi 

labilná. Otrasie ňou každý neúspech. V čase očarenia sa nevidia vodcove nedostatky. Tie 

vystúpia na povrch po strate charizmy – adorácia ľudí sa nezriedka mení v rovnako silnú 

nenávisť. Správanie k nemu sa teda pohybuje v uvedených extrémoch – láska alebo nenávisť – 

nič medzi tým. 

     Charizma tiež zvykne po čase vyprchať a organizácia postavená len na charizme sa následne 

rozpadá. To isté hrozí aj pri odchode charizmatika z tímu danej organizácie. Riadenie 

organizácie len na základe vplyvu charizmatického vodcu preto podlieha výkyvom vo 

výkonnosti, keďže charizmatická osobnosť nie je automaticky nahraditeľná. V krajnom prípade 

jeho výpadok spôsobí jej úplnú diskontinuitu. Voči tomu je naopak odolná byrokratická 

organizácia – ľudia odchádzajú a prichádzajú, pravidlá fungovania organizácie zostávajú 

nemenné. Keďže charizma sa bezprostredne spája s konkrétnym jednotlivcom, systém osobnej 

moci, ktorý je na nej postavený, zvyčajne neprežíva svojho zakladateľa.1 

     Charizmatik je primárne revolucionárom a vizionárom orientovaným na zmenu stávajúcich 

pomerov. Charizmatici sú ľudia, ktorí chcú zmeniť svet. Ostatnými je paradoxne akceptovaný 

                                                             
1 Skoro vždy je tu preto prítomná aj tendencia charizmatickú autoritu pretaviť na tradičnú.  Po smrti charizmatickej 

osobnosti zvyčajne prichádza niekto, kto sa z jeho myšlienok pokúsi vytvoriť tradíciu či kompaktný systém. 

Hovorí sa, že každý Ježiš má svojho Pavla. 
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z dôvodu, že sa od neho očakáva, že sa mu zmenou podarí zastabilizovať svet v jeho – pre 

týchto ľudí prijateľnejšej podobe. Ak vládne spokojnosť so stávajúcim stavom vecí, 

charizmatik nedostáva veľký priestor a je vnímaný skôr ako rušivý element, ktorý ostatných 

svojou aktivitou vyrušuje a znervózňuje. Organizácia je postavená skôr na určitých algoritmoch 

a stereotypnom fungovaní. Byrokratické organizácie sú rezistentné voči inováciám a zmenám, 

keďže sú zamerané na svoje sebapotvrdzovanie a zachovanie daného status quo. Ľudia nemajú 

radi zmenu a nemá ju rada ani príroda.2 Človek primárne zameriava svoje úsilie na 

zastabilizovanie sveta, v ktorom sa aktuálne nachádza. Z vonkajšieho pohľadu to síce vyzerá 

tak, že je hlavným aktérom zmien, veci však primárne mení preto, aby sa meniť nemuseli, 

napríklad preto, aby zostali nezmenené v zmenených podmienkach. Človek k zmene pristupuje 

taktiež len v krajnom prípade, zvyčajne až vtedy, ak je k nej okolnosťami dotlačený. Pokiaľ 

môže, odkladá zmenu čo najdlhšie. O tejto všeobecnej averzii ku zmenám svedčí aj skutočnosť, 

že v príprave manažérov sa kladie pomerne veľký dôraz na zručnosti, ktoré im umožňujú 

presadzovať zmeny v organizácii, potláčať odpor voči zmenám, dosiahnuť ich prijatie 

pracovníkmi a pod. 

     Vzhľadom k tomu, že charizmatická autorita sa neopiera o formálne pravidlá a postupy, je 

často bezbrehá. [3] Charizmatik pri dosahovaní svojich zámerov nepostupuje metodicky, ale 

intuitívne až živelne. Ako liek na uvedený neduh sa presadila práve byrokracia a vo 

všeobecnosti prevládol byrokratický štýl riadenia. Tzv. neocharizmatici (napr. J. Antonakis, R. 

Awamleh, R. J. House, B. Shamir, J. M. Howell, D. N. Den Hartog, R. M. Verburg) uvedený 

vzťah nechápu v zmysle vývojovom, ani ako vzájomne sa vylučujúce fenomény (neuvažujú 

o nich v rámci modelovej dilemy buď alebo), ale nachádzajú miesto pre charizmatických 

vodcov i vo vnútri korporátnych, racionálne riadených organizácií. Otázkou však je, či je 

aktuálne byrokratické riadenie a organizácia škôl aj prajným prostredím pre charizmatických 

učiteľov. To znamená, či sú oba tieto spôsoby riadenia organizácie (v našom prípade školy, 

resp. školstva) vzájomne fúzovateľné a či sa ich spojením nedosiahne pozitívny synergický 

efekt, alebo medzi nimi ide skôr o antagonistický vzťah. Skúsenosť z riadiacej praxe ukazuje, 

že oba uvedené spôsoby tu môžu nájsť svoje miesto. Obhájiteľný priestor pre charizmatické 

vodcovstvo sa vytvára najmä v zlomových obdobiach vývinu určitej organizácie (v procese jej 

reštrukturalizácie, krízy, pri jej konfrontovaní s neštandardnými výzvami a pod.). Niekedy sa 

uvedené prístupy stavajú do ostrej opozície a vnímajú sa v rámci dilemy buď – alebo, buď 

(charizmatické) líderstvo alebo manažment. Analogicky sa tiež kladie otázka, na čom by mala 

                                                             
2 Biológovia dnes napríklad dospeli k takej definícii biologickej evolúcie, kde je charakterizovaná ako proces 

vytvárania a kumulácie opatrení brániacich zmene.  
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byť autorita učiteľa postavená prednostne – či na sile jeho osobnosti (charizme) alebo na sile 

pravidiel. I tu platí vyššie povedané. Nemožno vopred povedať, ktorý učiteľ je lepší – či 

charizmatik alebo ten, ktorý uvedeným darom či schopnosťou neoplýva, ale vo svojej práci sa 

riadi podľa pravidiel zostavených príslušnými autoritami. To totiž určuje až kontext, resp. 

konkrétna edukačná situácia. Platí tiež, že dnes sa učiteľ nemôže priveľmi spoliehať na 

pravidlá. Dôvody sú dva – škola začína byť v permanentnej prestavbe a pravidlá, ktoré 

reglementujú jej prevádzku, sa menia zo dňa na deň. Druhým dôvodom je ten, že ak voľakedy 

prichádzali žiaci do škôl už rovnako naformátovaní (rodinná výchova, médiá, verejný život 

i vnútorné pomery školy pôsobili na školopovinné deti a mládež konvergentne), dnes to neplatí. 

Učiteľ už nemôže apelovať na pravidlá, ktoré by boli záväzné pre všetkých žiakov a základy 

ktorých im boli vštepené ešte pred ich príchodom do školského prostredia. To, čo je 

sankciované ako žiaduci vzor správania v jednej rodine, nemusí byť záväzné pre rodinu 

profilovanú iným kultúrnym, konfesionálnym či sociálnym zázemím. Čím viac sa stával žiacky 

kolektív rôznorodejší, tým viac vyvstávala potreba hľadania určitého univerzálneho jazyka, 

ktorý by dokázal uvedené rozdiely preklenúť. Najprv naň ašpiroval jazyk vedy – pravidlá 

vedeckej racionality. Racionálny argument bol uznávaný ako jediná berná minca, ktorá mala 

určitý názor oprávniť ako všeobecne platný pre všetkých účastníkov edukačného procesu. Dnes 

je zrejmé, že ním nemožno dosiahnuť onen želateľný presahujúci konsenzus, a to jednak preto, 

že neexistuje konsenzus v tom, čo je to racionálny argument a tiež v dôsledku ústupu 

abstraktného myslenia. Dnes sa za takýto jazyk pokladá najmä jazyk informačných technológií, 

resp. počítačových kódov. Uvedený jazyk majú osvojené všetky dnešné deti, bez ohľadu na 

prostredie alebo tradíciu, z vnútra ktorej pochádzajú. Problém je však v tom, že tento jazyk 

umožňuje len ich bezproblémovú komunikáciu s technologicky profilovanou skutočnosťou. Ak 

sa použije aj v sociálnom styku, plodí to nielen množstvo nedorozumení, ale vedie to aj 

k mnohým ľudským tragédiám. Inou vecou je tiež to, že nie je kompatibilný ani s rečou prírody. 

V tejto situácii sú to potom len ľudské emócie, bázu ktorých majú spoločnú všetci ľudia bez 

ohľadu na ich kultúrne a sociálne rozdiely. Aj keď prostredníctvom nich nemožno dosiahnuť 

„porozumenie“, dokážu ľudí v dosahu uvedeného „emocionálneho fluida“ aspoň naladiť na 

rovnakú spoločnú vlnu a orientovať ich energiu a záujem spoločným smerom aj bez prítomnosti 

vonkajšieho nátlaku.  

     Druhý okruh problémov reprezentuje otázka či má charizma (širšie – charizmatické 

vodcovstvo, líderstvo) čisto vrodený charakter, alebo sa jej možno naučiť. Podľa tzv. 

neocharizmatikov minimálne každý človek môže v určitej situácii a kontexte vykázať tzv. 

charizmatický efekt. [4-12] Nie je to len osobnostný dar, zvlášť obdarovaných jedincov, ich 
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trvalá, celoživotná vlastnosť. Z ich pohľadu charizma nie je len dar či vrodená dispozícia, ale 

aj niečo, čomu sa možno naučiť či natrénovať, prípadne tým, čo sa dá umelo simulovať. 

Medzitým ešte osciluje stanovisko, podľa ktorého, aby mohlo prísť k rozvinutiu jej vrodených 

predpokladov, potrebuje určité stimulujúce výchovné prostredie. Ak by sme pripustili uvedenú 

možnosť a charizmu vnímali nie ako vrodenú, ale ako získanú schopnosť, museli by sme 

súbežne riešiť aj otázku, či ju možno získať aj v rámci školskej edukácie. Proti uvedenej 

možnosti svedčí skutočnosť, že súčasné nastavenie školy, jej vnútornej prevádzky a kultúry 

nepraje, resp. je ťažko zlúčiteľné s požiadavkami na kreovanie takejto osobnosti adepta štúdia 

učiteľstva.  

     Ak by v prípade charizmy išlo o vrodenú kompetenciu, aj tu by sme narazili na určitú 

ťažkosť. Ani pri enormnom záujme o štúdium na pedagogických fakultách, by nebol problém 

s výberom vhodných uchádzačov o učiteľské povolanie uspokojivo doriešený, keďže ľudí 

nadaných charizmou je v populácii zastúpených mizivé množstvo. Bolo by tiež príliš elitárske 

pripravovať túto menšinu na riadiace pozície, napríklad na posty budúcich riaditeľov škôl. 

Problém by zrejme neskôr nastal aj v tom, že charizmatik je v uvedenej pozícii vhodný najmä 

ako krízový manažér. Pri konsolidovaní pomerov, ktoré majú negatívny dopad na každého 

člena učiteľského kolektívu, by bol v ich očiach nepochybne kladnou postavou. Väčšina škôl 

však funguje v rutinných každodenných pomeroch stereotypnej prevádzky. V tomto kontexte 

je charizmatik, ktorý má rozhodovacie právomoci s dosahom na celé osadenstvo školy 

nežiaducou personou. Človek, ktorý „ruší kruhy“ je všeobecne nežiaduci a je zvyčajne 

vyhodnotený a následne eliminovaný ako chyba v systéme. O tom hovorí aj pointa epizódy 

Veľký inkvizítor v Dostojevského románe Bratia Karamazovci. Všetci veriaci žijú v očakávaní 

druhého návratu Krista. Ak by sa však vrátil, bol by zrejme odignorovaný alebo znovu 

ukrižovaný. 

     Na základe uvedených skutočností  môžeme hore postavenú otázku, zameranú na hľadanie 

miesta charizmy v školskom prostredí a v práci učiteľa, zodpovedať nasledovne: Školu 

a školskú organizáciu treba nastaviť tak, aby bezproblémovo plnila svoje funkcie i za 

predpokladu, že by v nich charizmatické osobnosti úplne absentovali. Každopádne by sa mal 

dosiahnuť rozumný (situačne a kontextovo ohraničený) kompromis medzi personálnym 

a inštitucionálnym, medzi osobnostným vyžarovaním učiteľa a neosobnými pravidlami 

reglementujúcimi školskú prevádzku. A samozrejme tiež kompromis medzi vlastnou študijnou 

iniciatívou žiakov a ich nútením či pritiahnutím k školským povinnostiam externou autoritou. 

Výchovu žiakov k autonómnosti v štúdiu treba samozrejme podporovať, zároveň si byť však 

vedomý prirodzených prekážok, ktoré uvedenej požiadavke stoja v ceste. 
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MOTIVÁCIA K UČENIU SA A K PROSOCIÁLNEMU SPRÁVANIU SA  

V KONTEXTE TEÓRIE SEBAURČENIA 

 
Academic and Prosocial Motivation  

in the context of Self-determination Theory 
 

Martin Kuruc 

 

Abstrakt 

V príspevku prezentujeme kľúčové závery z výskumu motivácie žiakov nižšieho sekundárneho 

vzdelávania, ktorý sme realizovali v rámci projektu VEGA 1/0635/15 podporeného MŠVVaŠ 

SR. Samotný výskum vychádza z Teórie sebaurčenia autorov E.L. Deciho a R. M. Ryana 

z Rochester University.  

 

Kľúčové slová 

motivácia, vnútorná motivácia, vonkajšia motivácia, sebaurčenie, životná pohoda, ašpirácie 

 

Abstract 

In this paper, we present the key conclusions from our research of pupils motivation in lower 

secondary education, which we realized  as VEGA 1/0635/15 project supported by the Ministry 

of Education, Sience, Research and Sport of the Slovak Republic. The research itself is based 

on the Self-Determination Theory by E.L. Deci and R. M. Ryan of Rochester University. 

Key words 

motivation, intrinsic motivation, extrinsic motivation, self-determination, wellbeing, aspiration 

 

     Súčasťou Teórie sebaurčenia (ďalej len SDT) je aj výskum v oblasti vzájomného previazania 

uspokojenia potrieb na celkové prežívanie životnej pohody. Súčasný výskum životnej pohody 

(wellbeing) je pomerne rozsiahli. Možno v ňom vidieť dve cesty. Prvou je prístup, ktorý sa 

označuje ako hedonistický – pôžitkársky (napr. Kahneman, Dieter a Schwarz, 1999). Druhou 

cestou je prístup, ktorý sa sústredí na eudaimonický (eudaimonia- slovo gréckého pôvodu, často 

prekladané ako šťastie a blaho v spojení s ľudským rozkvetom, etymologicky pozostáva slovo 

z “eu” – dobrý a daimon – duch, myseľ, čiže dobrá myseľ).  pohľad na životnú pohodu (napr. 

Raffaele a Singer, 1998). Vzťah cieľových obsahov (ašpirácií) k životnej pohode bol v rámci 

SDT skúmaný v sérií viacerých štúdií, ktoré realizovali Kasser a Ryan (1993, 1996) ale aj 

v ďalších, ktoré sa týkali predovšetkým ľudských ašpirácií a celkových životných cieľov. 

Kasser a Ryan vymedzili dve skupiny ašpirácií. Hovoria o z vnútra vychádzajúcich ašpiráciám 
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(intrinsických) a z vonku prichádzajúcich ašpiráciám (extrinsických). Intrinsické ašpirácie 

poskytujú priame uspokojenie základných potrieb a extrinsické ašpirácie sú viacej vo vzťahu 

so získavaním vonkajších ocenení, pričom menej pravdepodobne prinášajú priame uspokojenie 

základných psychologických potrieb: autonómie, kompetencie, vzťahovosti. Príkladmi 

intrinsických ašpirácií sú afiliácia (vyhľadávanie prítomnosti druhých ľudí), vlastný osobnostný 

rast, altruizmus ako snaha prispieť do komunity bez nároku na vlastné uspokojenie potrieb. 

Príkladmi extrinsických ašpirácií sú bohatstvo, sláva, imidž. Kasser a Ryan došli k záveru, že 

pocit životnej pohody, ktorý má hedonistický charakter nazeranie na šťastie, je prepojený 

s extrinsickými ašpiráciami. Endaimonický pohľad zasa s intrinsickými ašpiráciami. Hoci 

existuje pomerne jasné prepojenie oboch týchto konceptov, autori SDT uprednostnili 

eudaimonický pohľad na životnú pohodu. Vo výskumoch použili meranie pozitívneho 

pôsobenia samotného mentálneho zdravia na index hlavného organizmického konceptu 

(general organizmic concept). Tento koncept v sebe zahŕňa zisťovanie miery ľudskej vitality, 

psychickej flexibility a hĺbky vnútorného vnímania životnej pohody (Ryan, Deci a Grolnick, 

1995). Takéto celostné uchopenie Teórie sebaurčenia umožňuje výrazne predikovať celkové 

nastavenie životnej pohody z charakteru sebaregulácie a miery vnútornej a vonkajšej 

motivácie. Radi by sme sa pokúsili o prepojenie organizmického konceptu a našich dát, ktoré 

sme získali v rámci nášho výskumu na vzorke 1500 žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania, 

z regionálne rovnomerne zastúpených škôl. Z našich výsledkov a interpretácií by sme radi 

vybrali tieto (Kuruc, 2017).   

     U 40,1% žiakov s externou reguláciou prevláda výrazná vonkajšia motivácia, ktorej cieľom 

je uspokojenie vonkajšej požiadavky. Je výrazne posilnená vonkajšia motivácia a význam 

vnútornej motivácii je veľmi nízky. Žiak sa rozhoduje na základe očakávanej odmeny, alebo 

v snahe vyhnúť sa očakávanému trestu. Vnímanie miesta kauzality je externé, tzn. v prostredí. 

Tam umiestňuje aj zodpovednosť za svoje konanie a rozhodovanie vo vzťahu k vlastnému 

učeniu sa. Základnými regulačnými procesmi sú sťažnosti, vonkajšia odmena alebo trest. 

Správanie je regulované snahou vyhnúť sa trestu alebo dosiahnuť konkrétnu materiálnu 

odmenu, či hmatateľnú výhodu. Miera žiakom vnímanej autonómie je veľmi nízka. Miera 

vnímanej vlastnej kompetencie pri tomto regulačnom štýle je veľmi nízka. Miera žiakom 

vnímanej kontroly je vysoká. Miera uspokojenia základných psychologických potrieb 

autonómie a kompetencie je nízka. Vzťahy v triedach a hlavne medzi žiakmi a dospelými sú 

z veľkej časti formálne a účelové, ako dôverné a úprimné, čo je prejavom nízkej miery 

uspokojenia potreby vzťahovosti. Miera sebaurčovania vlastného správania, vychádzajúceho 

z kontextu školského prostredia, u Slovenských žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania je 
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z veľkou pravdepodobnosťou  nízka. Žiak radšej čaká na inštrukcie, zaujíma sa predovšetkým 

o možné následky v prípade neúspechu a zisky v prípade úspechu. Vlastná iniciatíva sa 

objavuje v situáciách keď má žiak dobre uchopený systém fungovania odmien a trestov. 

Iniciatíva a angažovanosť vo vlastnom učení nevychádza z vlastného záujmu.  

     Až u 32,7% žiakov z celého výskumného súboru  sa potvrdila introjikovaná regulácia. 

Motivácia má stále nízku miere vnútornej motivácie. Prevažuje vonkajšia motivácia. Žiak svoje 

správanie začína alebo kontroluje na základe snahy vyhnúť sa pocitom viny, alebo hanby, či 

snahy získať ocenenie, pochvalu (podmienenú sebaúctu). Miera vnímania zdroja kauzality je 

mierne externá. Miera vnútorne vnímaného zdroja kauzality je stále ešte nízka. Žiak sa stále 

výrazne spolieha na svoje okolie, ale pomocou regulačných mechanizmov dokáže predchádzať 

tým situáciám, pri ktorých by mohol prežívať negatívne pocity a vyhľadávať tie, pri ktorých 

môže zažívať vonkajšie ocenenie, pochvalu. Prevažuje sebakontrola ako snaha vedome 

(rozumom) kontrolovať svoje správanie a prežívanie. Charakteristická je ego-vzťažnosť tzn. 

výrazná naviazanosť určujúceho sebaja (ega) na cieľ, výsledky. Úspech, alebo neúspech pri ich 

dosahovaní je spojený so silnými pocitmi viny, alebo hanby, či vnímaním vlastnej hodnoty. 

Žiak pri vlastnej regulácii používa dominantne systém vnútorných a vonkajších odmien 

a trestov. Dokáže sa pochváliť len ak dosiahne cieľ. Ak sa mu ale cieľ nedarí dosiahnuť prežíva 

pocit hanby a obviňuje sa. Takto zvnútornené regulácie nie sú prijímané žiakom ako niečo jemu 

vlastné. Preto sú zvnútornené len čiastočne a ich perzistencia je stále pomerne slabá. Žiaci s 

týmto regulačným štýlom ťažko znášajú svoje zlyhania a sú príliš citlivý na vlastné chyby.  

 

     Napriek výrazne nižšiemu výskytu považujeme za zaujímavé interpretovať aj výsledky 

skupín autonómnych regulácií. Pri 20,4% žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania sa 

potvrdila identifikovaná regulácia. Pri tejto regulácii je v celkovej motivácii žiaka k učeniu sa 

v škole väčší podiel vnútornej motivácie ako vonkajšej. Regulácie a hodnoty prichádzajúce 

z vonku žiak vníma ako osobne dôležité. Žiak sa s reguláciami identifikuje. Výraznejšie riadi 

seba-samého. Ide o viditeľný posun od externej regulácii k sebaregulácii. Vnímanie miesta 

kauzality je vnútorné. Žiak vníma určitú mieru vlastného dosahu na začatie vykonávania danej 

aktivity alebo regulácie. Je u nich vyššia miera schopnosti vnímať svoj podiel zodpovednosti 

za udalosti. V regulačných procesoch prevláda posudzovanie a rozhodovanie na základe 

osobného významu a vedomého hodnotenia. Vonkajšie regulácie a hodnoty vníma ako osobne 

dôležité a na vedomej úrovni to žiak vyjadruje tým, že dané aktivity (alebo regulácie) osobne 

schvaľuje. U žiakov s identifikovanou reguláciou sa vyskytuje vysoký stupeň vnímanej 

autonómie a odolnosti voči vonkajšej kontrole. Prežíva uspokojenie potrieb kompetencie, 
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autonómie a vzťahovosti. Ak sa stretne so situáciou, v ktorej sa mu nedarí uspokojiť tieto 

potreby dokáže ich uspokojenie odložiť na neskôr, alebo hľadá inú prijateľnú cestu k ich 

uspokojeniu. Z veľkou pravdepodobnosťou má skúsenosti s podporou autonómie, buď 

v školskej triede, alebo ide o kultúru celej školy, prípadne môžu rodičia doma používať podporu 

autonómie u svojich detí. Žiak si uvedomuje vyššiu mieru schopnosti sebaurčovať vlastné 

správanie a prežívanie. Toto určovanie je výrazne prepojené na dôležitých ľudí v jeho okolí. 

Hodnota aktivity je stále previazaná s tým, kto bude danú aktivitu  hodnotiť a oceňovať. 

     Napriek očakávaniu nižšieho výskytu autonómnych regulačných štýlov nás výsledný podiel 

regulačného štýlu označeného ako intrinsická motivácia (6,8%) prekvapil. Tak nízky výskyt 

sme neočakávali. Pri tomto regulačnom štýle ide o dominantne zvnútra vychádzajúcu 

(intrinsickú) motiváciu. Je pri nej nízky podiel vonkajšej motivácie. Ide o reguláciu 

vychádzajúcu zvnútra, ktorá je zameraná na rozvoj vlastných talentov a kapacít. Človek s týmto 

regulačným štýlom je zameraný na aktívne vyhľadávanie pozitívnych zmien a výziev. Je pre 

nich charakteristická vyššia miera osobnej angažovanosti pri vyhľadávaní takých aktivít, ktoré 

mu umožňujú efektívne rozvíjať vlastné kapacity a talenty.  Je schopný aktívnej sebaregulácie. 

Nie je potrebná vonkajšia kontrola. Takto motivovaný žiak si uvedomuje svoju nezávislosť na 

vonkajšom prostredí – na okolnostiach. Je schopný sa samostatne rozhodovať a niesť za svoje 

rozhodnutia zodpovednosť. Žiak reguluje svoje správanie na základe prežívania záujmu, 

potešenia z aktivity, miery inherentného uspokojenia základných psychologických potrieb. Ide 

teda o autonómne správanie. Žiak vníma vysokú mieru uspokojenia vlastných potrieb 

autonómie, kompetencie a vzťahovosti. Vníma možnosť vlastnej voľby pri rozhodovaní, 

dokáže si riadiť aktivitu samostatne, vie pracovať a efektívne využiť vlastnú chybu, ktorú 

nevníma ako neúspech, ale príležitosť – výzvu na zlepšenie. Dokáže vytvárať a posilňovať 

sociálne vzťahy tak aby jeho uspokojenie potrieb bolo efektívne. Vyhľadáva a iniciuje 

vytváranie úprimných a dôverných vzťahov s ľuďmi vo svojom okolí. Má skúsenosti 

s podporou autonómie, buď na hodinách v triede, alebo ide o celkovú kultúru školy, prípadne 

rodičia používajú stratégie výchovy zamerané na podporu autonómie dieťaťa.  Intrinsická 

motivácia predstavuje prototyp sebaurčujúceho správania. Takto motivovaný žiak je 

samostatný a schopný determinovať vlastné správanie tak, aby dosahoval uspokojenie 

vlastných potrieb bez výraznejších konfliktov so svojim prostredím (v súlade so svojim 

prostredím). Dokáže vyhľadávať optimálne výzvy pre potrebné zmeny a je vysoko angažovaný 

pre všetko čo vedie k dosahovaniu týchto zmien – k rozvoju jeho kapacít a talentov.  
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     Z dát získaných pomocou dotazníku SRQ-Prosociál sme zistili, že až 40,6% respondentov 

je pre prosociálne správanie motivovaných na základe snahy vyhnúť sa trestu alebo získania 

odmeny. Druhým najčastejším regulačným štýlom bola identifikovaná regulácia. Pri tejto 

regulácii respondent vníma regulácie a hodnoty (v našom prípade samotné prosociálne 

správanie), ktoré prichádza z vonku ako osobne dôležité. Je s danou reguláciou identifikovaný. 

V tomto prípade sme zistili, že 35,2% respondentov vníma prosociálne správanie ako osobne 

významné a vedome ho pozitívne hodnotí. Na vedomej úrovni to vyjadruje tým, že prosociálne 

správanie osobne schvaľuje a sám realizuje. Najmenej bola zastúpená introjikovaná regulácia. 

Tu sme zistili, že 24,2% respondentov reguluje svoje prosociálne správanie na základe snahy 

vyhnúť sa pocitom hanby a viny, alebo snahy získať vonkajšiu pochvalu, či ocenenie (Kuruc, 

2017). 

     Na základe týchto zistení môžeme predpokladať, že pre relatívne veľkú časť slovenských 

žiakov má prosociálne správanie charakter pseudo-prosociálnych činností, zameraných výlučne 

na osobné ciele, ktoré môžu byť maskované cieľmi prosociálnymi. Rozhodujúcimi sú v ich 

rozhodovaní vonkajšie okolnosti, očakávanie odmeny od druhých alebo očakávanie vyhnutia 

sa trestu. Ide o charakteristiky externej regulácie. V prípade žiakov s introjikovaným štýlom sa 

môžu objavovať nešpecifické motívy pre vykonávanie prosociálnych činností, ako sú príjemné 

pocity spojené s manifestáciou vlastnej kompetencie. V prípade introjikovanej, ale aj externej 

regulácie majú motívy endocentrický charakter. Ako kritérium pre vykonávanie prosociálnych 

činností je zmena pocitu vlastnej hodnoty v dôsledku realizácii cudzieho dobra. Ako príklad 

možno uviesť prežívanie uspokojenia z realizácie vlastného morálneho postoja.  

       V prípade identifikovanej regulácie ide o vlastnú prosociálnu činnosť, ktorá je zameraná 

tak, aby niekto druhý získal dobro. Nevieme celkom posúdiť aký je trend nakoľko sme 

nesledovali výskyt jednotlivých regulačných štýlov v čase, ale vieme povedať, že 

identifikovaný regulačný štýl sa vyskytoval ako druhý najčastejší. Ide o regulačný štýl spojený 

z vyššou autonómiou, vnímanou vlastnou kompetentnosťou, kauzalitou umiestnenou skôr do 

vnútra ako v prostredí a vyššou mierou vnútornej motivácie pre vykonanie prosociálnych 

činností. Pri tomto regulačnom štýle sa objavujú špecifické prosociálne motívy, ktorých pravým 

konečným cieľom je realizácia cudzieho dobra. Motívy sú exocentrické tzn., že kritérioum pre 

vykonávanie prosociálnych činností je stav druhého človeka (napr. prežívanie uspokojenia 

z cudzieho zisku).  

      

     V súvislosti s vyššie prezentovanými zisteniami a SDT v oblasti prepojenia medzi 

uspokojením základných psychologických potrieb a charakterom ašpirácií, ktoré u človeka 
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definujú jeho vnímanie osobného šťastia – životnej pohody (wellbeing), môžeme spraviť 

niekoľko opatrných predikcií o slovenských žiakoch nižšieho sekundárneho vzdelávania.  

     V prípade akademickej motivácie môžeme predikovať u veľkej väčšiny žiakov formovanie 

prevažne extrinsických ašpirácií, ktoré tvoria obsah hedonistického obrazu životnej pohody. 

Vnímanie osobného šťastia je spojené s dosahovaním vlastného pôžitku. Najčastejšie ide 

o ašpirácie ako bohatstvo, sláva, prestíž, imidž. Tieto ašpirácie neumožňujú dosahovať priame 

uspokojenie potrieb autonómie, kompetencie a vzťahovosti. Často vedú k vytváraniu 

a osvojovaniu si rôznych špecifických (individuálnych) foriem náhradného (čiastočného) 

uspokojenia potrieb. Táto naša predikcia platí aj pre oblasť motivácie pre prosociálne správanie.  

     V oblasti akademickej motivácie len u veľmi malej časti žiakov boli zistené autonómne 

regulačné štýly, ktoré sú prediktormi formovania intrinsických ašpirácií spojených 

s endaimonickým obrazom životnej pohody (vlastného šťastia). Pri motivácii k prosociálnemu 

správaniu bol viditeľne vyšší podiel výskytu autonómneho regulačného štýlu identifikovanej 

regulácie ako pri akademickej motivácii. V konečnom zložení regulačných štýlov však aj pri 

motivácii k prosociálnemu správaniu sa prevažovali kontrolné regulačné štýly. Príkladmi 

intrinsických ašpirácií človeka sú afiliácia, vlastný osobnostný rast, altruizmus v zmysle snahy 

prispieť  niečím zmysluplným do komunity, v ktorej žije.  

      

     Hoci sú naše predikcie vystavané z empirických zistení sú stále skôr teoretické ako 

empirické. Ponúkajú nám však nie príliš dobrý obraz o situácií slovenských žiakov nižšieho 

sekundárneho vzdelávania. Možno práve preto nás výrazne provokujú k nastoľovaniu 

kardinálnych vedeckých otázok spojených s ďalším bádaním v oblastiach akademickej 

a prosociálnej motivácie. Dúfame, že sa nám v overovaní nastolených predpokladov a otázok 

podarí pokračovať v budúcnosti.  

       Príspevok bol napísaný v rámci projektu VEGA 1/0635/15 financovaného Vedeckou 

grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR a SAV pod názvom: Výskum sebaregulácie u žiakov 

v nižšom sekundárnom vzdelávaní – štandardizácia dotazníkových meracích nástrojov SRQ-

Academic a SRQ-Prosocial.  
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KONCEPT ŽIACKEHO PORTFÓLIA AKO MOŽNOSŤ ROZVOJA 

MOTIVÁCIE K UČENIU SA ŽIAKOV PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA 
 

The Concept of the Pupil´s Portfolio as the Possibility to Develop Motivations for the 

Learning of Primary Education  

 

Jana Koláčková 

 

Abstrakt 

Príspevok pojednáva o problematike motivácie  k učeniu sa žiakov primárneho vzdelávania a 

o vplyve portfóliového hodnotenia na motiváciu žiakov k učeniu sa. Stručne definuje termíny 

žiacke portfólio, portfóliové hodnotenie, motivácia k učeniu sa žiakov, tvorbu a organizáciu 

žiackeho portfólia a popisuje koncept portfólia ako jednu z možností rozvoja motivácie 

k učeniu sa žiakov primárneho vzdelávania. 

Kľúčové slová 

portfólio, motivácia, učenie sa, primárne vzdelávanie 

 

Abstract 

The paper deals with the issue of motivation to learn primary school pupils and about the impact 

of portfolio evaluation on the motivation of pupils to learn. It briefly defines the terms of 

portfolio portfolios, portfolio assesment, motivation to learn pupils, creating and organizing the 

pupil portfolio, and describes the concept of the portfolio as one of the possibilities of 

developing motivation to learn primary school pupils. 

Key words 

portfolio, motivation, learning, primary education 

 

Motivácia k učeniu sa žiakov  

     Vhodná motivácia zvyšuje učebné výkony žiakov a celkovú efektívnosť učebného procesu, 

takže oprávnene sa zdôrazňuje, že motivácia je základnou podmienkou školskej úspešnosti 

žiaka. Otázky motivácie sú v  psychologickej a pedagogickej literatúre rozpracované 

dostatočne, myslíme si, že jej dosahovanie v konkrétnej edukačnej praxi je na niektorých 

školách primárneho vzdelávania dosť zanedbávané. Motivácia, učenie a učenie sa sú úzko 

prepojené a vzájomne sa podmieňujú. Znamená to, že čím viac sú žiaci motivovaní, tým lepšie 

výsledky dosahujú v učebnej činnosti a naopak, čím lepšie výsledky dosahujú, tým viac sú 

motivovaní. Motivácia je kľúčovým psychologickým konceptom, ktorý má dlhú históriu 

výskumu. Popri rozsiahlej psychologickej literatúre o všeobecnej motivácii, existujú rôzne 



 
62 

výskumné štúdie v zahraničí, aj na Slovensku. Otázky ľudskej motivácie sú veľmi zložité a 

komplexné, dôsledkom čoho je i množstvo prístupov k ich riešeniu. Pojem motivácia sa v 

psychológií definuje rôznorodo. V súlade s K. B. Madsenom (1979), môžeme zhrnúť, že 

„motivácia je súbor niekoľkých premenných, ktoré môžu udržovať, aktivovať, alebo usmerňovať 

správanie jedinca. Motivácia zabezpečuje dynamickejšie a aktívnejšie jednanie jedinca. Je to 

proces, ktorý ovplyvňuje množstvo energie a pozornosti, ktorú mozog a telo prideľujú určitým 

stimulom a určuje tak hodnotu výsledného jednania“. Madsen označuje motiváciou všetko, čo 

prežívame: pud, potreby, záujmy, hodnoty, emócie či  city. 

     Zimbardo (1997, In Nakonečný, 2009) spája pojem motivácie so závermi toho, čo je 

pozorované, čo smeruje k dosiahnutiu určitého cieľa, pričom uvedené prebieha s určitou silou 

(úsilím). V tomto význame je motivácia vysvetľovaná na základe príčin správania a jeho 

variability vo vzťahu k rôznym cieľom a zahrňuje nasledovné fenomény: energiu, zameranie 

energie na cieľ, selektívnosť pozornosti, organizáciu aktivity, pokiaľ sa nezmenia východiskové 

podmienky. Už v minulosti výskumy  D. Valachovej a M. Zelinu (2002) dokázali, že 

autoritatívnou, vonkajšou motiváciou sa dosahuje krátkodobo vyšší výkon, kvalita výkonu je 

nižšia (dĺžka zapamätania, hĺbka pochopenia látky), tiež zistili horší vzťah k činnosti a zníženú 

motiváciu k učeniu. Vnútornou motiváciou sa môže dosiahnuť krátkodobo nižší výkon, ale 

kvalita naučeného je lepšia a najmä motivácia k učeniu a poznávaniu sa zvýši, čo je 

z dlhodobejšieho hľadiska vysoko pozitívnym javom. Vnútorná a vonkajšia motivácia bývajú 

často stavané proti sebe, čo považujeme v zhode s inými autormi za zjednodušujúci pohľad, 

pretože obidva typy motivácií sa dostávajú do veľmi zložitých vzťahov a nie vždy vonkajšia 

motivácia tlmí vnútornú. Vonkajšia motivácia nie je nevyhnutne zlá, žiaci sú často motivovaní 

zároveň  vnútornými aj vonkajšími faktormi (Cameron, Pierce, 1994, Covington, 2000, Lepper 

et al, 2005 In Ormrod, 2008). Pri optimálnych podmienkach dochádza učením sa k 

reštrukturalizácii vonkajšej motivácie na motiváciu vnútornú, prípadne k vhodnému doplneniu 

vnútornej motivácie a tým sa vytvára dôležitý predpoklad pre vzdelávaciu autoreguláciu žiaka 

(Deci, Ryan 1985, 2004, Mareš, Man, Prokešová 1996). Prehľady F. Mana (1981), H. 

Heckhausena (19982, 1991, 2010), V. Hrabala, F. Mana a I. Pavelkovej (1984, 1989), F. 

Rheinberga a S. Kruga (2005) dokazujú, že modifikovanie motívu nie je nereálne. Experimenty 

dokazujú možnosť formovať motiváciu prostredníctvom zmeny v organizácii, metódach, 

prostriedkoch a obsahu a v ostatných podmienkach učebnej činnosti. Rôzne výskumy 

potvrdzujú efektivitu portfóliového hodnotenia ako pedagogického nástroja. Hoci môže byť 

použité pri výučbe jazykových zručností, zdá sa, že využitie má aj pri výučbe písania a iných 

vzdelávacích kompetencií. Dokladá to výskum Yurdabakana a Erdogana (2009, In Kumar, 
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2013), ktorí študovali vplyv portfóliového hodnotenia na zdokonalenie čítania, počúvania a 

písania. Zistili, že portfóliový projekt významne zlepšil učenie sa písania, nie však čítania a 

počúvania. Podobné závery zistili aj Wang a Liao 2008,  In Kumar (2013). V zahraničí existujú 

aj výskumy, ktoré potvrdzujú, že pokiaľ je do vyučovania zaradený nácvik zručností regulovať 

poznávací proces, zlepšia sa výsledky žiakov v škole (Cross, Paris, 1988, brown, Palincsar, 

1986, In Hrbáčková (2011). 

 

Žiacke portfólio, portfóliové hodnotenie 

     Terminológia portfóliového hodnotenia a samotného portfólia, nie je jasne vymedzená. 

Autori medzi sebou rozlišujú samotné portfólio a portfóliové hodnotenie. „Portfólio ako také a 

portfóliové hodnotenie sú dva odlišné subjekty“ (Bagley, 1995, s. 5). Samotný termín portfólio 

pochádza z latinčiny. Portare – niesť a foglio – list. Pričom portfólio podľa P.B. Bagleyho 

(1995) označujú autori ako nástroj, ktorý sa využíva na dlhodobé zhromažďovanie informácií 

o napredovaní v učení a o učebných výsledkoch žiaka, ktoré sa potom využívajú pri hodnotení. 

Hodnotenie portfólia je potom metóda hodnotenia, využívajúca práve portfólio žiaka na 

zistenie tohto napredovania a výsledkov učenia sa a na ich následné hodnotenie. Využitie 

portfólia sa môže pokladať za základný kameň pre celoživotné učenie sa. Je dôležité zamerať 

sa na „čo sa dieťa/žiak naučí“ a „ako sa dieťa/žiak učí“. Oba aspekty sú rovnako dôležité a spolu 

ponúkajú úplný obraz o realizovaných aktivitách, ktoré majú byť zmysluplné, cieľavedomé 

a aby ich prostredníctvom nastával rozvoj dieťaťa/žiaka (Kostrub, Severini, 2012).  

     Systém portfóliového hodnotenia vznikol vďaka práci vývinového psychológa Howarda 

Gardnera, ktorý v roku 1985 vydal knihu „Frames of Mind: The Theory of Multiple 

Intelligencies“ v ktorej rozvíja teóriu viacerých inteligencií. Okolo H. E. Gardnera vznikla 

skupina psychológov a učiteľov, ktorá rozvinula jeho myšlienky do podoby špeciálneho 

vzdelávacieho systému, ktorý nie je zameraný len na dosahovanie dobrých výsledkov v testoch, 

ako je tomu vo väčšine verejných a súkromných škôl na celom svete, ale zameriava sa na rozvoj 

rôznych inteligencií detí. Na základe tohto programu vzniklo, najmä v USA, viacero škôl a 

vzdelávacích programov nielen pre učiteľov. Odtiaľ sa portfóliové hodnotenie a spôsob výučby 

postupne prenášajú do Európy a iných častí sveta. S týmto úzko súvisí aj spôsob hodnotenia. 

Najbežnejším spôsobom hodnotenia na našich školách sú testy, alebo ústne skúšanie. Deti v 

školách sa v podstate po celý rok pripravujú na „dobré urobenie testov“. V školách nie sú 

podstatné reálne vedomosti žiakov, ale výsledky detí v testoch. Pritom neexistuje žiadna 

vedecky dokázaná korelácia medzi úspešným absolvovaním testov a úspechom vo vzdelávaní 
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a praktickým uplatnením žiakov. Čiže: „neplatí rovnica – úspešný v testoch = úspešný v živote 

a učení“. Testy testujú schopnosť vypĺňať testy a nezisťujú reálne vedomosti žiakov. Pri 

portfóliovom hodnotení je úplne jasné, čo žiak vie, čo ovláda a kde sú jeho medzery. Portfóliové 

hodnotenie plní poznávaciu (informatívnu) funkciu – vypovedá o procese a výsledku učenia sa, 

korektívnu (konatívnu) funkciu – ukazuje cestu ako zlepšiť výsledky učenia, motivačnú funkciu 

– prežitie úspechu alebo neúspechu, ktoré motivujú k výkonu a rozvíjajúcu funkciu – formuje 

sebapoňatie a sebahodnotenie žiaka.  

     Rozdiel medzi štandardizovaným testovaním a portfóliovým hodnotením porovnáva 

napríklad A.A. DeFina (1992, s. 39). Autor zdôrazňuje autentické hodnotenie portfólia a 

primárnu rolu dieťaťa v procese hodnotenia v kontraste s umelými úlohami bez zmyslu. Ako 

výhodu portfóliového hodnotenia uvádza A.A. DeFina (1992) napríklad to, „že sa odohráva 

pre dieťa v prirodzenom prostredí na rozdiel od umelo navodeného testovania“. Portfólio 

poskytuje praktické informácie na mieste a v danom okamihu, zatiaľ čo testy majú podľa neho 

len obmedzenú diagnostickú hodnotu. Portfólio umožňuje všetkým zúčastneným (žiak, rodič, 

učiteľ) hodnotiť silné a slabé stránky a umožňuje pozorovať výkony a prácu z perspektívy 

vývoja v čase, zatiaľ čo štandardizované testy poskytujú len jednorazový pohľad na konkrétnu 

úlohu. Autor ďalej vidí „tendenciu portfóliového hodnotenia v umiestňovaní dieťaťa do centra 

vzdelávacieho procesu“, zatiaľ čo v prípade štandardizovaného testovania stojí v strede 

pozornosti kurikulum. Portfólio nie je teda len alternatívny spôsob hodnotenia žiakov v škole, 

ale aj inovatívny spôsob práce samotnej, nové chápanie výučby a nová kultúra učenia, ktorá 

mení podstatu interakcie medzi učiteľom a žiakom a odhaľuje nové ciele a nové spôsoby 

dosiahnutia starých cieľov (Zagvodzkin, 2004, s. 252). Rozhodnutie, čo sa hodnotí, ako sa 

hodnotí a prečo sa hodnotí je v spoločnej kompetencii žiaka i učiteľa, čím obom umožňuje a 

dovoľuje participovať na hodnotení a prispievať k jeho zlepšeniu. 

 

Tvorba a organizácia žiackeho portfólia 

     P. R Paulson, F. L. Paulson, C. A Meyer, (1991) definujú portfólio ako účelnú kolekciu 

práce žiaka, ktorá preukazuje snahy žiaka, jeho vývoj a pokrok. Žiak sa pri tvorbe portfólia 

musí podieľať na výbere jednotlivých položiek zahrnutých v portfóliu. Portfólio musí 

obsahovať tiež kritériá na hodnotenie, kritéria pre výber položiek a záznamy sebareflexie žiaka. 

Dôležité je predovšetkým slovné spojenie „účelná kolekcia“, pretože aby portfólio malo svoj 

význam ako spoľahlivý nástroj hodnotenia a užitočná súčasť vyučovania, musí mať presne dané 

kritériá a jeho používanie treba vopred premyslieť. 

     Ak sa učiteľ rozhodne hodnotiť prostredníctvom portfólia, mal by si stanoviť cieľ a kritériá 
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hodnotenia a malo by mu byť jasné, čo bude portfólio obsahovať, kto bude materiály do 

portfólia ukladať (zväčša to robia samotní žiaci po dohode s učiteľom), materiály od žiaka môžu 

byť dopĺňané aj materiálmi od učiteľov, rodičov – postrehy o žiakovi), kedy, resp. v akých 

časových intervaloch sa budú práce ukladať (raz za deň, týždeň a pod.). Princíp hodnotenia 

portfólia spočíva v aktivitách spojených s autentickými výtvormi žiaka a inými žiakom 

získanými materiálmi a zaznamenanými reakciami okolia, zbieranými, selektovanými a 

triedenými podľa kritérií, ktoré sa odvíjajú od konkrétnych cieľov daného typu. Pochopiteľne, 

je na mieste pripomenúť, že prakticky nie je možné vytvoriť univerzálny návod, metodiku, ako 

s portfóliom pracovať. Jedno z možných vysvetlení tohto javu ponúka J.A. Arter, V. Spandel a 

R. Culham (2001, s. 288), keď píšu, že neexistuje žiadny jediný, správny, spoľahlivý a zaručený 

spôsob ako pracovať s portfóliom (Murphy, Smith, 1990; Law, Eckes, 2007). Jednotný výklad 

portfólia a portfóliového hodnotenia, ako potvrdzujú viacerí autori, napríklad (Arter, Spandel a 

Culham, 1995) v pedagogike prakticky neexistuje, takisto ani jednotný návod na jeho tvorbu. 

V. Klenowski (2001) akcentuje na využitie portfólia pre vyučovacie, hodnotiace a prezentačné 

ciele v oblasti vzdelávania. Dotýka sa tým základnej učiteľovej otázky pri didaktickej úvahe 

nad touto metódou hodnotenia – aký konkrétny cieľ bude mať portfólio. Použitie portfólia by 

malo vychádzať z toho, čo má vyučujúci v úmysle dosiahnuť, nakoľko bez cieľov je portfólio 

iba zložka žiackych prác. Ako uvádzajú Kostrub, Severini (2012), využívanie portfólia vo 

výučbe by malo byť súčasťou bežného dňa a prirodzenou súčasťou dokumentácie učenia sa 

dieťaťa/žiaka. Úlohou učiteľa je, aby prostredníctvom presnej reflexie a odôvodneného výberu 

obmedzil množstvo materiálu, nakoľko priveľa materiálu sťažuje učiacemu sa prehľad 

a vnímanie jeho pokroku v učení. Portfólio, ktoré obsahuje veľké množstvo zozbieranej tvorby 

učiaceho sa a ďalších informácií o ňom, je vhodným prostriedkom pre objektívne hodnotenie 

učiaceho sa. Produkty tvoriace portfólio presne zachytávajú čo učiaci sa ovláda, aké pokroky 

spravil za isté časové obdobie a zároveň poskytuje priestor pre ďalší jeho rozvoj. 

     J.A. Arter, V. Spandel a R. Culham (2001) všeobecne špecifikujú dva ciele použitia portfólia 

– hodnotenie a podpora učenia. V prípade hodnotenia vidia prínos portfólia predovšetkým v 

možnosti hlbšieho a širšieho vniknutia do znalostí a schopností žiaka, v príležitosti hodnotiť 

autentické práce, v rozšírení, prípadne nahradení štandardizovaných testov a v šanci lepšie 

komunikovať s rodičmi o výsledkoch žiaka a jeho progrese. V prípade podpory učenia 

vyzdvihujú rozvíjanie žiackeho sebahodnotenia, sebareflexie, rozvoju kritického myslenia a 

zodpovednosti za svoje učenie a získavanie znalostí a zručností v jednotlivých predmetoch. 

Obsah portfólia by mal ukázať rozsah a hĺbku znalostí, zručností a postojov žiaka a jeho rast v 

učení. Tu sa dostávame k tomu, že portfólia ako zámerné, kolaboratívne, sebareflexné kolekcie 
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žiackych prác vznikajúcich pri procese výučby a poskytujú aj učiteľovi podklady pre jeho 

sebareflexiu. Využívanie portfólií je vzdelávací proces sám o sebe, ako uvádza aj V. Klenowski 

(2002). Položky v portfóliu slúžia na jednej strane na demonštráciu učenia a na druhú stranu 

tvorba portfólia vyžaduje rozvoj dôležitých vedomostí, zručností, stratégií a schopností pre 

nadväzujúce učenie. Portfólio sa tak stáva nástrojom k demonštrácii žiakovho učenia, ale tiež 

vzdelávacou metódou, ktorá žiakov povzbudzuje k tomu, aby prevzali zodpovednosť za svoje 

učenie. V procese hodnotenia portfólia tak portfólio samotné nie je najdôležitejšie. Rovnako 

dôležitý je proces vytvárania portfólia ako aj jeho konečný produkt (Klenowski, 2002). Ako 

uvádza J.E. Sharp (1997), portfóliá sú vedľajším produktom vzdelávacích cieľov a nemali by 

byť používané ako výsledok samotný, ale ako proces učenia sa. Portfólio môžeme prispôsobiť 

pre rôzne tematické oblasti. Je možné ho používať v rámci jedného predmetu, alebo ako 

prierezové portfólio, ktoré prepája rôzne predmety, alebo tematické celky. Podľa V. 

Klenowského (2002) je používanie portfólia v súlade so súčasnou teóriou hodnotenia a  

vzdelávania. Ďalej V. Klenowski (2002) dodáva, že výskumy zaoberajúce sa portfóliami 

dokazujú, že ich využívanie podporuje u žiakov rozvoj dôležitých vlastností ako je reflexia, 

sebahodnotenie a kritická analýza.  

 

Koncept žiackeho portfólia ako možnosť rozvoja motivácie k učeniu sa žiakov 

     Zavádzanie koncepcie portfóliového hodnotenia do systému hodnotenia žiakov primárneho 

stupňa z počiatku vyžaduje veľa úsilia a času. Žiakov musí učiteľ práci s portfóliovým 

hodnotením a sebahodnoteniu učiť krok za krokom, podobne ako aj iným kompetenciám. 

Postupne však žiaci získavajú zručnosti a sú samostatnejší, čím čas potrebný na sebahodnotenie 

je stále kratší. Koncepciu portfóliového hodnotenia je dôležité zaradiť do kurikula vzdelávania 

primárneho vzdelávania len vtedy ak je učiteľ presvedčený o jej pozitívach a o tom, že nestráca 

čas. Portfólio vizualizuje proces učenia sa pomocou produktov žiaka, a žiak má konkrétny 

viditeľný doklad o svojich výkonoch. Týmto vtiahnutím žiaka do procesu jeho učenia 

podporuje jeho učenie samotné. Portfólio zabezpečuje a umožňuje interakciu medzi učiteľom, 

žiakom a rodičmi. Umožňuje učiteľovi a žiakovi aktívne spolupracovať. Má dialogický 

charakter, teda bolo možné cielene ovplyvňovať priebeh hodnotiacej činnosti. Výskumy  

potvrdzujú efektivitu portfóliového hodnotenia ako pedagogického nástroja. Hoci môže byť 

použité pri výučbe jazykových zručností, zdá sa, že najlepšie využitie má pri výučbe písania. 

Dokladá to výskum Yurdabakana a Erdogana (2009 in Kumar, 2013), ktorí študovali vplyv 

portfóliového hodnotenia na zdokonalenie čítania, počúvania a písania. Zistili, že portfóliový 
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projekt významne zlepšil učenie sa písania, menej však čítania a počúvania. Podobné závery 

zistili aj Wang a Liao, 2008, in Kumar, 2013). 

     Motivácia žiaka sa mení aj vplyvom času, čo znamená, že aktivita ktorá žiaka zaujímala 

a vykonával ju z vlastnej iniciatívy v minulosti, ho nemusí už v súčasnosti zaujímať. Taktiež 

aktivity, ktoré sú zaujímavé pre jedného žiaka, pre iného zaujímavé nie sú. Potvrdilo sa nám to 

aj v našom výskume, že nie každého žiaka počas celej doby realizácie práca s portfóliom 

nadchla. Cieľom nášho výskumu bolo prostredníctvom pedagogického experimentu zistiť 

mieru efektívnosti využívania portfóliového hodnotenia počas vyučovania v primárnom 

vzdelávaní na motiváciu žiakov k učeniu sa, a na ich výkonové zameranie k školskej práci. 

Vytvorili sme návrh koncepcie portfóliového hodnotenia a v praxi primárneho vzdelávania sme 

ho experimentálne overili. Potvrdil sa nám pozitívny vplyv hodnotenia portfólia na motiváciu 

žiakov k učeniu sa, podarilo sa zvýšiť kognitívnu motiváciu a znížiť obavy z neúspechu u žiakov 

primárneho vzdelávania u skúmanej vzorky žiakov. Nakoľko kognitívna motivácia patrí medzi 

vnútorné motivačné činitele, je to pre rozvoj motivácie k učeniu sa žiakov významné zistenie, 

pretože spravidla majú väčšiu motivačnú hodnotu, ako činitele vonkajšie. Platí však, ak má žiak 

vysokú úroveň vnútornej motivácie v jednom predmete, tak v inom predmete ju mať nemusí. 

Platí to určite aj pri hodnotení portfólia. Výsledky výskumu, spätná väzba od učiteľky a žiakov 

to dokazuje (Koláčková, 2016, s.126).  

     Myslíme si, že koncepcia portfóliového hodnotenia umožňuje vzdelávací obsah prispôsobiť 

vzhľadom na vekové a individuálne osobitosti žiakov a motivovať všetkých žiakov (i 

neprospievajúcich, či žiakov so slabším prospechom), taktiež žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami: žiakov so zdravotným znevýhodnením, žiakov chorých, alebo 

zdravotne oslabených, žiakov s vývinovými poruchami (s poruchou aktivity a pozornosti, 

s vývinovou poruchou učenia, s oneskoreným, alebo nerovnomerným psychomotorickým 

vývinom), žiakov v hraničnom pásme mentálnej retardácie, žiakov s poruchami správania, 

žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov s nadaním. Hodnotenie portfólia 

v primárnom vzdelávaní by malo mať za cieľ zachytiť vývin, pokrok žiaka a premeny za určité 

časové obdobie, demonštruje učenie sa jednotlivca a jeho úspechy v danej oblasti, byť 

meradlom úrovne výkonu (autentické ukážky jeho prác), umožňovať hodnotiť podľa 

individuálnej vzťahovej normy, pre učiteľa i žiaka byť dôležitou spätnou väzbou. Portfólio 

v pedagogicko-didaktickom rozmere uľahčuje reflektovať proces učenia sa,  je to nástroj, ktorý 

sa využíva na dlhodobé zhromažďovanie informácií o napredovaní v učení sa žiaka, je to systém 

na komplexné hodnotenie žiaka. Portfóliové hodnotenie ako metóda hodnotenia, využívajúca 

práve portfólio žiaka na zistenie napredovania a výsledkov učenia sa, zvyšuje motiváciu 
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k učeniu, sebavedomie, schopnosť efektívne sa učiť a riadiť svoje učenie (rozvoj autoregulácie 

učenia sa žiaka). 

     Hlavné výhody portfóliového hodnotenia vidíme, že umožňuje posudzovať žiacke 

vedomosti a zručnosti komplexne a dlhodobo, spája formatívne a sumatívne  hodnotenie, 

pomáha vyučujúcim, žiakom aj rodičom vytvoriť si podrobný obraz o slabých a silných 

stránkach žiaka, podporuje zapojenie žiaka do plánovania a hodnotenia svojho učenia, čím žiak 

preberá väčšiu zodpovednosť za vlastné vzdelanie a zvyšuje svoju motiváciu k učeniu sa. 

Nevýhody vidíme v časovej náročnosti, obsahuje veľký rozsah materiálov, hrozí riziko 

formálnosti hodnotenia a nebezpečenstvo zneužitia informácií o žiakovi. Motivácia je jedným 

z činiteľov, ktoré ovplyvňujú efektívnosť vyučovacieho procesu. Ako sme už napísali, 

navodenie a udržanie vnútornej motivácie je neľahkou úlohou učiteľa    a nie každý učiteľ vie 

vzbudiť skutočný záujem o učenie. Aj v edukačnej praxi platí, že učenie je oveľa efektívnejšie, 

ak sa žiak učí preto, že má z učenia radosť. Chceli by sme preto zdôrazniť, že možnosť 

navodenia a udržania vnútornej motivácie žiakov ponúka koncepcia portfóliového hodnotenia. 

     Koncepcia portfóliového hodnotenia ponúka mnoho výhod, ako je osobný nástroj 

samotného žiaka, ktorý poukazuje na jeho pokroky a dáva mu príležitosť prezentovať sa. Je 

nástrojom diskusie medzi dieťaťom, učiteľom, rodičom, spolužiakmi a priateľmi.  

     Z perspektívy žiaka je silným motivačným činiteľom, pretože žiak ako autor svojich prác v 

portfóliu môže sledovať svoje napredovanie a tešiť sa z neho, slúži žiakovi na sebapoznanie a 

sebauvedomovanie, je dôležitým faktorom pri sebahodnotení žiaka, žiak rozmýšľa o procese 

svojho učenia sa, čím rozvíja svoju autoreguláciu učenia sa.  

     Z perspektívy učiteľa vidíme jeho význam ako jednoduchý a jasný spôsob dokumentovania 

vývoja učenia sa žiaka, umožňuje vyzdvihnúť žiaka tam, kde sa práve nachádza vo svojom 

vývoji, učiteľ lepšie chápe stratégii učenia sa žiaka, dokáže diagnostikovať slabé a silné stránky 

žiaka, umožňuje učiteľovi voliť optimálne postupy práce so žiakom, získať obraz o svojej práci 

a pohľad na naplnenie stanovených cieľov. 

     Výhody používania portfólia z perspektívy rodiča by sme videli v pohľade rodiča na to čo 

jeho dieťa vie, ovláda, čo sa naučilo, aké pokroky robí a rodič by mohol získať aj pohľad na 

prácu učiteľa. 

     Diagnostický význam portfólia vidíme pri individuálnych rozhovorov s rodičmi nad 

portfóliom, v komunikácii s poradenskými zariadeniami v prípade detí so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. Môže byť sprievodným nástrojom pre posúdenie školskej 

zrelosti pri zápise dieťaťa do základnej školy, ako aj podporou pri vypracovaní individuálneho 

výchovno-vzdelávacieho programu žiaka. 
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     Myslíme si, že koncepcia portfóliového hodnotenia umožňuje vzdelávací obsah prispôsobiť 

vzhľadom na vekové a individuálne osobitosti žiakov a motivovať všetkých žiakov (i 

neprospievajúcich, či žiakov so slabším prospechom), taktiež žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami: žiakov so zdravotným znevýhodnením, žiakov chorých, alebo 

zdravotne oslabených, žiakov s vývinovými poruchami (s poruchou aktivity a pozornosti, 

s vývinovou poruchou učenia, s oneskoreným, alebo nerovnomerným psychomotorickým 

vývinom), žiakov v hraničnom pásme mentálnej retardácie, žiakov s poruchami správania, 

žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov s nadaním.  

     Motivácia každého žiaka je natoľko zložitá, že si každá zavedená „inovácia“ vyžaduje 

ďalšie hľadanie, overovanie a zvažovanie vhodnosti aplikácie. Nové metódy, nové spôsoby 

hodnotenia nepôsobia u všetkých žiakov automaticky, ich potenciálny prínos musí byť 

prístupný objavovaniu, ale napriek tomu, nie na všetkých vždy funguje rovnako. Preto sa aj 

nám potvrdilo výskumne (Koláčková, 2016), že nie úplne na každého žiaka mala inovácia 

portfóliového hodnotenia výrazný pozitívny vplyv. Hlavným cieľom nášho výskumu bolo 

prostredníctvom pedagogického experimentu zistiť mieru efektívnosti využívania 

portfóliového hodnotenia počas vyučovania primárneho vzdelávania na motiváciu žiakov k 

učeniu sa, a na ich výkonové zameranie k školskej práci, v experimentálnej skupine oproti 

kontrolnej skupine. Navrhujeme koncepciu portfóliového hodnotenia implementovať do 

primárneho vzdelávania, nakoľko na základe nášho výskumu môžeme zhodnotiť, že portfóliové 

hodnotenie je vhodné implementovať v rámci vyučovania primárneho vzdelávania. Výskumne 

sa nám potvrdilo, že podporuje poznávaciu motiváciu, zvyšuje potrebu úspešného výkonu 

a znižuje strach z neúspechu. 
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MATEMATICKÉ DIDAKTICKÉ A PEDAGOGICKÉ FUNKCIE 

HÁDANIEK V PRIMÁRNEJ MATEMATIKE 
 

Mathematical, didactic and pedagogical functions of the puzzles  

in primary mathematics 

 
Veronika Horváthová 

 Edita Partová 

 

Abstrakt 

Príspevok prezentuje špecifický typ matematických hádaniek zadávaných formou diktátu, 

pričom upozorňuje na možnosť ich využitia vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelávaní 

predovšetkým pre ich motivačný účinok. Sú vyzdvihnuté ich výhody pri precvičovaní počítania 

podľa pamäťových algoritmov, ktoré môže byť zdĺhavé a vyžaduje si riešenie množstva 

variabilných úloh.  Motivačný potenciál týchto úloh  má priaznivý vplyv na rozvoj 

autonómneho učenia sa žiakov. 

Kľúčové slová 

matematické hádanky, vnútorná motivácia, pamäťové algoritmy 

 

Abstract 

The contribution presents a specific type of mathematical puzzles given in the form of a dictate, 

pointing out the possibility of their use in the teaching of mathematics in primary education, 

especially for their motivational effect. Their benefits are highlighted when practicing mental 

algorithms of operations, which can be lengthy and requires many variable tasks. The 

motivational potential of these tasks has a positive impact on the development of pupils’ 

autonomous learning. 

Key words 

math puzzles, internal motivation, mental algorithms 

 

Úvod 

     Súčasné pedagogické teórie kladú čoraz väčší dôraz na autonómne učenie sa žiaka 

(napríklad Murfy) [1], ktoré vychádza z jeho vnútornej motivácie. Koncom minulého storočia 

začali výskumníci skúmať rozdiely medzi riadeným a kontrolovaným učením sa  

a sebaregulovanom autonómnom procese učenia sa [2]. Výskumníci Grolnick a Ryan [3]  

očakávali rozdiely v charaktere motivácie, predpokladali, že riadený a kontrolovaný proces 

učenia sa je výsledkom vonkajšej motivácie. Naopak autonómne učenie sa je výsledkom 



 
72 

vnútornej motivácie, osobného záujmu a potreby dozvedieť sa. Predpokladá sa, že poznatky 

získané na základe vnútornej motivácie žiak pochopí hlbšie a trvalo zapamätá. Preto tieto 

poznatky je schopný využívať pri riešení problémov každodenného života, pri argumentácii 

svojich výpovedí, hodnotení rôznych situácií a kritickom prijímaní informácií. Možnosti 

rozvíjania autonómnosti dieťaťa skúmali tiež Severíni a Kostrub v materskej škole [4] [5]. 

Fontana [6] charakterizuje rozdiely medzi vnútornou a vonkajšou motiváciou takto: vnútorná 

motivácia, tzv. intrinzická,  kedy sa žiak chce učiť sám, sám chce riešiť úlohy, oproti vonkajšej, 

tzv. extrinzickej motivácii, kedy k učeniu sa motivujú žiaka vonkajšie faktory (pochvala, 

známka...). Samotná definícia motivácie podľa Nakonečného [7] je proces, ktorý vzniká na 

podnet určitého nedostatku, evokuje predstavu, že každá motivácia má určitý podiel vnútornej 

motivácie. Jedinec sa nachádza v stave určitého deficitu alebo potreby, na ktorú reaguje svojím 

správaním, ktorým sa snaží túto potrebu uspokojiť, resp. deficit odstrániť. 

 

Motivácia k prekonaniu monotónnosti precvičovania učiva 

     Vo vyučovaní matematiky sa najčastejšie využíva vonkajšia motivácia, ktorá podľa 

niektorých výskumov zabezpečuje rýchlejšie dosiahnutie cieľov, avšak vonkajšia motivácia 

môže vzbudiť záujem žiaka a vyvolať vnútornú motiváciu. Na primárnom stupni vzdelávania 

je pomerne veľa učiva, ktoré vyžaduje precvičovanie, aby sa dosiahla automatizácia poznatkov. 

Monotónne a jednostranné precvičovanie môže u žiakov vyvolať odpor a riešenie úloh môže 

byť sprevádzané negatívnymi pocitmi, najmä ak žiaci nechápu význam precvičovania. Preto je 

potrebné žiakom poskytnúť spestrenie vo forme rôznorodých materiálov a inštrukcií. 

     Precvičovanie algoritmov základných operácií je príkladom učiva, kde je precvičovanie 

dlhodobé.  Učiteľ musí zaraďovať do vyučovania rôzne metódy, variabilné postupy a materiály,  

ktoré by u  žiakov vyvolávali zvedavosť a  motivovali k ich riešeniu. Niekedy stačí poukázať 

na využiteľnosť v každodennom živote, inokedy je vhodná zábavná úloha alebo hádanka.  

Motivujúca môže byť úloha rešpektujúca podstatu motivácie podľa vyššie uvedenej definície:  

uvedomenie si daného deficitu, ktorá vyvolá zvedavosť a reakciou je snaha o odstránenie 

deficitu. Takéto učenie sa je oveľa efektívnejšie a má dlhodobejšie účinky. Teórie autonómneho 

učenia sa predpokladajú neriadený proces, teda žiak sám si vyberie aj prostriedky, aj postup, aj 

čas na získanie poznatkov [3]. V školských podmienkach musíme kombinovať fázy riadeného 

a sebaregulovaného učenia sa, lebo škola má plniť predpísané vzdelávacie ciele. V určitej časti 

vyučovania učiteľ vytvorí situáciu, ktorá vzbudí záujem žiakov a ďalšia fáza už prebieha 

autonómne. 
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Precvičovanie algoritmov základných operácií 

     Didaktika matematiky pre primárne vzdelávanie prešla pod vplyvom technického rozvoja a 

otvorenosti spoločnosti voči zahraničným skúsenostiam zmenami  aj v nazeraní na algoritmy 

základných operácii. Až do konca dvadsiateho storočia sa v učebných osnovách objavili len 

dvojaké algoritmy základných operácií: pamäťové a písomné algoritmy.  Na úrovni štandardov 

dlho pretrvávala nadmerná preferencia písomných algoritmov, ale v súčasnosti sú zaradené 

medzi štandardy aj elektronické algoritmy.  Potreby jedinca v 21. storočí nevyžadujú ovládanie 

písomných algoritmov v bežnom živote tak pohotovo, ako to bolo ešte aj  koncom minulého 

storočia. Dostupnosť, ba až povinnosť používania elektronických počítadiel (kalkulačky, 

počítače, mobilne telefóny, pokladnice) vyžaduje hlbšiu znalosť elektronických algoritmov.  

Súčasná didaktika matematiky zrovnoprávňuje všetky tri druhy algoritmov základných 

operácií: pamäťové, písomné a elektronické.  Z hľadiska  prehlbovania poznatkov o operáciách, 

ich vlastnostiach a o samotných algoritmoch považujeme za najvýznamnejšie pamäťové 

algoritmy [8] a pochopiteľne aj ich precvičovanie. 

 

Matematické hádanky ako motivačný nástroj k precvičovaniu algoritmov základných 

aritmetických operácií. 

     Matematické hádanky sú jednou z aktivizujúcich prostriedkov, ktoré u žiakov vyvolávajú 

zvedavosť. Uvedieme jeden konkrétny typ hádanky, ktorú zadávame formou matematického 

diktátu.  Matematický diktát je pomerne málo využívaná forma úloh. V bežnom vyučovaní sa 

objavuje najmä vo forme tzv. reťazového počítania, kde učiteľ zadáva postupnosť numerických 

úloh, ktoré žiaci riešia spamäti a nakoniec napíšu alebo vyslovia výsledok. Reťazové počítanie 

nespĺňa všetky kritéria matematického diktátu, lebo žiak nič nepíše. Podstata matematického 

diktátu podľa Ďivíška [9] je, že komplexná úloha sa zadáva po častiach, žiak píše len výsledok 

každej čiastkovej úlohy a posledný výsledok je výsledkom celej úlohy. Táto charakteristika 

korešpondujúňe s charakteristikou gramatického diktátu. Výhody matematických diktátov 

vidíme v tom, že vstupný údaj u každého žiaka môže byť iný, ale postup (niekedy aj výsledok) 

rovnaký. Takéto zadanie zabezpečí, aby žiaci pracovali samostatne a zároveň učiteľ mohol 

ľahko kontrolovať výsledky všetkých žiakov. Efekt je ešte lepší, ak diktát vytvoríme formou 

hádanky. 

     Špecifický typ hádaniek je uhádnutie výsledku počítania. Žiak si zvolí ľubovoľné číslo 

podľa zadania a zapamätá si ho. Svoje číslo nepovie nahlas. Následne učiteľ zadáva úlohy, ktoré 

žiak postupne rieši. Po získaní výsledku nepovie výsledok nahlas žiak, ale učiteľ. Matematické 

hádanky poskytujú motiváciu pre žiakov k vyriešeniu väčšieho počtu matematických úloh. 
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Obsahujú pre žiakov tajomný prvok, keďže princíp hádanky nepoznajú. Žiaci sú motivovaní 

zvedavosťou a chcú sami zistiť, prečo dokáže vyučujúci povedať výsledok ich úloh, hoci 

nevedel, aké číslo si zvolili. Ďalším atribútom pre zvedavosť je aj fakt, že napriek rozdielnym 

ľubovoľne zvoleným číslam na začiatku získali všetci žiaci pri správnom počítaní rovnaký 

výsledok. Motivácia je spúšťaná nedostatkom, žiak nepozná princíp, a reaguje naň správaním, 

t. j. počítaním úloh, aby daný princíp hádaniek zistil. Po objavení princípu žiak ešte sám 

niekoľkokrát overí fungovanie daného princípu a môže byť motivovaný sám vytvárať 

matematické hádanky pre iných. Príprava zadania vyžaduje, aby žiak  sám počítal, teda znova 

precvičuje a rieši úlohy. Spočiatku žiaka motivuje snaha o porozumenie neznámemu a pre neho 

tajomnému princípu a po pochopení princípu môže byť motivovaný túžbou po uznaní. 

Vytvorenie a zadanie hádanky jedincom, ktorí princíp neovládajú prináša uznanie, úspech 

a potešenie. 

     Náročnosť  úloh závisí od zvolených matematických operácií aj od rozsahu číselného oboru. 

Najmenej náročné sú hádanky s jednocifernými číslami s využitím operácie sčítania 

a odčítania. Tie sú vhodné pre žiakov prvých a druhých ročníkov primárneho vzdelávania. 

Náročnosť úloh sa zvyšuje rozšírením číselného oboru do 100 a zmenou operácií na násobenie 

a delenie.  Ďalšie štádium náročnosti je využívanie všetkých štyroch základných operácií, čím 

sa  zväčšuje aj počet krokov a variabilita striedania operácií.  Uvedieme ukážky dvoch typov 

hádaniek, Ukážka 1 obsahuje typ hádanky, kde výsledkom výpočtov je žiakom zvolené číslo. 

 

Ukážka 1 

- Mysli si dvojciferné číslo. 

- Vynásob číslo tromi. 

- Pripočítaj číslo 18. 

- Odčítaj číslo, na ktoré si myslel. 

- Vydeľ číslom 2. 

- Odčítaj číslo 5. 

- Odčítaj číslo 4. 

 

     Po vypočítaní uvedenej série úloh získal riešiteľ rovnaké číslo, ako si na začiatku zvolil. 

Učiteľ môže využiť moment rôznymi spôsobmi, aby zvýšil záujem žiakov o odhalenie triku, 

napríklad napísať výsledok susedovi a ten prečíta myslené číslo. Neočakávame zápis princípu 

hádanky v matematickom tvare: (𝑥 ×  3 + 18 − 𝑥): 2 − 5 − 4 = 𝑥. Žiak môže vysvetliť 

princíp vlastnými slovami, kombináciou zápisu a slovného prejavu alebo aj pomocou 
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grafických prvkov ako uvádzame na Obrázok 1. Táto úroveň náročnosti umožňuje žiakom aj 

vo fáze odhaľovania aj vo fáze tvorby hádanky uvedomiť si a tvorivo využívať vzťahy medzi 

operáciami.  Nezanedbateľným prínosom je aj uplatnenie rôznych stratégií riešenia problémov. 

Žiakov môže prekvapiť, že stratégia postupovanie od konca vedie k úspechu. Ak žiaci princíp 

fungovania hádaniek nezistia, môže im učiteľ pomôcť a princíp ukázať napríklad tak, ako je 

uvedené na Obrázok 1. Učiteľ píše na tabuľu úlohy tak, že namiesto ľubovoľne zvoleného čísla 

zakreslí obrázok (v našom prípade kruh), ako vidíme v pravom stĺpci tabuľky. Obrázok 1 

názorne ukazuje, že výsledok nie je závislý na voľbe vstupného čísla, ale na voľbe vhodných 

operácií. Pri vysvetľovaní princípu môže učiteľ využiť tabuľu alebo digitálnu tabuľu, kde 

vstupné číslo znázorní (podobne ako vidíme na Obrázok 1) obrázkom. Vyvolaný žiak by počítal 

nahlas podľa pokynov a dopísal svoje vymyslené číslo na vyznačené miesto. 

 

Inštrukcie diktované učiteľom Úlohy zapísané na tabuli 

Mysli si číslo od 1 do 9.                                 kruh predstavuje číslo 

Pripočítaj  to isté číslo.          +                 pridáme ďalší kruh 

Pripočítaj číslo 9.          +           +9         pripočítame 9 

Odčítaj číslo 5.         +          + 4             9 - 5 = 4 

Vydeľ číslom 2.         + 2     zmažeme jeden krúžok a 4:2=2 

Odčítaj číslo, na ktoré si 

pôvodne myslel. 

Vyšlo ti číslo 2. 
2                   zmažeme krúžok 

Obrázok 1 
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     Platnosť princípu môžu overiť tak, že viacero žiakov doplní do schémy svoje číslo a zistia 

správnosť výsledku. Z didaktického hľadiska by sme nemali príliš skoro opustiť číselný obor 

do 100, aby žiaci mali možnosť vyskúšať rôzne stratégie tvorby hádaniek a mali dostatočný čas 

nielen na prehĺbenie poznatkov o operáciách a vzťahoch medzi nimi, ale aj na prehĺbenie 

vlastnej autonómnosti pri získavaní poznatkov. 

     K riešeniu náročnejších matematických hádaniek obsahujúcich úlohy s viaccifernými 

číslami je vhodné využiť kalkulačky. Na riešenie úloh na kalkulačke je potrebné ovládať 

pravidlá počítania podľa elektronických algoritmov, najmä korekcie omylu. Keďže žiak nemá 

zapísanú celú úlohu, je veľmi dôležité dodržať presný postup stláčania tlačidiel s číslami 

a znakmi operácií. Je dobré, ak žiak ovláda techniky na opravu chýb, ktoré vznikajú omylom 

pri zápise čísel a operačných znakov. Tieto techniky sú založené na vlastnostiach čísel a 

vzťahoch medzi operáciami. 

 

 Ukážka 2 

- Mysli si dvojciferné číslo. 

- Pripočítaj ešte raz to isté číslo. 

- Pripočítaj číslo 40. 

- Výsledok vydeľ dvomi. 

- Odčítaj číslo, na ktoré si na začiatku myslel. 

- Pripočítaj číslo 9. 

 

     Výsledkom je číslo 29. Princíp matematickej hádanky môžeme opäť zapísať matematicky: 

(𝑥 + 𝑥 + 40): 2 − 𝑥 + 9 = 29. Uvedené dva typy  matematických hádaniek sme zadávali 

žiakom a návštevníkom vedeckého stánku v rámci projektu APVV-OPTIMAT. Ukázalo sa, že 

riešitelia, ktorí písali úlohy na papier a získali nesprávny výsledok, sa chceli k úlohám vrátiť 

a svoje výpočty spätne skontrolovať. Žiaci počítajúci spamäti svoje výpočty skontrolovať 

nechceli. Väčšina žiakov po prvej hádanke chcela riešiť ďalšiu, teda potvrdil sa motivačný 

účinok hádaniek. 

 

Závery 

     Riešenie matematických hádaniek žiaci prijímajú so záujmom. Tajomstvo schopnosti 

zadávajúceho uhádnuť výsledok počítania motivuje žiakov k odhaleniu princípu a k tvorbe 

podobných hádaniek. Forma matematického diktátu však má aj nedostatky. Žiak nemá možnosť 

sledovať postup riešenia, lebo nevidí celú úlohu naraz. Ak urobí chybu pri jednom výpočte, 
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celá úloha je chybne riešená. Niektorí žiaci takto môžu byť príliš skoro vyradení z činnosti. 

Písanie úloh na papier do istej miery môže pomôcť skontrolovať výpočty. Naše skúsenosti 

ukázali, že žiaci mali snahu opakovať hádanku a neodradili ich omyly pri výpočte, naopak 

ďalšie opakovania využili na odstránenie chýb. Aj toto zistenie ukazuje, že hádanky uvedeného 

typu sú vhodné na to, aby u žiakov podporovali vnútornú motiváciu k riešeniu matematických 

úloh, čo je rovnako dôležite ako precvičovanie aritmetických operácií. 
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DIDAKTICKÉ KOMPETENCIE UČITEĽA AKO MOTIVÁCIA 

ŠTUDENTOV UČITEĽSTVA V PREDMETE PEDAGOGICKÁ 

A SOCIÁLNA KOMUNIKÁCIA 

 
Didactic Competences of the Teacher as the Motivation of Teachers Students in the 

Subject of Pedagogical and social communication 

 

Margita Feranská 

 

Abstrakt 

Príspevok, ktorý je teoretickou štúdiou pojednáva o podstatnosti didaktických kompetencií 

učiteľa a ich využiteľnosti v predmete pedagogická a sociálna komunikácia. Príspevok sa 

zameriava na konkrétne didaktické kompetencie učiteľa, ktoré dokážu študentov motivovať 

k záujmu a aktivite v tomto predmete. Príspevok v neposlednom rade obsahuje batériu 

pracovných úloh, ktoré učitelia môžu bežne využívať pri vyučovaní tohto predmetu.  

Kľúčové slová 

didaktické kompetencie učiteľa, motivácia, pedagogická a sociálna komunikácia 

 

Abstract 

The contribution, which is a theoretical study, deals with the importance of teacher's didactic 

competences and its applicability in the subject of pedagogical and social communication. The 

paper focuses on the specific didactic competence of the teacher, which can motivate students 

to interest and activities in this subject. Last but not least, the contribution includes a battery of 

work tasks that teachers can normally use to teach this subject. 

Key words 

teacher´s didactic competencies, motivation, pedagogical and social communication 

 

Úvod 

     Učiteľské profesia a vzdelávanie učiteľov patrí k základným témam na rôznych diskusiách 

o premene vzdelávania na celom svete. Dlhotrvajúcim trendom sú pesimistické úvahy 

napríklad aj o kríze učiteľstva, kedy sa dotýkame otázky profesijných kvalít učiteľa.  

Príspevok sa zameriava na analýzu didaktických kompetencií vo vzťahu k predmetu 

pedagogická a sociálna komunikácia, ktorý je určený pre študentov učiteľstva. Veľmi 

zaujímavou úvahou sa nám zdalo vypracovať menšiu batériu základných aktivít, praktických 
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príkladov k tomu, ako sa didaktické kompetencie učiteľa v tomto predmete môžu zlepšiť aj vo 

vzťahu k zmene podoby vyučovacej hodiny na tomto predmete. 

     Cieľom príspevku je zostaviť základné aktivity, s ktorými by mohli mnohý učitelia pracovať 

na tomto predmete. Za pozitívum by sa dalo považovať, že vychádzame viac menej z vlastných 

skúseností a z toho, čo sa na tomto predmete očakáva.  

 

Didaktické kompetencie učiteľa ako motivácia 

     Postupom času od 90. rokov 20. storočia pozorujeme v učiteľskej profesii snahy 

o identifikovanie profesionality učiteľa na základe tzv. kľúčových kompetencií, kam môžeme 

zaradiť aj profesijné či didaktické kompetencie. Čoraz častejšie sa stretávame s pojmom 

didaktické kompetencie učiteľa. Ak zoberieme do úvahy vzťah učiteľskej profesii 

a absolventov učiteľského štúdia, môžeme povedať, že nadobúdajú určitú kompetenciu. 

Môžeme ju charakterizovať aj ako spôsobilosť, či schopnosť k činnosti.  

     V odbornej literatúre sa nachádzajú rôzne prístupy k členeniu a k problematike didaktických 

kompetencií či ku kompetenciám vo všeobecnom zameraní.  

     Podľa Š. Šveca (2005, s. 39) je „kompetencia komplexná demonštrovaná schopnosť 

jednotlivca vykonávať špeciálne úlohy, potrebné na uspokojivé splnenie špeciálnych 

požiadaviek alebo nárokov zvláštnych situácií pri výkone odborných pracovných funkcií 

a iných hlavných  mimopracovných aktivít a sociálnych rol, zahrňuje praktické vedomosti, 

spôsobilosti, postoje a iné kvality osobnosti. Pre porovnanie uvádzame autorov L. Ďurič – V. 

S. Hotár – J. Pastier (1997, s. 155), ktorí chápu kompetenciu ako „rozsah pôsobnosti, právomoc, 

súhrn práv a povinností, ktoré sú zverené právnou normou určitému orgánu, organizácii, 

jednotlivcovi“. Ďalej kompetencie charakterizujú ako vymedzenie oblasti a hraníc, ktoré 

umožňujú uplatňovať rozhodovacie právomoci.  

     Na základe spomenutých charakteristík kompetencií musíme povedať, že autori definujú 

kompetencie vo všeobecnosti. Preto by sme chceli upriamiť pozornosť na didaktické 

kompetencie a charakterizovať ich komparáciou niekoľkých autorov.  

Didaktické kompetencie charakterizujú vedomosti, zručnosti, postoje, osobnostné predpoklady, 

ktoré môžu hovoriť o kvalitnom výkone učiteľa, aj na základe profesijných štandardov, ktoré 

predstavujú pre vzdelávanie učiteľov, ich ďalší rozvoj a hodnotenie učiteľa.  

     Autorka Z. Syslová (2013) nám ponúka zaujímavý pohľad na profesijné kompetencie 

učiteľa. Opisuje behavioristický a analytický prístup, ktoré sa snažia identifikovať profesijné 

charakteristiky učiteľa, prostredníctvom identifikácie jednotlivých zručností a kvalít ako opis 

pozorovaného prejavu u učiteľa.  
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     Pre porovnanie konštruktivistický/holistický prístup vychádza z komplexného pohľadu na 

práci učiteľa, ktorú vníma ako prejav rôznych aspektov jeho profesie. Tieto aspekty môžeme 

nielen pozorovať, ale aj analyzovať a hodnotiť.  

     Na základe týchto dvoch dvojíc prístupov musíme konštatovať, že behaviorálny/analytický 

prístup je zameraný hlavne na identifikáciu konkrétnych prejavov alebo činiteľov, ktoré sa 

vyskytujú v profesii učiteľa. Pri komparácii s konštruktivistickým/holistickým prístupom 

môžeme povedať, že ide o podobné prístupy nazerania na profesiu učiteľa, ale pri druhom 

prístupe sa môžu dané aspekty pozorovať, hodnotiť.  

     A. Nelešovská (2005) opisuje didaktické kompetencie učiteľa ako schopnosti a vedomosti, 

ktoré patria do najdôležitejšej pedagogickej kategórie. Tieto kompetencie vychádzajú z rôznych 

oblastí činností učiteľa, vytvárajú sa učením a cvičením, resp. výcvikom týchto kompetencií 

a ich zdokonaľovaním.  

     L. Rovňanová (2015) uvádza didaktický koncept profesijných kompetencií učiteľa, ktorý 

vychádza z činnosti učiteľa. Autorka uvádza teda niekoľko pedagogických oblastí, resp. 

činností učiteľa, v ktorých sa riešia pedagogické problémy a situácie. Môžeme sem podľa 

autorky zaradiť: plánovanie a prípravu učiteľa na vyučovanie, kde sa didaktické kompetencie 

prejavujú hlavne pri výbere cieľov, určeniu výstupov alebo voľbu prostriedkov na dosiahnutie 

vytýčených cieľov. Realizácia vyučovacej hodiny prispieva k rozvoju didaktických 

kompetencií hlavne z hľadiska zručností učiteľa, ktoré sú potrebné pre úspešnú aktivizáciu 

žiakov. Zo spomenutých pedagogických oblastí by sme podľa autorky spomenuli ešte reflexiu 

vlastnej práce a sebahodnotenie učiteľa, kedy učiteľ hodnotí vlastnú prácu s cieľom jej ďalšieho 

zlepšenia.  

     Didaktické kompetencie sa prejavujú aj v mnohých ďalších a iných oblastiach práce učiteľa, 

my sme sa sústredili len na niektoré z nich.  Profesijné /didaktické kompetencie učiteľa 

(vedomosti, zručnosti, postoje) charakterizujú kvalitný výkon učiteľa na základe profesijných 

štandardov, ktoré sú východiskom pre vzdelávanie učiteľov, pre ich ďalší rozvoj a hodnotenie. 

Didaktické kompetencie učiteľa dokážu byť silným motívom v predmete a učiteľ tak dokáže 

svojich študentov motivovať, či už k lepším výkonom alebo k záujmu študentov o tento 

predmet. Motivácia je pre študentov hnacou silou pre ich ďalšie štúdium, tohto či iného 

predmetu.  
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Rozvoj didaktických kompetencií učiteľa prostredníctvom predmetu Pedagogická 

a sociálna komunikácia 

     A. Nelešovská (2005) charakterizuje pedagogickú a sociálnu komunikáciu ako 

profesionálnu komunikáciu učiteľa so žiakom na vyučovacej hodine ale aj mimo nej, pričom 

obsahuje pedagogické funkcie a je zameraná na vytvorenie priaznivej psychickej klímy. Vieme, 

že vo všeobecnosti považujeme komunikáciu za výmenu informácii medzi jednotlivými 

účastníkmi, pričom pedagogická komunikácia je do istej miery obohatená o pedagogickú 

funkciu a o jej naplnenie. Takúto komunikáciu je teda možné chápať ako základný prostriedok 

k uskutočneniu výchovy a vzdelávania, ktorý umožňuje sprostredkovať, či už učiteľovi alebo 

žiakovi realizáciu  verbálnych alebo neverbálnych prejavov. Tie sa môžu prejaviť 

prostredníctvom spomenutej hovorenej alebo nehovorenej – verbálnej reči, mimikou, gestami 

a pod. pričom sa predáva alebo realizuje určitý cieľ komunikácie, jej metódy, obsahy alebo 

rozličné formy.   

     V praxi sa niekedy môžeme stretnúť s tým, že študenti nevedia na čo a ako im má pomôcť 

tento predmet, práve to bolo aj motívom k písaniu tohto príspevku. Pre študentov by bolo 

prínosné aby sa takýto predmet niesol hlavne v prípravu na praktické zručnosti, ktoré by ešte 

nadobudli počas pregraduálnej prípravy. Každý jeden študent má iné očakávania od daného 

predmetu, preto je dôležité, aby daný predmet vyhovoval všetkým a priniesol im tak aj veľa 

nového, hlavne prakticky využiteľného. Mnoho študentov oceňuje praktické predmety, preto 

by bolo prínosom ak by sa tieto predmety skladali z oveľa menšej teoretickej časti a učitelia sa 

zamerali na praktické zručnosti, ktoré môžu u svojich študentov rozvíjať.  

     Cieľom tejto kapitoly je vypracovať na základe vlastných zdrojov batériu praktických úloh, 

ktoré sa môžu používať na predmete pedagogická a sociálna komunikácia. Ide o rozvoj 

didaktických kompetencií, zručností učiteľa a zároveň rozvoj komunikačných schopností 

študentov učiteľstva. Ide o vytvorenie si pozitívneho vzťahu nie len učiteľa ale aj študentov 

k tomuto predmetu na základe praktických aktivít, ktoré učiteľ realizuje na vyučovacej hodine. 

Máme za to, že ak učiteľ pracuje prakticky, prostredníctvom aktivít či hier so študentami, 

prejavujú oveľa väčší záujem o daný predmet a hodina môže byť aj efektívnejšia. 

 

Vybrali sme niektoré nasledovné aktivity/hry: 

Ako sa práve teraz cítim? 

     Táto hra slúži na diagnostiku, resp. spätnú väzbu vyučovacej hodiny. Úlohou študentov (aj 

učiteľa) je na tri kúsky papiera nakresliť tri tváre – smejúcu, neutrálnu a zamračenú. Aktuálne 
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pocity študenti vyjadrujú tak, že ukážu príslušnú tvár do stredu miestnosti tak, aby ju každý 

videl. Učiteľovi táto aktivita slúži ako sebareflexia na jeho pedagogickú činnosť.  

     Obmena tejto aktivity je pomocou vlastnej ruky – palcom. Palec smerom hore znamená, že 

sa študenti cítia dobre, dobre sa im pracovalo na hodine, celkovo sú spokojní. Palec smerom 

dolu naznačuje negatívne pocity zúčastnených. Intenzita vyjadruje výška ruky, čím je ruka 

vyššie, tým sú pocity silnejšie, intenzívnejšie. Takto môžeme teda rýchlo a ľahko získať 

odpovede napríklad na tieto otázky: 

 Si teraz spokojný? 

 Páčila sa vám táto aktivita? 

 Páčilo sa ti správanie iných osôb? Ak áno ktorých a prečo? 

     Prostredníctvom tejto aktivity získava učiteľ sebareflexiu svojej pedagogickej činnosti, ako 

aj reflexiu svojich didaktických kompetencií a mieru naplnenia svojich cieľov, či mieru 

motivácie študentov. Táto aktivita je veľmi účinná hlavne pri prvých nadväznostiach 

v predmete vo vzťahu učiteľ – žiak. 

 

Rozhovory v kruhu 

     Pri tejto aktivite môžeme zapojiť do tohto kruhu aj nejakú pomôcku napríklad kniha, klbko 

a i. Úlohou je aby si všetci zúčastnení sadli do kruhu a každý jeden postupne prehovoril. 

Rozhovor môže prebiehať napríklad na danú tému, ktorú učiteľ zadal. Postupne každý jeden 

študent, napr. aj ako si posielajú medzi sebou daný predmet hovorí na danú tému. Pri tejto 

aktivite sa zlepšujú komunikačné zručnosti medzi študentmi ale aj utužuje a zlepšuje ich 

kolektív. Učiteľ vedie túto aktivitu a študentov usmerňuje pri rozhovore, alebo môže klásť 

doplňujúce otázky pre študentov. Ide o slobodné vyjadrenie vlastného názoru jednotlivých 

účastníkov.  

 

Skupinové pravidlá 

     Myslíme si, že pravidlom alebo teda veľmi opakovanou aktivitou je pri takýchto predmetoch 

vytvoriť si skupinové pravidlá, ktoré chceme aby sa dodržiavali. Pre študentov učiteľ pripraví 

plagátový čistý papier, kde sa môžu realizovať. Ich úlohou je vytvoriť si skupinové pravidlá, 

ktoré chcú aby sa dodržiavali, no sami ich musia navzájom akceptovať a rešpektovať. Väčšinou 

sa vytvára tzv. desatoro týchto pravidiel, samozrejme môžu tento svoj „plagát“ farebne 

a tvorivo dotvoriť. Je vítané, aby sa študenti realizovali, môžu si k skupinovým pravidlám 

pridať farby, kresby a všetko, čo si študenti predstavia a chceli by dať na papier.  
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Aktivita vedie k určitej súdržnosti skupine a k vytvoreniu si vlastných pravidiel, ktoré budú ako 

skupina dodržiavať. Predpokladá sa, že ak študenti dostanú slobodu vo výbere vlastných 

pravidiel, sami si ich vytvoria resp. vymyslia tak ich budú aj dodržiavať. Jednou z úloh tejto 

aktivity je zapojenie každého študenta, kedy môžu vysloviť svoj názor pred skupinou 

 

Dnu – von  

     Aktivita je zameraná na riešenie konfliktov (resp. konfliktných situácii v kolektíve). 

Skupinu študentov rozdelíme na dve polovice. Pričom jedna polovica ostane sedieť v triede, 

druhú pošleme von z triedy. Obom skupinám dáme inštrukciu: „Presvedčte skupinu sediacu 

vnútri /stojacu vonku aby prišli na vaše miesta“. Úlohou študentov je, aby si vymenili miesta 

na základe vlastnej dohody. Zo skúseností sa to deje po jednom, kedy sa študenti dohodnú že 

sa vždy po jednom vymenia. Väčšinou to takto funguje. To, ako dlho sú schopní spolu 

„bojovať“ resp. sa rýchlo dohodnúť hovorí o stabilite, súdržnosti a kolektíve skupiny. Na tejto 

aktivite je zaujímavé sledovať myšlienkové pochody študentov, pretože vždy sa nám zo 

skúseností stáva že skupina chce prísť na riešenie a „vyhrať“. Ak trvá táto aktivita dlhší čas, 

potom nakoniec príde k zmieru a študenti si vymenia svoje pozície. Ide o nekonfliktné riešenie 

daného problému.  

     Tieto aktivity tvoria akýsi základ pre prácu na tomto predmete Pedagogická a sociálna 

komunikácia. Učiteľom môžu slúžiť ako motív a môžu byť nápomocné pri nadväzovaní vzťahu 

a kontaktu so študentmi na tomto predmete.  

Pri tvorbe aktivít sme v niektorých vychádzali z M. Zelinovej (2007) ale upravili ich k vekovej 

skupine študentov, s ktorými pracujeme počas ich vysokoškolského štúdia na predmete 

Pedagogická a sociálna komunikácia.   

 

Záver 

     Záverom tohto príspevku by sme chceli vyjadriť záujem o ďalšie spracovanie tejto témy 

a rozšírenie batérie úloh pre študentov, resp. učiteľov, ktorý ju môžu používať. Veríme, že pri 

čítaní tohto článku dodáme mnohým učiteľom námety ako správne pracovať so študentmi na 

tomto predmete, aby sa nestal len teoretickým ale hlavne praktickým. Učitelia majú niekedy 

tendenciu takýto zaujímavý predmet urobiť ho viac teoretickým ako praktickým, preto by sme 

boli radi aby sa tomuto vyhýbalo. Na základe našich podnetov k aktivitám veríme, že sa nám 

to aj podarí. V budúcnosti budeme určite pracovať ešte viac s touto problematikou a do budúcna 

by súčasťou takéhoto príspevku mohla byť aj empirická časť, alebo obnos viacerých úloh, resp. 

aktivít pre študentov, ktoré učitelia môžu používať.  
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ZÁVER 

 

    V poslednom meraní PISA 2015 sa slovenskí žiaci prepadli nižšie oproti roku 2012 v rámci 

skupiny Priemerný výkon krajiny je pod priemerom krajín EU a OECD. Už zaznamenaný 

pokles v meraní PISA 2012 nás podnietil k ďalšiemu hľadaniu odpovedí na to, čo spôsobuje 

tento pokles. Súčasťou tohto medzinárodného merania je aj zisťovanie dvoch kľúčových 

indexov. Prvým je index vnútornej a vonkajšej motivácie žiakov. Druhým index sebadôvery 

žiakov vo vlastné schopnosti. Už samotná PISA vychádza z faktu, že na výsledky žiakov má 

pozitívny vplyv to, na koľko sú pri aktivitách vnútorne motivovaní. Silný vplyv má aj 

to, nakoľko sa cítia pri realizovaných aktivitách sebaisto – nakoľko dôverujú svojim 

schopnostiam. V meraní PISA 2015  bolo u slovenských žiakov zaznamenané zvýšenie 

vonkajšej motivácie vo všetkých meraných gramotnostiach, pričom vplyv vonkajšej motivácie 

sa štatisticky nepotvrdil pri prírodovednej gramotnosti. V roku 2015 sme zaznamenali celkové 

zníženie vnútornej motivácie žiakov a taktiež slovenskí žiaci zaznamenali v rámci všetkých 

participujúcich krajín (70 krajín) najvýraznejší pokles v oblasti sebadôvery vo vlastné 

schopnosti. Tu je potrebné upozorniť, že do merania sa zapojili krajiny ako Uruguaj, 

Moldavsko, Tunisko, Libanon atď. S klesajúcim indexom miery vnútornej motivácie 

a vnímanej sebadôvery sa zhoršujú aj výsledky v matematickej, čitateľskej a prírodovednej 

gramotnosti.  

     Na dotvorenie celkového obrazu by sme radi ešte uviedli niekoľko výsledkov z posledného 

merania TIMSS 2015, ktoré sa zameriava na medzinárodné zisťovanie vedomostí a zručností 

z matematiky a prírodných vied žiakov 4. a 8. ročníka základných škôl alebo 4. ročníka 

osemročných gymnázií.  Od roku 2007 nám chýbajú údaje za 8. ročník ZŠ a 4. ročník 

osemročných gymnázií. Je to spôsobené tým, že sa Slovensko zapája len do merania 4. ročníka 

ZŠ. Z dostupných výsledkov môžeme konštatovať, že slovenskí žiaci pred nástupom na druhý 

stupeň, majú priemerné výsledky v medzinárodnom porovnaní v oblasti matematiky 

a prírodných vied nižšie ako je priemer krajín OECD a priemer krajín EU. Čo nie je dobrá 

správa. Súčasťou merania TIMMS je aj zisťovanie postojov žiakov k matematike a k prírodným 

vedám. Kým v roku 2011 malo negatívny postoj k matematike 17% našich žiakov v roku 2015 

je to už 20% žiakov. Pri prírodných vedách v roku 2011 malo negatívny postoj 14% našich 

žiakov a v roku 2015 išlo už 16% žiakov.  

     Vnútornú motiváciu charakterizuje vysoký záujem o aktivitu, hlboké ponorenie do aktivity, 

ťažšia vyrušiteľnosť, silnejšie emocionálne zaangažovanie v aktivite a s ním spojená 

výraznejšia perzistencia (dlhodobosť) podržania informácie v pamäti. Je s ňou spojené aj väčšie 
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zvnútornenie prezentovaných informácií a postojov, či regulácii správania. Preto je jej význam 

pri učení sa nezastupiteľný. Preto si myslíme, že práve spôsobmi podpory vnútornej motivácie 

sa v pedagogike treba zaoberať.  

     Jednotlivé štúdie publikácie sa tématicky zaoberajú aktuálnymi závermi z oblasti výskumu 

procesov ľudského učenia sa, didaktickými možnosťami, či otázkami výchovného pôsobenia 

na žiakov primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania. Kľúčovou sa stále viac zdá 

osobnosť učiteľa a preto sa venujeme aj otázkam prípravy budúcich učiteľov. Pevne veríme, že 

sa nám podarilo prispieť aspoň zrnkom poznania do piesku, ktorý je treba ešte v týchto 

oblastiach preskúmať.  
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