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ÚVOD

Povolanie pedagogického zamestnanca je krásne, stále sa meniace, kreatívne, ale aj
náročné. Bez teoretických základov a ďalšieho vzdelávania sa toto povolanie vykonávať
nedá. Každý pedagogický zamestnanec, nevynímajúc vychovávateľa a pedagogického
asistenta, musí spĺňať aspoň minimálne kvalifikačné predpoklady. V zákone
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (č. 138/2019 Z. z.) v § 11 ods. 1 pís. d) sa uvádza, že „vyžadovaným
stupňom vzdelania pre učiteľa materskej školy, vychovávateľa, majstra odbornej
výchovy a pedagogického asistenta je najmenej úplné stredné odborné vzdelanie“.
Samozrejme, následne je potrebné aj doplnenie požadovanej kvalifikácie na výkon
pedagogického zamestnanca v kategórii vychovávateľa a pedagogického asistenta. Za
doplnenie kvalifikácie sa považuje kvalifikačné vzdelávanie v súlade so zákonom č.
138/2019 Z. z. § 43. Podľa odseku 8, § 43 spomínaného zákona sa umožňuje
absolvovať kvalifikačné vzdelávanie aj fyzickým osobám, ktoré nie sú pedagogickými
zamestnancami, ale spĺňajú kvalifikačný predpoklad vyžadovaného stupňa vzdelania na
výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii.
Na základe zákona č. 138/2019 Z. z. § 20 ods. 3 pís. a) a b) vyplýva vychovávateľovi
povinnosť poskytovať výchovu a vzdelávanie deťom a žiakom v školskom zariadení pri
uskutočňovaní výchovného programu, kde zároveň zodpovedá za kvalitu priebehu
a výsledky výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania alebo v zariadení sociálnej
pomoci. Rovnaký zákon v § 21 ods. 1 vymedzuje aj povinnosť pedagogického asistenta,
ktorý „podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy
a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvára rovnosť príležitostí vo výchove
a vzdelávaní, pomáha dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní
architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych
bariér“.
Predkladaný učebný zdroj k vzdelávacím programom Základný modul doplňujúceho
pedagogického štúdia pre vychovávateľov a pedagogických asistentov a Základný
modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre vychovávateľov v školách pre deti
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alebo

žiakov

v špeciálnych

so

ŠVVP,

výchovných

v školských
zariadeniach

výchovno-vzdelávacích

zariadeniach,

vychovávateľov

v zariadeniach

a pre

pôsobiacich v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately obsahuje
stručné teoretické pohľady na témy súvisiace s pedagogickou činnosťou. Zohľadňujúc
aspekt prehľadnosti materiálu, autori rozdelili učebný text do dvoch samostatných
zdrojov. Prvá časť pojednáva o témach pedagogicko-psychologického základu, druhá
časť ponúka témy sociálno-vedného základu v súlade s obsahom študijného odboru
vychovávateľ a študijného odboru pedagogický asistent. Spracovanie jednotlivých
kapitol v učebnom zdroji je doplnené a sprehľadnené piktogramami, ktorých
vysvetlenie uvádzame na strane 7. Obsah prezentovaných tém napĺňa len základné
teoretické poznatky. Od účastníkov vzdelávania sa však očakáva aj samoštúdium
odporúčaných odborných zdrojov, ktoré jednotlivé témy doplnia v plnom rozsahu.
Súčasťou jednotlivých podkapitol sú aj zhrňujúce otázky na opakovanie vzdelávacích
tém i na premýšľanie o prepojení teórie a praxe pedagogických disciplín. Uvedené
otázky budú podkladom k záverečným skúškam kvalifikačných vzdelávaní Základný
modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre vychovávateľov a pedagogických
asistentov ako aj Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre
vychovávateľov v školách pre deti alebo žiakov so ŠVVP, v školských výchovnovzdelávacích

zariadeniach,

v

špeciálnych

výchovných

zariadeniach

a

pre

vychovávateľov v zariadeniach pôsobiacich v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately.
Prvá časť učebného zdroja má byť pomôckou pre pedagogických i nepedagogických
zamestnancov, ktorí sa rozhodli vykonávať pracovnú činnosť v kategóriách
vychovávateľ a pedagogický asistent. Poskytuje všeobecný náhľad do problematiky
školského systému, štátnych vzdelávacích programov, školských vzdelávacích
programov a výchovných programov. Z odborného pohľadu opisuje teoretické modely
učenia sa a vzdelávania, charakterizuje alternatívne školy, ako aj teórie a koncepcie
výchovy. Nemenej dôležitou súčasťou je aj výchova a vzdelávanie detí a žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s dôrazom na princíp rovnoprávnosti
prístupu k výchove a vzdelávaniu. Učebný zdroj obsahuje aj teoretické východiská
diagnostikovania a hodnotenia detí a žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese, čo
patrí k významným pedagogickým kompetenciám vychovávateľa a pedagogického
5

asistenta. Každý pedagogický zamestnanec by mal nevyhnutne disponovať základnými
poznatkami z oblasti pedagogickej psychológie, humanistickej psychológie, aby mohol
v praxi identifikovať psychologické aspekty vývinu detí a žiakov i psychologické
aspekty vytvárania sociálnych vzťahov v škole/školskom zariadení, na základe ktorých
môže následne projektovať a plánovať kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť. V
súčasnej dobe, keď sa súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu stávajú aj žiaci so
ŠVVP a deti a žiaci s rôznymi problémami, je dôležité poznať spôsoby prevencie
problémového správania detí a žiakov, zásady asertivity a asertívneho správania sa,
možnosti využívania relaxačných techník, techník zvládania záťaže, konfliktov
a negatívnych emócií. Veľkou devízou vychovávateľa a pedagogického asistenta je
využívanie pedagogickej komunikácie, ktorá je dôležitá v interakcii dieťa/žiak –
pedagóg, pedagóg – pedagóg, a samozrejme, aj pedagóg – rodič/zákonný zástupca.
Preto sú nevyhnutnou súčasťou kvalifikačného štúdia aj témy a teoretické poznatky
z oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie, aktívneho počúvania a vedenia
partnerskej komunikácie. Úlohou vychovávateľa a pedagogického asistenta je
diagnostikovať bariéry komunikácie, využívať dialóg ako základnú výchovnú metódu
a rozvíjať komunikačné zručnosti detí a žiakov.
Veríme, že realizácia základného modulu doplňujúceho pedagogického štúdia
a vytvorený učebný zdroj budú prínosné pri získavaní kvalifikačných predpokladov
účastníkov vzdelávania na výkon pracovnej činnosti v kategóriách vychovávateľ
a pedagogický asistent. Ukončením základného modulu doplňujúceho pedagogického
štúdia účastník získa osvedčenie o absolvovaní základného modulu doplňujúceho
pedagogického štúdia v súlade s § 46 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z. Následne sa
účastník prihlási na vzdelávanie v programoch Rozširujúci modul doplňujúceho
pedagogického štúdia pre vychovávateľov alebo Rozširujúci modul doplňujúceho
pedagogického štúdia pre pedagogických asistentov, ktorými získa úplnú kvalifikáciu
na výkon pracovnej činnosti v predmetných kategóriách a vysvedčenie o absolvovaní
kvalifikačného vzdelávania v súlade s § 46 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z.
Veľa nových vedomostí, poznatkov, získaných pedagogických kompetencií a úspešné
štúdium Vám prajú
autori učebného zdroja.
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PIKTOGRAMY
Legenda – vysvetlivky k použitým piktogramom

Úvod, ciele
Piktogram označuje úvodné informácie o jednotlivých témach obsiahnutých
v príslušnej podkapitole a deklaruje špecifické ciele štúdia.

Pojmy
Piktogram uvádza kľúčové pojmy problematiky s ich základnou charakteristikou.

Použité zdroje
Piktogram upozorňuje na odborné zdroje použitej literatúry, z ktorých čerpali autori
pri výbere a zostavovaní učebného zdroja.

Odporúčané zdroje
Piktogram uvádza odporúčané zdroje na samoštúdium účastníkov vzdelávania.

Otázky
Piktogram v závere každej podkapitoly ponúka zhrňujúce otázky na opakovanie
vzdelávacích tém, na prepojenie teórie a praxe pedagogických disciplín, ktoré budú
podkladom pre záverečné skúšky kvalifikačného vzdelávania.
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1 Školský systém, štátne vzdelávacie programy, školský vzdelávací
program, výchovný program

Špecifický cieľ: orientovať sa v školskej legislatíve a rozvíjať schopnosť uplatňovať
všeobecne záväzné legislatívne predpisy.

Vzdelanie ako spoločenský záväzok štátu je definované v Čl. 42 Ústavy SR (Zákon č.
460/1992 Z. z.), kde je uvedené:
(1) Každý má právo na vzdelanie. Školská dochádzka je povinná. Jej dĺžku po vekovú
hranicu ustanoví zákon.
(2) Občania majú právo na bezplatné vzdelanie v základných školách a stredných
školách, podľa schopností občana a možnosti spoločnosti aj na vysokých školách.
(3) Zriaďovať iné školy ako štátne a vyučovať v nich možno len za podmienok
ustanovených zákonom; v takýchto školách sa môže vzdelávanie poskytovať za úhradu.
(4) Zákon ustanoví, za akých podmienok majú občania pri štúdiu právo na pomoc štátu.
Legislatívne

zdroje

a

predpisy

súvisiace

s

výchovou

a

vzdelávaním

(www.slovlex.sk):
 Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
 Zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
 Zákon č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
 Zákon č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení
 Zákon č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
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 VYHLÁŠKA č. 437/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej
republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov
 VYHLÁŠKA č. 438/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky,

ktorou

sa

mení

a

dopĺňa

vyhláška

Ministerstva

školstva

Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č.
308/2009 Z. z.
 VYHLÁŠKA č. 65/2015 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky o stredných školách
 VYHLÁŠKA č. 306/2009 Ministerstva školstva Slovenskej republiky o školskom
klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom
hospodárstve a stredisku odbornej praxe
 VYHLÁŠKA č. 236/2009 Ministerstva školstva Slovenskej republiky o školskom
internáte
 VYHLÁŠKA č. 325/2008 Ministerstva školstva Slovenskej republiky o školských
zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie
 VYHLÁŠKA č. 324/2008 Ministerstva školstva Slovenskej republiky o základnej
umeleckej škole
 VYHLÁŠKA č. 323/2008 Ministerstva školstva Slovenskej republiky o špeciálnych
výchovných zariadeniach
 VYHLÁŠKA č. 322/2008 Ministerstva školstva Slovenskej republiky o špeciálnych
školách
 VYHLÁŠKA č. 307/2008 Ministerstva školstva Slovenskej republiky o výchove a
vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním
 VYHLÁŠKA č. 1/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a
odborných zamestnancov
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Na základe ustanovenia § 3, zákona č. 245/2008 Z. z. - Zákon o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (www.slov-lex.sk) sa uvádza
nasledovné:
 Princípy výchovy a vzdelávania sú založené na:
o bezplatnosti vzdelania pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie
v materskej škole povinné,
o bezplatnosti vzdelania v základných školách a v stredných školách zriadených
orgánom miestnej štátnej správy v školstve, ústredným orgánom štátnej správy
alebo orgánom územnej samosprávy (ďalej len „štátna škola“),
o rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením výchovnovzdelávacích potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje
vzdelávanie,
o zákaze všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie,
o rovnocennosti a neoddeliteľnosti výchovy a vzdelávania vo výchovnovzdelávacom procese,
o možnosti celoživotného vzdelávania,
o zákaze používania všetkých foriem telesných trestov a sankcií vo výchove
a vzdelávaní vrátane aj iných zákonom schválených princípov.

Školský systém
 Školský systém – sústava inštitúcií, vonkajšia štruktúra a organizačné usporiadanie
stupňov a typov škôl a ich vzájomná nadväznosť, ktoré riadi a spravuje ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu.
 Škola – výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ktorá v určenom časovom horizonte života
umožňuje dieťaťu alebo žiakovi získať kompetencie, a to najmä v oblasti
komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí a písomných spôsobilostí,
využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku,
materinskom jazyku a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti a kompetencie
v oblasti technických prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu,
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sociálne kompetencie a občianske kompetencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne
kompetencie (zákon č. 245/2008 Z. z. § 4).
Na základe ustanovení § 27 a § 32 zákona č. 245/2008 Z. z. uvádza, že školy
zaradené do siete škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu, ktoré
zabezpečujú výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona prostredníctvom
vzdelávacích programov odborov vzdelávania poskytujúcich na seba nadväzujúce
stupne vzdelania, tvoria sústavu škôl.


Sústavu škôl tvoria tieto druhy škôl:
a) materská škola,
b) základná škola,
c) gymnázium,
d) stredná odborná škola,
e) stredná športová škola,
f) škola umeleckého priemyslu,
g) konzervatórium,
h) školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
i) základná umelecká škola,
j) jazyková škola.

Stredné školy sú členené na:
a) gymnázium,
b) strednú odbornú školu,
c) strednú športovú školu,
d) školu umeleckého priemyslu,
e) konzervatórium.
 Materská škola má vzdelanie zacielené na vek od 3 roku dieťaťa, pričom nástup
dieťaťa do školy závisí od rozhodnutia rodičov. Učiteľom v materskej škole sa stane
absolvent strednej pedagogickej školy alebo vysokej školy v danom odbore.
 Základná škola podľa § 29 školského zákona podporuje rozvoj osobnosti žiaka
vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie
a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a
telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti
jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej,
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dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v
spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie. Podľa odseku 3 školského
zákona sa základné školy členia na tieto typy:
a) základná škola so všetkými ročníkmi („plnoorganizovaná základná škola“),
b) základná škola, ktorá nemá všetky ročníky („neplnoorganizovaná základná
škola“).
Základná škola má spravidla deväť ročníkov, člení sa na prvý a druhý stupeň. Prvý
stupeň základnej školy tvorí spravidla prvý až štvrtý ročník. Druhý stupeň základnej
školy tvorí piaty až deviaty ročník. Vzdelávanie na prvom stupni je odlišné od
vzdelávania na druhom stupni v nadväznosti na učebné osnovy. V priebehu deviateho
ročníka sa žiak rozhoduje, na ktorej strednej škole by chcel pokračovať vo svojom
štúdiu. Po ukončení deviateho ročníka žiak pokračuje v plnení povinnej desaťročnej
školskej dochádzky na zvolenej strednej škole.
Na Slovensku existuje niekoľko typov stredných škôl, no najčastejšie ich rozdeľujeme
na gymnáziá, stredné školy a stredné odborné školy.
 Stredné školy poskytujú štúdium v trvaní štyri alebo päť rokov. Na Slovensku
existujú stredné školy elektrotechnické, geodetické, hotelové, konzervatóriá,
priemyselné, zdravotnícke, obchodné akadémie, športové, umelecké, drevárske,
poľnohospodárske, farmaceutické, chemické, pedagogické a iné. Gymnáziá na
Slovensku poskytujú štúdium v trvaní štyroch rokov (ak sa žiak hlási na gymnázium
po ukončení 9. ročníka základnej školy), alebo osemročné štúdium (ak sa žiak hlási
na gymnázium po ukončení 4. ročníka základnej školy). Gymnázium je podľa § 41
školského zákona všeobecno-vzdelávacia, vnútorne diferencovaná stredná škola,
ktorá pripravuje žiakov vo štvorročnom, v päťročnom alebo v osemročnom
vzdelávacom programe. Vzdelávacie programy gymnázia sú zamerané predovšetkým
na prípravu na štúdium na vysokých školách, môžu pripravovať aj na výkon
niektorých činností vo verejnej správe a kultúre. Po ukončení gymnázia žiaci
väčšinou pokračujú v štúdiu na vysokej škole. Organizácia vyučovania na strednej
škole je podobná ako v základných školách, vyučovacia hodina trvá 45 minút, medzi
každou hodinou je krátka prestávka. Vyučovanie trvá priemerne 6 – 7 vyučovacích
hodín. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou, ktorá má písomnú a ústnu časť.
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 Vysoká škola na základe prijímacích skúšok prijíma študenta na daný odbor
a vysokú školu. Absolvent strednej školy alebo gymnázia môže študovať na vysokej
škole alebo univerzite po absolvovaní maturitnej skúšky.

Na Slovensku je diferenciácia vysokých škôl a univerzít nasledovná (Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR 2013):
o verejné vysoké školy,
o štátne vysoké školy,
o súkromné vysoké školy,
o zahraničné vysoké školy.

Sústava školských zariadení
Školské

výchovno-vzdelávacie

zariadenia

spolu

so

špeciálnymi

výchovnými

zariadeniami, školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie a školskými
účelovými zariadenia podľa § 112 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“)
tvoria sústavu školských zariadení. Podľa § 113 školského zákona medzi školské
výchovno-vzdelávacie zariadenia patria:


školský klub detí,



centrum voľného času,



školský internát,



školské hospodárstvo a



stredisko odbornej praxe.

 Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na

základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia
zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania
a v čase školských prázdnin. Činnosť, ktorú zabezpečuje školský klub detí, nie je
totožná s činnosťou zabezpečovanou centrom voľného času podľa § 116.
S účinnosťou od 1. januára 2013 sa školské strediská záujmovej činnosti zriadené do 31.
decembra 2012 stali centrami voľného času.
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Vzdelávacie a výchovné programy
 Štátne vzdelávacie programy
V prvom oddiele zákona č. 245/2008 Z. z. v (§ 5) sa uvádza nasledovné: „Výchova
a vzdelávanie v školách a v školských zariadeniach sa uskutočňuje podľa výchovnovzdelávacích programov“. Slovenský vzdelávací systém je dvojúrovňový – štátny
vzdelávací program a školský vzdelávací program. Štátne vzdelávacie programy
vymedzujú povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách. Vydáva a zverejňuje ich
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
 Školský vzdelávací program
Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa
uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školách podľa zákona č. 245/2008 Z. z. § 7,
účinného od 1. 7. 2020. Na základe štátneho vzdelávacieho programu si školy
a školské zariadenia tvoria školský vzdelávací a výchovný program. Odráža sa v nich
zameranie a stratégia školy. Zohľadňujú potreby a možnosti žiakov i pedagogického
zboru a sú výpoveďou školy o predstave kvality vzdelávania. Školský vzdelávací
program tvorí spolu celý pedagogický zbor. Na tvorbu školského vzdelávacieho
programu využíva škola voliteľné hodiny a vypracúva si vlastný učebný plán.
V školskom učebnom pláne sú využité všetky hodiny, ktoré má škola k dispozícii.
Škola môže mať aj viacero školských učebných plánov v prípade, že má triedy
s rôznym zameraním. V učebnom pláne sú uvedené aj nové predmety, ktoré si
zvolila škola, a je v ňom uvedený aj spôsob realizácie prierezových tém. Pre každý
vyučovací predmet, v prípade že škola doplnila počet hodín pre predmety v štátnom
vzdelávacom programe, musí škola vypracovať aj učebné osnovy. V prípade
zaradenia nových vyučovacích predmetov vypracuje nové učebné osnovy. Škola si
môže vytvoriť názov pre svoj školský vzdelávací program, ktorý vystihuje jej
myšlienky.

Školský vzdelávací program obsahuje tieto údaje:
A) Všeobecné údaje
a) Názov vzdelávacieho programu
b) Predkladateľ
c) Zriaďovateľ
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d) Platnosť dokumentu
e) Charakteristika školy – veľkosť, umiestnenie a pod.
B) Charakteristika školského vzdelávacieho programu
1. Stratégia školy, vymedzenie cieľov školy
2. Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho
programu
3. Zameranie, resp. profiláciu školy
4. Profil absolventa
5. Organizácia prijímacieho konania
6. Organizácia maturitnej skúšky
7. Vzdelávacie stratégie
8. Školský učebný plán
9. Učebné osnovy predmetov
10. Metódy vyučovania
11. Organizácia vyučovania
12. Vyučovací jazyk
13. Personálne zabezpečenie
14. Materiálne a priestorovo-technické podmienky
15. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
16. Vnútorný systém hodnotenia a klasifikácie žiakov
17. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy
18. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných
zamestnancov
19. Podmienky pre vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami
 Výchovný program
V zákone č. 245/2008 Z. z. § 8, účinnom od 1. 7. 2020, s. 7 sa tento pojem
vymedzuje nasledovne: „Výchovný program je základným dokumentom školského
zariadenia, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť v školských
zariadeniach uvedených v § 113 a § 120“.
Výchovný program školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia sa vypracúva
v nadväznosti na štátny vzdelávací program a školský vzdelávací program
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príslušného druhu a typu školy (www.minedu.sk). Jeho zostavenie a zverejnenie je
povinnosťou riaditeľa školského zariadenia, a ak je školské zariadenie súčasťou
školy, tak riaditeľa školy. Podľa výchovného programu sa postupuje v školských
výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v špeciálnych výchovných zariadeniach od 1.
septembra 2009.

V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 školského zákona Výchovný program školského
zriadenia obsahuje tieto časti:
1. názov programu,
2. vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy,
3. formy výchovy a vzdelávania,
4. tematické oblasti výchovy,
5. výchovný plán,
6. výchovný jazyk,
7. personálne zabezpečenie,
8. materiálno-technické a priestorové podmienky,
9. podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove,
10. vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov,
11. vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školského zariadenia,
12. požiadavky na profesijný rozvoj (pred platnosťou zákona č. 138/2019 Z. z. –
kontinuálne vzdelávanie) pedagogických zamestnancov.
Ďalšou súčasťou výchovného programu sú v zmysle ustanovenia § 10 ods. 5 školského
zákona výchovné osnovy. „Vytvorenie kvalitného výchovného programu školského
zariadenia je náročný proces. Vyžaduje si prijatie moderných výchovno-vzdelávacích
stratégií a aplikovanie inovačných metód a foriem práce. Preto je dôležitá jeho
dôkladná príprava, a najmä tímová spolupráca všetkých pedagogických zamestnancov“
(Kolektív autorov 2009, s. 2). Verešová (2015, s. 7 - 8) uvádza, že „výchovný program
musí byť vypracovaný v súlade s cieľmi a princípmi zákona o výchove a vzdelávaní.
Rozvíja vedomosti, zručnosti a postoje detí/žiakov získané vo vzdelávaní v škole.
Rešpektuje záujmy a potreby detí/žiakov. Jeho neoddeliteľnou súčasťou sú výchovné
štandardy, výchovný plán a výchovné osnovy“.
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Pri tvorbe výchovného programu školského zariadenia je podľa Brhelovej a Šidlíkovej
(2011) potrebné poznať:
o štátny vzdelávací program,
o školský vzdelávací program školy, v ktorej sa vzdelávajú deti/žiaci školského
zariadenia,
o pomocné materiály (metodika tvorby výchovných programov, pokyn ministra č.
39/2017, kľúčové kompetencie, taxonómie cieľov, delenie stratégií výchovnovzdelávacej činnosti a pod.).
Pred začatím tvorby výchovného programu je potrebné dôsledné štúdium školského
zákona, oboznámenie sa s príslušným štátnym a školským vzdelávacím programom,
motivovanie všetkých vychovávateľov a ich zapojenie sa do vypracovania výchovného
programu. Následne je potrebné vypracovať kvalitnú analýzu podmienok v školskom
zariadení (SWOT, prípadne STEPE), vytýčiť špecifické ciele školského zariadenia,
zosúladiť ciele a princípy vo výchovnom programe s cieľmi a princípmi uvedenými v
školskom zákone, vybrať kľúčové kompetencie detí a žiakov, ktoré sa budú výchovným
programom rozvíjať.

Kľúčové kompetencie detí a žiakov
V roku 2006 bol Európskou komisiou prijatý Európsky referenčný rámec vymedzujúci
osem kľúčových kompetencií, ktoré integrujú vedomosti, zručnosti a postoje detí
a žiakov. Tieto kompetencie sa považujú za potrebné pre osobné naplnenie a rozvoj,
aktívne občianstvo, sociálnu inklúziu a zamestnanie.
Podľa Gullach (2019, s. 8) sú to:
 komunikácia v materinskom jazyku – schopnosť vyjadriť a interpretovať
koncepty, myšlienky, fakty a názory písomnou a ústnou formou,
 komunikácia v cudzom jazyku – podobne, ako je uvedené vyššie, ale
v cudzom jazyku, zahŕňa tiež zručnosti sprostredkovania a porozumenia rôznym
kultúram,
 matematická, vedecká a technologická kompetencia – dobré zvládnutie
numerickej

gramotnosti,

porozumenie

zákonitostí

fungovania

prírody,

schopnosť aplikovať vedomosti a technológie do odvetví rôznych ľudských
potrieb,
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 digitálna

kompetencia

–

spoľahlivé

a

kritické

využitie

informácií

a komunikačných technológií v práci, voľnom čase a komunikácii,
 kompetencia vedieť sa učiť – schopnosť efektívneho riadenia procesu
vlastného učenia sa,
 občianska a sociálna kompetencia – schopnosť efektívne a konštruktívne
riadiť svoj osobný a pracovný život, byť zapojený aktívne a demokraticky najmä
v komunitách s rastúcou rozmanitosťou,
 zmysel pre iniciatívu a podnikavosť – schopnosť transformovať myšlienky do
aktivity prostredníctvom tvorivosti, inovácií a schopnosť realizovať projekty,
 kultúrne povedomie a vyjadrovanie – schopnosť hodnotiť význam kreatívnych
myšlienok,

skúseností

a

emócií

hudobného,

literárneho,

vizuálneho

a divadelného umenia prostredníctvom rôznych médií.
Kľúčové kompetencie majú nadpredmetový charakter, možno ich aplikovať a rozvíjať
naprieč celým spektrom vyučovacích predmetov či výchovných aktivít.
Jaques Delors, francúzsky politik a ekonóm, predseda Európskej komisie v rokoch 1985
- 1995, je autorom správy Medzinárodnej komisie pre vzdelávanie pre 21. storočie
UNESCO (Hrmo a Turek 2003, In: Gullach 2019, s. 8). V nej pomenoval štyri piliere
vzdelávania:
• Učiť sa poznávať
• Učiť sa konať
• Učiť sa žiť spoločne
• Učiť sa byť

 Anonym. Školské zariadenia. [online]. Bratislava: MŠVVaŠ. [cit. 2021-01-20].
Dostupné z: https://www.minedu.sk/skolske-zariadenia/
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 Anonym. Tvorba výchovných programov v školských zariadeniach [online].
Bratislava: ŠPU. [cit. 2021-01-20]. Dostupné z:
https://www.minedu.sk/data/att/4107.pdf
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zákonov č. 245/2008 [online]. [cit. 2021-01-14]. Dostupné z: https://www.slovlex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/
 ŠPÚ, 2020. Štátny vzdelávací program škôl [online]. [cit. 2020-08-16]. Dostupné z:
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 VANČÍKOVÁ, K., 2020. Škola a spoločnosť: kapitoly zo sociológie výchovy.
[online]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. [cit. 2020-08-17]. ISBN 978-80557-0184-4. Dostupné z: file:///C:/Users/User/AppData/Local/ Temp/
%C5%A0kola%20a%20spolocnost_online.pdf
 VEREŠOVÁ, J., 2015. Aktivity v jednotlivých oblastiach výchovy vo voľnom čase.
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 Anonym. Vzorové školské vzdelávacie a výchovné programy. [online].
https://www.minedu.sk/8388-sk/vzorove-skolske-vzdelavacie-a-vychovne-programy/
 ŠPÚ, 2009. Tvorba výchovných programov v školských zariadeniach. [online].
Bratislava: ŠPU. Dostupné z: https://www.minedu.sk/data/att/4107.pdf
 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov č. 245/2008. [online]. [cit. 2021-01-14]. Dostupné z: https://www.slovlex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/
 ŠPÚ, 2020. Štátny vzdelávací program škôl. [online]. Bratislava. Dostupné z:
https://www.statpedu.sk/sk/svp/statny-vzdelavaci-program/

1. Ako členíme školy na Slovensku z hľadiska stupňa vzdelávania?
2. Vysvetlite model dvojúrovňového vzdelávania v slovenskom školskom systéme a
diferencujte Štátny vzdelávací program a školský vzdelávací program.
3. Prezentujte základné charakteristiky školského vzdelávacieho programu
a výchovného programu.
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2 Teoretické modely učenia sa a vzdelávania, alternatívne školy, teórie
a koncepcie výchovy

Špecifické ciele:
 poznať nové koncepcie výchovy a vzdelávania,
 orientovať sa v jednotlivých typoch alternatívnych škôl,
 osvojiť si koncepciu tvorivo-humanistickej výchovy a vzdelávania,
 osvojiť si koncepciu neformálneho vzdelávania.
Teória učenia je ucelený a vnútorne konzistentný súbor všeobecných predpokladov
a tvrdení, ktoré sa snažia vysvetliť podstatu psychického procesu učenia, predvídať jeho
priebeh a umožniť doňho účinne zasahovať. Vychádza nielen z analýzy doterajších
teórií učenia, ale aj z empirických výskumov učenia založených na danej teórii (Průcha,
Walterová a Mareš 2009).

Alternatívne školy – všeobecný termín pokrývajúci všetky druhy škôl, ktoré majú
spoločnú podstatnú črtu: odlišujú sa od prúdu štandardných škôl vzdelávacieho
systému. Odlišnosť môže spočívať v špecifikách obsahu vzdelávania, organizácii
a metódach výučby, hodnotení vzdelávacích výsledkov žiakov pod. (Průcha, Walterová
a Mareš 2009). Existuje viacero typológií alternatívnych škôl. Vyberáme delenie podľa
Průchu (2012):
o klasické reformné školy,
o cirkevné školy,
o moderné alternatívne školy.
Koncepcia výchovy – celkové vnímanie procesu výchovy a prístupov k nej.
Najčastejšie sa stretávame s tromi základnými koncepciami výchovy:
o Klasická koncepcia – vychádza z vedúceho postavenia pedagóga alebo
pedagogickej inštitúcie pri ovplyvňovaní vychovávaného jedinca. Rozhodujúci
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je pedagóg a jeho cieľ výchovy, ktorý sa snaží svojím pedagogickým snažením
dosiahnuť.
o Pedocentrická koncepcia – vychovávaný je subjektom vlastného sebautvárania.
Ťažiskom a východiskom výchovy tejto koncepcie je samotné dieťa.
o Moderná koncepcia – vychádza z interakcie pedagóga a vychovávaného.
Výchova je chápaná ako „činnosť pôsobiaca na subjekt alebo skupinu
subjektov, činnosť, ktorá je prijímaná a priamo vyhľadávaná subjektom či
skupinou subjektov tak, aby dospeli k hlbokej zmene, aby sa v nich zrodili nové
živé sily a aby sa tieto zmeny stali aktívnymi elementami tejto činnosti
pôsobiacej na nich“ (Mialaret, in: Průcha 2009, s. 20).

Teoretické modely učenia sa a vzdelávania


Behaviorálny model učenia sa – filozoficky vychádza z pozitivizmu. Proces učenia
vysvetľuje ako „zmenenú schopnosť systému reagovať na podnet v dôsledku
predchádzajúcej skúsenosti“. Častým východiskom pre túto teóriu učenia boli
pokusy na zvieratách, ktoré boli za dobrý pokus odmenené. Behavioristi vytvorili
model pasívneho subjektu, ktorý sa na svet adaptuje prostredníctvom vonkajších
vplyvov. Výsledky tejto adaptácie možno vnímať ako utváranie istých návykových
schém správania sa, ktoré vysvetľujú dokonalejšie formy učenia sa (Kaščák a Pupala
2015).



Humanistické modely učenia sa – vychádzajú z rešpektovania jedinečnosti každého
človeka. Kladú dôraz na osobnostný rozvoj každého žiaka, jeho kultiváciu v citovej
oblasti, empatiu, socializáciu, komunikáciu, porozumenie a pochopenie druhých,
toleranciu a rozvoj tvorivosti. Vo výučbe by mal mať každý žiak možnosť rozvinúť
svoj potenciál v plnej miere. Preto dáva učiteľ žiakom veľký priestor na
spolurozhodovanie. Hodnotenie by malo byť motivujúce, dôraz sa kladie na
pozitívne hodnotenie (Zelina 2000).



Humanizácia (humanus = ľudský) je v doslovnom preklade „poľudštenie“.
Humanizácia výchovy a vzdelávania znamená obnoviť, sústavne tvoriť, ochraňovať
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a rozvíjať ľudský rozmer výchovy a vzdelávania. Ten spočíva v produkcii
jedinečných svojbytných ľudských osobností. V podmienkach nášho školstva to
možno zabezpečiť len premenou unifikovanej koncepcie výchovy a vzdelávania
(všetkých rovnako, za rovnakým cieľom, rovnakým obsahom, metódami a formami)
na koncepciu založenú na skutočnom individuálnom rozvoji osobnosti každého žiaka
podľa jeho možností a schopností. Podstatou tejto premeny je, že sa ťažisko
pozornosti v škole, ktorá bola doteraz založená na obsahu vzdelávania a na činnosti
učiteľa, ktorý ho mal odučiť, prenesie na osobu žiaka ako na činný subjekt svojho
vlastného rozvoja (Višňovský, Kačáni a kol. 2002).


Tvorivo-humanistická koncepcia výchovy a vzdelávania
Humanizácia výchovy a vzdelávania berie do úvahy dva aspekty:
o priblíženie výchovy k ľudskej prirodzenosti – tvoriť také podmienky pre
výchovu, aby zodpovedali prirodzeným potrebám a zákonitostiam vývoja
dieťaťa, vychádzali z jeho možností a záujmov, čo sa často nesprávne
interpretuje len ako „byť láskavý k deťom“, „znížiť sa k nim“, alebo znížiť
náročnosť vyučovania,
o rozvoj osobnosti žiaka vo všetkých schopnostiach a predpokladoch, v ktorých
to je práve u neho možné, do najvyššej možnej miery – využívať také
prostriedky výchovy, ktoré budú čo najviac aktivizovať jeho vlastný
osobnostný rast (často sa zabúda, že aj sebarozvoj je potrebou človeka,
dokonca najvyššou a vyžaduje priestor na jej uspokojenie).

Metodologickým východiskom humanizácie výchovy a vzdelávania je orientácia na
osobnosť dieťaťa. Toto východisko podľa Višňovského a Kačániho (2002) znamená
rešpektovať vo výchove štyri princípy:
o jedinečnosť človeka ako cieľ a podmienka výchovy,
o sebarozvoj človeka ako cieľ a podmienka výchovy,
o celostnosť rozvoja osobnosti,
o priorita vzťahovej dimenzie vo výchove.


Sociokognitívne modely učenia sa – poznanie jedinca podľa predstaviteľov tohto
prúdu vychádza z jeho vlastného mentálneho tvorivého úsilia a vlastnej aktívnosti
v spoločne zdieľaných každodenných praktikách (školských i mimoškolských).
Podstata aktívnosti jedinca je tu chápaná v kontexte vytvárania symbolických
nástrojov a ich fungovania v ľudskom spoločenstve, resp. indivíduu. Proces učenia je
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vnímaný ako postupné vnikanie žiaka do symbolického inštrumentária svojho
prostredia na základe (re)konštruovania vlastného chápania sveta a uskutočňovaním
reflexie osobnej (mimoškolskej i školskej) skúsenosti.

Alternatívne školy
Vznik alternatívnych škôl sa spája s reformno-pedagogickým hnutím na začiatku 20.
storočia, v rámci ktorého vznikli pedocentricky orientované pedagogické koncepcie
a klasické reformné školy. Tieto vychádzali z kritiky tradičnej školy a zamerali sa na
vnútornú, predovšetkým didaktickú reformu školy. Obdobie od začiatku 20. storočia do
roku 1933 sa v pedagogickej literatúre nazýva 1. vlna reformného hnutia. V tomto
období sa rozšírilo hnutie novej výchovy, vznikali reformné školy, ktoré vychádzali
z reformnej pedagogiky, presadzovali prirodzenosť, učenie na základe skúsenosti
a podobne. Najznámejšie sú klasické reformné školy montessoriovské, waldorfské,
jenské, freinetovské, daltonské (Průcha 2009). Charakteristické znaky reformnej
pedagogiky podľa Kaspera a Kasperovej (2008):
o pedocentrizmus – pedagogická teória a prax vychádzala z rešpektovania
osobnosti dieťaťa,
o kritika tradičnej školy, tak ako sa vyvinula koncom 19. storočia,
o slobodná výchova dieťaťa, kde pedagóg nemal zasahovať do vývoja dieťaťa
a mal podporovať prirodzený vývoj dieťaťa,
o individualizácia vyučovania,
o kooperácia vo vyučovaní, predmety by mali byť spájané do časovo dlhších
celkov, a tým bolo umožnené zaoberať sa predmetmi a témami v dlhšom
časovom období,
o globalizácia vo vyučovaní, školské obsahy sa nemali striktne riadiť logikou
moderných vied, ale mali zodpovedať prirodzenému svetu dieťaťa, jeho
skúsenostiam, predmety sa mali spájať do tematicky súvisiacich blokov,
o v rámci reformnej pedagogiky veľký rozvoj zažila projektová metóda, vďaka
ktorej sa žiaci učili riešiť problémové úlohy sami,
o podporovalo sa zriaďovanie žiackych samospráv a školských parlamentov,
o realizovala sa spolupráca s rodičmi a širšou verejnosťou.
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 Waldorfská škola – zakladateľ Rudolf Steiner vychádza z antropozofickej
duchovedy. Paulička a kol. (2002, s. 184) charakterizuje antropofoziu ako „vyššie
poznanie o človeku, prírode a nadzmyslových svetoch, ktoré možno dosiahnuť
duchovným dozrievaním prostredníctvom vzdelávania, výchovy, vnútornej premeny.“
Pôsobenie na rozvoj dieťaťa rozdelil na tri etapy, ktoré sú odvodené od
fyziologických zmien:
1. Do 7. roku života dieťaťa – učenie sa napodobňovaním a vzorom.
2. Od 7. roku do 10. roku života dieťaťa – nasledovanie autority.
3. Do 14. roku života dieťaťa – vedenie dieťaťa k samostatnosti, učiteľ sa stáva
poradcom.
 Montessoriovská škola – základnou myšlienkou jej zakladateľky, talianskej lekárky
Márie Montessoriovej bolo oslobodiť deti od diktatúry dospelých, dať im slobodu.
Dieťa má robiť len to, čo robí z vlastných síl. Požiadavka dieťaťa voči učiteľovi –
„Pomôž mi, aby som to mohol urobiť sám“ (Průcha 2012, s. 51). Disciplína sa
vytvára prostredníctvom slobodného prejavu, správania a rozhodovania – tzv.
„aktívna disciplína“. Podstatou je vytvorenie vhodného učebného prostredia
(nábytok, hračky, pomôcky...).
 Freinetovská škola – jej zakladateľ Celestin Freinet požadoval činnú, aktívnu školu,
ktorej cieľom by bol maximálny rozvoj osobnosti dieťaťa v racionálnej spoločnosti.
Učiteľ má byť pomocníkom pri sebaformovaní dieťaťa v spomínanom prostredí
(Zelina 2000). Určil tri vývojové fázy dieťaťa:
1. zmyslový kontakt – dotykové skúmanie okolitého sveta (2. – 3. rok),
2. postupné zaraďovanie a začleňovanie seba samého do sveta ľudí (4. – 5. rok),
3. aktívny podiel na realite – činné pôsobenie, práca, učenie (mladší školský vek).
 Jenská škola – jej zakladateľ Peter Petersen výchovu chápe ako neustále pôsobenie
na dieťa v bezprostrednom interpersonálnom pôsobení. Je známa ako tzv. jenský
plán, ktorý nestavia do popredia učenie, ale výchovu. Nie je založený na myšlienke
individualizácie, ale na idei výchovného spoločenstva, v ktorom si deti osvojujú
potrebné vlastnosti a zručnosti (Cipro 2002).
 Daltonská škola – jej zakladateľka Helen Parkhurstová, americká učiteľka,
spolupracovala s Máriou Montessoriovou. Heslom jej školy bola sloboda spojená
s pocitom zodpovednosti. Učiteľ tejto školy kombinuje spoločnú prácu žiakov
s individuálnym

štúdiom.

Zárodky

daltonského

plánu

vidíme

v

každej
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neplnoorganizovanej škole, kde v jednej skupine musia žiaci pracovať samostatne
a druhej skupine sa venuje učiteľ (Alexovičová 2007, I.).
 Moderné alternatívne školy sú tie školy, ktoré nevychádzajú priamo z myšlienok
reformnej pedagogiky, ale vznikajú najmä v posledných desaťročiach. Počet typov
týchto škôl je pestrý a odlišujú sa organizáciou edukácie. Najviac takýchto škôl
vzniká v USA dôsledkom vysokého počtu inovačných aktivít ako reakcia na kritiky
určitých neúspechov vzdelávacieho systému. Moderné alternatívne školy vznikajú aj
v štátoch západnej Európy a majú rôzne názvy. Napr. voľné školy v Nemecku, malé
školy v Dánsku, aktívne školy, kooperatívne školy vo Švajčiarsku a Rakúsku.
Vznikajú na podnet rodičov a učiteľov, ktorí nie sú spokojní s edukáciou v tradičnej
škole (Petlák 2004). Napriek veľkej rozmanitosti moderné alternatívne školy majú
podľa Průchu (2009) tieto spoločné črty:
o emancipačné a demokratické idey vo vzdelávaní,
o antiautoritatívny, liberálny postoj v otázkach edukácie,
o myšlienky psychoanalýzy a humanistickej psychológie,
o partnersko-kooperatívne riešenia konfliktov.
 Prehľad alternatívnych škôl
o Rogersova P-C-E (Person Centred Education) – výchova zameraná na
osobnosť.
o Integrované tematické vyučovanie (ITV) – vytvorenie mozgovo kompatibilného
prostredia.
o Systém vyučovania s uzavretým cyklom (VUC) – vyzdvihuje členenie učiva do
malých celkov.
o Zsolnayova alternatívna škola – integrácia detí so špecifickými potrebami do
štandardných škôl, rozvíjanie talentu, nadania a tvorivosti.
o Sugestológia G. Lozanova – škola využíva prvky sugescie, uvoľnenia
a relaxácie.
o Alternatívne školy založené na kognitívnych taxonómiách – (Piagetov systém,
Hughesova a Millerova taxonómia, Bloomova taxonómia).
o Alternatívne školy založené na princípoch konfluentnej pedagogiky –
Konfluentná pedagogika G. I. Browna, Krathwohlova afektívna taxonómia.
Model CAI F. E. Wiliamsa.
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o Cirkevné školy – sú neštátne alternatívne školy. Alternatívnosť spočíva hlavne
v pedagogických a didaktických špecifikách (oblasť kurikula, ideologické
princípy výchovnej činnosti, príprava na profesie, ktoré nie sú v ponuke
štandardných škôl).
o Súkromné školy – patria k alternatívnemu školstvu z hľadiska zriaďovateľa,
v niektorých prípadoch aj platenia školného a z ponuky iných, ako bežne
rozšírených vzdelávacích programov, ktoré sa odchyľujú od stanovených
noriem a štandardov (Alexovičová 2007, II.).

Teórie a koncepcie výchovy
 Výchova – proces zámerného a cieľavedomého pôsobenia na vychovávaného, a to
najmä cestou vytvárania a ovplyvňovania podmienok pre rozvoj detí a mladých ľudí,
pre ich vlastné bytie so sebou samým, s druhými ľuďmi, so spoločnosťou, s prírodou.
 Koncepcia výchovy – celkové vnímanie procesu výchovy a prístupov k nej.
Najčastejšie sa stretávame s tromi základnými koncepciami výchovy (Průcha 2009):
o Klasická koncepcia – vychádza z vedúceho postavenia pedagóga alebo
pedagogickej inštitúcie pri ovplyvňovaní vychovávaného jedinca. Rozhodujúci
je pedagóg a jeho cieľ výchovy, ktorý sa snaží svojím pedagogickým snažením
dosiahnuť.
o Pedocentrická koncepcia – vychovávaný je subjektom vlastného sebautvárania.
Ťažiskom a východiskom výchovy tejto koncepcie je samotné dieťa.
o Moderná koncepcia – vychádza z interakcie pedagóga a vychovávaného.
Výchova je chápaná ako „činnosť pôsobiaca na subjekt alebo skupinu
subjektov, činnosť, ktorá je prijímaná a priamo vyhľadávaná subjektom či
skupinou subjektov, tak, aby dospeli k hlbokej zmene, aby sa v nich zrodili nové
živé sily a aby sa tieto zmeny stali aktívnymi elementmi tejto činnosti
pôsobiacej na nich“ (Mialaret, in: Průcha, 2009, s. 20).
 Formálne vzdelávanie – je vzdelávanie, ktoré je realizované vo vzdelávacích
inštitúciách, spravidla v školách. Jeho funkcia, ciele, obsahy, organizačné formy
a spôsoby hodnotenia sú definované a legislatívne vymedzené. Zahŕňa na seba
nadväzujúce vzdelávacie stupne (Opatřilová a Vítková 2011).
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 Informálne vzdelávanie alebo učenie je chápané ako proces získania vedomostí,
osvojovania si schopností a kompetencií z každodenných skúseností a činností
v práci, v rodine a vo voľnom čase. Zahŕňa tiež sebavzdelávanie, keď učiaci sa nemá
možnosť

overiť

si

nadobudnuté

znalosti.

Je

neorganizované,

spravidla

nesystematické a inštitucionálne nekoordinované (Opatřilová a Vítková 2011).
 Neformálne vzdelávanie – Průcha, Walterová a Mareš ho v Pedagogickom slovníku
(2009) vymedzujú ako organizované, systematické vzdelávanie, realizované mimo
formálneho vzdelávacieho systému. Poskytuje vzdelanie pre určité skupiny
populácie, dospelých i deti vo vybraných typoch, formách a obsahových oblastiach
a je organizované rôznymi inštitúciami (napr. podnikmi, nadáciami, kultúrnymi
zariadeniami, klubmi a školami). Zahŕňa programy funkčnej gramotnosti pre
dospelých, zdravotnú výchovu, plánovanie rodičovstva, rekvalifikačné kurzy, kurzy
ovládania počítača a pod.
Z pohľadu neformálneho vzdelávania si osobitnú pozornosť zasluhujú výchovnovzdelávacie zariadenia, ktorými sú: predškolské zariadenia, školský klub detí, školské
stredisko záujmovej činnosti, centrum voľného času, domov mládeže, škola v prírode.
v oblasti neformálneho vzdelávania pracujú aj občianske združenia, mládežnícke
organizácie, nízkoprahové centrá pre deti a mládež, informačné centrá mládeže a pod. O
ich výchovnej funkcii sa Kratochvílová (2004) vyjadruje, že činnosť detských združení,
organizácií, ktoré sa aktivizujú pod výchovným vedením dospelého pracovníka, má
evidentne cieľové výchovné zameranie s komplexnou charakteristikou bipolárnosti
výchovného procesu v špecifických podmienkach voľného času. Preto patrí do oblasti
pedagogiky voľného času. Pritom sociálno-pedagogický prístup možno uplatniť
rovnako v oblasti voľného času, ako aj vo všetkých typoch prostredia v podmienkach,
v ktorých deti a mládež žijú.

 ALEXOVIČOVÁ, T., 2007. Alternatívne školstvo v kocke I. Prešov: Metodickopedagogické centrum. ISBN 80-845-438-8.
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1. Vysvetlite základný rozdiel medzi behaviorálnym a humanistickým modelom
učenia.
2. Charakterizujte základné znaky pedocentricky orientovanej výchovy.
3. Uveďte základné znaky tvorivo-humanistickej koncepcie výchovy a vzdelávania.
4. Charakterizujte jednu z klasických reformných alternatívnych škôl.
5. Vysvetlite rozdiel medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním.
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3 Výchova a vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami s dôrazom na princíp rovnoprávnosti prístupu
k výchove a vzdelávaniu

Špecifické ciele:
 osvojiť si vymedzenie pojmov špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba,
dieťa/žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 poznať

kategórie

detí,

žiakov

so

špeciálnymi

výchovno-vzdelávacími

potrebami,
 orientovať sa v možnostiach edukácie detí a žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami,
 poznať princípy rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu,
 vymenovať formy diskriminácie,
 orientovať sa v pojmoch segregácia, integrácia a inklúzia.
Dieťaťom alebo žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP)
podľa § 2 písm. j, zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) je také dieťa alebo žiak,
ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne
výchovno-vzdelávacie potreby, okrem detí/žiakov umiestnených do špeciálnych
výchovných zariadení (diagnostické centrum, reedukačné centrum, liečebno-výchovné
sanatórium) na základe rozhodnutia súdu. U takéhoto dieťaťa/žiaka je žiaduce vytvoriť
kvalitatívne nové prostredie, ktoré zodpovedá jeho potrebám a zabezpečiť mu špeciálny
prístup vo vzdelávaní. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sú u dieťaťa/žiaka
diagnostikované školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.

Pod špeciálnou výchovnou-vzdelávacou potrebou rozumieme požiadavku na úpravu
podmienok (obsahu, foriem, metód a prístupov) vo výchove a vzdelávaní pre dieťa
alebo žiaka, ktorá vyplýva z jeho zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo jeho
vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí. Ich zohľadnenie a uplatnenie umožní
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takémuto dieťaťu alebo žiakovi rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj
jeho schopností alebo osobnosti a dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania
a primeraného začlenenia sa do spoločnosti (§ 2 písm. i, zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní, a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Dieťaťom alebo žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je spravidla:
 Dieťa/žiak so zdravotným znevýhodnením:
o dieťa/žiak so zdravotným postihnutím (mentálne postihnutie, sluchové
postihnutie, zrakové postihnutie, telesné postihnutie, narušená komunikačná
schopnosť, autizmus alebo ďalšia pervazívna vývinová porucha, viacnásobné
postihnutie),
o choré alebo zdravotne oslabené dieťa/žiak (ochorenie dlhodobého charakteru,
alebo dieťa/žiak vzdelávajúce sa v školách pri zdravotníckych zariadeniach,
napr. pri nemocniciach, detských liečebniach, ozdravovniach),
o dieťa/žiak s vývinovými poruchami (porucha aktivity a pozornosti, vývinová
porucha učenia),
o dieťa/žiak s poruchou správania (narušenie funkcie v emocionálnej alebo
sociálnej oblasti okrem vývinových porúch).
 Dieťa/žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia:
o dieťa/žiak, ktoré žije v prostredí (vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické
a kultúrne podmienky) nedostatočne podnetnom pre rozvoj jeho mentálnych,
vôľových, emocionálnych vlastností, nepodporujúcom jeho socializáciu
a neposkytujúcom mu dostatok primeraných podnetov na rozvoj jeho
osobnosti.
 Dieťa/žiak s nadaním:
o dieťa/žiak, ktoré má nadpriemerné schopnosti v intelektovej oblasti, v oblasti
umenia alebo športu alebo v týchto oblastiach v porovnaní s rovesníkmi
dosahuje mimoriadne výkony a prostredníctvom výchovy a vzdelávania sa jeho
nadanie cielene rozvíja (§ 2 písm. k – q, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní, a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

32

Problematika základných ľudských práv a slobôd a ich dodržiavania je významnou
oblasťou každej vyspelej modernej spoločnosti. Základné práva a slobody sa zaručujú
na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na ich pohlavie, vek, zdravotný
stav, jazyk, rasu, národnostnú príslušnosť, etnický alebo sociálny pôvod, vieru či
náboženstvo, politické zmýšľanie, majetok, rod alebo iné postavenie. Z týchto dôvodov
nie je možné nikoho poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.
 Diskriminácia je porušovanie týchto práv a slobôd. Deje sa vtedy, ak sa s človekom
v istej situácii zaobchádza horšie preto, že sa odlišuje od iných farbou pleti, vekom,
zdravotným stavom a podobne. S diskrimináciou sa môže stretnúť každý z nás, môže
sa odohrávať v rôznych oblastiach života, v práci, v škole. Zákaz diskriminácie
zakotvujú i novelizované zákony, napr. zákaz diskriminácie nájdeme v zákone
o zdravotnej starostlivosti, v školskom zákone, v zákonníku práce, v zákone
o sociálnych službách.
Súčasná globalizovaná spoločnosť je sprevádzaná mnohými nežiadúcimi a sociálnopatologickými javmi. Rastie dôležitosť výchovy a vzdelávania u žiakov, ktorí sú
zdravotne, sociálne a inak znevýhodnení. Poslaním školy je poskytnúť a zabezpečiť
všetkým žiakom kvalitnú výchovu a vzdelávanie bez rozdielu na ich etnicitu, prostredie,
či iné špecifiká a odstrániť všetky formy diskriminácie a segregácie v zmysle Dohovoru
o právach dieťaťa. Dodržiavanie práv detí v rámci slovenského zákonodarstva je
zakotvené v Ústave SR a v školskom zákone. Výchova a vzdelávanie v Slovenskej
republike sú založené na princípoch bezplatnosti vzdelania (v materských školách jeden
rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, v základných a stredných školách, ktoré
sú zriadené orgánom miestnej štátnej správy v školstve, ústredným orgánom štátnej
správy alebo orgánom územnej samosprávy), rovnoprávnosti prístupu k výchove
a vzdelávaniu so zohľadnením výchovno-vzdelávacích potrieb jednotlivca a jeho
spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie, zákazu všetkých foriem diskriminácie
a obzvlášť segregácie, prípravy na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu
porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi,
národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie, posilnenia výchovnej
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stránky výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom všetkých vyučovacích
predmetov, ale aj špecifickými výchovnými zamestnaniami zameranými na rozvoj citov
a emócií, motivácie a záujmov, socializácie a

komunikácie, na sebakontrolu

a sebariadenie, na mravné hodnoty a tvorivosť (§ 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní, a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Zákon teda garantuje žiakom
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami poskytnutie vzdelania špeciálnymi
formami a metódami zodpovedajúcim ich individuálnym schopnostiam a potrebám.

V Dohovore UNESCO proti diskriminácii vo vzdelávaní, ktorého zmluvnou stranou je
aj Slovenská republika, sa uvádza, že zakladanie oddelených inštitúcií (aj oddelených
tried) pre jednotlivé osoby alebo skupiny osôb porušuje právo na rovné zaobchádzanie
a znamená diskrimináciu. Diskriminácia môže mať viacero príčin, napr. štátne
občianstvo, národnosť, pôvod (rasový, etnický, sociálny), jazyk, vierovyznanie,
pohlavie, zdravotné postihnutie, atď. Antidiskriminačný zákon definuje sedem foriem
diskriminácie: priamu (priame znevýhodnenie určitej osoby v porovnaní s inou osobou
napr. na základe veku, rasy, sexuálnej príslušnosti), nepriamu (navonok neutrálne
zaobchádzanie, ktoré má diskriminačný efekt, napr. na základe náboženstva, pohlavia),
obťažovanie (správanie narúšajúce ľudskú dôstojnosť, fyzickú a duševnú integritu
určitej osoby, napr. posmešky, ironické poznámky, ohováranie, neopodstatnené
zadávanie úloh), sexuálne obťažovanie (verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie
sexuálnej povahy), pokyn na diskrimináciu (zneužívanie podriadenosti osoby na účel
diskriminácie tretej osoby), nabádanie na diskrimináciu (podobne ako pri pokyne na
diskrimináciu, ale podnet je menej autoritatívny), neoprávnený postih. Hoci
medzinárodné právo pripúšťa, že oddelené vzdelávacie systémy alebo zariadenia
(napríklad školy založené z náboženských alebo jazykových dôvodov) za určitých
okolností nemusia predstavovať porušenie zákazu diskriminácie, takéto oddeľovanie
musí byť dobrovoľné a poskytované vzdelávanie musí byť na rovnakej úrovni ako
vzdelávacie normy stanovené príslušnými orgánmi.
Dieťa alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vzdeláva
v školách hlavného prúdu, žiak so zdravotným znevýhodnením sa môže vzdelávať
v takej organizačnej forme, ktorá najviac vyhovuje jeho potrebám. Podľa školského
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zákona sa výchova a vzdelávanie detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením
uskutočňuje:
o v špeciálnych školách,
o v špeciálnych triedach (spravidla sa zriaďujú pre deti a žiakov s rovnakým
druhom zdravotného znevýhodnenia), časť výchovno-vzdelávacieho procesu sa
môže uskutočňovať v triede spoločne s ostatnými deťmi alebo žiakmi školy
(niektoré vyučovacie predmety alebo činnosti môže žiak absolvovať mimo
špeciálnej triedy),
o v triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými deťmi alebo žiakmi
školy, pričom ak je to potrebné, takéto dieťa alebo žiak sú vzdelávaní podľa
individuálneho vzdelávacieho programu (škola ho vypracúva v spolupráci so
školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva).

V slovenskom školskom systéme sa realizujú dve formy vzdelávania založené na
princípoch:
o segregácie – žiaci sú rozdeľovaní podľa vopred vymedzených kritérií na určité
podskupiny a vzdelávanie prebieha v dvoch prúdoch (sústava bežných škôl a
sústava špeciálnych škôl),
o integrácie – dominuje duálny systém s paralelne fungujúcou integratívnou aj
segregovanou edukáciou.
 Segregácia vo všeobecnosti znamená oddeľovanie, vylúčenie, odlučovanie. Vančová
(2010)

chápe

segregovanú

edukáciu

ako oddelenú

výchovu,

vzdelávanie

a vyučovanie jednotlivcov, ktorí sa odlišujú od svojich vrstovníkov v nejakých
znakoch (z hľadiska pohlavia, rasy, vierovyznania, etnickej príslušnosti, národnosti
a podobne). Za nevýhody školskej prípravy v segregovaných školách a zariadeniach
Vančová (2010) považuje:
o odtrhnutie dieťaťa od rodičov,
o odlišnosť prostredia školy od bežného „normálneho“ prostredia,
o nedostatočnosť vývinu dieťaťa

v zmysle prekonávania seba samého,

približovania sa schopnosťami, vedomosťami a zručnosťami zdravej populácii,
o časté sebapodceňovanie, rezignácia, nepraktickosť, nesamostatnosť dieťaťa,
o narušená schopnosť komunikácie a vytvárania sociálnych vzťahov s ľuďmi
mimo úzkej komunity školy, ktorú dieťa/žiak navštevuje.
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Segregovaná edukácia je charakterizovaná v Pedagogickom slovníku (Průcha,
Walterová a Mareš 2013) ako oddelené vzdelávanie žiakov od svojich rovesníkov.
Segregácia je teda odčleňovanie (vyčleňovanie) žiakov so zdravotným znevýhodnením
alebo so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnych škôl.
Začleňovanie takýchto žiakov do bežných škôl sa nazýva integrácia.
 Integrácia vo všeobecnosti znamená zjednocovanie, scelenie, spájanie častí do

celku. Integrovanou edukáciou rozumie Vančová (2010) spoločnú, spojenú výchovu,
vzdelávanie a vyučovanie odlišných skupín alebo jednotlivcov, ktorí sa líšia
napríklad rasou, etnickým pôvodom, vierovyznaním, pohlavím, národnosťou, atď.
Školská integrácia je výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami v triedach škôl a školských zariadení určených pre žiakov
bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb (§ 2 písm. s, zákona č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov). V praxi to
znamená, že školskou integráciou sa v súčasnosti chápe iba individuálne začlenenie
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do tried základnej školy
pre žiakov bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.

V zahraničí sa pojem integrácia už niekoľko rokov nahrádza pojmom inklúzia, ale
chápe sa ako vyšší stupeň akceptácie odlišných jednotlivcov (s postihnutím)
spoločnosťou. Inklúzia vo výchove a vzdelávaní je v súčasnosti charakterizovaná ako
proces, ktorým škola reaguje na všetkých žiakov ako na individuality. Odlišnosť
jednotlivca nie je vnímaná ako negatívny, rušivý faktor pre vzdelávanie, ale má
pozitívnu hodnotu (Janoško a Neslušanová 2014). Z pedagogického hľadiska sa pri
inkluzívnom vzdelávaní zdôrazňuje rozmanitosť školskej populácie. Každé dieťa je
unikátne, má unikátne záujmy a schopnosti, a teda má aj individuálne vzdelávacie
potreby, ktoré by mala škole reflektovať. Rôznorodí žiaci totiž môžu vytvoriť také
školy, ktoré budú oveľa citlivejšie k ich konkrétnym potrebám. Charakteristiku
inkluzívneho

vzdelávania

vymedzujú

Průcha,

Walterová

a

Mareš

(2013)

v Pedagogickom slovníku ako vzdelávanie začleňujúce všetky deti do bežných škôl.
Podstatou je zmenený pohľad na zlyhanie dieťaťa v systéme, resp. zlyhanie
vzdelávacieho systému v prípade konkrétneho dieťaťa. Pri neúspechu je treba hľadať
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bariéry v systéme, ktorý nie je dostatočne otvorený k potrebám jednotlivca. Každé dieťa
ma unikátnu charakteristiku, záujmy, schopnosti a vzdelávacie potreby.
„Princíp inklúzie implikuje, že bežné školy by mali vzdelávať všetky deti bez ohľadu na
ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné podmienky. Bežné
školy s inkluzívnou orientáciou sú považované za najefektívnejšie prostriedky na
potlačenie diskriminujúcich postojov“ (Průcha a kol. 2003, in: Klein a Sobinkovičová
2013, s. 5). Vďaka premene atmosféry triedy (školy) umožňuje inkluzívne vzdelávanie
začleniť deti so špecifickými potrebami do hlavného prúdu, vrátane detí s ťažkým
postihnutím (Průcha, Walterová a Mareš 2013). Cieľom inkluzívneho vzdelávania nie je
odstrániť rozdiely medzi žiakmi, ale umožniť všetkým žiakom rozvíjať svoje schopnosti
v maximálnej možnej miere spoločne s ostatnými žiakmi. Janoško a Neslušanová
(2014) uvádzajú, že pri realizácii inkluzívnej edukácie ide predovšetkým o vytváranie
tzv. „inkluzívneho prostredia“, v ktorom dochádza k podpore a prepojeniu zdrojov
jednotlivých zložiek, ako sú personálny manažment, podpora odbornej kooperácie
a transferu kompetencií, proces učenia. Inkluzívne školské prostredie je výsledným
efektom, ktorý vychádza zo vzťahu určitej kvality školy, kultúry školy a klímy školy.
Grafické zobrazenie exklúzie a inklúzie v školskom prostredí (Neslušanová 2010):

Obr. 1 Exklúzia – inklúzia v školskom prostredí

Základom myšlienky inkluzívneho vzdelávania je snaha poskytnúť všetkým žiakom bez
rozdielu adekvátnu a čo najlepšiu úroveň vzdelávania s ohľadom na ich individuálne
možnosti a potreby. Vďaka tomu zamedzíme segregácii žiakov so špeciálnymi
vzdelávacími potrebami a žiakov, ktorí žijú v znevýhodnenom rodinnom prostredí.
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1. Definujte pojem špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba.
2. Vysvetlite pojem dieťa/žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami.
3. Vymenujte kategórie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami.
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4 Diagnostikovanie a hodnotenie detí a žiakov

Špecifické ciele:
 poznať nástroje pedagogickej diagnostiky,
 osvojiť si niektoré z metód pedagogickej diagnostiky,
 poznať formy hodnotenia dieťaťa a žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese,
 osvojiť si spôsoby a techniky pozitívneho hodnotenia dieťaťa a žiaka,
Pedagogická diagnostika je pedagogická disciplína, ktorá sa zaoberá aktuálnym
výkonom jedinca v edukačnej situácii a analyzuje ho v súvislosti s osobnostným
vývinom a vonkajšími vplyvmi, ktoré na tento vývoj spolupôsobia. Na základe
získaných údajov začína diagnostikujúci bezprostrednú intervenciu, navrhuje použitie
ďalších metód a postupov a vypracováva individuálny vzdelávací plán. Smeruje
k maximálnemu uspokojovaniu individuálnych vzdelávacích potrieb a k formovaniu
celoživotne sa učiaceho jedinca (Průcha 2009).
Pedagogická diagnostika – vedná disciplína zaoberajúca sa otázkami diagnostikovania
vo výchovno-vzdelávacom prostredí (Gavora 2011).
Hodnotenie – je proces, ktorým sa hodnotí určitá činnosť, jav, situácia, konanie
a správanie žiaka pomocou verbálnych a neverbálnych prostriedkov. Ide o širokú oblasť
krátkodobých a dlhodobých aktivít učiteľa, vychovávateľa, ako sú napr. preverovanie,
skúšanie, kontrola, posudzovanie, klasifikácia žiakov. Výsledkom týchto aktivít je
zhodnotenie žiaka, resp. triedy, výchovnej skupiny v rôznych podobách (Gondová
2000, s. 35 - 38).
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 Diagnostická kompetencia – súbor vedomostí a zručností, ktoré sú potrebné na
odborne vedené diagnostikovanie a ktoré umožňujú vykonávať diagnostické činnosti
efektívne (Gavora 2011).
 Diagnostické metódy – predstavujú sústavu podnetov (úloh, situácií, otázok),
ktorými zámerne vyvolávame správanie (úkony, konanie, slovné odpovede)
skúmanej osoby. Je to systematické, cieľavedomé, sústavné a plánovité sledovanie
a vnímanie jedinca, skupiny, javu alebo procesu, ktoré smeruje k odhaleniu
podstatných súvislostí a vzťahov sledovanej skutočnosti (Kasáčová a Cabanová
2011).
 Druhy pedagogickej diagnostiky:
o Vstupné diagnostikovanie – uskutočňuje sa na začiatku určitej etapy
vzdelávania (napr. pred začatím školskej dochádzky, na začiatku ročníka). Ide
o celkové alebo špecifické poznanie žiakov, poznanie ich kognitívnej úrovne,
práceschopnosti, emocionálneho stavu, stupňa socializácie a pod., vrátane
odhalenia prípadných učebných ťažkostí a problémov.
o Formatívne diagnostikovanie – uskutočňuje sa počas vyučovacieho procesu.
Ide o priebežné diagnostikovanie. Realizuje sa medzi vstupným a sumárnym
(záverečným) diagnostikovaním. Z hľadiska frekvencie je najčastejším
spôsobom diagnostikovania. Učiteľ monitoruje činnosť žiakov, hodnotí ju
a informuje o nej. Vhodným spôsobom nastavuje korekčné kroky, aby sa žiaci
zlepšili, zdokonalili. Väčšina takéhoto diagnostikovania prebieha spontánne,
počas priameho pozorovania činnosti žiakov.
o Sumárne diagnostikovanie – uskutočňuje sa na konci určitej etapy vzdelávania
(koniec školského polroka, ročníka) alebo určitého tematického celku. Je to
súhrnné, bilancujúce diagnostikovanie a používa sa zriedkavejšie ako
formatívne diagnostikovanie. Kožuchová a kol. (2011) uvádzajú, že hodnotenie
v rámci tohto diagnostikovania môže byť vyjadrené verbálne alebo
známkou/klasifikáciou.
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Zásady diagnostického procesu podľa Hajnalovej-Buvalovej a Rohn (2013):
o poznávanie žiaka (triedy, kolektívu) je dlhodobý proces, je potrebné
zaznamenávať všetky zmeny,
o pri poznávaní je nutné spolupracovať s ostatnými pozorovateľmi (ostatní
učitelia, vedúci záujmových činností, tréneri, spolužiaci, rodičia a pod.),
o dôsledne hľadať príčiny sledovaného javu – veľmi náročné,
o dodržiavať hľadisko individuálneho prístupu,
o diagnostický záver vždy spojiť s návrhom pedagogických opatrení,
o citlivá záležitosť, ale perspektívne poskytuje učiteľovi spätnú väzbu.



Základné kroky pedagogického diagnostikovania
o Účel – zistenie stavu rozvoja žiaka.
o Kto? – učiteľ, výchovný poradca, školský psychológ, atď.
o Koho? Čo? – žiak, trieda, prostredie.
o Ako? – pozorovanie, rozhovor, práca žiakov.
o Výsledok – diagnóza, nález.
o Opatrenie – zásah, intervencia, plánovanie vyučovania.
o Prognóza – predpoklady ďalšieho rozvoja (Gavora 2011).



Hodnotenie – základná kategória pedagogickej diagnostiky. S pojmom hodnota sa
stretávame v diagnostike v dvoch významoch (Gondová 2000, s. 35 - 38):
o čo má byť cieľom (oblasť výchovných a vzdelávacích cieľov, úloh) – chápanie
hodnoty ako normy (požiadavky), ktorá vyjadruje, čo má byť cieľom,
o význam špeciálne v pedagogickej diagnostike – hodnota ako výsledok
hodnotenia, výsledok realizácie cieľov (žiakov výkon, známka, vlastnosti
osobnosti, mravná, intelektuálna vyspelosť, zručnosť a pod.).



Humanisticky orientované hodnotenie (zásady)
o Individuálny prístup k hodnoteniu znamená posudzovať výkony žiaka podľa
jeho vlastných možností a schopností, teda podľa pomeru medzi výkonom
a schopnosťami žiaka. Činnosť žiaka sa hodnotí vzhľadom na to, aký posun
vpred urobil, ako využíva svoje potencionality. To predpokladá zohľadňovať
popri výsledku, ktorý žiak dosiahol, aj cestu, ktorú potreboval, aby k nemu
prišiel, veľkosť úsilia, mieru prekonania seba samého.
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o Kompletnosť hodnotenia spočíva v jeho zameraní na celostný rozvoj osobnosti
žiaka, teda nielen na poznatky, ale aj na schopnosti, postoje, vlastnosti, nielen
na kognitívnu stránku žiaka, ale aj na emocionálnu, sociálnu, mravnú, vôľovú.
o Pozitívna orientácia hodnotenia vychádza z myšlienky humanistickej
pedagogiky, podľa ktorej úlohou školy aj inštitucionalizovanej výchovy mimo
vyučovania je dosiahnuť, aby každý žiak bol úspešný. Každý môže byť
v niečom úspešný. Preto má učiteľ a vychovávateľ vychádzať z kladných
stránok a predností žiaka, hodnotiť to, čo žiak vie, najprv pochváliť úspech,
potom hodnotiť negatívne výsledky, ale s povzbudivým postojom a prejavením
dôvery.
o Tendencia k sebahodnoteniu má podstatný význam pre rozvoj autoregulácie od
prvých rokov školskej dochádzky. Preto má učiteľ dať čo najväčší priestor
žiakom na hodnotenie druhých žiakov, ale aj na hodnotenie seba samého. Žiak
má mať možnosť okamžitej sebakontroly, spätnej väzby, ktorá ho informuje
o správnosti

vlastného

postupu.

Sebahodnotenie

je

zároveň

cennou

informáciou pre učiteľa, ako hodnotí žiak svoju prácu. Žiaka treba učiť
vyvodiť z hodnotenia a sebahodnotenia konkrétne závery a urobiť potrebné
korekcie. Mechanizmus sebahodnotenia však negatívne ovplyvňuje existencia
známok, jej nátlaková sila. Na základe hodnotenia a sebahodnotenia si žiak
vytvára obraz seba samého ako úspešného, či neúspešného jedinca.
o Otvorenosť hodnotenia znamená možnosť zmeny hodnotenia po zmene
podmienok počas procesu učenia. Ide nielen o to, aby učiteľ, vychovávateľ
svojím hodnotením netriedil, resp. „neškatuľkoval“ žiakov, nehodnotil ich ako
niečo fixné (Rogers, in: Gondová 2000, s. 35 - 38), ale aby ich posudzoval ako
niečo, čo sa potencionálne mení a nie je prípustné tieto potencionality
hodnotením ohraničovať.
o Sústavnosť a variabilnosť foriem hodnotenia znamená stále používanie
najrôznejších hodnotiacich postupov tak vo vyučovacom procese, ako aj vo
výchove mimo vyučovania (Kosová 1997, s. 3 - 8).
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Metódy diagnostiky vo výchovno-vzdelávacom procese
 Diagnostické metódy
o Pozorovanie – vďaka metóde pozorovania môže učiteľ získať pomerne široký
obraz o afektívnych vlastnostiach žiakov, ich postojoch, hodnotách, motivácii
a o sociálnych vzťahoch v triede. Táto metóda umožňuje učiteľovi pozorovať
napr. s kým žiak spolupracuje počas výučby, s kým trávi čas počas prestávok,
či neustále strieda členstvo v rôznych skupinách, prípadne nezačleňuje sa do
žiadnej skupiny, ktorými žiakmi je akceptovaný, či odmietaný, okolo ktorého
žiaka sa sústreďuje pozornosť cez prestávky, ktorý žiak naopak stojí v úzadí
prestávkových aktivít a pod. (Kalhous a Obst 2002).
o Diagnostický rozhovor – je veľmi často využívaná diagnostická metóda
v školskom prostredí. Rozhovor ako výskumná metóda sa odlišuje od
obyčajného rozhovoru najmä tým, že učiteľ sa pýta žiaka, ale vyhýba sa
vlastným výrokom k položenej otázke, aby neovplyvňoval jeho názor. Je to
teda jednostranný rozhovor, ktorý učiteľ zameriava na problémy, ktoré ho
zaujímajú.
o Štruktúrovaný rozhovor je typický dopredu pripravenou osnovou a znením
otázok, ktorých sa učiteľ v priebehu rozhovoru pevne drží. Ide v podstate
o čítaný dotazník, keď učiteľ zaznamenáva odpovede žiaka. V primárnom
vzdelávaní je preto v prvom ročníku možné nahradiť práve ním metódu
dotazníka, keďže žiaci nevedia čítať a písať. V rámci etickej výchovy v ďalších
ročníkoch vidíme väčší potenciál vo využití metódy neštruktúrovaného
rozhovoru.
o Neštruktúrovaný rozhovor je podstatne voľnejší. Otázky sú síce zvyčajne
sformulované dopredu, ale ich konečnú formuláciu volí učiteľ aktuálne podľa
priebehu rozhovoru, podľa atmosféry, interakcie, ktorú sa mu podarilo so
žiakom vytvoriť. Podobne ako formulácia sa môže meniť aj poradie otázok.
Učiteľ môže položiť aj ďalšie, doplňujúce, vysvetľujúce otázky. Mal by sa
však vystríhať nápovedných otázok, ktoré môžu na reakcie žiakov pôsobiť
skresľujúco. Učiteľ sa môže vracať k neúplne, nejasne zodpovedaným
otázkam. Hlavnou výhodou neštruktúrovaného rozhovoru je možnosť
prispôsobiť sa žiakom, ich aktuálnym potrebám, zmenám, reakciám, najmä
v nižších ročníkoch primárneho vzdelávania.
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o Dotazník – jeho výhodou je najmä hromadné zadávanie a zber informácií,
veľká variabilita, relatívne jednoduchá príprava a rýchle vyhodnocovanie
získaných údajov. V dotazníku písomne kladieme otázky žiakom, pričom môže
ísť o rôzne typy otázok, zamerané na rozličné témy. Dotazník môže obsahovať
zatvorené a otvorené otázky.
o Sociometrické metódy – sociometrický dotazník, sociometrická matrica,
sociograf.
o Analýza produktov činnosti – je metóda, pri ktorej učiteľ vyvodzuje závery
z výsledkov činnosti žiaka. Pri metóde analýzy produktov činnosti žiaka
vychádzame z predpokladu, že žiak vo svojich produktoch (kresba, soška,
poviedka a pod.) viac či menej zrkadlí svoju osobnosť. Preto je súbor jeho
výtvorov (ďalej len žiacke portfólio) hodnotným materiálom na spoznávanie
osobnosti žiaka. Podľa Gavoru (2010, In: Hajnalová-Buvalová a Rohn 2013)
nejde o diagnostickú metódu v pravom slova zmysle, ale skôr o systém určený
na hodnotenie žiaka, ktorého účelom je poskytnúť celostný obraz o žiakovi.

Formy hodnotenia dieťaťa/žiaka a jeho činnosti vo výchovnovzdelávacom procese
 Sumatívne hodnotenie – názov pochádza z latinského slova summa, čo znamená
hlavný obsah, celok, stručné vyjadrenie a v odbornej literatúre medzi najčastejšie
používané synonymá patrí finálne, konečné hodnotenie. Jeho cieľom je určenie
výsledkov učenia sa žiakov, určenie úrovne ich vedomostí a zručností a postojov, t. j.
získať celkový prehľad o dosahovaných výkonoch alebo kvalitatívne roztriediť celý
posudzovaný súbor, teda diagnostikovať žiaka a informovať ho o jeho úspešnosti.
Väčšinou je spojené s klasifikáciou (Tomášková 2015).

 Formatívne hodnotenie – pochádza z latinského slova formo, čo znamená upravuj,
pretváraj. Medzi jeho najčastejšie používané synonymá patrí korektívne,
spätnoväzbové alebo pracovné hodnotenie. Podľa Pascha a kol. (1998) poskytuje
hodnotiacu informáciu, spätnú väzbu vo chvíli, keď je možné zlepšiť určitý výkon.
Tento koncept je oveľa komplexnejší, ako sa na prvý pohľad zdá. Hlavný princíp
vyzerá veľmi jednoducho – prispieť k učeniu žiaka poskytnutím informácií o jeho
výkone (Tomášková 2015).
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 Slovné hodnotenie (formatívne) – je konkrétne slovné vyjadrenie dosiahnutej
úrovne žiaka vo vzťahu k cieľu vyučovania a k možnostiam žiaka. Ide o kvalitatívne
posudzovanie žiakovho výkonu vzhľadom na seba samého a správanie vyjadrené
formou slovnej správy. Slovné hodnotenie má obsahovať nielen informácie
o dosiahnutých výsledkoch učenia, ale zahŕňa aj postoje žiakov, ich úsilie a snahu,
a tým umožňuje i obsiahnutie tzv. „skrytého učiva“. V tomto zmysle má slovné
hodnotenie vyššiu informačnú hodnotu a môže žiakov lepšie motivovať (Grolmusová
2015).
 Autentické hodnotenie – jedným z alternatívnych prístupov k hodnoteniu je
autentické hodnotenie (Pasch 1998). Ide o zisťovanie vedomostí a zručností
v bežných reálnych situáciách a špecifické je tým, že sa sústreďuje na úlohy dôležité
pre praktický život, napr. na výrobky, exponáty a výkony (Grolmusová 2014).
 Sebahodnotenie žiaka – je podmienené vopred premyslenými postupmi, formami
učebných činností, pri ktorých žiaci budú mať možnosť kontrolovať, porovnávať
a opravovať túto činnosť a výsledok činnosti. Rozvoj sebahodnotenia a hodnotiaceho
myslenia žiaka predpokladá aktívny podiel žiaka na hodnotení, sebahodnotení
a regulácii vlastnej učebnej činnosti. Zmyslom sebahodnotenia je naučiť žiakov, aby
vedeli hodnotiť vlastné učebné výkony, posúdiť vlastné sily a schopnosti.
Sebahodnotenie žiakov podľa Tomáškovej (2015) patrí k humanisticky chápanému
hodnoteniu žiakov, kde ide o:
o

individuálny prístup v hodnotení,

o

komplexnosť hodnotenia,

o

pozitívnu orientáciu hodnotenia,

o

otvorenosť hodnotenia,

o

sústavnosť a variabilnosť foriem hodnotenia.

 GAVORA, P., 2011. Akí sú moji žiaci? Bratislava: Enigma. ISBN 978-8089132-91-1
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 GROLMUSOVÁ, M., 2014. Hodnotenie žiakov na prvom stupni základnej školy
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v etickej výchove na 1. stupni ZŠ. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity
Mateja Bela. ISBN 978-80-557-0665-8.
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1. Uveďte základné kroky pedagogického diagnostikovania.
2. Vymenujte a charakterizujte niektoré z metód pedagogickej diagnostiky.
3. Ku ktorej forme hodnotenia patrí známkovanie a klasifikácia?
4. Ktorá z foriem hodnotenia vo väčšej miere podporuje pozitívne hodnotenie
aj sebahodnotenie žiaka?
5. Charakterizujte slovné hodnotenie.
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5 Pedagogická psychológia. Psychológia učenia, psychológia
vyučovania, psychológia výchovy

Špecifické ciele:
 poznať ciele, predmet a obsah pedagogickej psychológie,
 získať a využiť základné poznatky z oblasti psychológie učenia,
 získať a využiť poznatky z oblasti psychológie vyučovania,
 získať a využiť poznatky z oblasti psychológie výchovy.

Pedagogická psychológia – je relatívne samostatný psychologický odbor, ktorý
väčšinou prijíma podnety z iných psychologických i nepsychologických disciplín,
integruje, rekonštruuje ich a využíva v situáciách pedagogického typu (Kulič a Mareš
1992). Pedagogickej psychológii ide o psychologický pohľad na predpoklady, priebeh
a výsledky:
a) rozvoja jednotlivca (hlavne jeho osobnosti),
b) rozvoja skupín (žiakov, učiteľov, vychovávateľov, rodín, tímov...) v situáciách
pedagogického typu.
Psychológia učenia – súčasť pedagogickej psychológie, ktorá sa zaoberá procesmi
učenia v situáciách pedagogického typu. Skúma učenie v konkrétnej podobe, vytvára
prirodzené i experimentálne situácie, vytvára modely strednej všeobecnej úrovne.
Formuluje zákonitosti učenia s ohľadom na vek, zvláštnosti osobnosti, obsah
osvojovaného materiálu, podmienky vyučujúceho (Průcha, Walterová a Mareš 2009).
Psychológia vyučovania skúma, ako a ktoré psychologické poznatky využívať na
zlepšenie kvality vyučovacieho procesu a výsledkov učenia sa žiakov ako aj na
všestranný rozvoj žiakovej osobnosti. Vyučovanie možno charakterizovať ako proces
vzájomnej interakcie medzi učiteľom a žiakom, v dôsledku ktorého sa u žiaka vytvárajú
určité vedomosti, zručnosti a návyky (Ďurič, Bratská a kol. 1997).
Psychológia výchovy – odbor, ktorý skúma interakciu a komunikáciu medzi dospelými
a deťmi vo výchove, poznáva deti, rodičov, učiteľov a vychovávateľov, vývin ich
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osobnosti. Skúma tiež problémové správanie vychovávaných i vychovávajúcich,
navrhuje riešenia výchovných problémov. Pedagogická psychológia sa bežne chápe ako
súčasť psychológie, je úzko spätá s riešením všeobecných otázok pedagogickej
psychológie aj so psychológiou učenia a vyučovania (Ďurič, Bratská a kol. 1997).

Pedagogická psychológia
 Pedagogika – v odbornom význame veda a výskum, ktorý sa zaoberá vzdelávaním
a výchovou v najrôznejších sférach života spoločnosti (Průcha, Walterová a Mareš
2009).
 Psychológia – patrí k vedám o človeku, je hraničným odborom medzi
prírodovednými a spoločenskovednými odbormi. Pre pedagogiku sú dôležité
teoretické

odbory,

napr.

všeobecná

psychológia,

psychológia

osobnosti,

ontogenetická psychológia, sociálna psychológia a iné. Z aplikovaných disciplín
psychodiagnostika, pedagogická psychológia, poradenská psychológia a iné (Průcha,
Walterová a Mareš 2009).
 Pedagogická psychológia popisuje princípy a podmienky učenia a zároveň hľadá
cesty, ako učenie uľahčiť. Hľadá optimálne spôsoby, ako rozvíjať morálne vhodné
postoje žiaka, ako podporiť jeho osobnostný rozvoj, tvorivé myslenie, samostatnosť,
ako vonkajšiu reguláciu (odmeny a tresty), zmeniť jeho sebareguláciu, ktorá by
mohla byť cieľom a pod. Hľadá spôsoby, ako zvýšiť motiváciu žiaka k učeniu.
Systém pedagogickej psychológie sa v súčasnosti podľa Ďuriča, Bratskej a kol.
(1997) skladá z týchto oblastí:
Všeobecné otázky pedagogickej psychológie:
o predmet pedagogickej psychológie,
o vzťah pedagogickej psychológie k pedagogickým vedám,
o miesto pedagogickej psychológie v systéme psychologických vied,
o systém pedagogickej psychológie,
o výskumné metódy pedagogickej psychológie,
o determinácia vývinu a utvárania psychiky človeka,
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o vývin a výchova,
o psychológia riadeného učenia,
o psychologické problémy rozvíjania tvorivého myslenia žiakov a študentov,
o činitele a podmienky zámerného rozvíjania tvorivého myslenia žiakov,
učiteľov a postavenia vysoko tvorivého žiaka v triednom kolektíve.
 Psychológia výchovy:
o psychológia výchovy ako súčasť pedagogickej psychológie i ako samostatná
disciplína,
o osobnosť a správanie v psychológii výchovy,
o psychologické osobitosti metód výchovného pôsobenia,
 Psychológia vyučovania:
o predmet a úlohy psychológie vyučovania,
o psychologická analýza vyučovacieho a vzdelávacieho procesu,
o učebné a vzdelávacie situácie a ich typy,
o psychologická analýza príčin neprospievania žiakov a študentov,
o psychologické aspekty skúšania a hodnotenia učebných výkonov žiakov,
 Sociálna pedagogická psychológia
 Liečebná a špeciálna pedagogická psychológia

Psychológia učenia
V psychologickej literatúre sa najčastejšie stretávame s delením procesu učenia na tieto
druhy učenia (Ďurič, Gráf a Štefanovič 1991):
 Podmieňovanie – podstatou tohto učenia je vytváranie podmienených reflexov.
Podmieňovanie sa zvykne deliť na klasické (Pavlov) a inštrumentálne (Skinner). V
školskom prostredí na základe tohto učenia možno vysvetliť rôzne druhy
zautomatizovaných pohybov, napr. vstávanie pri vstupe učiteľa do triedy, prežívanie
trémy pred skúškami a pod.
 Senzo-motorické učenie – prebieha pri osvojovaní si manuálnych zručností,
návykov, motorických operácií. Zahŕňa široké spektrum činností, ako napr.
bicyklovanie, plávanie, hra na hudobnom nástroji, ručné práce, ako napr. vyšívanie,
pracovné činnosti a pod. Začína sa v ranom detstve výcvikom základných
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hygienických návykov a sebaobsluhy. Jeho podstatou je vypracovanie vizuálnej
motorickej koordinácie.
 Kognitívne učenie – tvorí skupinu viacerých druhov učenia, pri ktorých zohrávajú
dôležitú úlohu poznávacie funkcie, hlavne myslenie. Do tejto kategórie patrí
verbálne učenie, pojmové učenie a riešenie problému.
 Verbálne učenie – jeho podstatou je osvojenie si sledu odpovedí, ktoré majú
verbálny, slovný charakter. Pri verbálnom učení sa uplatňujú asociačné zákony,
konkrétne zákon čerstvosti a častosti. V školskom prostredí sa tento typ učenia
vyskytuje najčastejšie.
 Pojmové učenie – jeho podstatou je osvojovanie si spoločnej odpovede na odlišné
podnety popri svojej odlišnosti, ktoré však vykazujú nejaké spoločné črty. Pojmové
učenie má v škole veľký význam, lebo rozvíja myslenie žiakov. Pri pojmovom učení
sa stretávame s dvoma procesmi: ide o tvorenie pojmov a osvojenie si pojmov. Tieto
procesy sa vyskytujú spolu, vzájomne sa dopĺňajú, a práve ich kombinácia sa nazýva
pojmovým učením. Pri utváraní pojmov sú najdôležitejšími procesmi analýza
a syntéza, významné miesto má proces abstrakcie a generácie.
 Učenie riešením problému sa považuje za určitý druh učenia, pretože pokus riešiť
problém vedie k zmene, k modifikácii správania učiaceho sa. Riešenie problému
môže mať jediné riešenie, a vtedy hovoríme o problémoch s fixným riešením, alebo
viac riešení, ide o takzvané problémy s otvoreným koncom. Pri problémoch s fixným
koncom sa uplatňuje konvergentné myslenie. Na rozdiel od toho problémy
s otvoreným koncom nemajú jediné riešenie a vyžadujú si od riešiteľa divergentné
riešenie.

Psychológia vyučovania
Medzi konkrétne úlohy psychológie vyučovania patrí objasniť (Ďurič, Bratská a kol.
1997):
o základné pojmy (učenie, vyučovanie, učiteľ, žiak, učivo, vedomosti, zručnosti,
návyky, vyučovací proces),
o vlastnú podstatu vyučovacieho procesu z pohľadu rôznych psychologických
koncepcií vyučovacieho procesu,
o pramene, štruktúry, podmienky, faktory učenia sa žiakov vo vyučovacom
procese,
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o psychologickú podstatu naučenia sa,
o psychologické aspekty výberu a usporiadania učiva,
o proces osvojovania si vedomostí, zručností a návykov u žiakov, činitele, ktoré
ho ovplyvňujú a zákonitosti, ktoré sa pri ňom uplatňujú,
o psychologické základy didaktických zásad,
o psychologické základy vyučovacích metód,
o psychologické aspekty najvhodnejšej organizácie vyučovacieho procesu,
o psychologické požiadavky na modernizáciu vyučovacieho procesu,
o psychologické aspekty správneho preverovania vedomostí, zručností a návykov
žiakov a ich hodnotenia,
o psychologické príčiny neúspechu žiakov a postupy, ako ich odstraňovať,
o proces samostatného učenia sa žiakov,
o psychologické osobitosti vzdelávania dospelých,
o psychohygienu vyučovacieho procesu.

Psychológia výchovy
Predmet psychológie výchovy je možné charakterizovať niektorými znakmi (Grác
1993):
o vychádza zo zamerania sa na analýzu a interpretáciu výchovných javov,
o vychádza z chápania, že výchova je proces založený na vytváraní vzťahu,
o vychádza z motivácie mravného správania človeka, žijúceho v konkrétnych
podmienkach našej spoločnosti,
o vychádza z jednoty vnútorného a vonkajšieho správania,
o analýzu psychologických výchovných mechanizmov rieši z hľadiska aktívnej
regulácie a autoregulácie výchovného procesu.
Predmetom aplikovanej časti psychológie výchovy je všetko to, čo vystupuje v úlohe
ovplyvňovateľa alebo regulačného a antiregulačného činiteľa výchovného pôsobenia.
Sú to predovšetkým výchovné inštitúcie a zariadenia (rodina, škola, internát,
mládežnícke organizácie) a v spojitosti s nimi špecifickosti (Ďurič, Grác a Štefanovič
1991):
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a) osobnostného výchovného pôsobenia (rodičov, učiteľov, vychovávateľov,
mládežníckych funkcionárov),
b) výchovného pôsobenia prostredníctvom prostredia a denného poriadku,
c) výchovného pôsobenia skupiny kolektívu,
d) výchovného dosahu rôznych epizodických spoločenských situácií.
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1. Ktoré základné oblasti tvoria systém pedagogickej psychológie?
2. Vysvetlite rozdiel medzi psychológiou učenia a psychológiou vyučovania.
3. Vymenujte päť konkrétnych úloh, ktoré pomáhajú objasniť pojem psychológia
učenia.
4. Vymenujte základné znaky charakteristické pre predmet psychológia výchovy.
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6 Psychologické aspekty vývinu detí a žiakov. Humanistická
psychológia. Emocionálna inteligencia. Socializácia a sociálne vnímanie

Špecifické ciele:
 poznať základné zákony, činitele a osobitosti jednotlivých období vývinu
dieťaťa a žiaka, o ktoré sa opiera ontogenetická psychológia,
 orientovať sa v základných princípoch humanistickej psychológie,
 získať a využiť poznatky z oblasti emocionálnej inteligencie vo výchovnovzdelávacom procese,
 poznať základné pojmy a mechanizmy procesu socializácie.

Vývinová (ontogenetická) psychológia sa zaoberá charakteristikou zmien typických
pre určité obdobie života človeka. Ako uvádza Končeková (2007), ontogenetická
psychológia má úzke vzájomné vzťahy s mnohými vednými odbormi (medicínske
disciplíny, sociológia, pedagogika, hygiena...) aj s niektorými ďalšími psychologickými
disciplínami (všeobecná psychológia, pedagogická psychológia, patopsychológia,
sociálna psychológia, psychológia osobnosti, porovnávacia psychológia, poradenská
psychológia...). Jej teoretický význam spočíva v poskytovaní množstva základných
poznatkov o priebehu, príčinách a podmienkach psychického vývinu človeka,
praktický význam sa prejavuje v kontexte využitia poznatkov vývinovej psychológie
v súvislosti s optimalizáciou vývinu každého jednotlivca.
Humanistická psychológia chápe človeka ako jedinečnú bytosť, ktorej život má účel
a zámer, aktivizuje svoje vlastné potencie pri dosahovaní cieľov. Humanistická
psychológia sa snaží pochopiť tie aspekty človeka, ktoré ho robia ľudským – najmä
postoje, túžby, motivácie, emócie a ašpirácie.
Emocionálna inteligencia má veľký význam pre výchovu a vzdelávanie, pretože
výrazne zasahuje nielen do pracovnej oblasti, ale aj do medziľudských vzťahov. Je
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akousi cestou od seba k iným, cestou od vlastného vnútra k svetu iných. Je to aj
schopnosť sledovať vlastné ciele aj cudzie pocity, emócie a tieto informácie ďalej
využívať.
Socializáciu chápeme ako „celoživotný proces sociálneho učenia, prostredníctvom
ktorého si dieťa osvojuje sociálne normy, vzorce správania, postoje, hodnoty, zvyky,
zručnosti, ktoré sú pre tú kultúru, do ktorej sa narodí, typické a žiadúce“ (Oravcová
2004, s. 55).

Psychologické aspekty vývinu detí a žiakov
 Vývin je charakterizovaný v zmysle Veľkého psychologického slovníka (Hartl
a Hartlová 2010, s. 673) ako „proces zmien v danom časovom období, ktorého
výsledkom sú nové vlastnosti, vzťahy, správanie. V kladnom význame sú zmeny
spojené so zrením, skúsenosťami a učením“. Končeková (2007) vymedzuje vývin
podľa Klindovej, Rybárovej (1972; Drlíkovej a kol. 1992) ako proces odohrávajúci
sa v čase a navodzujúci zmeny.
 Zákony vývinu
Končeková (2007) uvádza štyri základné zákony:
o Zákon diferenciácie a integrácie – z hľadiska diferenciácie ide o vývin, ktorý
sa uskutočňuje od všeobecného k špecifickému. Vo vývine dochádza
k zjednocovaniu, sceľovaniu (zákon integrácie).
o Zákon vývinovej nerovnomernosti a postupnej retardácie vývinu (tempo vývinu
je nerovnomerné, striedajú sa obdobia rýchlejšieho i pomalšieho tempa,
postupné spomaľovanie).
o Zákon individuálneho priebehu vývinu – vývin jedinca je neopakovateľný,
jedinečný (základné zákonitosti determinujú vývin len rámcovo).
o Zákon cefalokaudálneho vývinu znamená, že vývin prebieha najskôr
a najrýchlejšie od hlavy k vzdialenejším častiam ľudského tela.
 Činitele vývinu podľa Končekovej (2007):
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o Vnútorné (endogénne) činitele súvisiace s organizmom – tzv. biologická
determinácia vývinu psychiky (činnosť a vlastnosti nervovej sústavy a žliaz
s vnútornou sekréciou, rast organizmu a jeho zrenie, telesný stav, biologické
potreby, pudy, dedičnosť).
o Komplex vonkajších činiteľov ovplyvňuje človeka z vonkajšieho prostredia –
prírodné prostredie, materiálne a kultúrne podmienky, spoločenstvo ľudí
(sociálna determinácia). Podmienky prostredia sú rozdelené do šiestich
hlavných oblastí: fyzikálne prostredie, rodina, škola, mimoškolská a záujmová
činnosť, ekonomické a sociálne vzťahy v spoločnosti, kultúrna nadstavba.
 Periodizácia vývinu
o obdobie predškolského veku: 3 – 6 rokov,
o obdobie mladšieho školského veku: 6 – 10 rokov,
o obdobie staršieho školského veku: 10 – 15 rokov,
o obdobie adolescencie: 15 – 20 rokov.
 Telesný (fyzický) vývin: charakterizujú tvarové zmeny ľudskej postavy,
proporcionalita hlavných častí ľudského tela, zrenie jednotlivých telesných
(vnútorných i vonkajších) orgánov a centrálnej nervovej sústavy v ich vzájomnej
súčinnosti, nadobúdanie plnej funkčnosti telesných orgánov a telesnej zdatnosti
(Cinová et al. 2012).
 Motorický (pohybový) vývin: postupná prestavba telesného a motorického aparátu,
koordinácia pohybovej činnosti riadenej centrálnou nervovou sústavou, akcelerácia
hrubej motoriky (hybnosť celého tela), jemnej motoriky (hybnosť ruky, vzťah oka
a ruky), grafomotoriky (pohyb ruky pri písaní a kreslení), vizuomotoriky (koordinácia
pohybu ruky a očí ako predpoklad pre úspešné písanie), psychomotoriky ako formy
pohybovej aktivity zameranej na prežívanie pohybu a vedie k poznávaniu vlastného
tela a okolitého sveta (Kolektív autorov 2020).
 Psychický vývin je výsledkom dialektickej súčinnosti vnútorných procesov
a vonkajších vplyvov. Psychický vývin determinuje najmä rozvoj poznávacích
procesov a citlivosť jednotlivých analyzátorov, zmeny v osobnosti a v sociálnych
vzťahoch.
 Poznávacie procesy:
o Pociťovanie a vnímanie – najjednoduchší poznávací proces, na základe ktorého
získavame informácie. Výsledkom pociťovania je pocit. Pocit je výsledný efekt
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činnosti jednotlivého analyzátora. Pociťovanie ako prejav citlivosti je prvotnou
formou psychického spojenia organizmu s prostredím a orientácie organizmu
v okolitom svete. Fyziologický základ pocitov teda tvorí činnosť analyzátorov
(zrakové, sluchové, vnímanie priestoru a času). Súčinnosť analyzátorov pri
prijímaní podnetov nazývame vnímaním a výsledok tohto procesu vnemom.
Vnímanie teda predstavuje vyššiu formu psychického spojenia organizmu
s prostredím (Kubáni 2010).
o Pozornosť – stav bdelosti, v ktorom sa vedomie zameria a sústredí na niektoré
objekty odrazu, kým iné sa prehliadajú. Pozornosť je prejavom vysokej
organizovanosti psychiky pri spracovaní informácií o vonkajšom svete a pri
kontrole vlastného myslenia a konania. Chalupa (1981, in: Kubáni 2010)
hovorí, že pozornosť je proces a súčasne tiež psychický stav, zahŕňa aj
schopnosti a zručnosti, má vzťah k organizácii celej osobnosti. Pri pozornosti
ide o zložito organizovanú systémovú funkciu.
o Pamäť – trvalejšie neuropsychické predpoklady a vlastnosti osobnosti
zapamätať si, uchovať a vybavovať psychické zážitky, operácie a motorické
úkony (Kubáni 2010).
o Myslenie – stavia na výsledkoch fungovania nižších kognitívnych funkcií,
akými sú vnímanie a predstavovanie. Vnímaním sa v našom vedomí odráža
časovo i priestorovo bezprostredná skutočnosť uchovaná a reprodukovateľná
vo forme predstavy. V tom zmysle základnou charakteristikou vnemu aj
predstavy je ich názornosť. Myslenie síce stavia na vnemoch a predstavách, ale
týka sa vzťahov a závislostí medzi nimi, ktoré nie sú vnímateľné, teda ani
predstaviteľné a ktoré sprostredkujú podstatne dokonalejšie – širšie, hlbšie,
presnejšie poznávanie a chápanie sveta, ako je možné len jeho vnímaním
(Kubáni 2010). Myslenie sa zameriava na odhaľovanie a uvedomovanie si
vzťahov a závislostí (aj vnútorných a podstatných) medzi javmi, a takto
umožňuje (najmä pri tvorbe a riešení problémov) poznávať podstatné
a všeobecné a odhaľovať aj nové, často veľmi komplexné vlastnosti
skutočnosti (vývin základných myšlienkových, rozumových operácií - analýza,
syntéza, porovnávanie, zovšeobecňovanie, abstrakcia) a foriem myslenia
(pojem, súd, úsudok). Podľa miery abstraktnosti materiálu, resp. povahy
činnosti, v akej sa myslenie uplatňuje, rozoznávame (Kubáni 2010):
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1.

Konkrétne (názorné) myslenie, pri ktorom ide vlastne o chápanie vzťahov
medzi predmetmi, ktoré sú dané vo vnemovom poli mysliaceho. Toto
myslenie narába prevažne s názorným materiálom, predstavami,
konkrétnymi pojmami a uplatňuje sa najmä pri praktickej činnosti človeka.
Opiera sa o jedinečné fakty zo skúseností. Vyskytuje sa najmä u detí.

2.

Abstraktné (pojmové) myslenie, na rozdiel od konkrétneho myslenia, ktoré
sa v istej jednoduchej podobe vyskytuje aj u zvierat, je vlastné iba človeku.
Uskutočňuje sa na úrovni pojmov, ktoré sa reprezentujú obyčajne vo
verbálnej podobe a sú produktom vyšších foriem zovšeobecňovania
a abstrakcie. Odrážajú podstatné vlastnosti predmetov a javov. Ide vlastne
o chápanie vzťahov medzi predmetmi a javmi, ktoré nie sú bezprostredne
dané.

Podľa smeru, akým sa myslenie uberá, rozoznávame:
a) Konvergentné myslenie, ktoré sa uplatňuje v úlohách, ktoré majú iba jedno
správne riešenie. Pri tomto myslení sa myšlienková práca uberá k jedinému
cieľu - nájsť riešenie.
b) Divergentné myslenie sa uplatňuje pri úlohách, ktoré môžu mať viacero riešení,
resp. viac možných postupov pri riešení. Mysliaci hľadá všetky možné riešenia
alebo postupy a vyberá z nich najvhodnejšie.

V literatúre (Kubáni 2010) sa spomína aj synkretické myslenie, ktoré je formou detského
alebo primitívneho myslenia, v ktorom mysliaci predpokladá, že predmety alebo javy,
ktoré sa v myslení spájajú, patria spolu aj v skutočnosti, a magické myslenie, ktoré sa
tak isto vyskytuje u detí a je zafixované v mýtoch a rozprávkach. Je charakteristické
tým, že je značne ovplyvnené citmi a afektami, pripisuje neživej prírode život
(animizmus), nerešpektuje rozdiel medzi myslením a bytím, medzi realitou
a ireálnosťou a neuvedomuje sa pri ňom rozdiel medzi predstavami a skutočným
svetom.
o Predstavy, fantázia – vnímanie sveta a diania okolo seba na základe
predchádzajúcej skúsenosti alebo v kombinácii konkrétnych pamäťových
predstáv, vlastných túžob a želaní. Vznikajú na základe vnemov a vnemom sa
aj podobajú svojou názornosťou. Zároveň sa však od nich aj líšia. Predstavy sa
vzťahujú k realite, ale fantazijné výtvory sú imaginárne.
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o Reč – prostriedok dorozumievania, medziľudskej komunikácie, ktorým si
jednotlivci osvojujú skúsenosti a poznatky ľudského rodu. Reč je použitie
prostriedkov jazyka. Jazyk, reč a myslenie spolu súvisia, tvoria jednotu.
o City (tzv. vyššie emócie) – jedna zo základných foriem prežívania vzťahu
k osobám, predmetom a javom skutočnosti ako nevyhnutná podmienka
utvárania osobnosti), emócie (tzv. nižšie city) ako prvotné prejavy citového
života človeka majú situačný charakter.
o Osobnosť – živá štruktúra, ktorú tvoria dve neoddeliteľné stránky - indivíduum
a spoločenský vzťah, pričom rozhodujúca úloha sa pripisuje vlastnej aktivite
človeka, sociálnemu prostrediu, no najmä výchove človeka a jeho
sebavýchove. Osobnosť je integrovaný súbor vnútorných čŕt a zvláštností
človeka, cez ktorý sa lámu všetky vonkajšie vplyvy (Boroš 1999, in: Cinová et
al. 2012).
o Sociálny vývin, sociálne vzťahy – chápanie, utváranie a rozlišovanie sociálnych
rol, včleňovanie sa do rozličných sociálnych a spoločenských skupín,
získavanie sociálnych zručností (Zelina a Zelinová 2008).
o Činnosť, aktivita – významný prostriedok realizácie človeka, získavania
poznatkov, skúseností, zručností, nadväzovania kontaktov, sebarealizácie
(Končeková 2007).

Humanistická psychológia
 Humanizácia je proces zakladajúci sa na úcte a harmonickom rozvíjaní ľudských
schopností, osobnostných vlastností, ktoré smerujú k lepším vzájomným vzťahom
medzi ľuďmi. Prispieva k harmonizácii rozvoja jedinca.

 Humanistická psychológia – jej centrom sa stáva ľudské vedomie s dôrazom na
prežívanie človeka. Zameriava sa na analýzu vyšších duchovných problémov, hodnôt
a perspektív, potrebu rozvinúť potenciál človeka, jeho schopností, osobnostný rast,
sebarealizáciu na základe pochopenia všetkých aspektov ľudských bytostí, ktoré ich
robia ľudskými. Najvyššou hodnotou pre humanistických psychológov je dôstojnosť
človeka (Kubáni 1993, In: Bugalova, Vaňová (eds.) 2016).

 Základné pojmy humanistickej psychológie (Kariková 2000, in: Gáborová 2016):
o

Akceptácia – pozitívne prijatie druhého človeka
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o

Empatia – vcítenie sa do druhého človeka, videnie sveta jeho očami

o

Experienciálny – zážitkový (z angl. experience – zážitok, prežívanie,
skúsenosť)

o

Kongruencia – zhoda medzi vnútorným prežívaním a vonkajšími prejavmi
človeka

o

Osoba – osobnosť – človek – v tradičnej psychológii majú tieto pojmy
rozdielne významy (podľa C. R. Rogersa takmer splývajú v angl. slove
„person“)

o

Self – znamená doslova „seba“ (má vyjadrovať celkové prežívanie seba, svojho
„JA“)

o

Selfkoncept – obraz seba a predstava o sebe (čo si človek o sebe myslí, ako sa
vníma)

o

Vyučovanie zamerané na žiaka (praktické využitie princípov zameranosti na
človeka v pedagogike a vzdelávaní)

o

Facilitátor – z angl. facilitor znamená sprevádzajúci, uľahčujúci.

 Humanistická pedagogika, humanizácia výchovy a vzdelávania – nadväzuje na
myšlienky humanizmu, smeruje k prirodzenej a menej násilnej výchove, autenticite
a sebarealizácii človeka, ...zo strany učiteľa je pedagogický vzťah menej direktívny
a predpokladá vzájomné pochopenie a rešpektovanie. Humanizácia vzdelávania
a výchovy je aktívny tvorivý proces kultivácie vzdelávacej cesty človeka (Průcha,
Walterová a Mareš 2003).

 Humanizmus v edukácii chápeme ako učenie sa človeka byť človekom.
Humanistická edukácia používa postupy a techniky, ktoré podporujú myslenie,
cítenie a prežívanie žiakov (Zelina 2011).

 Znaky humanistickej výchovy: emocionalizácia vyučovania, prenášanie učiteľovho
entuziazmu na žiakov, rešpektovanie jedinečnosti žiaka, podpora sebadôvery
a sebauvedomenia

žiaka,

tolerancia

odlišných

názorov,

uprednostňovanie

pozitívneho hodnotenia, morálna socializácia v duchu všeľudských hodnôt, rozvoj
prosociálneho správania, utváranie priaznivej socioemočnej klímy (Švec 1993, in:
Gáborová 2016).

 12 stratégií humanistickej edukácie (Zelina 2011):
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opatera, posilňovanie ega, reflexia citov, pociťovania a prežívania, reflexia
skúseností, interpersonálna analýza, analýza vzorov, posilnenie, sebaodhalenie,
hodnotové orientácie, prehodnotenie skúseností, uvedomenie si seba, svojho tela,
interpretácia.

Emocionálna inteligencia
 Emocionálna inteligencia (EQ) – termín sa podľa Shapira (1998) objavil v roku
1990 (použili ho psychológovia Peter Salovey z Hardwardskej univerzity a John
Mayer z New Hampshirskej univerzity) a v roku 1995 ho všeobecne známym urobil
Daniel Goleman (Antoničová a Pochanič, in: Kubáni (ed.) 2006).
 IQ a EQ:
o inteligenčný kvocient - IQ je číslo vyjadrujúce inteligenciu človeka v pomere
k ostatnej populácii, kvantitatívna miera inteligencie, „všeobecný inteligenčný
faktor“, ktorý sa považuje za veľmi stabilný po šiestom roku života dieťaťa,
o emocionálnu inteligenciu - EQ nemožno považovať za merateľnú veličinu
(nemôžeme exaktne merať väčšinu osobnostných a sociálnych čŕt, ako napr.
láskavosť, sebavedomie, sebadôvera, úcta k sebe a iným, svedomitosť,
pochopenia a pod.)
 Vymedzenie EQ podľa Golemana:
o schopnosť vyznať sa sám v sebe a v ostatných, vnútorná motivácia a zvládanie
vlastných emócií i emócií iných (Martinčeková 2012),
o úspešné zvládnutie medziľudských vzťahov a zároveň úspešné sebaovládanie
(Goleman 1997, in: Kubáni (ed.) 2006).
 EQ zahŕňa emocionálne vlastnosti, schopnosti: vcítenie (empatia), vyjadrovanie
a chápanie pocitov, ovládanie nálady, nezávislosť, prispôsobivosť, obľúbenosť,
schopnosť riešenia medziľudských problémov, vytrvalosť, priateľskosť, láskavosť,
úcta (Gajdošová a Herényiová 2006).

 Štruktúra EQ podľa Golemana (1997, in: Kubáni (ed.) 2006):
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1. Sebauvedomenie – schopnosť orientovať sa vo vlastných dušených stavoch
a pocitoch, porozumenie vlastným citom, uvedomenie si silných a slabých
stránok, potrieb a motívov ku konaniu, vlastnej ceny.
2. Sebaovládanie – schopnosť zvládať okamžité impulzy a emócie, spoľahlivosť,
svedomitosť, prispôsobivosť, schopnosť inovácie.
3. Motivácia k vyšším cieľom – snaha dosiahnuť vyššie ciele, ktoré podporí
ctižiadosť, lojalita, iniciatíva, optimizmus.
4. Empatia – schopnosť vcítiť sa do pocitov iných, uvedomenie si citov, potrieb
a záujmov iných ľudí, projekcia nášho vedomia do vedomia iných, ktorej
súčasťou je pochopenie, stimulácia osobného rastu iných (povzbudenie,
podpora), orientácia na ľudí, snaha o rozvíjanie a využitie diverzity
(rozdielnosti medzi ľuďmi), cit pre „politiku“ organizácie (sledovanie
odlišnosti).
5. Sociálna kompetencia - obratnosť v spoločenskom styku – flexibilita,
schopnosť dosiahnuť žiaduce reakcie zo strany ostatných, schopnosť
ovplyvňovať (voľba správnej taktiky), schopnosť komunikovať (vysielanie
správnych signálov), vodcovstvo (postaviť sa do čela, viesť skupinu), ochota
k zmenám (organizovať potrebné a prospešné zmeny), schopnosť vytvárať
väzby (vytvárať pozitívne vzťahy v skupine), schopnosť spolupracovať
(smerovať k spoločnému cieľu), schopnosť tímovej práce (prehlbovať
skupinovú prácu).

Socializácia a sociálne vnímanie
 Socializácia – postupné začleňovanie sa jednotlivca do spoločnosti prostredníctvom
napodobňovania a identifikácie, najprv v základnej rodine (nukleárnej), ďalej
v malých

spoločenských

skupinách

až

po

zapojenie

sa

do

najširších,

celospoločenských vzťahov. Socializácia je výsledkom sociálneho učenia (Mareš
2013). Predstavuje proces spoločenskej adaptácie a aktivity, prostredníctvom ktorej
si človek osvojí pravidlá spolunažívania i očakávané spôsoby správania, spoločenské
roly i kultúru spoločnosti (Hroncová a Emmerová 2004).
 Primárna socializácia – (detstvo, pasívna – učenie sa budúcim rolám), hlavné
socializačné činitele: rodina, skupina rovesníkov, školské zariadenia, masmédiá, ...
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 Sekundárna socializácia – (dospelosť, staroba, aktívny prístup jednotlivca):
dotváranie osobnosti, vyrovnávanie sa s novými životnými situáciami, hlavné
socializačné činitele: nová založená rodina, pracovné, susedské a priateľské skupiny,
rôzne organizácie, masmédiá, ... (Oravcová 2004).
 Resocializácia – osvojovanie si nových sociálnych rol, hodnôt, poznatkov, prípadné
odučenie sa od starých, nevyhovujúcich...
 Špecifické druhy socializácie:
o anticipačná – vedomé zameranie sa na členstvo v sociálnej skupine (subjekt
anticipuje jej normy a osvojuje si ich), napr. rovesnícka, pracovná skupina...
o retroaktívna – spätné pôsobenie socializovanej skupiny na socializujúcich,
napr. generácia detí učí rodičov zaobchádzať s modernými technológiami.
 Fázy socializácie: individualizácia (JA + pohyb, reč, kontakt), napodobňovanie,
identifikácia
 Výsledok socializácie – osobnosť jednotlivca ako výsledok jeho sociálneho učenia,
sociálnych skúseností. Nadobudnutie špecificky ľudských spôsobov cítenia,
myslenia a reagovania – osvojenie si vlastností, návykov a foriem správania, ktoré
umožnia človeku existenciu v danej spoločnosti (Oravcová 2004).
 Poruchy

socializácie

–

sociálna

maladaptácia,

sociálne

neprispôsobenie.

Maladaptovaný jedinec sa správa odlišne, rieši sociálne situácie nezvyčajným,
normám odporujúcim prípadne až poruchovým patologickým spôsobom, nie je
schopný rešpektovať platné normy správania na úrovni, ktorá zodpovedá jeho veku
respektíve jeho rozumovým schopnostiam. Základnými príznakmi maladaptácie detí,
dospievajúcich aj dospelých sú: agresívne správanie, neposlušnosť, krádeže,
kriminalita, užívanie omamných látok, výrazne prejavy negativizmu... (Oravcová
2004). Sociálna neprispôsobivosť jedinca sa podľa Verbovskej (2006) môže navonok
prejavovať v podobe asociálneho správania (jednotlivec sa izoluje od kolektívu,
prejavuje sa samotársky) a antisociálneho správania (zámerné protispoločenské
konanie, vedomé ubližovanie ľuďom).
 Sociálna determinácia – spoločnosť jedincovi ponúka vzorce správania sa
a spoločensky významné hodnoty (Říčan 2008).
 Sociálne učenie – uskutočňuje sa v sociálnych podmienkach. Podobne ako pohybové
schopnosti a zručnosti, aj sociálne schopnosti a zručnosti sa dajú naučiť. Jedinec
preberá do značnej miery štandardy skupín, s ktorými sa identifikuje, ale objavuje sa
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u neho aj určitá miera rezistencie voči vyhasínaniu minulých skúseností (Čáp
a Mareš 2007).
 Sociálna interakcia – je podstatou sociálneho učenia, predstavuje základné
východisko na osvojovanie sociálnej skúsenosti. Je to neustály sociálny kontakt
jednotlivcov, aktívne osvojovanie si tých foriem správania, ktoré iní ľudia podnecujú
a posilňujú (Oravcová 2004).

 Sociálne vnímanie je zvláštnym druhom vnímania a viaže sa na vnímanie druhých
ľudí. Je súčasťou sociálneho poznávania ako základný proces, ktorým človek získava
informácie o jednotlivcoch a skupinách.
 Sociálna percepcia – sociálne podmienené poznávanie ľudí, sociálnych skupín,
prípadne spoločenských výtvorov. Neobmedzuje sa, ako by naznačoval názov, len na
samotné vnímanie, ale zahŕňa tiež ďalšie poznávacie procesy – uplatňuje sa pri nej
selektívnosť, stereotypizácia, pripisovanie príčin, empatia, identifikácia, interpretácia
a reflexia (Oravcová 2004).
 Základné typy realizácie sociálneho vnímania – poznávania:
o intuitívne poznávanie založené na tzv. vcítení sa do situácie a stavu druhého
človeka,
o vyvodzovanie psychických charakteristík na základe telesných znakov človeka,
o hodnotenie ľudí na základe prejavov ich správania, a to buď v laboratórnych
podmienkach, alebo v prirodzených podmienkach.
 Chyby vnímania, sociálnej percepcie (Oravcová 2004):
Chyby zapríčinené osobnými charakteristikami posudzovateľa:
o Potreby a city – pravdivé a dostatočné sa zdajú tie informácie a charakteristiky,
ktoré uľahčujú uspokojenie vlastných potrieb.
o Očakávania – človek vidí predovšetkým to, čo očakáva, že uvidí, súdi, že je to
tak, pretože predpokladal, že to tak bude.
o Priania – človek súdi, že je to také, pretože chcel, aby to tak bolo.
o Obavy – človek súdi, že to tak bude, pretože sa obával, že to tak dopadne, že sa
to tak stane.
o Návyk – človeku sa zdajú pravdivé tie skutočnosti, ktorým privykol a ktoré
pozná.
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o Lenivosť – človek má tendenciu sa uspokojiť s prvou myšlienkou, rýchle uznať
správnosť názorov, ktoré mu ušetria námahu. Lenivosť je spravidla príčinou,
prečo človek pozoruje povrchne a robí predčasné závery.
o Konzervativizmus – už raz prijatý úsudok má človek tendenciu obhajovať.
Uznaním chybného úsudku „poškodzuje“ človek svoje sebavedomie a vytvára
precedens ďalších „nedostatkov“ svojej osobnosti.
o Dogmatizmus – uzavretý názorový systém. Je zameraný na obranu proti
všetkému, čo narušuje vžitý systém, v ktorom človek existuje.
o Konformita – prijímanie názorov pod sociálnym tlakom okolia.
o Vyhovenie tlaku okolia – súhlas len navonok, vlastný názor odlišný od
skupinového.
Chyby pozorovateľa vychádzajúce zo všeobecných tendencií posudzovania:
o Projekcia – posudzovateľ vidí u druhých ľudí svoje vlastnosti v podstatne
výraznejšej forme, ako po stránke kvality, tak kvantity. Vysvetľuje si motívy
konania druhých ľudí i ich postoje rovnakými vzorcami, ktorými je podľa jeho
názoru vedené jeho vlastné konanie.
o Kontrast – posudzovateľ má tendenciu hodnotiť ostatných opačným spôsobom,
než vníma sám seba. Napr. uponáhľaný človek považuje iného, ktorý číta za
leňocha.
o Neoprávnená

generalizácia

–

posudzovateľ

na

základe

náhodných,

mimoriadnych poznatkov alebo na základe nedostatočného počtu pozorovaní
a bez overenia príčin a dôvodov určitého správania vynáša jednoznačné
zovšeobecňujúce závery alebo ich aplikuje na situácie, na ktoré neplatia.
o Predsudky – predsudky znamenajú stereotypy a zvyklosti myslenia, prežívania
a konania, ktoré môžu znamenať vopred sformulovaný záver, stanovisko či
rozhodnutie, ktoré však nemá objektívne opodstatnenie. Patrí sem aj tzv.
„profesionálna slepota“, vyjadrujúca skutočnosť, že si človek dlhodobým
výkonom určitej činnosti vypestuje pomerne pevné jednostranné postoje
a zamerania.
o Haló-efekt (efekt primarity) – posudzovateľ sa dáva ovplyvniť celkovým
dojmom vychádzajúcim z pôsobenia celku alebo jeho dominujúcich rysov
alebo i niektorou z jeho výrazných častí, podľa ktorých vynáša hodnotiaci súd.
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o Citový vzťah – čím bližšie psychicky sa posudzovateľ cíti voči druhým, tým
pozitívnejšie ich hodnotí, a naopak.
o Stereotypy – ide o súbor zafixovaných rigidných názorov na ľudí, pod ich
vplyvom posudzovateľ minimalizuje iné informácie.
o Figúra v pozadí – prostredie, ktoré je pozadím ľudí, ovplyvňuje ich hodnotu
v očiach posudzovateľa.
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1. Uveďte poznávacie procesy, ktoré determinujú psychický vývin dieťaťa/žiaka.
2. Ktoré činitele ovplyvňujú vývin človeka?
3. Vymenujte základné pojmy humanistickej psychológie.
4. Charakterizujte hlavné znaky humanistickej výchovy.
5. Definujte emocionálnu inteligenciu.
6. Vyberte emocionálne vlastnosti a schopnosti človeka, ktoré zahŕňa emocionálna
inteligencia.
7. Čo je podstatou sociálneho učenia?
8. Vymenujte základné typy realizácie sociálneho vnímania, ktoré poznáte.
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7 Psychologické aspekty vytvárania sociálnych vzťahov v škole.
Výchovný štýl. Dynamika skupiny. Sociálna klíma v skupine.
Empatia

Špecifické ciele:
 charakterizovať psychologické aspekty vytvárania sociálnych vzťahov v škole,
 orientovať sa v problematike výchovných štýlov,
 vysvetliť dynamiku skupiny,
 vysvetliť význam sociálnej klímy v triede,
 charakterizovať empatiu.
Vytváranie sociálnych vzťahov v škole. Výchovno-vzdelávací proces prebieha
prostredníctvom sociálnych interakcií medzi učiteľom a žiakom, učiteľom a žiakmi,
i medzi žiakmi navzájom. Aby mohol učiteľ tieto sociálne interakcie vhodným
spôsobom regulovať a riadiť, musí ich poznať a rozumieť im.
Výchovný štýl. Predstavuje určitú ucelenú koncepciu výchovy dieťaťa v rodine
i v školskom prostredí, kde významnú úlohu zohrávajú nielen všeobecné zásady
vzdelávania a výchovy, ale aj samotná osobnosť rodiča i učiteľa, ich vedomosti,
vlastnosti, skúsenosti, vzájomná interakcia zúčastnených subjektov, vonkajšie
i vnútorné vplyvy.

Dynamika skupiny. Predstavuje zákonitosti vývoja a fungovania skupín (najmä
malých), teda interakciu medzi ich členmi. Skupinová dynamika sa zaoberá motívmi
a vlastnosťami týchto zákonitostí (napr. mierou konformizmu, spôsobmi komunikácie
a podobne). Pojem sa vyskytuje najmä v sociálnej psychológii. Poznanie zákonitostí
skupinovej dynamiky je dôležitým faktorom pri práci učiteľa so školskou triedou.
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Sociálna klíma v skupine. Sociálna klíma ovplyvňuje osobnostné charakteristiky
žiakov, rozvoj rozumových schopností, ich citový a vôľový vývin, je dôležitým zdrojom
pocitu ich spokojnosti či nespokojnosti. Vytváranie priaznivej sociálnej klímy je
súčasťou obsahu výučby, ktorú má učiteľ uplatňovať na každej vyučovacej hodine.
Príjemná klíma prináša žiakom pri úspešnej činnosti hlbokú spokojnosť, lepšiu náladu,
pri ktorej sa pracuje rýchlejšie, produktívnejšie (Blaško 2013, in: Koštrnová 2014).
Empatia je schopnosť porozumieť emóciám druhých ľudí a zdieľať ich s nimi. Je to
dôležitá spoločenská schopnosť, ktorá nám umožňuje chápať, ako sa ostatní cítia a ako
máme reagovať na rôzne situácie vhodným spôsobom.

Psychologické aspekty vytvárania sociálnych vzťahov v škole
 Súčasťou bezprostredného sociálneho styku je sociálna interakcia. Týmto pojmom
Mareš a Křivohlavý (1989, in: Potašová 2011) označujú vzájomné sociálnopsychologické pôsobenie ľudí, ktoré prebieha na rôznych úrovniach spoločenskej
činnosti a na rôznych úrovniach sociálnych vzťahov. Uskutočňuje sa pomocou
sociálnej komunikácie.
 Druhy sociálnej interakcie, najčastejšie uvádzané v publikáciách Gáborová
a Gáborová (2006), Tokárová (2003), Mareš a Křivohlavý (1989), Fontana (2003),
podľa Potašovej (2011):
o Koexistencia – v tejto interakcii jedinci pôsobia ,,vedľa seba“, spája ich
vzájomná registrácia. Vedia o sebe a navzájom tolerujú svoju prítomnosť.
Spája ich rovnaký cieľ, no naďalej pôsobia samostatne, nezávislé na sebe, ale
s určitým ohľadom na toho druhého.
o Koordinácia – spôsob, pri ktorom jedinci konajú samostatne, uplatňujú
vlastné postupy, no navzájom ich zlaďujú.
o Kooperácia – najvyššia forma medziľudskej činnosti, ktorá je založená na
vzájomnej spolupráci a spoločnom cieli. Účastníci si navzájom pomáhajú,
dopĺňajú sa, vnímajú sa ako jeden tím.
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o Prosociálna interakcia – založená na vysokej miere altruizmu s cieľom
nezištného konania v prospech inej osoby, bez očakávania odmeny či
pochvaly.
o Súperenie – predbiehanie sa vo výkone s cieľom dosiahnuť čo najlepší výkon.

Výchovný štýl
 Výchovný štýl - spôsob výchovy je súhrnným pomenovaním zložitého systému
výchovných procesov, v ktorom dôležitú úlohu zohrávajú (Čáp a Mareš 2001, in:
Potašová 2011):
o emocionálne vzťahy medzi dospelými a dieťaťom/žiakom,
o spôsob ich komunikácie po obsahovej i formálnej stránke,
o veľkosť výchovných požiadaviek zo strany dospelého,
o spôsob kladenia a kontroly požiadaviek,
o voľby výchovných prostriedkov,
o spôsob, akým dospelý na dieťa/žiaka reaguje,
o miera vzájomného rešpektovania sa a prejavovanej úcty.

Dynamika skupiny
 Sociálna skupina – každé zoskupenie ľudí, ktoré v ich vedomí utvára pocit
spolupatričnosti, ktoré uspokojuje predovšetkým psychosociálne potreby svojich
členov (potreba byť s ľuďmi, cítiť sa akceptovaný, získať uznanie, prestíž).
 Základné znaky sociálnej skupiny – interakcia, existencia spoločných cieľov,
vedomie súdržnosti a spolupatričnosti, istá organizovanosť, spoločné hodnoty,
skupinová disciplína, častosť kontaktov (Verbovská 2006).
 Skupinová dynamika – pojem zaviedol do sociálnej psychológie Kurt Lewin, ktorý
už v roku 1945 zakladá Research Center for Group Dynamics (Výskumné centrum
pre skupinovú dynamiku). Skupinovú dynamiku chápal ako teoretickú analýzu
a experimentálne štúdium problémov zmien skupinového života. Podľa Oravcovej
(2004) ju utvára rad skupinových elementov: ciele a normy skupiny, vodcovstvo
a štruktúra skupiny, jej identita, interakčné a komunikačné procesy v skupine,
kohézia a tenzia, projekcia minulých skúseností a vzťahov do aktuálnych sociálnych
interakcií, skupinová atmosféra a jej prežívanie členmi skupiny, pozície a role
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v skupine, tvorba podskupín a vývin skupiny v čase alebo fázy skupinového vývinu.
Jednotlivé

prvky

skupinovej

dynamiky

sú

navzájom

všetky

úzko

späté

a spolupôsobia v neustálej interakcii.
 Skupinová dynamika v školskej triede začína fungovať prakticky od prvého
momentu, keď žiaci, ktorí boli do nej zaradení, zasadnú prvýkrát do lavíc. Za
predpokladu, že učiteľ nielen teoreticky pozná jej základné prvky a zákonitosti, ale
ich popri svojom základnom poslaní učiť a naučiť aj dokáže prakticky rozpoznať
a primerane identifikovať, otvárajú sa mu nové obzory jeho pedagogickopsychologického pôsobenia.
 Štruktúra skupiny podľa Oravcovej (2004) je daná vzťahmi medzi členmi skupiny,
má dve hranice: vonkajšiu a vnútornú. Vonkajšia oddeľuje skupinu od ostatných
jedincov, do istej miery aj od okolitých vplyvov. Čím je skupina súdržnejšia, tým
silnejšou sa stáva jej vonkajšia hranica. Vnútornú hranicu skupiny tvorí formálne
a neformálne zloženie skupiny samotnej.
 Formálna štruktúra skupiny: jedinci plnia určité úlohy, zaujímajú pozície
v hierarchii skupiny a snažia sa napĺňať to, čo od nich skupina očakáva.
 Neformálna štruktúra skupiny je daná individuálnymi preferenciami jej členov,
napr. dimenziami sympatie, antipatie a indiferencie. Podlieha postupne zmenám
v súvislosti s dianím v skupine. Často sa nestotožňuje s formálnou štruktúrou
skupiny (tento nesúlad môže byť zdrojom vnútorných skupinových konfliktov).
 Normy školskej triedy. Pravidlá života v triede ako sociálnej skupiny obsahujú
informácie o tom, aké správanie je prijateľné a aké nie. Sú dôležitým predpokladom
na hladký priebeh výučby, mali by byť vyvesené v triede (zavádzanie pravidiel spolu
so žiakmi, počet 3 - 7, účelnosť, zrozumiteľnosť, porozumenie žiakmi, dodržiavanie
a kontrola. Pravidlá, normy môžu byť orientované viac na medziľudské vzťahy
(aktívne počúvaj, hovor pravdu, nikomu neubližuj...) alebo na organizáciu práce
v triede.
 Pozície a roly v skupine
o Pozícia je miesto, ktoré žiak v triede zaujíma, a to podľa vplyvu (do akej miery
sa žiak podieľa na plnení cieľov triedy) a obľúbenosti (ako dokáže napĺňať
emocionálne potreby spolužiakov).
o Rola vyjadruje to, čo žiak pre školskú triedu prináša, akú úlohu v nej plní, čo sa
od neho očakáva.
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o Status označuje miesto, ktoré žiak má v triede na základe svojich vlastností.
Vyjadruje trvalejšiu pozíciu v jej hierarchii. Podľa Verbovskej (2006) ide napr.
o status

hviezdy,

status

prijatých

a

uprednostňovaných,

neprijatých,

odmietnutých, izolovaných.

Sociálna klíma v skupine
 Klíma skupiny, triedy – podľa Průchu, Walterovej a Mareša (1998, in: Koštrnová
2014) je klíma sociálno-psychologická premenná, ktorá predstavuje dlhodobejšie
sociálno-emocionálne naladenie, zovšeobecnené postoje a vzťahy, emocionálne
reakcie žiakov v danej triede na udalosti v triede, vrátane pedagogického pôsobenia
učiteľov. Klímu triedy je možné zisťovať pomocou špeciálnych metód. Gavora
(2007, in: Koštrnová 2014) uvádza, že klíma školskej triedy je sociálnopsychologický termín, ktorý vyjadruje, do akej miery je žiak v triede spokojný, či si
žiaci v triede vzájomne rozumejú, aký stupeň súťaživosti a konkurencie je medzi
nimi a aká je súdržnosť triedy.
 Sociálna klíma triedy – obsahovo termín zahŕňa ustálené postupy, vnímanie,
prežívanie, hodnotenie a reagovanie aktérov na to, čo sa v triede práve deje, čo sa
stalo alebo čo sa má stať – ako klímu subjektívne vidia a interpretujú aktéri. Časovo
termín sociálna klíma triedy označuje dlhodobé javy príznačné pre danú triedu,
učiteľa (Verbovská 2006).
 Dimenzie klímy (Lašek a Mareš 1991, in: Verbovská 2006):
o dimenzia vzájomných vzťahov (spokojnosť, podpora, sympatie, rozpory...),
o dimenzia rozvoja jedinca (možnosť dosahovania osobných cieľov, uplatnenia
vlastného tempa, nezávislosť, súťaživosť...),
o dimenzia systémová – vyjadruje stálosť alebo možnosť zmeny klímy
(rozmanitosť, inovácia, jasné pravidlá, kontrola, vplyv žiaka na vyučovanie...).
 Komponenty klímy:
o Spokojnosť v triede
o Konflikty v triede
o Súťaživosť
o Náročnosť učenia
o Súdržnosť triedy
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 Kvalita sociálnej klímy je podľa Koštrnovej (2014) považovaná za dôležitý znak
dobrej, kvalitnej školy, možno o nej uvažovať v troch základných rovinách, a to
z hľadiska:
o emocionálneho: pohoda, dôvera, bezpečie, istota, radosť, ale aj s negatívnymi
znakmi, akými sú smútok, strach, nervozita, zlosť, napätie, agresia,
o sociálneho:

otvorenosť,

ústretovosť,

vzájomné

rešpektovanie,

úcta,

ohľaduplnosť, tolerancia, spolupráca, ale aj nadmiera súťaživosti až
nevraživosti,

žalovanie,

neprajníctvo,

zosmiešňovanie,

posmievanie,

ponižovanie,
o pracovného: poriadok, rešpektovanie pravidiel, sústredenosť, dokončovanie
činností a úloh, pracovitosť, činorodosť, dôslednosť, ale aj negatívne znaky,
akými sú chaos, roztržitosť, pasivita, nuda, lenivosť.

Empatia
 Empatia podľa Oravcovej (2014) predstavuje schopnosť vcítenia sa do prežívania,
myslenia, cítenia a situácie iného človeka, schopnosť vidieť svet jeho očami.
Empatia úzko súvisí s vplyvom emocionálneho stavu pomáhajúceho na prosociálne
správanie.
 Empatia je jeden z 5 aspektov tzv. emocionálnej inteligencie (EQ). Empatia
zahŕňa také kvality ako chápanie vlastných citov, schopnosť vcítiť sa do iných ľudí
a riadiť city tak, aby sa zlepšila kvalita života. Snaha predstaviť si seba na mieste
druhého človeka a v jeho prežívanej situácii. Základom empatie je sebauvedomenie.
Čím sme otvorenejší k vnímaniu vlastných pocitov, tým lepšie ich dokážeme
rozpoznať a pochopiť u druhých ľudí. Z toho vyplýva, že človek si musí najprv
uvedomiť svoje emócie, až potom môže porozumieť emóciám druhých (Goleman
1997).
 Rozvíjanie empatie vo výchovno-vzdelávacom procese
Výchova a vzdelávanie patria medzi mimoriadne dôležité oblasti, v ktorých by sa
mala empatia uplatňovať. Význam empatie v edukačnom procese vyplýva z toho, že
u detí/žiakov je schopnosť verbalizácie vlastných emócií, nálad, citových stavov ešte
viac-menej nerozvinutá (a čím je dieťa mladšie, tým majú v jeho správaní väčší
zástoj emócie a nedostatočne kontrolované pohnútky). Dôležitú úlohu v rozvoji
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empatie u detí/žiakov hrá empatický pedagóg. Ak chce naučiť deti/žiakov
empatickému správaniu, najprv sa musí on sám správať empaticky, byť príkladom.
Byť empatický neznamená prijímať problémy detí/žiakov za svoje, ale byť k nim
otvorený a ochotný pomôcť. V školskom prostredí pedagóg vstupuje do vzájomnej
interakcie s rôznymi ľuďmi – deťmi, žiakmi, kolegami i rodičmi. Iný druh empatie
využíva vo vzťahu k dospelým a iný k deťom/žiakom, ktoré majú osobité vnímanie
sveta. Každá situácia môže mať pre zúčastnené osoby aj iný emocionálny náboj
(Mertin a Gillnerová 2003).
 Význam hier v rozvoji empatie
Veľký význam v rozvoji empatie majú hry, prostredníctvom ktorých sa deti/žiaci
učia väčšej citlivosti jedného k druhému, k ťažkej situácii, ktorú niekto prežíva,
čiastočne eliminujú nevhodné správanie medzi sebou. Dieťa/žiak so silnou
schopnosťou vcítenia sa má sklon prejavovať menej agresívne správanie a viac sa
venuje spoločným aktivitám (pomoc a spolupráca):
o hry na posilnenie sebaúcty,
o hry na rozvoj reči a počúvania,
o hry na vnímanie vlastného tela,
o hry na rozvoj schopnosti súcitenia,
o hry na rozvoj zmyslového vnímania,
o hry na uvedomenie si vlastných emócií,
o hry na všímanie si emócií u druhých ľudí.
 Stratégie rozvoja empatie podľa Pfeffera (2003):
o Ukázať deťom/žiakom, že svet vnímajú zmyslami a naučiť ich vnímať svoje
telo.
o Hovoriť s nimi o ich pocitoch, čo prežívajú.
o Posilňovať ich sebaúctu a vytvárať pocit bezpečia.
o Rozvíjať verbálne vyjadrovanie detí/žiakov a podporiť aj počúvanie.
o Hrami posilňovať sociálne zručnosti, predovšetkým kooperáciu.
o Vytvárať umelé situácie, ktoré vedú k trénovaniu empatického vnímania.
o Jednou z hlavných stratégií je osobný príklad pedagogického zamestnanca.
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1. Ktoré sú najčastejšie uvádzané druhy sociálnej interakcie?
2. Definujte pojem výchovný štýl.
3. Vymenujte aspoň päť dôležitých atribútov výchovného pôsobenia pedagogického
zamestnanca.
4. Ktoré prvky charakterizujú skupinovú dynamiku?
5. Vysvetlite rozdiel medzi formálnou a neformálnou štruktúrou skupiny.
6. Vymenujte hlavné roly, resp. statusy v skupine.
7. Definujte pojem sociálna klíma triedy.
8. Ktoré komponenty klímy vymedzuje odborná literatúra?
9. Objasnite dôležitosť rozvíjania schopnosti empatie vo výchovno-vzdelávacom
procese.
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8 Prevencia problémového správania detí a žiakov. Techniky zvládania
záťaže, konfliktov a negatívnych emócií

Cieľom tejto kapitoly je definovať základné pojmy problematiky, získať základné
informácie z oblasti problémového správania detí a žiakov, získať prehľad
o možnostiach prevencie negatívnych prejavov, rozlíšiť základné problémové situácie
a získať prehľad o technikách zvládania záťažových situácií.

Jednou z najťažších oblastí v práci pedagogického zamestnanca je práca s deťmi alebo
žiakmi, ktorí sú problémoví z hľadiska správania. V nasledujúcej časti textu budeme
jednotlivé pojmy z oblasti problémového správania bližšie špecifikovať.
 Prevencia – predstavuje posilňovanie pozitívnych podmienok a vplyvov
spoločenského systému (výchovno-vzdelávacieho systému, právneho systému,
morálky, atď.), ako uvádza Oľšavská (2014). Ide o systém opatrení zameraných na
znižovanie, prípadne vylúčenie rizika výskytu určitých životných situácií, stavov,
procesov, javov negatívne pôsobiacich na človeka alebo skupiny ľudí pod vplyvom
existujúcich životných, pracovných, sociálno-ekonomických podmienok a spôsobu
života. Prevencia je v najvšeobecnejšom zmysle slova chápaná ako cesta
posilňovania zdravia alebo cesta predchádzania rôznym formám rizikového
správania sa jednotlivcov v rôznych etapách ich životnej cesty (Orosová 2003, in:
Oľšavská 2014).
 Problémové správanie sa týka detí a žiakov, ktorých vývin sa odlišuje a z rôznych

dôvodov neprebieha podľa všeobecne uznávaných noriem (Klein, Meinertz a Kausen
2001). Autori tvrdia, že ide o jednotlivcov s nápadným a neprijateľným správaním
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komplikujúcim interakciu s inými. Podľa Lipnickej (2014, s. 6) „problémové
správanie je prvou fázou vývinu porúch správania dieťaťa, ktoré už nie je možné
zvládnuť bežným výchovným pôsobením rodiča a učiteľa. Poruchy správania si
vyžadujú špeciálny terapeutický a výchovný prístup, teda pomoc odborníkov“.
Autorka ďalej vhodne upozorňuje, že problémové správanie môže byť aj
symptómom zdravotného alebo sociálneho znevýhodnenia dieťaťa/žiaka, ale aj jeho
nadania.

Problémové

správanie

je

vo

všeobecnosti

charakterizované

ako

neprijateľné, a to nielen z pohľadu učiteľov, vychovávateľov, rodičov ale aj širšieho
okolia. Problémy v správaní môžu byť ovplyvnené tromi faktormi:
o Vonkajšie (exogénne) – strata rodiča, rozvod, alkoholizmus, kriminalita

v rodine, presťahovanie sa, narušené sociálne vzťahy s okolím, nevhodná
výchova, nevhodná rovesnícka skupina, nedostatok lásky v rodine a pod.
o Vnútorné (endogénne) – organické poškodenie mozgu, emocionálna labilita,

disproporcie vo vývine intelektu, vrodené vlastnosti, choroby, úrazy a pod.
o Kombinované – vývin dieťaťa negatívne ovplyvňujú aj vonkajšie aj vnútorné

činitele.
Problémové správanie podľa Kohoutka (2007, in: Dubajová 2016) sa tiež nazýva
dificilita, teda také správanie, ktoré zatiaľ nemá ráz vážnej alebo trvalej poruchy
správania alebo poruchy osobnosti. Od poruchy správania ho vieme odlíšiť tak, že:


aj keď ide o správanie vývinovo neprimerané, nespĺňa zatiaľ kritériá ochorenia,



je krátkodobé,



jeho prejavy sú menej intenzívne,



je spoločensky menej závažné,



je podmienené skôr situačne asociálne než osobnostne,



jeho prognóza je priaznivejšia, dokonca je čiastočne alebo aj úplne reverzibilná,



reaguje na adekvátne pedagogické intervencie.

„Je to správanie, ktoré je zapríčinené primárne nevhodným výchovným pôsobením“, ako
uvádza Dubajová (2016, s. 29). Ďalej autorka cituje Levčíkovu (2013, in: Dubajová
2016, s. 29), ktorá ho chápe ako súhrn „nesprávne rozvinutých, prípadne chýbajúcich
návykov, zručností, ktoré negatívne ovplyvňujú správanie a školský výkon žiaka“, ktorý
nie je zapríčinený organickým poškodením, neurotickou poruchou, psychopatickým
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vývinom a pod., ale ktorý je predovšetkým výsledkom nedostatkov vo výchove a v
sociálno-kultúrnom zázemí dieťaťa/žiaka. Ide o výchovné ťažkosti a problémy, ktoré
majú vplyv na školský výkon dieťaťa/žiaka. Podľa Dubajovej (2016) preto, aby sa
dieťa/žiak

začali

správať

problémovo,

stačí

prítomnosť

jednej

z

nižšie

charakterizovaných oblastí:
 Vzdorovitosť a negativizmus
Negativizmus patrí medzi správanie útočného charakteru, ktoré nesie v sebe znaky
odporu a tvorí prirodzený prechod medzi vzdorom a aktuálnym nepriateľstvom.
Podľa Stankovského (2004, in: Dubajová 2016) sa môže prejavovať ako protinátlak
(napr. vo forme negatívneho hodnotenia alebo túžby ublížiť, ktorá však nie je
realizovaná), demonštrácia (slovná, mimická – jej úlohou je získať sympatizantov v
skupine rovesníkov), izolácia (fyzická alebo psychická – upútavanie pozornosti
spôsobom, ktorý je manipulatívny) alebo útok na samotného pedagóga (napr. urážky,
nadávky, ohováranie, napádanie, strkanie sa, ničenie vecí a pod.).
Stanovovať hranice je potrebné začať vo výchove už od útleho veku. Nátlak má
zvyčajne opačný účinok oproti zamýšľanému pôsobeniu a forma trestania nežiaduceho
správania má len krátkodobý efekt, ktorý môže viesť k formálnemu podriadeniu sa
a poslušnosti zo strachu a trvá zvyčajne len do doby trvania uplatňovania hrozby
(Stankowski 2004, in: Dubajová 2016). Málo účinné je aj racionálne argumentovanie.
Účinné výchovné stratégie, napr. určenie pravidiel správania, vymedzenie hraníc a
dôsledné vyžadovanie ich dodržiavania pri vzdorovitom správaní znižujú pocity
frustrácie a vyčerpania pedagóga, ktoré sprevádzajú výchovu detí s vysokou hladinou
vzdorovitosti a negativizmu.
• Klamstvo
Pravé klamstvo je podľa Vágnerovej (1999, in: Dubajová 2016) typické úmyselným
zatajovaním alebo prekrúcaním pravdy, pri ktorom jedinec sleduje určitý cieľ, napr.
sa chce vyhnúť trestu alebo získať nejakú výhodu. Môže byť prejavom strachu alebo
ukazovateľom dôvery vo vzťahu pedagóg – dieťa/žiak. A to aj v prípade, že
dieťa/žiak klamú preto, aby nestratili jeho priazeň. Znamená to, že neveria, že
pedagóg ich bude mať rád, alebo im bude venovať pozornosť aj po tom, čo sa
dozvie, akí bolo naozaj „zlí.“ Môže sa objaviť aj patologické klamanie, keď
dieťa/žiak klame bez zjavného zisku, často a bez ohľadu na osobu. V tom prípade
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môže ísť aj o prejav poruchy osobnosti. Pri klamstve je dôležité zistiť motív
dieťaťa/žiaka, aby sme nesprávnou intervenciou nezvýšili strach alebo nenarušili ich
dôveru ešte viac. Tiež je dôležité zistiť častosť/frekvenciu klamstva, identifikovať
situácie, kedy dieťa/žiak najčastejšie klame a prípadne zistiť, či klamstvo nie je
viazané na určitú osobu.
• Záškoláctvo
V kontexte porúch správania je záškoláctvo prejavom vážne narušeného vzťahu
dieťaťa/žiaka ku škole. K najčastejším príčinám záškoláctva zaraďujeme podľa
Emmerovej (2008, in: Dubajová 2016) nezvládanie učiva, strach zo školy, zo
skúšania, strach zo šikanovania, snaha vyhnúť sa nepríjemnostiam, neistota v
spoločnosti druhých detí/žiakov, málo podnetné rodinné prostredie, túžba po
dobrodružstve, nátlak partie, adaptačné problémy spojené s prechodom na iný typ
školy, nástup do školy po dlhšej chorobe a rekonvalescencii. Autorka Dubajová
(2016) dopĺňa, že u detí/žiakov z rodín s nízkym socioekonomickým statusom sa
môžeme stretnúť aj s ich záškoláctvom s vedomím rodičov (dieťa/žiak sa stará o
chorého súrodenca, rodiča, pomáha s prácami okolo domu alebo ide o záškoláctvo
vyskytujúce sa v období vyplácania sociálnych dávok).
• Úteky a túlanie sa
Úteky rozdeľujeme podľa Stankowského (2004, in: Dubajová 2016) na impulzívne –
sú skratovou reakciou na nejakú subjektívne ťažkú a neriešiteľnú situáciu. Útek v
týchto prípadoch predstavuje signál zúfalstva a volania o pomoc dieťaťa/žiaka, ktorí
sa chcú vrátiť k svojej rodine, ale v rozrušení volia nevhodnú stratégiu zvládnutia
vnímaného konfliktu. Plánované úteky – sú závažnejšie, pretože dieťa/žiak sa na útek
museli pripravovať a cielene klamali najbližším. Uvedené úteky sú často spojené s
ďalšími prejavmi problémového správania, akým sú napr. krádež (napr. zásoby,
drahé veci z domu, úspory rodičov a pod.) a nadväzujú na túlanie, keď dieťa/žiak
nepočíta s návratom domov, prípadne na užívanie návykových látok, ktoré je spojené
s túlaním sa. Dlhodobý pobyt na úteku sa môže preklopiť do javu nazvaného túlanie
sa. Je to závažnejšia odchýlka od sociálnych noriem, pretože nadväzuje na ďalšie
sociálno-patologické javy, ako je užívanie návykových látok, bezdomovectvo,
prostitúcia a delikventná činnosť, ktoré dieťa/žiak začne vykonávať, aby si zaistili
obživu. Túlanie sa nadväzuje na úteky a znamená dlhodobé opustenie domova.
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Príčinou je obyčajne trvale narušené, dysfunkčné, prostredie domova s nedostatkom
uspokojivých citových väzieb, do ktorého sa dieťa/žiak neplánuje vrátiť a spojené je
s vplyvom asociálne žijúcej partie (Vágnerová 1999, in: Dubajová 2016).
• Sebapoškodzovanie – je priama a zámerná deštrukcia alebo poškodzovanie
vlastného tela bez suicidálneho (samovražedného) zámeru (Kriegelová 2008, in:
Dubajová 2016). Autorka triedi sebapoškodzovanie do dvoch skupín správania, a to
na sebatrávenie, pre ktoré je typické nadmerné požívanie nebezpečných látok s
cieľom

poškodiť

tkanivo

(napr.

predávkovanie,

opíjanie

sa,

požívanie

nestráviteľných predmetov, hladovanie a pod.) a sebazraňovanie (napr. rezanie,
škrabanie sa, prepichovanie kože, hryzenie sa, pálenie sa a pod.).

Sebapoškodzovanie v živote dieťaťa môže mať rôzne motívy:
1. Stratégia zvládania záťaže a krízy – okamžité uvoľnenie prežívaného napätia.
2. Upokojenie a útecha – poskytuje rýchlu úľavu od paniky, stresu, úzkosti alebo
depresie.
3. Kontrola – prináša pocit sily, kontroly nad sebou, nad myšlienkami a emóciami.
4. Očistenie – zbavenie sa pocitov hanby alebo viny (ak deti/žiaci prežili napr. sexuálne
zneužívanie).
5. Potvrdenie existencie – pri stavoch depersonalizácie (zážitok neskutočnosti a
odlúčenia od seba samého, napr. nie som nikto, nemám žiadne ja, od pocitov, napr.
viem, že mám nejaké pocity, ale necítim ich, od myšlienok, napr. moje myšlienky sa
nezdajú ako moje alebo od celého tela – zmeny v pociťovaní hladu, dotykov, hlasu).
Pomáha pri sústreďovaní sa na prítomnosť.

6. Navodenie príjemných pocitov znecitlivenia – slúži na útek od silných emócií alebo
od reality.
7. Sebapotrestanie – pramení zo sebaobviňovania, sebanenávisti.
8. Komunikácia – spôsob vyjadrenia sa, získavanie pozornosti, ale aj volanie o pomoc.
(Suttonová 2007, in: Dubajová 2016).
Problémové správanie a prítomnosť porúch správania u žiakov v škole možno zaradiť
do kategórií rizikového správania. Poruchu správania podľa Dubajovej (2016)
stanovujeme u detí do 17. roku života a týka sa častejšie chlapcov ako dievčat. Autorka
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ďalej uvádza, že „poruchy správania charakterizuje MKCH-10 ako opakované a
pretrvávajúce, asociálne, agresívne alebo vyzývavé konanie, ktoré je hodnotené ako
závažnejšie počínanie dieťaťa než je obyčajné detské huncútstvo alebo pubertálna
rebélia a má ráz trvalého správania (aspoň šesť mesiacov)“ (Dubajová 2016, s. 25).
Podľa MKCH-10_SK (2016) sem patrí napr. nadmerné bitkárstvo a terorizovanie,
krutosť voči ľuďom a zvieratám, ťažké poškodzovanie majetku, podpaľačstvo, krádeže,
opakované klamstvo, záškoláctvo a úteky z domu, nezvyčajne časté a veľké výbuchy
zlosti a neposlušnosť (Dubajová 2016). „Porucha správania ako opakované a závažné
porušovanie sociálnych noriem nevzniká náhle, ale na základe postupného progresu.
Často aj tým, že okolie dieťaťa nedokáže včas a vhodne zareagovať na výchovne
problémové správanie“ (Dubajová 2016, s. 29).

Najviac žiakov s problémami v správaní sa spája s diagnostikovaným syndrómom
ADD/ADHD, ktorých prejavy je potrebné vnímať a hodnotiť veľmi komplexne
s prihliadnutím na ich vek, rodinné zázemie, zdravotný stav a situáciu, v akej sa
momentálne nachádzajú (napr. stres, rozvod rodičov, šikanovanie) a tiež na príčiny
prebiehajúcich konfliktov. Ich nekontrolované správanie je charakteristické tým, že sa
dieťa/žiak nespráva úmerne svojmu veku (Zelinková 2001). Ústrednými problémami
u týchto žiakov býva vo väčšine prípadov nepozornosť a hyperaktivita, ktoré sa nemusia
vyskytovať súčasne, ako uvádzajú Kavale-Pazlarová, Nedvědová a Pilařová (1999).
Autorky následne uvádzajú, že nepozorné a hyperaktívne deti majú väčšie sociálne
problémy a ťažkosti, veľmi ťažko dodržujú pravidlá. Naopak, deti, ktoré nie sú
hyperaktívne, sú viac úzkostné a nesmelé. Train (2001), Zelinková (2001), Pokorná
(2010) a ďalší sa zhodujú, že žiakov s problémovým správaním je potrebné čo najskôr
identifikovať, navrhnúť a včas uplatniť intervenčné opatrenia, aby sme zabránili ďalším
nežiaducim prejavom, resp. vzniku porúch správania, ktoré by mohli neskôr vyústiť až
do správania asociálneho charakteru. Z pedagogického hľadiska ich možno vymedziť
a kategorizovať v rámci viacerých kritérií. Vo všeobecnosti však ide o široké,
etiologicky rôznorodé spektrum maladaptívneho správania so zjavnou rezistentnosťou
na bežné výchovné pôsobenie. Toto správanie ako aj prejavy osobnosti sú väčšinou
trvalejšieho charakteru:
o Znížená schopnosť (až neschopnosť) venovať pozornosť detailom (v práci,
školských úlohách a aktivitách sa vyskytujú chyby z nepozornosti, žiaci
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zabúdajú rozlišovacie a interpunkčné znamienka, vynechávajú písmená,
slabiky, slová, reagujú často, akoby nepočuli, je potrebné viackrát opakovať
inštrukcie, a to aj napriek tomu, že nemajú problém so sluchom ani sluchovou
percepciou.
o Ťažkosti s organizovaním a zjavné vyhýbanie sa úlohám a aktivitám
vyžadujúcim duševné úsilie.
o Ľahká rozptýlenosť pozornosti vonkajšími podnetmi (aj najmenší podnet, zvuk,
pohyb dokáže ovplyvniť ich sústredenosť, čo sa môže negatívne odraziť na
školských výsledkoch).
o Motorický nepokoj (žiaci sa vrtia na stoličkách, vstávajú v situáciách, keď to
nie je vhodné, prechádzajú sa, resp. pobehujú počas vyučovania po triede).
o Zábudlivosť a strácanie pomôcok potrebných na plnenie úloh a aktivít („chaos“
v domácej príprave na vyučovanie, neplnenie si školských povinností, tiež
neporiadok v školskej taške a na lavici). V snahe vyhnúť sa trestu a zbaviť
zodpovednosti, sa títo žiaci často vyhovárajú na svojich rodičov (resp.
súrodencov), zodpovednosť za plnenie školských povinností sa snažia presunúť
na dospelých.
o Hlučnosť, impulzívnosť a netrpezlivosť žiakov ako prejavy neprimeranej
motorickej aktivity v sociálnom kontexte (neschopnosť počkať, netrpezlivé
reakcie, prerušovanie rozhovorov iných, absencia sociálnych zábran).
 Stres predstavuje určité vnútorné napätie a tlak, ktorý sa spája s nepríjemnými
pocitmi a vyústi do poplachovej alebo obrannej reakcie organizmu. Odborníci stres
rozdeľujú na pozitívny a negatívny. Ak by sme chceli rozlíšiť pojmy záťažová
situácia a stres, môžeme zjednodušene záťaž označiť ako akúkoľvek úroveň
požiadaviek kladených na jedinca, pričom stres je väčšinou chápaný ako
neprimeraná záťaž pre daného jedinca (Komárková a kol. 2001).
Medzi typické reakcie, ktoré sa vyskytujú pri strese, Kyriacou (2005) radí tieto
príznaky: hostilita (nepriateľskosť), ľahostajnosť, nezáujem, výbuchy násilia, bolesti
svalov,

ustaraný

pohľad,

neschopnosť

koncentrácie,

ľahká

drážditeľnosť,

impulzivita. V každej škole je zloženie žiakov veľmi rôznorodé, stretávajú sa v nej
deti alebo žiaci rôznych schopností a možností, z rôzneho sociálneho prostredia,
odlišného vierovyznania, národnosti, rasy a pod. Mnohé deti/žiaci sú emocionálne
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preťažení a konfrontovaní so zážitkami, ktoré nie sú schopní vnútorne spracovať.
Napriek takejto rozmanitosti je škola povinná všetkým svojim žiakom v rovnakej
miere zabezpečiť šancu na získanie kvalitného vzdelania. To sa dá dosiahnuť len
vtedy, ak škola bude rešpektovať rozdielne zázemie i skúsenosti detí a výchovnovzdelávací proces prispôsobí ich potrebám. Keď sa to nepodarí, nežiaduce správanie
detí/žiakov môže byť vyvolané tým, že sa títo vyhýbajú systému, ktorý zlyhal pri ich
výchove a vzdelávaní, nakoľko škola nebola schopná nájsť im vyhovujúci spôsob
práce. Prispôsobenie výchovno-vzdelávacieho kontextu potrebám žiakov si vyžaduje
vysoko individualizovaný prístup školy i pedagógov.
 Konflikt – je jednou z náročných životných situácií, v ktorých ide o stretnutie
protichodných, súperiacich názorov, situácií a zámerov na ceste k cieľu (Komárková,
Slaměník a Výrost 2001). Slovo konflikt patrí medzi často používané slová cudzieho
pôvodu. Uvedené slovo pochádza z latinského výrazu conflictus čiže zrážka.
Predpona con znázorňuje, že ide o vzájomné stretnutie dvoch účastníkov. Confligére
teda znamená nielen niekoho zasiahnuť, ale vzájomne sa zasahovať (súboj).
V doslovnom preklade by to mohlo znamenať stretnúť sa s niekým, zraziť sa
s niekým vo vzájomnom zápase (Křivohlavý 2008).
Konflikt možno voľne charakterizovať ako prejav takého nesúladu medzi ľuďmi, ktorý
jednotlivec pociťuje ako zaujatosť a neoprávnenú kritiku okolia (Kačáni a Bucková
2001). Ľudia svet konfliktov väčšinou nemajú radi a často už samotné slovo konflikt
v nás vyvoláva nepríjemné, negatívne pocity. Pritom bez konfliktov by nikdy nevznikol
pozemský život ani my, ľudia. Spoločnosť sa pritom vždy zaoberala konfliktom, ale
žiadny z odborníkov nenašiel bezkonfliktovú spoločnosť. Pri riešení konfliktných
situácií, do ktorých sa dostanú žiaci, môže významnou mierou prispieť aj škola
(Kyriacou 2005). Autor ďalej uvádza, že niektorí žiaci sa s ťažkosťami dokážu
vysporiadať s minimálnou záťažou, u iných však vyvolávajú tieto okolnosti závažné
a dlhodobé stresové symptómy i psychické zdravotné ťažkosti.
Medzi najvýraznejšie prejavy neprimeraného správania patria agresia, agresivita
a šikanovanie. Uvedeným symptómom sa venuje Oľšavská (2014).
 Agresia je interpretáciou správania sa jedinca (Oľšavská 2014). Podľa autorky je
agresia vymedzovaná ako útočné či výbojné správanie, prejav nepriateľstva voči
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určitému objektu, úmyselný útok na prekážku, osobu či predmet stojaci v ceste
k uspokojeniu potreby (reakcia na frustráciu). Je naučená, osvojíme si ju na základe
vlastnej skúsenosti alebo sprostredkovane na základe toho, čo vidíme okolo seba.
Obyčajne nastupuje ako reakcia na skutočné alebo iba zdanlivé ohrozenie vlastnej
moci, najčastejšie ako prejav hnevu.
 Agresivita je vnútorná dispozícia, ťažko meniteľná charakteristika jedinca.
Agresivita je to, čo máme v sebe – pramení v génoch, dedičnosti. Agresivita je podľa
(Hartl a Hartlová 2004, in: Oľšavská 2014) vnímaná ako útočnosť; v etológii je to
tendencia k hrozbe alebo útočnému správaniu voči druhému jedincovi.
 Šikanovanie – pojem pochádza z francúzkeho slova chicane, čo znamená
zlomyseľné obťažovanie, týranie, sužovanie, prenasledovanie a pod. iného človeka
(Říčan 1998, in: Oľšavská 2014). Je to aj byrokratické dodržiavanie litery predpisov
(napr. voči podriadeným, občanom, od ktorých šikanujúci, mobujúci úradníci
zbytočne vyžadujú nové a ďalšie potvrdenia, pečiatky, nechávajú ich zbytočne
čakať...). Olweus (1994, in: Hewstone a Stroebe 2001, s. 377) definuje šikanovanie
takto: „Jedinec je šikanovaný..., ak je opakovane a dlhodobo vystavovaný
negatívnemu správaniu zo strany druhej osoby či druhých osôb“. Kyriacou (2003)
šikanovanie vníma ako trvalé agresívne správanie jedného žiaka voči druhému
s úmyslom spôsobiť obeti šikanovania utrpenie. Útoky môžu byť fyzické, slovné ale
aj priame a nepriame.
Zvládanie stresu a záťažových situácií vyžaduje od človeka veľa energie. Je preto
vhodné, ak účastník výchovno-vzdelávacieho procesu ovláda niektoré techniky
zvládania záťaže, dokáže účinne vzdorovať záťažovým situáciám pomocou využívania
prvkov asertivity, vie správne relaxovať a nabrať tak potrebnú energiu.
 Asertivita je pojem, ktorého preklad nie je jednoduchý. Pôvod tohto slova je
v latinčine – assere – osobovať si niečo, tvrdiť, uisťovať, zdôrazňovať. V anglickom
a francúzskom jazyku označuje toto slovo (assertiveness, assertion) deklarovanie,
tvrdenie, požadovanie vlastných práv. V slovenskom jazyku ho môžeme preložiť ako
„sebapresadzovanie“. Nie je to však termín úplne výstižný, preto sa využíva pôvodná
forma, t. j. asertivita. Nasledujúce informácie ponúkame spracované podľa autorov
Praško a Prašková (1996).
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o Asertívny človek preberá plnú zodpovednosť za svoje správanie. Vie, čo chce
robiť a akým spôsobom to bude robiť. Jasné sú mu aj dôsledky. Je celkovo
aktívny a vyhýba sa agresii a manipulácii. Väčšinou hovorí, čo cíti a čo mu je.
Nepovyšuje sa a zásadne sa neponižuje. Vie počúvať. Keď sa mýli, dokáže si
to priznať. Vie pristúpiť na kompromisy. Pôsobí vyrovnane, uvoľnene,
zrozumiteľne.

Častejšie

vyjadruje

pozitívne

veci.

Kritizuje

vecne,

konštruktívne a tak, aby nikoho neponížil. Ide mu viac o spoluprácu ako
o víťazstvo.
o Asertívny človek presne hovorí, o čo mu ide, ako situáciu vníma, čo si o nej
myslí a ako ju prežíva. Má primerané sebavedomie. Rešpektuje partnera.
Zvažuje to, čo hovoria iní, nejde mu ani tak o výhru pre seba, ako o rozšírenie
možností všetkých. Nič si nenahovára. Keď sa mu niečo nevydarí, nerobí
z toho tragédiu ani neobviňuje iných ľudí. Dobre rozoznáva manipuláciu
a dokáže jej čeliť. Navonok pôsobí uvoľnene, pokojne, hovorí zreteľne
a zrozumiteľne. Díva sa do očí tomu, s kým hovorí, je nevtieravý.
Asertívne práva najvýstižnejšie vyjadrujú, aké správanie a aký postoj každého človeka
eliminuje stres a napätie v medziľudskej komunikácii.
1. Mám právo sám posudzovať svoje vlastné konanie, myšlienky a pocity a byť si
za ne a za ich dôsledky sám zodpovedný.
2. Mám právo neposkytovať žiadne výhovorky, vysvetlenia, ani ospravedlnenia
svojho konania.
3. Mám právo posúdiť, či a nakoľko som zodpovedný za riešenie problémov iných
ľudí.
4. Mám právo zmeniť svoj názor.
5. Mám právo robiť chyby a byť si za ne zodpovedný.
6. Mám právo povedať: „Ja neviem!“
7. Mám právo byť nezávislý na dobrej vôli iných ľudí.
8. Mám právo robiť nelogické rozhodnutia.
9. Mám právo povedať: „Ja ti nerozumiem“.
10. Mám právo povedať: „Je mi to jedno!“
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 Relaxačné techniky
Relaxácia je stav, keď sa v tele uvoľňuje svalové a psychické napätie. Je to stav
uvoľnenia mysle a tela so zážitkom vyrovnania, pokoja, vnútorného ticha. Uvoľnenie
pomáha pri obnove rovnováhy v organizme a zároveň navodzuje stav pohody
a energetickej zásoby pre ďalšiu činnosť. Podľa autoriek Kavale-Pazlarová,
Nedvědová a Pilařová (1999) sa hlavný dôraz pri psychorelaxácii kladie na
posilňovanie pozitívneho sebaprežívania dieťaťa/žiaka z pohľadu ostatných
detí/žiakov. Podstatou je vytvorenie príjemnej, prijímacej atmosféry, v ktorej sa
dieťa/žiak môže uvoľniť a cítiť sa dobre. Princípy relaxácie sa netýkajú len
detí/žiakov, ale aj dospelých.
Na čo sa relaxačné techniky využívajú? Vďaka relaxácii možno predchádzať
mnohým zdravotným problémom a ťažkostiam, a tiež mnohé takéto ťažkosti aj
riešiť. Relaxácia sa môže podieľať na zlepšovaní nášho životného štýlu, môže
pomáhať zvládať náročné životné situácie. Pri správnej realizácii priaznivo pôsobí na
krvný obeh, pomáha normalizovať tep, upravuje dych, spôsobuje celkové telesné
uvoľnenie. Relaxácia pomáha aj pri zlepšovaní pamäti, sústredenia, pomáha
navodzovaniu pocitov istoty, sebadôvery a pokoja, znižuje úroveň napätia, neistoty,
úzkosti, obáv. Pomáha redukovať trému a podporuje odhodlanie i odvahu. Pozitívne
vplýva na celkový rozvoj osobnosti. Relaxácia je prospešná pre každého človeka
a mala by patriť k základnej psychohygiene nielen dospelých, ale aj detí/žiakov.
Existuje mnoho relaxačných techník, ktoré sú pri správnej realizácii a odbornom
vedení vhodné pri rôznych detských ťažkostiach, neurózach, strachoch, úzkostiach,
ale aj pri telesných postihnutiach, poúrazových stavoch či ochoreniach. Aj
u detí/žiakov s poruchami učenia či poruchami pozornosti je časté, že sa v dôsledku
dlhodobo prežívaných ťažkostí alebo neúspechu nachádzajú v strese, sú nepokojní,
často aj konfliktní. Ak napätie pretrváva dlhodobo, hromadí sa, môže sa stať pre
dieťa/žiaka výrazným problémom v jeho školskom aj osobnom fungovaní. Pre každé
dieťa/žiaka sú najprirodzenejším prostriedkom na relaxáciu činnosti, ktoré
vychádzajú z toho, čo je pre neho od najútlejšieho veku vlastné, t. j. pohyb a hra –
činnosti, pri ktorých sa môžu spontánne prejaviť.
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Techniky zvládania záťaže, konfliktov a negatívnych emócií
Namiesto toho, aby sme si na psychickú záťaž, konflikty a negatívne emócie, ktoré
vyvolávajú stres, zvykli, je potrebné naučiť sa ich zvládať, resp. eliminovať. Platí to
nielen pre dospelých, ale aj pre deti/žiakov rôzneho veku. Úspešní ľudia zvyčajne
dokážu zvládať stres lepšie, ak niektoré veci robia inak. Uvádzame niekoľko tipov na
zvládanie stresu, ktoré sme zozbierali z rôznych oficiálnych i neoficiálnych zdrojov,
ale i z vlastných pedagogických skúseností:
o Vedieť „vypnúť“
Tak ako telo potrebuje odpočinok, potrebuje odpočinok aj náš mozog. Na to,
aby dokázal fungovať efektívne, potrebuje sa pravidelne zbavovať všetkého
nepotrebného, aby mal dostatok priestoru na to dôležité. Vhodné je denne
meditovať alebo používať iné relaxačné, dýchacie alebo koncentračné
techniky. Začať môžeme tým, že po príchode domov z práce vypneme telefón,
necháme všetky povinnosti a myšlienky na prácu za dverami a budeme sa
venovať iba sebe, rodine a mimopracovným aktivitám.
o Pravidelné „dobíjanie bateriek“
Kvalitný a dostatočne dlhý spánok je jednou zo základných predpokladov
na eliminovanie stresu. Je potrebné striedať prácu s odpočinkom. Náš mozog
nedokáže pracovať nepretržite 8 – 9 hodín. Aj počas pracovného dňa je
potrebné robiť si krátke prestávky v pravidelných intervaloch. Venovať sa
pravidelne aktivitám, ktoré nás dokážu dobiť energiou. Každého ale dobíja
niečo iné. Môže to byť pravidelný ranný beh, meditácia, večerná prechádzka
v prírode, športovanie, venčenie psa, stretávanie sa s priateľmi, čítanie knihy,
počúvanie hudby. Je dôležité poznať sám seba, vedieť, ktoré aktivity nás
dobíjajú a ktoré naopak, vyčerpávajú. Je potrebné počúvať signály, ktoré nám
vysiela náš organizmus.
o Nenechávať si úlohy na poslednú chvíľu
Časový tlak zvyšuje hladinu stresu a spotrebu energie. Stres nespôsobuje ani
tak množstvo úloh, ale nedokončené úlohy či úlohy robené na poslednú chvíľu.
Svoj pracovný deň je vhodné začať plánovaním úloh.
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o Veriť, že všetko bude v poriadku
Myslieť pozitívne pomáha zvládať záťaž oveľa lepšie ako negativistický
pohľad na život. Jediné, čo môžeme zmeniť, je náš postoj. Nestresujme sa
preto hneď pri každom probléme a nevyrábame si zbytočné starosti.
Nezaoberajme sa tým, „čo ak…“. Je lepšie veriť, že nakoniec všetko dobre
dopadne a prekážky v živote je lepšie vnímať ako výzvy, nie ako problémy.
Problémy sú na to, aby sa riešili.
o Riešiť príčinu stresu, nie jeho dôsledok
V prvom rade je vhodné nájsť a odstrániť príčinu stresu. A kde začať?
Odpovedzte si na otázky: Čo ma stresuje? Ako viem, že som v strese? Čo mi
spúšťa stres? Čo môžem urobiť preto, aby som sa tomuto stavu vyhol/vyhla?
Aké mám možnosti?
o Požiadať o pomoc
Vždy je vhodnejšie nebyť na riešenie stresovej situácie sám. Ak si nevieme
poradiť a cítime, že sme čoraz viac napätí, je lepšie obrátiť sa na kolegu,
nadriadeného, kamaráta, rodinu so žiadosťou o pomoc.
o Používame antistresové techniky
Vychádzame z toho, že všetko je v našej hlave a naším myslením dokážeme
zmeniť naše emócie, pocity, výkony aj stres. Tým je napríklad dýchanie.
Odborníci odporúčajú rôzne dýchacie techniky. Tou najjednoduchšou je
sústredenie sa na vlastný dych. Chcete to vyskúšať? Pohodlne sa posaďte,
zatvorte oči a sústreďte sa iba na svoj dych. Sledujte každý nádych a výdych,
predstavujte si vzduch, ktorý nadychujete a vydychujete. Započúvajte sa
do svojho dychu a nevnímajte iné zvuky okolo seba. Vydržte najskôr minútu,
potom skúste 2 minúty, prípadne môžete pridávať a skúsiť až 5 minút. Ak sa
zatúlate k iným myšlienkam, uvedomte si to, pošlite myšlienku „preč“ a vráťte
sa k dýchaniu. Ideálne je, keď si urobíte takéto dychové cvičenie hneď ráno,
a budete ho robiť pravidelne každý deň. Aj keď toto cvičenie môže vyzerať až
„primitívne“ jednoducho, môžete byť prekvapení jeho účinnosťou. Naša
odolnosť voči stresu sa zvýši, budeme pokojnejší, vyrovnanejší, efektívnejší
a výkonnejší. Trénujeme si tým totiž aj schopnosť sústredenia a koncentrácie.
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1. Na základe ktorých symptómov dokáže učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent
odhaliť rizikové správanie detí/žiakov?
2. Ako rozlíšime problémové správanie od poruchy správania?
3. Ktoré prejavy maladaptívneho správania u detí s ADHD sú rezistentné na bežné
výchovné pôsobenie. Ako ich vieme eliminovať v pedagogickej praxi?
4. Čím sa vyznačuje problémové správanie?
5. Čo pre vás predstavuje pojem stres?
6. Rozlíšite pojmy konflikt, agresia, agresivita, šikanovanie?
7. Ktoré asertívne práva sú vám blízke a ktoré by ste si chceli osvojiť?
8. Urobte si zoznam stratégií, ktoré Vám a vašim deťom/žiakom pomáhajú odolávať
stresu, predchádzať konfliktom a negatívnym emóciám.
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9 Pedagogická komunikácia

Špecifické ciele:
 prehĺbiť teoretické poznatky a praktické skúsenosti z efektívnej komunikácie,
 definovať pojmy komunikácia, sociálna komunikácia,, pedagogická
komunikácia,
 charakterizovať funkcie pedagogickej komunikácie,
 vymenovať roviny pedagogickej komunikácie,
 prehlbovať poznatky o verbálnej a neverbálnej komunikácii,
 osvojiť si zručnosti partnerskej komunikácie,
 osvojiť si zručnosti aktívneho počúvania,
 poznať bariéry v komunikácii,
 rozvíjať komunikačné zručnosti.
Komunikácia patrí do oblasti rozvíjania kľúčových kompetencií pedagogického
zamestnanca, zlepšuje jeho zručnosti potrebné pri riešení náročných situácií v škole
a v školskom zariadení. O komunikácii, ktorá je zameraná na výchovno-vzdelávací
proces, máme mnoho inšpirujúcich prameňov. Z autorov, ktorí sa osobitne venujú
komunikácii v škole a v školskom zariadení, môžeme spomenúť Gavoru (2007), Portika
a Lapšanskú (2012), Mareša a Křivohlavého (1995) a Nelešovskú (2005).
V tejto podkapitole sa zaoberáme pedagogickou komunikáciou, ktorá má svoje
pravidlá a štruktúru. Pozornosť venujeme verbálnej a neverbálnej komunikácii v škole
a v školských zariadeniach, vedeniu rozhovoru, aktívnemu počúvaniu a bariéram, ktoré
vznikajú pri komunikácii. Prezentujeme dialóg ako základnú metódu vo výchovnovzdelávacom procese a opisujeme tiež možnosti rozvíjania komunikačných zručností.
V nasledujúcom texte používame pojmy učiteľ – za ekvivalent považujeme pojem
pedagogický zamestnanec a pojem žiak – za ekvivalent môžeme považovať pojem dieťa
a žiak. Účastník vzdelávania z tejto kapitoly získa základné poznatky z oblasti
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komunikácie, ktoré si môže rozšíriť z ďalších uvedených prameňov, obsahujúcich
podrobnejšie spracované špecifické oblasti komunikácie.

Pedagogická komunikácia
 Komunikácia pochádza z latinského slova communicare, čo znamená deliť sa,
zverovať sa, dorozumieť sa, pričom ho možno rozdeliť na lexémy com a unio, čo
znamená spojenie v jednote. Latinské slovné spojenie communicare reddere môžeme
preložiť ako urobiť spoločným, v širšom kontexte môžeme konštatovať, že ide
o oznamovanie, čomu by zodpovedal latinský ekvivalent communicare est multum
dare – komunikovať znamená veľa dať. Komunikácia je vo všeobecnej rovine
opisovaná ako odovzdávanie informácie prostredníctvom signálov a prostriedkov,
a to: ústne, písomne, mimikou, gestami a ďalším neverbálnym správaním.
Komunikácia je zvyčajne medzi dvoma a viacerými ľuďmi i pomocou tlače, rozhlasu
a iných médií. Medziľudská komunikácia je podstatne zložitejšia ako technická.
Každý z nás prichádza do kontaktu s komunikáciou – pomáha nám včleňovať sa do
spoločnosti, slúži na prijímanie a odovzdávanie informácií, a zároveň obohacuje
vnútorný svet.
 Zložky komunikácie
Portik a Lapšanská (2012) uvádzajú, že každá komunikácia pozostáva z troch
základných zložiek, ku ktorým patria:
o zdroj (komunikátor, vysielateľ, kóder),
o určenie (komunikant, príjemca, dekóder),
o oznámenie (komuniké, kód).

Za zdroj komunikácie je považovaný jednotlivec alebo skupina jednotlivcov, ktorí
vysielajú určité oznámenie vo forme písanej alebo hovorenej reči príjemcovi, ktorým
môže byť znova jednotlivec alebo skupina. Pri zdroji dochádza k zakódovaniu
oznámenia do správy a príjemca ho dekóduje. Uvedené základné zložky komunikácie
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(zdroj, určenie, oznámenie) uvádza aj Škvareninová (2004). Komunikácia je tvorená
viacerými zložkami, ktoré sú medzi sebou závislé:
o komunikanti (tvorcovia procesu komunikácie),
o komunikačný kanál (cesta, ktorou sa prenášajú informácie medzi
komunikantmi),
o komunikačné médium (cesta pre sprostredkovanie prenosu informácie),
o komunikačný kód (systém znakov, ktorý slúži na prenos informácií medzi
komunikantmi),
o komunikát (vzniká počas komunikácie výmenou informácií medzi
komunikantmi),
o komunikačná skutočnosť (fakty, o ktorých sa komunikuje),
o komunikačné prostredie (okolie, v ktorom sa komunikácia realizuje).
 Sociálna komunikácia je sprostredkovávanie informácií, ktoré sa dejú výhradne
medzi ľuďmi. Mareš a Křivohlavý (1995) popisujú sociálnu komunikáciu v užšom
ponímaní iba ako výmenu názorov. V širšom ponímaní si účastníci komunikácie
navzájom vymieňajú aj predstavy, nálady, pocity a postoje. Šuťáková a kol. (2017)
chápe sociálnu komunikáciu ako proces nielen vzájomnej informácie, ale aj proces
vzájomného ovplyvňovania, chápania a porozumenia i ako proces vzájomnej
organizácie činností a sociálnej interakcie.
 Pedagogická komunikácia je typom sociálnej komunikácie, ktorá vedie
k sledovaniu pedagogických cieľov. Prostredníctvom pedagogickej komunikácie
vychovávame a vzdelávame deti a žiakov. Gavora (2007) považuje pedagogickú
komunikáciu za prostriedok realizácie výchovy a vzdelávania. Prostredníctvom
pedagogickej komunikácie sú žiaci vzdelávaní a vychovávaní. Tento charakter
pedagogickej komunikácie vyplýva z toho, že výchovno-vzdelávací cieľ, obsah
i metódy nemôžu vystupovať vo výchovno-vzdelávacom procese priamo, ale len
sprostredkovane – v podobe verbálnych a neverbálnych prejavov učiteľa a žiakov (aj
v podobe textu učebnice alebo iných učebných pomôcok). Výchovno-vzdelávací cieľ
vo svojej primárnej podobe tvorí súbor vedomostí, zručností, schopností, postojov,
motívov, atď., ktoré má žiak získať. Tento cieľ sa aktualizuje v procese komunikácie
učiteľa so žiakom. V uvedenej rovine môžeme hovoriť len o funkcii pedagogickej
komunikácie vystupovať ako prostriedok realizácie výchovy a vzdelávania. Druhou
základnou funkciou pedagogickej komunikácie je, že sprostredkúva vzťahy medzi
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komunikujúcimi. Vzťahy medzi učiteľom a žiakmi sa v priebehu komunikácie
vytvárajú, aktualizujú, upevňujú a menia. Na začiatku komunikačného aktu sa tieto
vzťahy odrážajú na jednej strane v podobe voľby partnera komunikácie a na strane
druhej v podobe akceptovania roly recipienta druhým komunikantom. Vzťahy medzi
komunikujúcimi odráža nielen to, kto si koho vyberá za partnera komunikácie, ale aj
to, akým spôsobom a o čom s ním komunikuje a akým smerom prúdia informácie:

Obr. 2 Vzťahová rovina komunikácie

Mareš

a Křivohlavý

(1995)

uvádzajú

šesť

základných

funkcií

pedagogickej

komunikácie:
o sprostredkováva spoločnú činnosť účastníkov edukačného procesu,
o sprostredkováva vzájomné pôsobenie účastníkov v najširšom zmysle, vrátane
výmeny informácií, skúseností, ale aj motívov, postojov a emócií,
o sprostredkováva osobné ale aj neosobné vzťahy,
o formuje všetkých účastníkov (hlavne osobnosť žiaka) pedagogického procesu,
o je prostriedkom na uskutočňovanie výchovy a vzdelávania, pretože cieľ, učivo,
metódy, atď. nemôžu vystupovať v pedagogickom procese priamo, ale len
v slovnej či mimoslovnej podobe,
o utvára každý edukačný systém, pretože tvorí jednu z jeho hlavných zložiek,
zisťujúcich jeho fungovanie, vnáša do neho pohyb, vývoj, dynamiku, udržuje
jeho stabilitu.
Podľa Gavoru a kol. (1988) uvádzame tri základné roviny pedagogickej komunikácie:
1. Obsahová

rovina

pedagogickej

komunikácie

je

tvorená

pedagogickými

informáciami. Pedagogické informácie môžu byť:
o Kognitívne (poznávacie) – zameriavajú sa na rozvoj poznávacej stránky
osobnosti, na rozširovanie vedomostí, zručností a návykov. Napr. Bratislava je
hlavné mesto Slovenskej republiky.
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o Afektívne (citové) – zameriavajú sa prevažne na rozvoj názorov, postojov,
záujmov a potrieb. Napr. S tým súhlasím.
o Regulatívne (usmerňovacie) – zameriavajú sa na organizovanie, usmerňovanie
a hodnotenie činnosti, ktorá vedie k splneniu cieľu. Napr. Otvorte si knihy na
str. 5.
2. Procesuálna rovina pedagogickej činnosti obsahuje komunikačné činnosti, ktoré
môžeme deliť z viacerých hľadísk:
a) podľa druhu použitého komunikačného prostriedku:
o verbálne činnosti,
o neverbálne činnosti,
b) podľa charakteru činnosti:
o recepčné procesy – zahrňujú činnosti súvisiace s prijímaním a vnútorným
spracovaním informácií,
o produkčné procesy – súvisiace s vytváraním a odovzdávaním informácií – sú to
predovšetkým pamäťové a myšlienkové procesy,
c) podľa formy:
o monologické

komunikačné

činnosti

–

komunikačný

prejav

jedného

komunikanta (napr. výklad učiteľa, odpoveď žiaka),
o dialogické komunikačné činnosti – komunikačný prejav dvoch alebo viacerých
ľudí (napr. dialóg pedagogického asistenta so žiakom).
3. Vzťahová rovina spočíva v sprostredkovaní vzťahov medzi komunikujúcimi, napr.:
o učiteľ – žiak,
o učiteľ – skupina žiakov,
o učiteľ – trieda,
o žiak – žiak,
o žiak – skupina žiakov,
o žiak – trieda,
o skupina žiakov – skupina žiakov a ďalšie.

Neverbálna a verbálna komunikácia
 Neverbálna komunikácia. Neverbálne prejavy ako je radosť, smútok má dieťa
vrodené (takýmito prejavmi disponujú aj hlucho slepé deti). Dieťa sa najprv priúča
neverbálnym výrazom pozeraním a imitovaním a presne tak aj neskôr verbálnym
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schopnostiam. Preto sa z chronologického hľadiska najprv venujeme neverbálnej
komunikácii. De Vito (2001) uvádza, že neverbálna komunikácia prebieha
prostredníctvom držania tela a jeho pohybov, výrazov, tváre, pohľadov a pohybov
očí, zmien vzdialenosti medzi komunikujúcimi a signálov ovládania priestoru, druhu
odevu a jeho farieb, dotykov, rýchlosti a hlasitosti reči a dokonca i spôsobom, akým
komunikujúci zaobchádza s časom. Vymedzenie pojmu môžeme doplniť podľa
Mareša a Křivohlavého (1989), ktorí uvádzajú, že neverbálnou komunikáciou sa dajú
vyjadriť emócie (radosť, smútok, hnev), zámer ľudí zblížiť sa, alebo naopak,
navzájom sa od seba dištancovať.
Neverbálna komunikácia je dôležitý aspekt medziľudskej komunikácie v triede (Portik
a Lapšanská 2012). Z nej si môže učiteľ vygenerovať množstvo spoľahlivých
informácií. Významnú úlohu tu zohráva osobná skúsenosť učiteľa, dobré poznanie
vývinových osobitostí, sociokultúrneho zázemia, pozície žiaka v triede a pod. Okrem
osobnej skúsenosti je dôležité naučiť sa rozpoznávať prejavy neverbálnej komunikácie.
V triede sa odohráva prostredníctvom výrazov tváre (mimika), reči očí (pohľady),
priblíženia a oddialenia (proxemika), gest (gesika), dotykov (haptika), fyzickej
atraktívnosti, oblečenia...
Viacerí autori, napr. Gavora (2007), Mareš a Křivohlavý (1995), Portik a Lapšanská
(2012), Nelešovská (2005) považujú za základné tieto druhy (signály) neverbálnej
komunikácie:
o mimiku – výraz tváre,
o reč očí – pohľady,
o kineziku – pohyby,
o posturiku – fyzické postoje,
o gestiku – gestá,
o haptiku – dotyky,
o proxemiku – priblíženie a oddialenie,
o úpravu zovňajšku, celkový vzhľad,
o chronemiku – čas,
o koloriku – reč farieb,
o olfaktoriku – reč vôní,
101

o grafiku – reč písma, kresby, maľba.
Neverbálna komunikácia je komunikácia bez slov. Telo vysiela neverbálne signály
vedome i podvedome. Napriek tomu, že reč tela má svoje významy, nie je vhodné ich
absolutizovať bez ohľadu na verbálny prejav alebo na ostatné relevantné faktory
komunikácie.

Neverbálna

komunikácia

je

súčasťou

verbálnej

komunikácie

a sebaprezentácie.
 Verbálna komunikácia
Slovo je základná zložka jazykovej komunikácie, má informačný a emočný náboj.
Pod pojmom verbálna komunikácia rozumieme dorozumievanie sa jednej, dvoch
alebo viacerých osôb pomocou slov. Verbálna komunikácia sa zaoberá otázkami
efektívneho využívania jazykových prostriedkov v procese dorozumievania.
Verbálna komunikácia vo verejnej (oficiálnej) komunikačnej sfére môže mať hovorenú
a písomnú formu. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že v prípade spoločného
komunikačného zámeru zásadný rozdiel medzi napísanou a prednesenou informáciou
nie je, opak je však pravdou. Hovorený a písomný prejav sa líšia nielen tým, že pri
prvom z nich možno využívať napr. celú škálu paralingválnych prostriedkov (hlas,
intonácia, tempo, pauza a i.), spätnú väzbu a neverbálne prostriedky, ale aj tým, že
písomný prejav je precíznejší vo výbere slov a dokonalejší vo formulácii myšlienok.
Samozrejme, aj písomné komunikáty sa ďalej diferencujú podľa funkcií, ktoré plnia,
a podľa vlastností, ktoré sú pre ne typické.
Nelešovská (2005) verbálnu komunikáciu charakterizuje ako vyjadrovanie myšlienok
artikulovanou rečou, prípadne dorozumievanie sa jazykom, pričom základnou
jednotkou je slovo. Verbálna komunikácia má v pedagogickom procese určité fázy.
Najskôr musí existovať zámer učiteľa niečo žiakovi porozprávať. Zámer správne
naformulujeme, tak aby mal zmysel. Nasleduje vlastná informácia, ktorá je adresovaná
určitému príjemcovi, v našom prípade žiakovi alebo skupine žiakov, prípadne celej
triede. Príjemca sa snaží o dekódovanie informácie a snaží sa odhaliť jej zmysel.
Jedným z prostriedkov, ako si ujasniť zmysel, je rozhovor. Relatívne vyššia forma
hľadania zmyslu je dialóg. Základom verbálnej komunikácie je kladenie otázok učiteľa
žiakom (i naopak). Aby bola verbálna komunikácia v škole a v školskom zariadení
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nielen funkčná, ale aby splnila aj určité požiadavky z estetického hľadiska, musí učiteľ,
ale aj žiaci, disponovať určitými verbálnymi komunikačnými zručnosťami. Patrí sem
okrem iného akustická vlastnosť hlasu (sila hlasu, výška hlasu, farba hlasu), práca
s dychom, prízvuk, rytmus, dynamika, intonácia, tempo, pauza a zároveň spisovná
výslovnosť.

Aktívne počúvanie a partnerská komunikácia. Bariéry komunikácie


Aktívne počúvanie a partnerská komunikácia
Pri aktívnom počúvaní počúvajúci partner v komunikácii dáva najavo, že počúva
hovoriaceho partnera. Díva sa naňho, prípadne požíva iné neverbálne prostriedky na
potvrdzovanie toho, že počúva (prikyvuje, hmká a pod.). Keď učiteľ komunikuje,
prináša istú informáciu. Ale spôsob, akým komunikuje, ukazuje, ako chce na žiaka
zapôsobiť, aby aktívne počúval. Verbálny prejav môže byť chladný, vecný, alebo
naopak, milý, teplý. Schopní učitelia dokážu zlúčiť a efektívne používať aj svoju
autoritu, aj byť k žiakom milí, čo vedie k vzájomnému akceptovaniu sa a počúvaniu
sa. Aktívnym počúvaním zisťujeme, čo si druhý myslí a čo cíti. Počúvanie je aktívna
činnosť, ktorá si vyžaduje pozornosť, príjem, porozumenie i hodnotenie informácií.
Počúvanie je zručnosť, to znamená, že je potrebné si ju nacvičiť.

Aktívne počúvanie je dôležitou zložkou komunikácie. Rozlišujú sa dve receptívne
činnosti – počúvanie a načúvanie. Počúvanie je predovšetkým fyziologická činnosť.
Človek recipuje zvuky, ale nemusí im rozumieť. Načúvanie je psychologickou
záležitosťou. Je to aktívne počúvanie. Recipient venuje hovoriacemu pozornosť,
odhaľuje jeho zámer, hodnotí prijímané informácie, vytvára si vlastný názor, rešpektuje
partnera komunikácie. Na rozlíšenie počúvania a načúvania môžeme používať analógiu
s učením sa žiaka z textu. Ak žiak číta text tak, že zapája do procesu len zrakový orgán,
ide o „počúvanie“, ak však informácie aj analyzuje, hodnotí, vytvára si k nim vzťah,
možno hovoriť o „načúvaní“. Niektorí učitelia vnímajú žiakov očami istých nálepiek
(tvorivý, pasívny, lenivý, zádrapčivý). Táto filtrácia môže do istej miery skresliť
chápanie recipovanej informácie. Tieto vnútorné filtre sú vlastne komunikačnými
bariérami, pretože bránia skutočnému porozumeniu partnerov. Druhým problémom
komunikácie je prílišné ľpenie učiteľa na odpovedi žiaka (Gavora 2007).
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Herényiová a Martinčeková (2015) uvádzajú pravidlá aktívneho počúvania:
o Udržiavať očný kontakt.
o Rozmýšľať nad tým, čo hovorí druhá strana.
o Neverbálnymi prostriedkami podporovať druhú stranu – vyjadriť záujem,
spoluúčasť prikývnutím, mimikou, pootočením tela, gestom.
o Zopakovať, resp. preformulovať vyslovené myšlienky – parafrázujme to, čo
sme počuli. Tak sa ubezpečíme, či sme druhú stranu správne pochopili.
o Klásť doplňujúce otázky týkajúce sa témy.
o Požiadať o opätovné zopakovanie informácie – ak nerozumieme, resp. nie sme
si istí, či sme dobre porozumeli a pochopili (neviem, či som vám teraz dobre
rozumel…, myslíte to tak, že…).
o Neprerušovať jeho myšlienky vyslovovaním svojho názoru – počkajme, kým
druhá strana dohovorí. Neskáčme do reči!
o Podporiť jeho prejav – chápem…, hmhm…, áno rozumiem…, fajn…
o Nevyvíjať pritom inú činnosť – nečítajme noviny, nepozerajme na hodinky,
vypnime mobil, nedvíhajme telefón, nerobme si popri rozhovore poznámky,
nedívajme sa von z okna, neprehliadajme počúvajúceho.
 Bariéry komunikácie
V pedagogickej praxi je dôležité vysvetľovať a rozprávať sa so žiakmi. Oveľa ťažšie
sa komunikuje, ak do rozhovoru zasahujú emócie, ktoré ho môžu značne ovplyvniť
buď kladným alebo negatívnym smerom. Je dôležité učiť žiakov prekonávať niektoré
bariéry v komunikácii bez stresov, strachu, napr. nebáť sa vyjadriť svoj názor,
nehanbiť sa pri odpovedi za svoj jazykový prejav. Búgelová (2005) za bariéry
v komunikácii považuje priestor, čas, informáciu a jazyk.
o Priestor je miesto, kde sa komunikácia odohráva a jeho veľkosť výrazne
podmieňuje charakter a spôsob komunikácie.
o Čas sa stáva bariérou vtedy, ak je podávaná informácia stará, neaktuálna,
neobsahuje v sebe prvky novosti. Čas vnímame ako bariéru aj vtedy, ak ide
o neprimerane dlhý monológ.
o Informácia sa vyskytuje ako bariéra v niekoľkých podobách, napr. ak
prijímateľ dostáva informácie, ktoré nie je schopný primerane spracovať, ak je
prijímateľ vystavovaný nadmernému množstvu poznatkov súčasne, ak
prijímateľ dostáva informácie, ktoré ho neevokujú k aktivite počúvať, ktoré
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nedosahujú jeho prah aktivity, sú už pre neho známe, resp. neaktuálne, ak
odosielateľ buď účelovo alebo aj nevedomky poskytuje neúplné informácie,
zatajuje podstatné časti, resp. nesprávne anticipuje informačnú a vedomostnú
úroveň príjemcu – zámerná informačná bariéra.
o Jazyk sa stáva bariérou, ak ide o nezvládnutie jazyka na jednej strane, prípadne
na oboch stranách (inojazyčnosť), ak vznikne sémantická bariéra, t. j.
neporozumenie významu daného slova v celkovom kontexte komunikačnej
informácie – s ňou úzko súvisia aj terminologické bariéry, ktoré sú príznačné
pre vzťah učiteľ verzus žiak, vnútrojazykové bariéry vznikajú na základe
prenesených významov slov. Typickým príkladom je slang, argot, generačné
bariéry, módne slová, dobové slová, viacvýznamové slová.

Osobitnú skupinu bariér v komunikácii tvoria psychologické a sociálne bariéry.
o Psychologické bariéry – úzko súvisia s osobnostnými dispozíciami človeka,
jeho vlastnosťami, temperamentom, individuálnymi zvláštnosťami v reakciách
podmienených výchovou. Na vznik takýchto bariér má silný vplyv aj
psychické a fyzické poškodenie jedinca, a to tak aktuálne prítomné, ako aj
chronické.
o Sociálne bariéry – sú také, ktoré si najčastejšie spôsobujú a stavajú pred seba
sami

komunikujúci.

Najčastejšími

príčinami

sú

uvedomovanie

si

nerovnovážnej pozície v zmysle podhodnotenia alebo nadhodnotenia samého
seba vo vzťahu k druhej strane.
U žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môžeme naraziť na celú
skupinu prekážok, ktoré sú pre dané postihnutie či znevýhodnenie typické, rovnako ako
na prekážky, ktoré sa pridružia vďaka rodinným alebo kultúrnym okolnostiam. Riešenie
je vždy aj v dôkladnej znalosti konkrétneho postihnutia či oblasti znevýhodnenia a tiež
v znalosti konkrétnej situácie daného žiaka v širšom kontexte a vývoji.

Vedenie rozhovoru. Dialóg ako základná výchovná metóda
 Vedenie rozhovoru
Pre vedenie rozhovoru neexistujú absolútne nemenné zásady, pretože sám rozhovor
je ovplyvňovaný mnohými činiteľmi. Žiada sa, aby sa k rozhovoru pristupovalo
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tvorivo, vnášala sa doň invencia, novosť. Zelina (1990) vyslovil niekoľko zásad,
ktorých improvizáciou možno úspešne zvládnuť rozhovor učiteľa so žiakmi, príp.
rodičmi, a to:
o Na rozhovor sa treba pripraviť (urobiť si plán rozhovoru, spoznať osobu,
s ktorou budem rozprávať, zaistiť si čas a miesto rozhovoru, poznať seba).
o Dôležitý je začiatok rozhovoru – prvý dojem je dôležitý.
o Úlohou pedagogického rozhovoru je snaha hľadať riešenia a postupy, ktoré by
mali odstrániť vymedzený problém rozhovoru.
o Pri rozhovore staviame na potencionalitách, odhaľujeme to, čo je dobré.
Rozhovor by mal byť riadený tak, aby sa neodbočovalo od témy rozhovoru,
problému, aby sa počas rozhovoru nemenili roly (ofenzíva v rozhovore).
o Pri

rozhovore

môžeme

vystupovať

v

role

diagnostika,

poradcu,

podnecovateľa, kontrolóra, vyšetrovateľa, sudcu.
o Dôležitú funkciu pri rozhovore zohráva tvorba otázok.
o Vyvarujeme sa egoizmu, nepresadzujeme svoj názor. Aby rozhovor splnil svoj
cieľ, učiteľ by mal byť majstrom v počúvaní.
 Dialóg ako základná výchovná metóda
Gavora (2007) charakterizuje dialóg ako komunikáciu dvoch alebo viacerých ľudí.
Na to, aby sa mohla označiť komunikácia ľudí za dialóg, nestačí len to, že dvaja
ľudia hovoria. Musia byť splnené aj ďalšie zásady dialógu, a to:
o Striedanie replík. Replika je prehovor jedného partnera dialógu. Trvá, kým
nezačne hovoriť iný partner. Inými slovami, replika je prejav účastníka
komunikácie, ktorý nadväzuje na predchádzajúci prejav partnera.
o Striedanie roly hovoriaceho a počúvajúceho. Pri dialógu sa striedajú nielen
repliky účastníkov komunikácie, ale aj ich roly. Jeden partner hovorí, druhý
počúva. Potom si roly vymenia.
o Jeden partner reaguje na druhého partnera. Dialóg je reaktívny spôsob
komunikácie. Partner A vo svojej replike reaguje na partnera B a potom partner
B reaguje na obsah komunikácie partnera A. To, že hovoriaci reagujú jeden na
druhého, znamená, že musia hovoriť o tej istej veci. Dialóg je tak obsahovo
zjednotený.
o Aktívne počúvanie
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o Hľadanie spoločného významu. Skutočný dialóg nie je len výmenou informácií
v replikách. Ide o čosi viac. Partneri dialógu sa usilujú porozumieť si,
dohodnúť sa, dospieť k spoločnému významu. Z týchto vlastností dialógu
vyplýva, že pri ňom partneri venujú pozornosť jednak obsahu komunikácie,
jednak spôsobu, akým komunikujú.
Dialóg v rámci edukačného procese je podľa Portika a Lapšanskej (2012) riadený
učiteľom. Prostredníctvom neho učiteľ spoznáva žiaka (jeho názory, postoje, spôsoby
myslenia, jazykový prejav), vplýva na jeho pracovnú a učebnú činnosť, usmerňuje,
obohacuje jeho vedomosti a vychováva ho. Učiteľ pri dialógu so žiakom pozoruje
neverbálne prejavy, odpovedá na otázky, zosobňuje odpovede a dáva podnety. Žiak pri
dialógu vyslovuje svoj problém, zorientúva sa v objektívnych a subjektívnych
súvislostiach, kladie otázky, analyzuje problém a postupuje k jeho riešeniu.
Otázky a odpovede, s ktorými sa stretávame v edukačnom procese, tvoria súčasť
výučbového dialógu. Správne položiť otázku je považované za jednu z najťažších
činností učiteľa. Tým, že učiteľ kladie otázky, vedie žiakov k aktívnemu zapojeniu sa
do procesu, apeluje na ich zvedavosť a núti ich k tomu, aby uvažovali, prehodnocovali.
Ak chceme prostredníctvom dialógu rozvinúť osobnosť žiaka ako celok, musíme sa
snažiť o jej rozvoj po kognitívnej, afektívnej a sociálnej stránke.
Gavora a kol. (2003) uvádza, že dieťa sa dialógu musí naučiť. Samotný dialóg nastupuje
medzi 2. až 3. rokom dieťaťa a rýchlo sa rozvíja. Významnú úlohu zohráva rodina,
ktorá by mala byť miestom, kde sa dieťa zoznamuje s týmto umením a zdokonaľuje sa
v ňom. Nástupom do školy dochádza k zmene podmienok dialógu, následkom väčšieho
počtu žiakov, ktorí nemôžu hovoriť naraz. Preto je nevyhnutná regulácia dialógu, pri
ktorej hlavnú úlohu zohráva učiteľ, vychovávateľ.

Rozvíjanie komunikačných zručností
Učiteľ si musí vedome a systematicky rozvíjať svoje komunikačné vedomosti
a zručnosti, komunikácia je totiž hlavným nástrojom edukácie. Musí byť dobrým
komunikátorom preto, lebo sám pôsobí ako komunikačný model žiakom.
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Gavora (2007) pre študentov pedagogickej fakulty uvádza, že pri rozvíjaní komunikácie
existujú dve stránky, ktoré sú prepojené a úzko súvisia. Študent môže kultivovať svoj
komunikačný prejav sám, usiluje sa o jeho zlepšenie a zdokonaľovanie – pozorovaním
a analyzovaním vlastného komunikačného prejavu. Druhá stránka sa deje na
seminároch, počas mikrovýstupov, v modelových vyučovacích situáciách, počas
pedagogickej praxe a pod.
Rozvíjanie komunikačných schopností v pedagogickej praxi kladie požiadavku
navodzovať a sústavne rozvíjať komunikáciu medzi žiakom a učiteľom, ale i medzi
žiakmi navzájom. Formovaním a rozvíjaním komunikačných zručností sa upevňuje
sebadôvera žiaka. Komunikačné zručnosti žiakov môžeme rozvíjať pri aktivitách
a rôznych činnostiach zameraných na bežné životné situácie. Aktivity obsahujú
podnetné momenty na rozvoj osobnosti, jej socializáciu, na budovanie a upevňovanie
pozitívnych vzťahov v skupine, na uvoľnenie atmosféry, na odbúravanie bariér
a strachu. Aby aktivita splnila svoj zámer, musí realizátor vedieť, čo chce ňou sledovať,
ktorá aktivita sa na čo hodí a pre koho je určená. Pri realizácií aktivít vyučujúci využíva
metódy a formy práce adekvátne veku a vyspelosti žiakov.

Typy na zdroje publikácií, ktoré obsahujú rôzne hry a aktivity
 PORTIK, M. a M. LAPŠANSKÁ, 2012. Pedagogická komunikácia v primárnej
škole. Prešov: Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta. S. 152 – 190. ISBN 97880-555-0709-5.
 NELEŠOVSKÁ, A., 2005. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha: Grada
Publishing. S. 158. ISBN 80-247-0738-1

 BÚGELOVÁ, T., 2005. Riaditeľ, učiteľ, rodič – ako si spríjemniť komunikáciu.
Prešov: MPC. ISBN 80-8045-373-X.
 DE VITO, J. A., 2001. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada Publishing.
ISBN 80-7169-988-8.
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 ŠUŤÁKOVÁ, V., J. FERENCOVÁ a M. ZAHATŇANSKÁ, 2017. Sociálna
a didaktická komunikácia. Bratislava: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-8168-548-4.

1. Vytvorte vlastnú definíciu pedagogickej komunikácie.
2. Vysvetlite význam neverbálnej komunikácie pre učiteľa.
3. Ktoré signály neverbálnej komunikácie poznáte?
4. Definujte neaktívneho poslucháča.
5. Charakterizujte dialóg.
6. Ktoré zásady dodržiavame pri rozhovore?
7. Opíšte aktivitu vhodnú na rozvíjanie komunikačných zručností.
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ZÁVER
Stretávame sa s názormi, že v pedagogickej praxi často absentuje vzájomná spojitosť
teórie a praxe, dokonca sa poukazuje až na odtrhnutosť teórie od praxe. Takýto názor
nezdieľajú len účastníci vzdelávacích podujatí, ale aj mnohí odborníci. Kritika je
namierená najmä na chýbajúcu, resp. nízku mieru praktických skúseností a poznania
praxe počas štúdia či vzdelávania. Vzdelávacie podujatia, ktoré majú pripraviť
účastníka na vykonávanie pedagogickej činnosti, sú koncipované prevažne teoreticky,
nakoľko až na základe poznania teórie je možné tvoriť a realizovať kvalitnú výchovnovzdelávaciu prax.
Ako už bolo spomenuté, nie je možné odtrhnúť teóriu od praxe a naopak. Účastníci,
dopĺňajúci si kvalifikáciu prostredníctvom doplňujúceho pedagogického štúdia,
prichádzajú z prostredia praxe. Svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť realizujú však
prevažne intuitívne a bez kvalitného teoretického základu. Študenti vysokých škôl sa
stretávajú s opačným problémom, nakoľko po vysokej škole prichádzajú do praxe síce
kvalitne teoreticky vybavení, no bez praktickej prípravy. Naskytá sa otázka: „Ktorá zo
spomenutých situácií je lepšia na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu?“
Odpoveď na otázku nie je jednoduchá, jednoznačná a možno ani neexistuje.
Preto je v rámci prípravy pedagogických zamestnancov potrebné klásť dôraz na
rozvíjanie didaktických a metodických spôsobilostí prostredníctvom teoretického
základu pedagogických tém, ku ktorým patrí napr. pedagogika, všeobecná didaktika,
teória výchovy, pedagogická komunikácia, pedagogická psychológia a mnohé ďalšie.
Zároveň je však dôležité poskytovať účastníkom vzdelávania možnosť vyskúšať si
nadobudnuté teoretické poznatky v praxi alebo prostredníctvom zážitkových aktivít
priamo vo vzdelávacom procese. Rovnako je nevyhnutné realizovať reflexiu a spätnú
väzbu k teoretickým i praktickým skúsenostiam získaným počas vzdelávania, aby si
každý účastník uvedomil podstatu a dôležitosť prepojenia teoretických poznatkov s
realizovanou praxou.
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