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EDITORIÁL

Vážené čitateľky a čitatelia,

dovoľujeme si Vám predstaviť prácu členov katedry Katedry pedagogiky a an-
dragogiky v podobe každoročne vydávaného zborníka Paedagogica 33. Ten-
to ročník je výnimočný, nakoľko sme dali priestor aj víťazom našej katedrovej 
Študentskej vedeckej a odbornej konferencie a pridávame aj niekoľko prác štu-
dentov. Verím, že v tejto tradícii budeme pokračovať a pomyselne tak budeme 
odovzdávať pochodeň našim najlepším študentom a našim nasledovníkom.

V tomto zborníku je uverejnených 10 odborných príspevkov z rôznych ob-
lastí, ktorým sa členovia katedry v súčasnosti venujú. Doc. Sejčová vo svoj-
im príspevku prináša pohľad na ťažiskové kompetencie riadiaceho pracovníka 
školy a bližšie predstavuje osobnosť riaditeľa z pohľadu školského manažmen-
tu, teda požiadaviek na jeho manažérske, personálne a profesijné kompeten-
cie. V ďalšom príspevku spolu s Miriam Čiernou predstavujú vzory a ideály 
dnešných adolescentov. Autorky analyzujú preferované vzory a ideály dospie-
vajúcich a zaujímavé je zistenie, že nie sociálne média, ale stále sú to rodičia, 
ktorí v tomto smere u adolescentov zohrávajú dôležitú úlohu. Phdr. Silvia Ťu-
peková Dončevová sa vo svojom článku zameriava na aspekty rodovej citlivosti, 
ich filozofický sociálny a pre nás najzaujímavejší edukačný kontext. Dr. Zuzana 
Hrćan prináša výskumné zistenia v otázke profilu práce školského psychológa 
na základnej škole vrátane jeho spolupráce s výchovným poradcom a upozorňu-
je aj na doteraz podceňované kompetenčné spory medzi školskými psychológ-
mi a špeciálnymi pedagógmi. Dr. Martin Droščák s kolegyňou J. Hanuliakovou 
z DTI poukazujú vo svojej štúdii na problematiku a význam školských (tried-
nych) pravidiel a navrhujú konkrétne postupy učiteľa v tejto oblasti. Dr. Janka 
Medveďová sa vo svojom článku zameriava na problematiku obmedzení týka-
júcich sa vzdelávanie dievčat a v žien v období Slovenskej republiky (1939 – 
1945), zmeny, ktoré priniesla školská reforma a interpretáciu týchto citlivých 
otázok na stránkach dobovej tlače. Príspevok dokumentuje verejný odpor žien, 
ktoré patrili k špičke politickej ľudáckej reprezentácie. PaedDr. Darina Dvorská 
v spoluautorstve šikovných študentov predstavila analýzu pedagogických časo-
pisov. V prvom prípade s Mgr. Andrey Smolkovou predstavili profil časopisu 
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Predškolská výchova v období rokov 2014 – 2020. Pod vedením Dr. Dvorskej sa 
práca stala víťaznou v spomínanej ŠVOK. Žiaľ perspektívy o postupnom útlme 
a konci pedagogických odborných časopisov, ktoré autorka v štúdii naznačila sa 
napĺňajú, o čom svedčí aj zánik znovu obnovenej Pedagogickej revue aj online 
časopisu Pedagogika.sk. Podobnú analytickú štúdiu prináša aj Mgr. Jakub Fázik 
(v spoluauotorstve s Dr. Dvorskou). Venuje sa analýze časopisu Pedagogická re-
vue v období rokov 2016 – 2019. Druhou víťaznou prácou našich študentov bo-
la esej Varovný prst voči dištančnému vzdelávaniu! V tom čase prváka Samuela 
Damiana Ovečku (pod vedením J. Medveďovej). Autor príspevku prejavil veľ-
kú mieru zrelosti a samostatnosti a jeho úvaha prináša dôkladne poňatú analý-
zu Komenského pedagogických zásad k kontexte výhod a nevýhod dištančného 
vzdelávania, ktorému sme všetci museli čeliť. Napokon tretia víťazná práca Mgr. 
Evy Popíkovej (pod vedením Dr. S. Dončevovej) predstavuje veľmi zaujímavú, 
no pre všetkých nás pedagógov a pedagogičky bolestivú tému prezentácie statu-
su učiteľskej profesie v slovenských médiách. 

Objektivita našich médií má akiste nedokonalosti, no pred nami všetkými 
stojí dôležitá úloha, vychovať generáciu budúcich učiteľov, ktorí vo svojom 
osobnom svete budú hrdí na svoju učiteľskú profesiu a vo svojom triednom mik-
rosvete budú mať chuť naďalej usilovať o atmosféru dielne ľudskosti.

Prajeme vám príjemné pedagogické čítanie

Mgr. Janka Medveďová, PhD.
Mgr. Martin Droščák, PhD.
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VZORY A IDEÁLY ADOLESCENTOV

Miriam Čierna – Ľuboslava Sejčová

Abstrakt: Autorky v príspevku analyzujú otázky pôsobenia vzorov na deti a mládež. Otázka iden-
tity a toho „kto som“ je u adolescentov veľmi častá. Dospievajúci chcú niekam patriť, na niekoho 
sa podobať, ale zároveň chcú cítiť, že majú vlastnú hodnotu a sú niekým výnimočným. V tomto 
procese zohráva významnú úlohu výber vzorov a ideálov zo strany mladých ľudí. Vzory môže-
me definovať ako modely postojov a správania viazané na konkrétnu osobu. Ideálom je predsta-
va samého seba, druhej osoby, vzťahov alebo pomerov, vyjadrujúca dokonalosť, zbavená od chýb, 
nedostatkov. Dospievajúci sa často zaoberajú vytyčovaním si ideálov seba samých – akými by sa 
mali, chceli stať v budúcnosti.
Autorky realizovali výskum v ktorom chceli zistiť, aké vzory si mladí ľudia vyberajú v dnešnej do-
be a či prevládajú vzory z masmédií alebo sú nimi stále rodičovské vzory, ako to bolo v minulos-
ti. Celkovo možno povedať, že dospievajúci si za svoj vzor vyberajú stále rodičov, ako to bolo aj 
v minulosti, ale aj osobnosti z médií a ukázal sa aj vysoký výber kladného vzoru z kníh a literatúry.

Kľúčové slová: adolescenti, vzory, postoje, hodnoty

VZORY A IDEÁLY MLADÝCH ĽUDÍ

V priebehu dospievania pôsobí na človeka mnoho faktorov, ktoré ovplyvňu-
jú jeho osobnosť. V procese formovania osobnosti mladého človeka zohráva vý-
znamnú úlohu osobný príklad v podobe vzoru a ideálu, aj keď nie každý si ho 
uvedomuje. 

Vzory a ideály sú dôležitou súčasťou motivačného systému človeka, ovplyv-
ňujú jeho správanie, hlavne smerovosť a cieľovosť správania. Otázka identity 
a toho „kto som“ je u adolescentov veľmi častá. Dospievajúci chcú niekam pat-
riť, na niekoho sa podobať, ale zároveň chcú cítiť, že majú vlastnú hodnotu a sú 
niekým výnimočným. 

Podľa Bocheneka, et al, (2016) môžeme vzor jednoducho opísať ako oso-
bu považovanú za štandard dokonalosti, ktorá sa má napodobňovať. Mať vzor, 
s ktorým by sa mohli jednotlivci stotožniť, patrí medzi dôležité potreby detí aj 
dospievajúcich. Najskôr dieťa hľadá svoj vzor v otcovi, matke, vo svojich naj-
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bližších. Neskôr, hlavne v staršom školskom veku, v dospievaní, keď sa je-
dinec voči najbližším osobám svojho okolia vymedzuje (i s určitým prvkom 
kritickosti, nezriedka značne vystupňovanej), bývajú vzory hľadané inde (He-
lus, 2009).

Pôsobenie vzorov sa s kolegami v roku 2002 rozhodla overiť A. K. Yanceyo-
vá z oddelenia pre zdravotníctvo v Los Angeles. Štúdie sa zúčastnilo 749 mla-
dých ľudí vo veku 12-17 rokov. Odpovedali na otázky, ako ich vzor ovplyvňuje 
ich život. Viac ako polovica respondentov (56%) sa priznala, že niekoho “ob-
divuje”. Sedem percent detí za svoj vzor označilo lekárov, právnikov, učiteľov 
a duchovných. Až 34 percent mladých ľudí sa identifikovalo so športovcami, 
spevákmi a hercami. Adolescenti, ktorí mali nejaký vzor, dosahovali v škole lep-
šie výsledky a mali celkovo vyššie sebavedomie ako ich rovesníci bez „ideá-
lu“. Dokonca chlapci, ktorí žili iba s matkou, podliehali menej často návykovým 
látkam, ak mali vo svojom živote nejaký vzor. Výskum potvrdil, že najlepšie 
výsledky dosahujú tí mladí ľudia, ktorí sa so svojím vzorom poznajú osobne (ht-
tps://www.sme.sk/c/219193/pozitivne-vzory-su-pre-mladez-dolezite.html).

Výnimočnosť druhých však nutne nevedie k ich nasledovaniu. Relevant-
né vzory sú inšpirujúce do tej miery, pokiaľ dospievajúci cíti vlastný potenciál, 
že jeho ideál je dosiahnuteľný. V opačnom prípade ho môže skôr demotivovať 
a priviesť ho až k depresiám (Tyrlík, a i., 2010). Taktiež, roly osobností, ktoré 
adolescent skúša, mu nie sú často blízke a môže ich relatívne rýchlo zanechať, 
najmä ak nevedú k užitočným spojeniam s rovesníkmi (Bostic, et al, 2006).

Ideál býva obrazne charakterizovaný ako „hviezda stálice“, ktorá síce nie je 
dosiahnuteľná, ale orientuje, dáva úsiliu jasný smer, od ktorého by ho nemala od-
kloniť žiadna prekážka. S ideálmi mladých ľudí môže súvisieť aj celý rad prob-
lémov. Pomerne časté je takzvané vytriezvenie z ideálu, kedy si mladý človek 
náhle s bolestivým rozčarovaním uvedomuje, že ideál nie je dosiahnuteľný (He-
lus, 2009).

Cheung a Yue (2004) in Stašová (2015), upozorňujú na skutočnosť, že zbož-
ňovanie idolov môže byť pre sebarozvoj adolescentov determinujúce a často sa 
to tiež stretáva s kritickým postojom pedagógov, ktorí varujú pred ich negatív-
nym vplyvom na študijné a prípadne akademické úspechy mladých ľudí.

TYPY VZOROV

Vzory môžeme členiť na základe viacerých kritérií. Z gnozeologického hľa-
diska J. Grác (1990 in Sejčová, 2002) rozoznáva vzory:

1.  Špecifikované - najkonkrétnejšie vzory, ktoré vznikajú prevažne na základe 
zmyslového poznania. Môžu byť vnemové - na základe vnímania nejakého 
človeka, alebo predstavové - na základe predstavivosti a spomínania. Blíz-
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ke - rodičia, príbuzní, učitelia, kolegovia, vrstovníci, a pod., alebo vzdia-
lené – umelci, významní vedci, politici a hviezdy hudobného, filmového, 
divadelného, alebo športového sveta. Krátkodobé - na riešenie aktuálnych 
problémov, a dlhodobé – vzory, ktoré si človek uchováva vo svojom pod-
vedomí dlhší čas a vybavuje si ich podľa potreby;

2.  Typizované - sú nimi ľubovoľné osoby ako vzory riešenia charakteris-
tických problémov v typických situáciách. Percipient si môže vytvoriť 
typizovaný mnohovzor, prípadne syntetický vzor, v ktorom dôjde k myš-
lienkovému zjednoteniu a pospájaniu viacerých vzorov do jedného ná-
zorného obrazu. Tento „mnohovzor“ danej osobe ukazuje, ako by si mal, 
alebo nemal počínať, pri riešení nejakej úlohy;

3.  Abstraktné - vytvorené myšlienkovou činnosťou, pričom vzor nadobúda 
s reálnym predstaviteľom vlastnosti alebo správanie, ktoré ani nemá, resp. 
o ich existencii prijímateľ uvažuje, napr. vzory historických osôb. 

Z hľadiska blízkosti vzťahov k imitátorovi, si môže mládež vyberať sebavzo-
ry a vzory milenecké, priateľské, rodičovské, príbuzenské, edukačné, susedské, 
vzdialenejšie a masmediálne. V prieskume Holinovej (1982) sa v tejto kategó-
rii vzor príbuzných a rodičov umiestnil na druhom mieste. Najčastejšie podmie-
ňuje svojim príkladom správanie dievčat matka a správanie chlapcov otec. Vo 
výskume Minárikovej a Rybárovej (1985) sa až 30,15% výpovedí dievčat tý-
ka vzoru matky a iba 8,1% vzoru otca. Chlapci iba 7,55% výpovedí vzťahujú na 
matku a až 33,7% na otca. Aj Nováková (1975) konštatuje, že stredoškoláčky 
preferujú vo svojej voľbe predovšetkým matku (Grác, 1990; in Sejčová, 2002, 
s. 152 - 153).

Medzi vzdialenejšie vzory môžeme zahrnúť vzory, pri ktorých môže, ale ne-
musí, vznikať osobný kontakt medzi vzorom a imitátorom. Osobitné miesto me-
dzi nimi predstavujú vzory sprostredkované masmédiami. Medzi masmediálne 
vzory môžeme zahrnúť literárne, filmové a dramatické vzory a skutočných pred-
staviteľov masmédií (in Sejčová, 2002). 

J. Grác (1990) uvádza výsledky prieskumu na tému literárnych vzorov u stre-
doškolákov a vysokoškolákov (129 respondentov). Zistil, že respondentov 
ovplyvňujú na prvom mieste vzory z reálneho života (59,1%). Na druhom mieste 
literárne, filmom či televíziou sprostredkované vzory (21,5%). Na treťom mieste 
sa umiestnili vzory utvorené vo vlastnej fantázii respondentov (19,4%).

Do akej miery sa práve filmoví hrdinovia podieľajú na napodobňovaní, nie 
je ešte celkom preskúmané, ale dá sa predpokladať, že tento vplyv je vysoký. 
Vo výskume z roku 2009, organizovaným českou Univerzitou Hradec Králové 
uviedlo až 47% žiakov strednej školy, že za svoj vzor považujú niekoho z médií. 
Charakteristiky, ktoré oceňujú najviac u vzorov z filmov a televízie sú tie, čo po-
stava dokáže, ako sa správa a aké má schopnosti (Stašová, 2015).
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Masmédiá aj internet sprostredkúvajú rôzne modely tvorcov umenia ale-
bo iných slávnych ľudí, ako sú napríklad herci, moderátori, hudobníci, umelci, 
športovci, politici, redaktori a pod. Mladí ľudia berú často tieto osobnosti za svo-
je idoly a berú veľmi vážne a osobne akékoľvek problémy spojené s ich existen-
ciou. Český výskum Dovalila a Rychteckého z roku 2002 ukázal, že športovcov 
si za svoj vzor volilo až 45% českej mládeže. Jedným z najnovších je výskum re-
alizovaný v roku 2009 Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové, kto-
rého výsledky ukazujú, že športovec je vzorom už len pre 10,8% adolescentov. 
Svoju voľbu zdôvodňovali obdivom k úspechu, schopnosti vypracovať sa, uzna-
niu od ostatných a možnosti cestovať po celom svete (Stašová, Slaninová, Juno-
vá, 2015 in Ševcová, 2017, s. 26). 

V súčasnosti sú to najmä youtuberi, vlogeri, influenceri a pod., ktorých každo-
denne sledujú tisíce divákov a najmä mladých ľudí. Ovplyvňujú ich v životnom 
štýle, v obliekaní, motivujú ich ku kupovaniu rôznych výrobkov, výživových 
doplnkov, rôzneho tovaru, kozmetiky a celkovo sa stávajú modelmi správania, 
ktoré mladí často imitujú. Influenceri zdieľajú svoj osobný život na sociálnych 
sieťach a práve to je pre mladých ľudí atraktívne, vďaka čomu sa cítia byť k svo-
jim idolom bližšie. A preto ich nasledujú. Samozrejme ale treba byť opatrnými 
a rozlišovať medzi tým, kedy je správanie celebrít úprimné a kedy falošné a chcú 
si iba svojimi skutkami zaistiť vyššiu popularitu.

VÝCHOVNÝ PROCES A PÔSOBENIE VZOROV

Deti a dospievajúci sa často krát stotožňujú so svojimi rodičmi, učiteľmi, tré-
nermi a inými osobami, ktoré ich zaujali. Stotožnenie má nesmierny význam pre 
duševný rozvoj a vďaka tomuto stotožneniu sa v nich upevňuje kladný vzťah 
k učeniu, škole, športu, rodičovstvu a iným veciam. Stotožnenie napomáha do-
spievajúcim „vojsť“ do ich životných rolí lepšie ako akýmkoľvek presvedčo-
vaním a nabádaním. John Wooden povedal, „Byť vzorom je najsilnejšia forma 
výchovy.“

Z českého výskumu realizovaného na Pedagogickej fakulte Univerzity Hra-
dec Králové v roku 2009, ktorého respondentmi bolo 765 detí a mládeže vo ve-
ku 6–17 rokov vyplynulo, že najväčšia skupina detí a dospievajúcich (39,6%) by 
sa rada podobala niekomu z rodiny, pričom prevažovali matky (15,5%) nad ot-
cami (12,9%) a inými členmi rodiny (8,8%). Druhou najčastejšou odpoveďou 
(12,1%) bol známy spevák a tretí potom významný športovec, ktorého si za svoj 
vzor zvolilo 10,8% respondentov, medzi ktorými významne prevažovali chlap-
ci nad dievčatami. Časť opytovaných (hlavne stredoškolákov) uviedla, že žiadny 
vzor nemajú a ani nechcú mať, pretože chcú byť originálom (Stašová, Slanino-
vá, Junová, 2015, in Ševcová, 2017, s. 20 -21). 
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Na otázku, čo najviac na svojom vzore deti a dospievajúci obdivujú, v spo-
mínanom výskume odpovedala najpočetnejšia skupina (30,4%), že to boli pova-
hové vlastnosti, ktoré boli aj najviac oceňované u vzorov z rodinného prostredia, 
potom nasledovali schopnosti a zručnosti (22,7%) oceňované najmä u športo-
vých vzorov. Nasledoval vzhľad, ktorý si u svojho vzoru cenilo 21,2% opýtaných 
(Stašová, Slaninová, Junová, 2015). 

Ukázalo sa, že deti pri svojich športových vzoroch najviac oceňujú ich schop-
nosti a zručnosti (63,6% respondentov), potom povahové vlastnosti (13,0%) 
a aktivity, ktoré športovec robí (9,1%). 3,9% respondentov si potom najviac ce-
ní ich vzhľad a 3,9 % oceňuje úspech a výsledky svojho vzoru (Stašová, Slani-
nová, Junová, 2015). 

V Čechách v roku 2011 Národný inštitút detí a mládeže realizoval výskum 
„Hodnotové orientácie detí od 6 do 15 rokov“, kde zistili, že 51% detí má svoj 
vzor a 35% vzor nemá (14% na otázku neodpovedalo). U viac ako 15% respon-
dentov bol vzorom niekto blízky. Najčastejšie mama, ktorá je vzorom skôr pre 
dievčatá, potom otec, ku ktorému inklinujú viac chlapci. Osoby z rodinného pro-
stredia si za svoje vzory vyberajú najmä mladšie deti. 13% detí (prevažne zo star-
šej vekovej kategórie) za svoj vzor považuje niektorého zo športovcov. 8% detí 
považuje niekoho z hudobníkov a spevákov za svoj vzor a pre 3,3% detí je vzo-
rom nejaká fiktívna alebo rozprávková postava (to skôr platí pre mladšie deti). 
Mladšie deti majú nejaký svoj konkrétny vzor a idol častejšie, než staršie de-
ti (Závěrečná zpráva hodnotové orientace dětí ve věku 6–15 let, 2011 in Ševco-
vá, 2017, s. 21). 

Výskum tiež ukázal, že deti majú tendenciu voliť si vzor a idol rovnakého po-
hlavia. 86% dievčat má za svoj vzor ženu a 90% chlapcov má za svoj vzor muža. 
Dôvodom, prečo si deti vybrali určitý vzor, je podľa väčšiny z nich (74%) to, čo 
v živote dosiahol a to, čo dokáže. 40% detí a dospievajúcich si vyberá svoj vzor 
na základe vzhľadu (Ševcová, 2017). 

Stašová, Slaninová a Junová (2015) hodnotia výchovné pôsobenie vzorov 
ako nie tak beznádejné, ako by sa mohlo zdať. Deti sa stále identifikujú v znač-
nej miere s ľuďmi zo svojho bezprostredného sociálneho okolia, a to predovšet-
kým so svojimi rodičmi (in Ševcová, 2017).

VÝSKUM VZOROV A IDEÁLOV

V našej práci sme chceli zistiť, aké vzory si mladí ľudia vyberajú v dnešnej 
dobe a či prevládajú vzory z masmédií alebo sú nimi stále rodičovské vzory, ako 
to bolo v minulosti. Formulovali sme tieto hypotézy:

H1: Predpokladáme, že si dospievajúci vyberajú svoje vzory skôr z rodin-
ných kruhov ako z masmédií.
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H2: Predpokladáme, že dospievajúci sa častejšie odpodobňujú  od svojich 
spolužiakov, kamarátov a rodičov, ako od iných príbuzných a masmediálnych 
osobností.

H3: Predpokladáme, že dospievajúcim sa viac páčia a imitujú vzorce morál-
nych a charakterových vlastností u svojich vzorov, ako charakteristiky týkajúce 
sa zovňajška. 

H4. Predpokladáme vplyv úplnosti rodiny na výber vzorov. Predpokladáme, 
že adolescenti z úplných rodín, si budú častejšie vyberať za svoj vzor matku a ot-
ca, než adolescenti z neúplných rodín. 

H5: Predpokladáme vplyv pohlavia na výber vzorov. Predpokladáme, že 
chlapci častejšie napodobňujú vzor otca, než dievčatá. Predpokladáme, že diev-
čatám sa na svojich vzoroch viac páčia charakteristiky ich zovňajška ako chlap-
com a že dievčatá viac vnímajú ohrozenie negatívnymi vzormi z prostredia filmov, 
televízie, internetu a počítačových hier, než chlapci.

H6: Predpokladáme vplyv veku na výber vzorov. Predpokladáme, že mlad-
ší vo veku 13-15 rokov častejšie imitujú mediálne celebrity, než starší (18-19 
rokov) a že starší viac vnímajú aj ohrozenie negatívnymi vzormi z prostredia fil-
mov, televízie, internetu a počítačových hier.

Na realizáciu výskumu sme si zvolili dotazník, ktorý sme vytvorili v elek-
tronickej podobe pomocou Google Formulárov. Dotazník bol určený dospie-
vajúcim vo veku od 13 do 19 rokov a bol rozposlaný cez sociálne médiá ako 
Facebook a Instagram. Výskumnú vzorku tvorilo 136 respondentov vo veku 13 
do 19 rokov. Väčšie zastúpenie mali vo vzorke ženy a to až 83,1% čo predstavo-
valo 114 adolescentiek. Zistili sme tieto skutočnosti:

1. Úplnosť rodiny. 68,4% respondentov pochádzalo z úplných rodín, kde sú 
ich rodičia zosobášení. Z rodín, kde sa rodičia dospievajúcich rozviedli a žijú iba 
s jedným rodičom, poprípade ich partnerom, pochádzalo 20,6% respondentov, 
2,2% nám uviedli, že nežijú s rodičmi a stará sa o nich babka, teta, opatrovník 
alebo pod. Túto otázku sme do dotazníka zaradili, aby sme zistili, či si adoles-
centi z neúplných rodín, ktorých rodičia sú rozvedení, budú vyberať za svoje 
vzory rovnako matku a otca ako adolescenti z úplných rodín. Z výskumu vyply-
nulo, že úplnosť rodiny v tomto prípade pravdepodobne zohráva úlohu, keďže až 
49% adolescentov z úplných rodín si vyberá za svoj vzor rodičov. Pričom z neú-
plných rodín si rodičov za svoj vzor vyberá iba 32,1% adolescentov.

2. Životné ciele. Zisťovali sme, čo by chceli adolescenti robiť, akí by chceli 
byť a čo je pre nich v živote dôležité. Najčastejšie uviedli, že by chceli byť uči-
teľom/pedagógom (20,9%), založiť si rodinu (10,5%), pomáhať ľuďom (9,7%), 
byť šťastný, robiť to, čo ma baví (9%), pracovať s grafikou, dizajnom a archi-
tektúrou (9,7%), byť psychológom (7,5%), lekárom/zdravotníkom alebo prá-
cu v umeleckej sfére (7,5 %) či IT oblasti, ekonomike či v banke (6,7%). Menej 
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početné odpovede a to 4 (3%) dali respondenti profesiám ako fotograf, policajt, 
právnik, vlastnému podnikaniu či oblasti biológie a chémie a i. 

3. Ovplyvnenie v oblasti vytvárania životných cieľov. Chceli sme vedieť, 
či životné ciele, ktoré si respondenti vybrali a ich túžby, boli ovplyvnené aj nie-
kým v ich živote. V najväčšej miere si ich vybrali adolescenti sami (76,5%) 
a ich rozhodnutia neboli nikým ovplyvnené. Mnohí však boli ovplyvnení pria-
teľmi (16,9%), rodičmi (12,5%), známymi osobnosťami z médií (12,5%), učiteľ-
mi (9,6 %) a ovplyvnili ich aj iní príbuzní (7,4%). 

4. Dôležitosť vzorov v živote pri rozhodovaní. Chceli sme zistiť názor ado-
lescentov na to, či je dôležité mať v živote nejaký vzor, alebo sa má človek riadiť 
hlavne vlastnými rozhodnutiami. Až polovica (50,4%) respondentov si myslí, že 
je to dôležité mať nejaký vzor, 25,9%, že človek by sa mal riadiť hlavne vlast-
nými rozhodnutiami, 8,9 % nevedelo odpovedať a 14,8% respondentov označilo 
možnosť iné, kde uvádzali napr.: Nie je dôležité mať vzor, pokiaľ si človek už vy-
bral cestu, ktorou chce ísť.; Na vlastných rozhodnutiach a aj chybách sa človek 
najviac naučí, no aj vzory majú svoje opodstatnenie.“ 

5. Výber kladných vzorov. Respondenti si mali spomenúť, či vo svojom živote 
nepoznali nejakú osobu, ktorá ich svojím osobným príkladom (kladným) natoľko 
zaujala, že sa pokúsili zmeniť a vnímajú ju ako svoj vzor. Prvá hypotéza, v ktorej 
sme predpokladali, že si dospievajúci vyberajú svoje vzory skôr z rodinných kru-
hov ako z masmédií, sa nám potvrdila, keďže si adolescenti vyberali celkovo na 
prvom mieste mamu a na treťom mieste otca. Celkovo je na prvom mieste vo vý-
bere vzorov mama (39 %), potom priateľ/ka rovnakého pohlavia (36,8%), otec 
(30,1%), učiteľ/ka (25 %), priateľ/ka opačného pohlavia (23,5%), kladná posta-
va z knihy (23,5%), kladná postava z filmu (19,9%), spolužiačka (19,9%), spevák/
speváčka (17,6%), stará mama (17,6%), ideál spájajúci vlastnosti viacerých vzo-
rov (17,6%), influencer/ka (16,2%), milovaná osoba (16,9%), bloger/ka (11,8%), 
youtuber/ka (11,8%), športovec/športovkyňa (11,8%), starý otec (11,8%), spolu-
žiak (10,3%), sesternica (9,6%), herec/herečka (8,8%), spisovateľ/ka a politik/
politička (8,1%), iný príbuzný (7,4%), sestra (7,4 %), brat (6,6 %), teta (6.6 %), 
slávna osobnosť z médií (6,6%), ujo (5,1%), bratranec (4,4 %), tanečník/tanečníč-
ka, záporná a kladná postava z knihy (zhodne 3,7%), sused/susedka (1,5%).

Pri analýze interpohlavných rozdielov sme zistili, že vzor otca je u chlap-
cov významnejší (CH: 100%, D: 59,6%). Všimli sme si tiež, že výber vzorov 
a imitácia osobností z médií (youtuber, influencer, bloger, spevák, herec) sa lí-
šila vekom. Kým dospievajúci v mladšom veku (13-15 rokov) si v značnej mie-
re vyberali mediálne celebrity (až 56%), tak tento druh vzdialených vzorov si 
vyberalo iba 34,2% starších (18-19 ročných) dospievajúcich. Túto skutočnosť 
si vysvetľujeme tým, že mladší ľudia sú viac ovplyvniteľní médiami ako starší 
a často majú v celebritách svoje platonické lásky, kým staršia mládež si skôr na-
chádza svoje vzory, a ľudí, o ktorých sa môžu oprieť, v bližšom okolí.
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6. Obdivované charakteristiky u vzorov. Zistili sme, že adolescenti u svo-
jich vzorov najviac obdivujú charakterové vlastnosti, označilo ich až 89,9% 
respondentov, najviac spomínanými vlastnosťami boli: láskavosť, dobrota, vy-
trvalosť, pomoc druhým, múdrosť, kladné správanie, celkové vystupovanie, od-
hodlanie, inšpiratívnosť, hodnoty, názory a to, že si za nimi stoja. 2 respondentky 
zhrnuli to, čo sa im páči na ich vzoroch: 

„Viedli ma. Naučili ma ďakovať samej sebe, vedieť sa oceniť, mať sa rada 
takú, aká som. Robiť to, čo ma baví a nepozerať sa na názory ostatných, pokiaľ 
to čo robím, robím z lásky. Naučili ma všímať si maličkosti, ktoré robia náš deň 
krásnym. Ukázali mi, čo je sloboda a že tráviť čas sám so sebou je vzácnejšie, 
ako sa môže zdať. Naučili ma, že moje sny môžu byť skutočné a že snívať sa opla-
tí. Páči sa mi ich pohľad na svet a to, že vedia nájsť rovnováhu v živote. Vo veľ-
kej miere ma inšpirovali tým, aké sú.“

„Obdivujem na každom človeku jeho jedinečnosť a kladné vlastnosti, ktoré 
každý má. Preto si myslím, že každý si môžeme byť vzorom v niečom inom. Naj-
viac ma vždy zaujme láska druhých ľudí, tá ktorú vkladajú do svojej práce a tým 
pomáhajú iným. Tiež ochota, láskavosť, úprimnosť a radostné srdce sú veľmi in-
špiratívne. Obdivujem veľmi spisovateľov, hlavne tých, ktorí píšu s nádychom 
filozofie alebo autobiografické denníky. Odzrkadľujú reálnych ľudí, ich chyby, 
boje, pády, ale súčasne to, ako vstávajú a idú napriek tomu ďalej.“

Ďalej adolescenti obdivovali činnosť, ktorú ich vzory vykonávajú (24,4%), 
zručnosti a schopnosti, ktoré majú (19,3%) a to, čo v živote dosiahli (13,4%) 
a zovňajšok (5,9%). Nepotvrdilo sa, že by si mladí ľudia vyberali svoje vzory 
len na základe zovňajška a povrchného vnímania. Dôraz kladú na charakterové 
vlastnosti osobnosti. Predpokladali sme tiež, že dievčatám sa na svojich vzoroch 
viac páčia charakteristiky ich zovňajška ako chlapcom, čo sa nepotvrdilo. (Zov-
ňajšok celkovo obdivovalo 5,9% respondentiek a ani jeden respondent, čo je ne-
významný rozdiel).

7. Zmena vzorov u adolescentov počas dospievania. Chceli sme zistiť, či 
sa výber vzorov u adolescentov mení a vyvíja. Až 74,8% adolescentov uviedlo, 
že výber vzorov sa im počas dospievania mení, 12,6% respondentov má ten is-
tý vzor ako keď boli mladší a 5,9% respondentov vzor v minulosti nemalo. 6,7% 
respondentov na túto otázku nevedelo odpovedať.

8. Záporné vzory. Chceli sme zistiť, koho adolescenti nepovažujú za vzor vo 
svojom živote a kto ich svojím správaním skôr odradzuje ako motivuje a inšpi-
ruje. Odpodobňujú sa viac od svojich rodičov a kamarátov ako masmediálnych 
osobností, ale najviac sa nechcú podobať svojim spolužiakom a spolužiačkam. 
Najviac respondentov si vybralo ako negatívny vzor spolužiačku (26,6%), spolu-
žiaka (25%), potom otca (23,4%), mamu (19,4%), politika (18,5%) a youtubera 
(18,5%), priateľa/ku rovnakého pohlavia (16,9%), opačného pohlavia (12,9%), 
influencer/ku (12,9%) učiteľa/učiteľku (10,5%), brata (8,1%), sestru (8,9%), sta-
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rého otca (8,9%), starú mamu (8,9%), iného príbuzného (8,9%), suseda/susedku 
(8,1%), herca/herečku (7,3 %), zápornú postavu z knihy (7,3%), slávnu osob-
nosť z médií (7,3%), tiež uja (6,5%), tetu (5,6%), bratranca (5,6 %) a i. Pri analý-
ze interpohlavných rozdielov sme zistili, že chlapci sa častejšie aj odpodobňujú 
od vzoru otca (ako svojho negatívneho vzoru) ako dievčatá. 

9. Charakteristiky vzorov, od ktorých sa chcú odpodobniť. Na otázku, čo 
sa dospievajúcim nepáči na ich negatívnych vzoroch, 25% respondentov neod-
povedalo, 93,1% uviedlo, že sa im najviac nepáčia ich odradzujúce charaktero-
vé vlastnosti či správanie ako: pýcha, egocentrizmus, zlé správanie, ich názory 
a neochota prijať názory druhých, falošnosť - rozdiel medzi slovami a činmi, al-
koholizmus, arogancia, povýšenectvo, vulgárnosť, ohováranie, sebeckosť, kla-
manie, namyslenosť, povrchnosť a lenivosť.

Pre zaujímavosť prikladáme aj odpovede 2 respondentov, ženy a muža, kto-
rí opísali, čo sa im na ľuďoch, ktorí ich odradili svojím správaním, najviac ne-
páčilo: „Sebeckosť, povrchnosť, márnivosť, neláska, závisť. Vlastnosti, s ktorými 
mám ja sama problém. Ale keď človek len buduje tieto vlastnosti v sebe a neplá-
nuje ich zmeniť a druhý človek vidí na vlastné oči následky v životoch týchto ľu-
dí, tak ho to namotivuje zmeniť to. Lebo vidí zničené životy iných práve týmto.“ 

„Spolužiaci a učitelia boli opak vlastností, ktoré by som dal dobrému člove-
ku (neboli dosť citliví, otvorení a boli príliš sebastrední). YouTuberi a influence-
ri tiež neboli dobrí, kvôli hlúpym kontroverziám a tiež vlastnostiam, ktoré som tu 
popísal. Politici a záporné postavy mi ukázali ideológiu, s ktorou nechcem mať 
nič spoločné a dávam si na to kvôli tomu pozor. A otec bol veľmi vzdialený a chý-
ba mi jeho vzor, takže sa snažím aspoň trochu plniť otcovskú úlohu pri mladších 
súrodencoch a určite tam chcem byť pre svoje deti, keď ich budem mať.“

10. Výskyt negatívnych vzorov a modelov správania. Chceli sme zistiť, 
z akého prostredia ich najviac ohrozujú podľa ich názoru negatívne vzory. Podľa 
adolescentov ich najviac ohrozujú negatívne vzory zo širšieho okolia (spolužia-
ci, susedia, nevhodní kamaráti, zlé partie) (81,6%), potom z rodinného prostre-
dia (otec, mama, alkohol, bitky, ...). (65,4%), z internetu a počítačových hier 
(61,8%), z filmov a televízie (39,7%) a z televíznych správ, ktoré hovoria o re-
álnom násilí vo svete (19,1%). Len 5,9 % uviedlo, že ich neohrozujú negatív-
ne vzory.

Tiež sme očakávali, že dievčatá viac vnímajú ohrozenie negatívnymi vzormi 
z prostredia filmov, televízie, internetu a počítačových hier, než chlapci, čo sa aj 
potvrdilo. Vníma ho tak až ¾ respondentiek (73,7% dievčat a 63,6% chlapcov). 

11. Vhodný vek hrania násilných počítačových hier. Chceli sme vedieť, či 
adolescenti v ich živote vnímajú možné pôsobenie násilných negatívnych vzorov 
aj z virtuálneho prostredia, preto sme sa ich opýtali, v ktorom roku veku je podľa 
nich vhodné, aby deti hrali na tablete a počítači počítačové hry typu strieľačky 
a pod. Najviac respondentov označilo, že je to vhodné od 15 rokov (19,8%), ďa-
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lej nasleduje odpoveď, že nikdy by nemali hrať takého hry (16,8%), od 13 rokov 
(14,5 %), je to individuálne (12,2%), od 10 rokov (11,5%), od 14 rokov (8,4%).

12. Prevládajúci charakter mediálnych vzorov. Chceli sme vedieť názor 
dospievajúcich, či podľa nich médiá sprostredkúvajú svojim divákom skôr nega-
tívne vzory správania, alebo pozitívne, ktoré sú hodné nasledovania. Zistili sme, 
že polovica (52,2%) dospievajúcich si myslí, že médiá sprostredkúvajú pozitív-
ne aj negatívne vzory správania narovnako. 40,4% adolescentov si myslí, že mé-
dia sprostredkúvajú skôr negatívne vzory a iba 7,4% respondentov si myslí, že 
je to naopak a médiá ukazujú skôr pozitívne vzory. Adolescenti si uvedomujú, že 
médiá poskytujú aj pozitívne aj negatívne vzory, je teda zrejme len na divákovi, 
ktoré podnety a vzorce správania si z toho vyberie. 

V našom výskume sme zisťovali, aké vzory si adolescenti vyberajú a naopak, 
koho považujú za svoj negatívny vzor. Formulovali sme tieto hypotézy:

H1: Hypotéza, v ktorej sme predpokladali, že si dospievajúci vyberajú svoje 
vzory skôr z rodinných kruhov ako s masmédií, sa nám potvrdila, keďže si ado-
lescenti vyberali celkovo na prvom mieste mamu a na treťom mieste otca. 

H2: Hypotéza, v ktorej sme predpokladali, že dospievajúci sa častejšie od-
podobňujú od svojich spolužiakov, kamarátov a svojich rodičov, ako od iných 
príbuzných a masmediálnych osobností, sa nám potvrdila. Pričom najviac sa ne-
chcú podobať svojim spolužiakom a spolužiačkam. 

Odpodobňujú sa viac od svojich rodičov a kamarátov ako masmediálnych 
osobností, ale 

H3: Hypotéza, v ktorej sme predpokladali, že dospievajúcim sa viac páčia 
a imitujú vzorce morálnych a charakterových vlastností u svojich vzorov, ako 
charakteristiky týkajúce sa zovňajška, sa nám jednoznačne potvrdila. Skoro 
všetci respondenti uviedli, že sa im najviac páči charakter a správanie ich vzoru 
(89,9%), kým ostatné charakteristiky uviedla iba 1/6 opýtaných, z toho zovňaj-
šok uviedlo len 5,9% respondentov. Svoje vzory si mladí nevyberajú na základe 
zovňajška a povrchného vnímania.

H4. Predpokladali sme vplyv úplnosti rodiny na výber vzorov, čo sa aj po-
tvrdilo. Predpokladali sme, že adolescenti z úplných rodín, si budú častejšie 
vyberať za svoj vzor matku a otca, než adolescenti z neúplných rodín. (49% ado-
lescentov z úplných rodín si vybralo za svoj vzor rodičov, pričom z neúplných 
rodín si rodičov za svoj vzor vybralo iba 32,1% adolescentov). 

H5: Predpokladali sme vplyv pohlavia na výber vzorov. Očakávali sme, že 
chlapci častejšie napodobňujú vzor otca, než dievčatá, čo sa aj potvrdilo. Pri 
analýze interpohlavných rozdielov sme zistili, že vzor otca je u chlapcov vý-
znamnejší. Tiež sa však ukázalo, že chlapci sa častejšie aj odpodobňujú od vzo-
ru otca (ako svojho negatívneho vzoru) ako dievčatá. Predpokladali sme tiež, že 
dievčatám sa na svojich vzoroch viac páčia charakteristiky ich zovňajška ako 
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chlapcom, čo sa nepotvrdilo. Tiež sme očakávali, že dievčatá viac vnímajú ohro-
zenie negatívnymi vzormi z prostredia filmov, televízie, internetu a počítačo-
vých hier, než chlapci, čo sa aj potvrdilo. Vníma ho tak až ¾ respondentiek 
(73,7% dievčat a 63,6% chlapcov). 

H6: V šiestej hypotéze sme predpokladali vplyv veku na výber vzorov, čo sa aj 
čiastočne potvrdilo. Predpoklad, že mladší vo veku 13-15 rokov budú častejšie 
imitovať mediálne celebrity než starší (18-19 rokov) sa nám potvrdil. Vyberalo 
si ich viac ako polovica mladších respondentov, kým iba jedna tretina starších. 
Tiež sme predpokladali, že starší viac vnímajú aj ohrozenie negatívnymi vzormi 
z prostredia filmov, televízie, internetu a počítačových hier, pričom sme zistili, 
že starší aj mladší to vnímajú v rovnakom rozsahu. 

ZÁVER 

Analyzovali sme otázky pôsobenia vzorov na deti a mládež. Otázka identity 
a toho „kto som“ je u adolescentov veľmi častá. Dospievajúci chcú niekam pat-
riť, na niekoho sa podobať, ale zároveň chcú cítiť, že majú vlastnú hodnotu a sú 
niekým výnimočným. V tomto procese zohráva významnú úlohu výber vzorov 
a ideálov zo strany mladých ľudí. 

V našom výskume sme skúmali, aké vzory si mladí ľudia vyberajú v dnešnej 
dobe a či prevládajú vzory z masmédií alebo sú nimi stále rodičovské vzory, ako 
to bolo v minulosti. Celkovo možno povedať, že dospievajúci si za svoj vzor vy-
berajú stále rodičov, ako to bolo aj v minulosti, ale aj osobnosti z médií a ukázal 
sa aj vysoký výber kladného vzoru z kníh a literatúry. Naopak nás zarazil výber 
spolužiaka/spolužiačky ako najviac negatívneho vzoru. Myslíme si, že je to aj 
možnou šikanou, ktorú v škole žiaci zažívajú a priveľkou súťaživosťou a súpe-
rením, ktoré je výrazné v školskom prostredí. 

Skoro všetci respondenti uviedli, že sa im najviac páči charakter a správanie 
ich vzoru, kým ostatné charakteristiky ako zovňajšok uviedla len malá časť opý-
taných. Je potešujúce, že si svoje vzory mladí nevyberajú len na základe zovňaj-
ška a povrchného vnímania. Aj keď sa potvrdil vplyv veku na pôsobenie vzorov, 
pričom mladší sú skôr ovplyvnení vzormi z prostredia mediálnych celebrít, než 
starší respondenti.

LITERATÚRA

BOCHENEK, S. H., et al. 2016. Pharmacy residents’ perception of preceptors as role mo-
dels  [online]. In American Journal of Health-System Pharmacy, vol. 73, no. 11, Publisher: 
Gale Academic OneFile. [cit. 20-04-2020]. Dostupné na: https://link.gale.com/apps/doc/
A454485894/AONE?u=ekon&sid=AONE&xid=fe950703. 



18

BOSTIC, J. Q., et al. 2006. Rebels Without a Cause? Adolescents and Their Antiheroes [onli-
ne]. In Psychiatric Times vol. 23, no. 10, Publisher: UBM LLC Gale Academic OneFile, [cit. 
17-04-2020]. Dostupné na: https://link.gale.com/apps/doc/A152193164/AONE?u=ekon&-
sid=AONE&xid=d9f86bbf. 

ČIERNA, M. 2020. Vzory a ideály adolescentov. [Diplomová práca]. Univerzita Komenského 
v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra pedagogiky a andragogiky. Školiteľ: doc. PhDr. Ľ. 
Sejčová, CSc.

DOVALIL., J. a kol. 2002. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia. 
GRÁC, J. 1990. Exemplifikácia - Vzory a modely v živote človeka. Bratislava : Vydavateľstvo 

Obzor. 423 s. ISBN 80-215-0097
HOLINOVÁ, H. 1982. Osobné vzory našich detí. Rodina a škola, 29.
HELUS, Z. 2009. Osobnost a její vývoj, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 

103s., ISBN 978-80-7290-396-2
MINÁRIKOVÁ, J., RYBÁROVÁ, E. 1985. Rodičia vo vzoroch a ideáloch adolescentnej mláde-

že. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, č. 1, 1985. 
NOVÁKOVÁ, E.: 1975. Vzory a ideály adolescentní středoškolské mládeže. Čs. Psychologie, 

19, 1975, č. 2, s. 102-120.
Pozitívne vzory sú pre mládež dôležité. [online]. [cit. 06-05-2020] Dostupné na: https://www.sme.

sk/c/219193/pozitivne-vzory-su-pre-mladez-dolezite.html
SEJČOVÁ, Ľ. 2002. Deti, mládež a delikvencia. Album : Bratislava, ISBN 80-968667-2-9
STAŠOVÁ, L., SLANINOVÁ, G., JUNOVÁ, I. 2015. Nová generace. Vybrané aspekty socia-

lizace a výchovy současných dětí a mládeže vkontextu medializované společnosti. Hradec 
Králové: Gaudeamus., 212s., ISBN 978-80-7435-567-7.

ŠEVCOVÁ, D. 2017. Sportovci jako idoly a vzory současných dětí a mládeže. Hradec Králové: 
Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 78s. Diplomová práca.

TYRLÍK, M., a kol. 2010. Sebepojetí a identita v adolescenci: sociálni a kulturní kontext, Brno: 
Masarykova univerzita, 144s., ISBN 978-80-210-5107-2

Závěrečná zpráva hodnotové orientace dětí ve věku 6–15 let. 2011. [online]. Národní institut dětí 
a mládeže MŠMT, Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Školské zaříze-
ní pro zájmové vzdělávání; Klíče pro život, 2011. [cit. 16. 10. 2016]. Dostupné z: http://user-
files.nidm.cz/file/KPZ/KA1-vyzkumy/zz-hodnotove-orientace-deti-ve-veku-6-15let.pdf.

SUMMARY

We analyzed the issues of the role of role models on children and young pe-
ople. The question of identity and “who I am” is very common in adolescents. 
Adolescents want to belong somewhere, to resemble someone, but at the same 
time they want to feel that they have their own value and are someone special. 
The choice of role models and ideals by young people plays an important role in 
this process.

In our research, we examined what patterns young people choose today and 
whether patterns from the mass media predominate or are still parental patterns, 
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as was the case in the past. Overall, adolescents still choose their parents as the-
ir role model, as has been the case in the past, but also media personalities, and 
a high selection of positive role models from books and literature has also been 
shown. On the contrary, we were surprised by the choice of a classmate as the 
most negative role model. We think it is also a possible bullying that students ex-
perience at school and too much competition and competition, which is signifi-
cant in the school environment.

Almost all respondents stated that they liked the character and behavior of 
their model the most, while other characteristics such as the outside were men-
tioned by only a small part of the respondents. It is gratifying that young people 
do not choose their role models only on the basis of appearance and superficial 
perception. Although the influence of age on the patterns was confirmed, the 
younger ones are more influenced by the patterns from the media celebrity envi-
ronment than the older respondents.

Key words: adolescents, patterns, attitudes, values
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FILOZOFICKÉ, SOCIÁLNE A EDUKAČNÉ ASPEKTY 
RODOVEJ CITLIVOSTI

Silvia Dončevová

Anotácia: štúdia prináša filozofický diskurz venovaný potenciálu rodovej citlivosti v oblasti 
edukačnej praxe. Text má charakter prehľadovej štúdie, zaoberá sa jednou z aktuálnych tém fi-
lozofie výchovy a je rozdelený na dve časti: filozofickú a sociálno - edukačnú. Analyzujeme rôz-
ne teoretické východiská filozofického (Stephan, Braun, 2000; Renzetti, Curran, 2001; Szapuová, 
Kiczková, 2008; Kiczková, 2011 a pod.), edukačného (Archer, Lloyd, 2000; Kraus, Poláčková, 
2001; Tokárová, 2006; Smetáčková, Vlková, 2005; Janošová, 2008 a pod.) a psychologického cha-
rakteru (Gilligan, 1982; Bačová, 2000; Karsten, 2003 a pod.). Pozornosť venujeme aj analýze exis-
tujúcich prieskumných a výskumných zistení v oblasti sociálnej a edukačnej (napr. Zábrodská, 
Blatný, 2005; Kiczková, 2006; Dončevová, 2013 a pod.). 

Kľúčové slová: rodová citlivosť, výchova a vzdelávanie, rodová rovnosť, rodové stereotypy filo-
zofia výchovy.

ÚVOD

Mnohé aktuálne témy, týkajúce sa procesu výchovy, vzdelávania a socia-
lizácie (a ich inštitucionálneho zabezpečenia), priamo alebo nepriamo súvisia 
s problematikou rodu. Táto súvislosť poskytuje dostatok podnetov k dlhodo-
bej odbornej diskusii, či už ide o vplyv rodových stereotypov na formovanie 
osobnosti detí a mladých ľudí, kvalitu výchovno – vzdelávacieho prostredia 
alebo o silnú feminizáciu slovenského školstva. Disfunkčnosť oblastí výchov-
no – vzdelávacieho systému, spojená s nedostatočným poznaním problematiky 
a odmietaním rodovej citlivosti ako súčasti všeobecnej kultúry spoločnosti, pre-
trváva. Z času na čas má tendenciu zarezonovať najmä v súvislosti s niektorými 
edukačnými a sociálno – edukačnými fenoménmi, ktoré doteraz v slovenskom 
kontexte nedospeli k riadne uznanému spoločenskému konsenzu. V tejto súvis-
losti sa zvykne hovoriť o ľudských právach či demokratických princípoch – na-
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šou snahou je v súvislosti s témou rodovosti hovoriť o princípoch kultúrnosti 
a civilizovanosti, ale aj o tolerancii a rešpekte inakosti. 

Princípy rodovosti a ich aplikáciu v praxi je potrebné dôsledne dodržiavať 
najmä v pomáhajúcich profesiách, ktorých úlohou je okrem iného podpora je-
dincov nielen v bežných, ale najmä v komplikovaných životných situáciách. Je 
žiaduce opätovne otvárať diskusiu o rode ako prirodzenej súčasti života človeka, 
venovať pozornosť iným/odlišným výkladom skutočnosti a kritickému vníma-
niu stereotypov. Dôležitým krokom k pochopeniu problematiky je pochopenie 
dichotómie významu pojmov rod a pohlavie. Ide o pojmy, často mylne považo-
vané za synonymá, avšak ich rozdielny význam je značný a pre rodovú proble-
matiku kľúčový. Pojem rod označuje také rozdiely medzi ženami a mužmi, ktoré 
nemajú biologický, ale sociálny a edukačný pôvod; tento je daný pravidlami 
spoločnosti, nie pravidlami prírody. Hovoríme o sociálnych a psychických fak-
toroch (vnímanie, správanie, konanie, komunikácia, reakcie na podnety, emó-
cie, pocity a pod. ), ktoré sú na rozdiel od biologických faktorov premenlivé, 
nestále a odlišné v závislosti od rôznorodosti kultúr. Vďaka zmieneným fakto-
rom vznikli odlišné roly muža a ženy v rodine, mýtus krásy, typické profesij-
né zamerania a pod.1 Rod je teoretický, ľuďmi vytvorený nástroj na vyjadrenie 
našich (historicky a kultúrne špecifických) predstáv o ľudských bytostiach ako 
ženách a mužoch (Szapuová, 1998, Kiczková, Szapuová, 2009). V priebehu vý-
voja sa v spoločnosti udomácnilo presvedčenie, že kategória pohlavia, ktorá re-
prezentuje mužov ako fyzicky silnejších, ich predurčuje z biologického hľadiska 
na rolu nadriadených. Z takéhoto presvedčenia, legitimizovaného spoločnos-
ťou a podporovaného tradíciou, vzišli ďalšie „typické“ vlastnosti mužov a žien: 
mužskosť reprezentuje aktivita, agresivita, inteligencia, fyzická sila, dominancia, 
racionalita a výkonnosť, ženskosť naopak pasivita, starostlivosť, emocionalita, 
poslušnosť, čestnosť, nežnosť, podriadenosť (Millet, 1990). Uvedená schéma 
je potom generalizovaná na všetky oblasti existencie ženy a muža, v praxi často 
s minimom možností vzoprieť sa danému stavu. 

Problematikou rozlišovania pohlavia a rodu sa vďaka feministickým koncep-
ciám začali zaoberať v 80. rokoch 20. storočia mnohé vedné disciplíny (politi-
ka, pedagogika, sociológia, psychológia). Základnou premisou bolo uvedomenie 
si, že tradičné ponímanie ženskosti a mužskosti je často znevýhodňujúce a pre 
mnohých jedincov frustrujúce; potláča možnosť slobodnej voľby. Tradičné nor-
my, obmedzujúce obe pohlavia v určených vzorcoch správania a konania, sú 
bohatým zdrojom spoločnosťou akceptovaných a legitimizovaných stereotypov, 
ktoré aktéri nemôžu ovplyvniť. Je to uzavretý kruh, v ktorom naše osobné stere-
otypné prejavy správania a konania vznikajú na základe presvedčení a očakávaní 
spoločnosti, a spätne sú použité ako nezlomný dôkaz správnosti spoločenských 

1  Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů. 2003. Brno: Nesehnutí, 2003.  
ISBN 80-903228-1-6. s. 4 
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očakávaní. Tento neustály proces prebieha s podvedomou prirodzenosťou, pod-
porovaný spoločensky účinnými nástrojmi ako reklama, médiá, politika, výcho-
va a vzdelávanie či literatúra (Dončevová, 2013a). Rozdiely medzi pohlaviami 
existujú; nie je však nevyhnutné, aby spôsobovali asymetriu v osobných, part-
nerských, rodinných či pracovných vzťahoch. Ženy rovnako ako muži potrebujú 
rozvíjať a posilňovať svoju identitu a sebauvedomenie, realizovať svoje záujmy 
a potreby, čo zdôrazňuje význam rodovo citlivého vzdelávania a výchovy oboch 
pohlaví. 

FILOZOFICKÉ ASPEKTY RODOVEJ CITLIVOSTI

Rodové štúdiá (angl. gender studies) ako vedecko - výskumná disciplína 
kompenzujú spoločenskú potrebu zaujať k tejto alternatívnej perspektíve koe-
xistencie pohlaví exaktné a konzistentné stanovisko, s presahom do kultúry, ve-
dy a spoločenského diania. Dávajú problematike výskumný transdisciplinárny 
rozmer. Nejde o striktne akademickú disciplínu; jej ambíciou je praktická orien-
tácia na zvládanie rodovo špecifických každodenných problémov. Rodové štúdiá 
vzišli zo ženského hnutia a rôznych prúdov feminizmu, ich existencii predchá-
dzalo množstvo výskumných ženských projektov. „Volanie po reflexii ženskej 
skúsenosti bolo nielen metodologicky nepostrádateľné, ale malo aj politický vý-
znam, pretože bolo treba prehodnotiť to, čo sa koncipovalo ako „ženské“, „žen-
skosť“. Bolo treba odmietnuť tradičné stereotypy, v ktorých sú ženy vnímané ako 
neplnohodnotné (pasívne, prírode blízke) bytosti“ (Kiczková, 2011, s. 45 – 46). 
Benefitom kategórie rod v porovnaní s pojmami „ženskosť“ a „mužskosť“ (ty-
pickými pre starší feministický výskum) je, že je nositeľkou oboch rodov, čím 
eliminuje problematickú žensko - mužskú dichotómiu a podporuje plynulé pre-
chody medzi oboma rodmi (Stephan, Braun, 2000). Medzi primárne úlohy rodo-
vých štúdií patrí integrácia rodových aspektov do rôznych spoločenskovedných 
oblastí s cieľom obohatiť ich o nové témy a prístupy. Východiská tvoria najrôz-
nejšie feministické teórie a prístupy, ktoré skúmajú vzťahy medzi rodmi a ich 
rozmanitosť, ale aj možnosti kultivácie sociálneho myslenia z pohľadu rodu.

Pre rodovú citlivosť je kľúčovým akceptovanie skutočnosti, že človek žije 
v dvoch podobách (ženskej a mužskej) - a uvedomenie si dôsledkov tejto skutoč-
nosti pre život žien a mužov.2 Predpokladom rodovej citlivosti je rodovo diferen-
cované myslenie, citlivé k variabilite vnímania a prístupu žien a mužov k rôznym 
životným situáciám. Realizácia rodovej citlivosti v praxi potom znamená spo-
chybňovanie priveľmi abstraktných zadefinovaní človeka a rozvíjanie rodovo 
rozdielneho uhla pohľadu (tamtiež). Nevyhnutnou súčasťou akceptovania rodo-
2 http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=174
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vej citlivosti v rôznych oblastiach života je kritické vnímanie zovšeobecňovania 
a predpojatosti, resp. zaujatosti voči novému a nepoznanému, inému, odlišnému. 
Prirodzený strach z neznámeho je často vedome zneužívaný na iracionálne útoky 
– taká je skúsenosť mnohých, ktorí sa snažili o spoločenský progres. Preto je jed-
nou zo snáh rodových štúdií podávať zrozumiteľné a výskumne podložené fakty, 
ktoré majú čeliť argumentačne slabým postojom. Sociálno - edukačná prax uka-
zuje, že negatívne konzekvencie vyvoláva nedostatočná intenzita rodovej citli-
vosti, no najmä jej opak - rodová neutralita (alebo aj rodová slepota). Rodová 
neutralita vzniká „univerzalizáciou maskulínnych predstáv tak, že „mužské“ je 
považované za všeobecne a prirodzene ľudské“ (Kiczková, 2006, s. 13). Výsle-
dok je viditeľný vo všetkých dimenziách bežného života; jednostranne nastave-
né spoločenské normy, rigidne nastavené občianske práva, koncepcie morálky 
a spravodlivosti, ktoré odrážajú takmer výlučne mužskú skúsenosť a zvýhodňu-
jú ich nositeľov (resp. znevýhodňujú tých, ktorí sa s nimi nestotožňujú).

Na rodové rozdiely medzi mužom a ženou je potrebné nahliadať najmä pro-
stredníctvom pravidiel society, kultúry a tradície. Etológia a výskum ľudského 
správania odhalili, že muži a ženy sa správajú navzájom odlišne na základe to-
ho, aké pravidlá či nepísané zákony ovládajú konkrétnu spoločenskú a kultúr-
nu epochu (Karsten, 2003). Presvedčenie, že sme biologicky naprogramovaní 
k rozdielnym rolám, je preukázateľne nepravdivé. Rozdielne rodové roly sú die-
lom ľudí; dizajnujú život jednotlivcov naprieč evolúciou, čoho dôkazom sú re-
álne životné komplikácie jedincov oboch pohlaví. Rodové roly sú asymetrické, 
a to nielen voči ženám, ale v niektorých situáciách aj voči mužom. Brať na zod-
povednosť prírodu je tak trocha nelogické – nespravodlivá deľba moci medzi 
pohlaviami či nerovná odmena za rovnako vykonanú prácu sú výsledkom rodo-
vého konfliktu, ktorý príroda svojimi zákonmi neupravuje. 

Analytický rozbor prídavného mena „ženské“ a „mužské“ sa nám javí ako 
dobrý príklad hoeuvedeného. Deti sa od prvých okamihov identifikácie s vlastnou 
rodovou rolou (vzormi správania a konania, určenými spoločnosťou pre konkrét-
ne pohlavie) stretávajú s rozlíšením mužskej/hrdinskej a ženskej/trpiteľskej roly. 
Závažnosť tejto diferenciácie spočíva predovšetkým vo vnímaní ženskej roly ako 
druhoradej až podradnej; v mnohých rodinách je pozícia ženy/matky vnímaná 
s dešpektom, generačne prenosným. Čo znamená byť súčasťou „ženského“ sve-
ta, je preukázateľné najmä v súvislosti s rodinným prostredím a výchovou v ňom: 
rola matky je v niektorých rodinách vnímaná prostredníctvom zabezpečovania 
činností ako napr. starostlivosť o základné potreby členov rodiny a domáce práce, 
jej skutočný význam vo výchove je tým pádom značne zjednodušený a sploštený; 
hranie sa chlapcov s dievčatami či ich hračkami sa obvykle prezentuje ako prejav 
zženštilosti a dokonca ako bezprostredná príčina možnej homosexuality (pričom 
samotný pojem „zženštilosť“ považujeme za typický príklad vyjadrenia menej-
cennosti ženského rodu rovnako ako jeho protipól „mužatka“); oneskorenie či 
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úplná absencia viditeľných znakov pohlavného dospievania chlapcov spôsobuje 
mnohým rodičom (najmä však otcom) doslova traumu. V rodinnej výchove dlho-
dobo pozorujeme niekedy až hysterickú potrebu rodičov oboch pohlaví (!) vy-
medziť svojich synov voči „ženskému/materskému“; nie som žena, nie som ako 
Ona: som muž – som On, iný (lepší ?). Akoby rodičia (muži a ženy) cítili, že byť 
dôsledne príslušníkom „mužského“ sveta bude pre ich deti prospešnejšie. Aj to 
dokazuje, aký je svet mužsko – ženskej dichotómie neférový: voči ženám a aj vo-
či mužom, ktorí sa cítia byť „iní“. Výskum v tejto oblasti napríklad zistil, že de-
ti (prevažne chlapci) si obetavú prácu či non - stop prítomnosť matky v strednom 
školskom veku veľmi nevážia. Zato otca si nekriticky považujú dokonca aj vte-
dy, ak takmer vôbec nie je doma a nemajú veľa príležitostí sa s jeho rolou identi-
fikovať; matke často nevenujú žiadnu pozornosť ani náklonnosť, kým napríklad 
despotický otec je pre ne príťažlivým vzorom (Dončevová, 2010). Carol Gilliga-
nová (1982), ostrá kritička Kohlbergovej teórie morálneho vývinu, upozorňuje na 
skutočnosť, že všetko, čo má prívlastok „ženské“, je považované za menejcen-
nejšie. Mnohé aspekty prisudzované primárne či výhradne ženskej role (naprí-
klad materstvo, výchova, starostlivosť, obetavosť) sú v našej spoločnosti naoko 
vyzdvihované, ale v skutočnosti ide o marginalizujúce, znevýhodňujúce činnos-
ti a vlastnosti (tamtiež). Zistiť hodnotu ženskej práce v mužskom svete môže byť 
niekedy ťažké – obzvlášť, ak sú mnohé zo ženských aktivít považované za samo-
zrejmé a bez námahy dostupné. 

Identifikovanie sa dieťaťa s kategóriou chlapec/dievča je pre prežitie v danej 
spoločnosti kľúčovým procesom, ktorého iniciátormi sú v prvom rade rodičia 
a vychovávatelia. Ide o proces nadobudnutia rodovej identity, čiže stotožnenia 
sa s vlastným biologickým pohlavím a zároveň aj so vzormi správania a kona-
nia, ktoré sú pre konkrétne pohlavie/rod typické a očakávané (a tiež spoločensky 
žiaduce). Bačová (2009) vníma osobnú rodovú identitu ako sociálny konštrukt, 
ktorého mínusom je, že podporuje jedincov v danom sociálnom systéme domi-
nantných. „Ich dominancia spočíva najmä v tom, že majú moc ovplyvňovať po-
znanie“ (tamtiež, s. 166). Rodovú identitu ozančuje ako ideológiu, ktorá diktuje, 
aké správanie je a aké nie je vhodné pre konkrétnych členov spoločnosti. Mnohé 
výskumy a štúdie (Gilligan, 1982; Karsten, 2003; Renzetti, Curran, 2003; Ale-
sina, Giuliano, and Nunn, 2013; Giuliano, 2017) poukazujú na skutočnosť, že 
v rôznych obdobiach vývoja ľudstva, v rôznych (aj súčasných) kultúrach sa lí-
ši obsah rodových rol v závislosti od konkrétnej historickej situácie či kultúr-
nych podmienok. Dokonca v rôznych spoločenských vrstvách a subkultúrach 
jednej spoločnosti sú viditeľné rozdiely. Vzorce konania a správania sa, ktorý-
mi sa jedinci prejavujú ako muž a žena, sú nestále v priestore i čase. Pojem rola 
vnímame širšie ako pojem identita – rodovú rolu vnímame ako súbor modelov 
správania sa a konania, ktoré si jedinec osvojuje a interiorizuje, čím vzniká jeho 
osobná rodová identita. Dalo by sa povedať, že ide o užší výber vzorcov správa-
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nia sa a konania, ktoré si jedinec „privlastňuje“ – ide o „vonkajšie prejavy je-
dinca, ktorý svojou rodovou rolou vyjadruje to, kým sa cíti byť a ako si želá byť 
svojím okolím vnímaný“ (Janošová, 2008, s. 41). Rodová rola zachytáva celé 
spektrum maskulínnych či feminínnych prejavov, ktoré zodpovedajú požiadav-
kám, kladeným na príslušný rod/pohlavie, ale môžu s nimi byť aj v rozpore. Sú 
úzko späté s normatívami konkrétnej spoločnosti, ich obsah je prísne strážený 
spoločenským tlakom (verejnou mienkou). Sú tiež viazané sankciami, ktoré sú 
závislé na všeobecnej dohode o rešpektovaní demokratických princípov a plura-
lity názorov danej spoločnosti. 

Čím viac slobodná a tolerantná je spoločnosť, tým sú rodové role pestrej-
šie, ich hranice priechodnejšie a prípadné odchýlky od štandardu akceptova-
nejšie. Ľudia, žijúci v takomto spoločenstve, majú väčšiu šancu prežiť zdravý 
a šťastný život, napĺňajúc predstavy o vlastnej slobodnej existencii. No čím väč-
šia je rigidnosť spoločenských doktrín, tým vyššia je miera predsudkov a neto-
lerancie; šanca, že sa jedincovi podarí realizovať svoje životné plány slobodne 
a v súlade s vlastnými potrebami, prudko klesá s rastúcou mierou stereotypie 
a predsudkovosti. Najmä ak ide o jedinca ženského pohlavia. No ani muži často 
nemajú v intolerantných kultúrach vyhraté; obzvlášť ak nespĺňajú spoločensky 
prijateľné normy, založené na rodových stereotypoch. V takých prípadoch sa stá-
vajú pre komunitu či celé spoločenstvo hrozbou a je s nimi tak aj zaobchádza-
né. Dostávajú sa do situácií, v ktorých sú často ohrozenejšou skupinou ako ženy.

Rodové stereotypy nepripúšťajú individualitu a originalitu jedincov, ani 
zvláštnosť a autentickosť situácií. Presadzujú čiernobiele videnie sveta, ktorý 
v skutočnosti nie je čiernobiely, ale odráža všetky možné farby spektra. Typickou 
vlastnosťou rodových stereotypov je, že ich nezískavame na základe vlastných 
pozorovaní a skúseností, ale ich až príliš často nekriticky preberáme prostred-
níctvom zvykov a tradícií. Ich obsah tvoria čiastočne pravdivé fakty, obohatené 
o informácie, ktoré nezodpovedajú skutočnosti. Vďaka tomu sú stereotypy spo-
jené s predsudkami, ktoré majú tendenciu vyúsťovať do prejavov intolerancie. 
Atmosféra predsudkov voči inakosti (alebo odlišnosti) je produktom tlaku ve-
rejnosti, ktorá očakáva jedincovo podriadenie sa ako príslušníka celku, v mene 
celospoločenského dobra. Zo všetkých známych definícií najviac vystihuje pod-
statu rodových stereotypov myšlienka, že ide o „predsudkové predstavy o pri-
rodzenom správaní sa a posudzovaní jednotlivcov na základe ich príslušnosti 
k určitému pohlaviu bez toho, aby sme sa hlbšie zaoberali otázkou, čo je vrode-
né a čo získané výchovou, aké sú ich individuálne schopnosti, danosti, predstavy 
o živote atď...“3 Výsledkom je svet dvoch protipólov, ktoré odpudzujú výnimky 
a odchýlky, a priťahujú tých, ktorí zapadajú; no tiež prezentovanie ženského ako 
menej hodnotného, čo považujeme za rovnako nebezpečný jav.
3 Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů. 2003. Brno: Nesehnutí, 2003. s. 5
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SOCIÁLNE A EDUKAČNÉ ASPEKTY RODOVEJ CITLIVOSTI

Aj v súčasnosti nachádzame ženy stále viac v sociálnej sfére a školskom pro-
stredí, mužov v technických a IT povolaniach (ide o tzv. horizontálnu rodovú 
segregáciui na trhu práce) (Barošová, 2006; Minarovičová, 2009; Morgan, Gelb-
giser, and Weeden, 2013). Tá sa prejavuje v oblasti jednotlivých profesií – pre-
vaha žien je typická pre administratívne profesie, obslužné profesie (v službách 
a obchode), v zdravotníctve, školstve a sociálnej sfére (Filadelfiová, 2007). Ver-
tikálna rodová segregácia je viditeľná v zastúpení mužov a žien v hrierarchic-
kej štruktúre a mocenských pozíciách v danej profesii (Bosá, Filadelfiová, 2009). 
Ženy (nielen na Slovensku) sú konfrontované s realitou: čím vyššia riadiaca 
funkcia, tým menší počet žien vo funkcii (Filadelfiová, 2008). Málo sa hovorí aj 
o diskriminácii mužov na trhu práce, pritom sa ich týka rovnako: vďaka rodovej 
segregácii na trhu práce majú sťažený prístup k niektorým povolaniam, označe-
ným v súlade s rodovými stereotypmi ako „ženská“ práca (Skelton, 2002; To-
kárová, 2011; Barone, Assirelli, 2020) (typickým slovenským príkladom takejto 
situácie je práca v školstve, najmä vo vybraných segmentoch, ako sú predškol-
ské zariadenia, výchovné zariadenia a pod.). Aj keď v poslednom čase vníma-
me výrazný posun k zlepšeniu tohto stavu, stále existujú situácie v živote žien aj 
mužov, ktoré vyžadujú iniciovanie ďalších celosposločenských diskusií a celo-
plošnej osvety v rámci posilňovania citlivosti spoločnosti vo veciach rodu a pod-
pory tolerancie inakosti. Ultrapravicové a radikálne nálady slovenskej verejnosti 
naznačujú, že posilňovanie tolerancie inakosti by bolo prospešné aj v ďalších 
oblastiach spoločenského života; mimoriadne vhodnú pôdu vidíme vzhľadom 
na bujnenie radikalizmu a extrémizmu medzi žiakmi a študentmi základných 
a stredných škôl. 

V súčasnosti pozorujeme isté vyrovnávanie (nivelizáciu) stereotypov, kto-
ré je súčasťou dlhodobého procesu spoločenskej zmeny, prinášajúcej zmier-
nenie rodovo špecifickej diskriminácie (Křížková, 2003). Sploštený model 
muža a ženy, ktorý prezentuje mužskosť a ženskosť ako dva protipóly extrém-
nej maskulinity a femininity (medzi ktorými neexistuje žiadna alternatíva), je 
v spoločenských vedách už dlhodobo spochybňovaný a postupne nahrádzaný 
modelom dvojrozmerným. Ten pripúšťa, že každá osoba môže mať znaky mas-
kulínne aj feminínne, nezávisle na svojom biologickom pohlaví. 

Výskum zameraný na dospievajúce dievčatá a chlapcov (Zábrodská, Blatný, 
2005) zistil, že vplyv rodových presvedčení a tradičných predstáv o vlastnostiach 
a charakteristikách žien a mužov na deti vyššieho školského veku je silný. Autori 
na základe výskumných výsledkov zistili, že v rámci výchovno – vzdelávacieho 
procesu sa namiesto vyrovnávania pozícií medzi mužmi a ženami naďalej pre-
ferujú maskulínne vlastnosti, ktoré sú presadzované ako spoločensky prijateľné 
(na rozdiel od vlastností feminínnych). Obdobie školskej dochádzky je obdobím 
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pevne zadefinovaných pravidiel na základe mužského videnia sveta a všetko os-
tatné je posudzované na základe týchto normatív. Už deti v školskom veku sú 
učiteľmi/učiteľkami a školským prostredím utvrdzované v celospoločensky pri-
jateľnej doktríne, že pre prežitie sú najdôležitejšie vlastnosti ako tvrdosť, prie-
bojnosť, sebavedomie, sila a pod. (OECD, 2014; Imdorf, Hegna, Eberhard, and 
Doray, 2015; OECD, 2016).V komparácii s nimi sú tzv. ženské vlastnosti pova-
žované za menej dôležité. 

Podporovanie protichodnosti oboch rodov sa deje bežne ako súčasť formova-
nia detskej identity v prostredí domova či materských škôl (Dončevová, 2010). 
Hoci majú deti zväčša vlastnú predstavu o hrách, hračkách a preferenciách s tým 
súvisiacich, výchovné prostredie, v ktorom vyrastajú, formovanie ich rodovej 
identity výrazne ovplyvňuje. V dospelosti potom niektorí jedinci trpia vďaka ne-
pochopeniu svojho okolia; len výnimočne sa zmieria s tým, že nespĺňajú spolo-
čenské očakávania a často nedokážu viesť plnohodnotný život. No deti vnímajú 
prítomnosť rodových stereotypov nielen v interakcii s rodičmi a vychovávateľ-
mi, ale veľmi výrazne aj prostredníctvom médií. Prieskum v USA zistil, že diev-
čatá a chlapci od 10 do 17 rokov vnímajú silný tlak médií a reklamy na ich 
sebavnímanie a sebaobraz (Renzetti, Curran, 2003). Výsledky naznačili, že sle-
dovanie televízie a iných médií môže mať veľký vplyv na vnímanie rodu vo 
všeobecnosti, pričom relevantným je samozrejme vek diváka. Médiá posilňujú 
rodové stereotypy, ktoré deťom a mladistvým vštepujú rodičia a učitelia; vybe-
rajú si také mediálne prezentácie, ktoré zodpovedajú tomu, čo sa naučili počas 
procesu ranej socializácie. Negatívom reklamy je napríklad skutočnosť, že len 
zlomok mužov sa objavuje v prostredí rodiny, v roli otca, ktorý participuje na do-
mácnosti a je aktívny v kontakte s deťmi. Pritom sa ženy častejšie ako muži ob-
javujú v reklame ako matky a manželky bez iného povolania (Kraus, Poláčková, 
2001; Tsichla, 2020). Reklama je šikovným a najmä nenápadným nástrojom ma-
nipulácie, ktorý deformuje nielen obraz muža a ženy, ale aj vnímanie kontrastu 
mladosti a staroby, odtieňov pleti, svetonázorov a pod. Zneviditelňuje tie skupi-
ny spoločnosti, ktoré nie sú atraktívne podľa spoločenských noriem. Výskumy 
potvrdzujú, že reklama radikálnym spôsobom podporuje tradičnú diferenciáciu 
medzi pohlaviami, pretože ju zobrazuje v extrémnych polohách (Karsten, 2003). 
Naproti tomu niektoré výskumy a štúdie (Lanis, Covell 1995; Moss - Racusin, 
Good, 2015; Åkestam, Rosengren, and Dahlen, 2017) priniesli zistenia, že rodo-
vo spravodlivé mediálne obrazy ženy a muža môžu mať pozitívny vplyv na for-
movanie zdravej osobnosti detí a mladých ľudí. Médiá sú nástrojom, ktorý učí 
tým, čo a akým spôsobom ukazuje. Dôležitý je obsah aj forma. Najmä detské 
a mládežnícke programy (hry, aplikácie atď.) môžu mať výrazne prospoločen-
ský charakter, ak pomáhajú eliminovať rodové stereotypy. 

Vzhľadom na uvedené je vhodné venovať pozornosť aj faktorom, ktoré vedú 
k zvýšeniu účasti mužov na presadzovaní rodovej rovnosti, pretože bez spolu-
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práce medzi pohlaviami to pôjde len veľmi ťažko. Máme na mysli predovšet-
kým: 

1.  potrebu dôsledného dodržiavania princípov demokracie a rovnosti; bez 
rovnosti medzi mužmi a ženami nie je možné dosiahnuť demokratickú 
a spravodlivú spoločnosť,

2.  potrebu zmien v spoločenskom živote žien; ide najmä o väčšie zastúpenie 
v riadiacich a rozhodovacích pozíciách (a to aj v pracovných oblastiach, 
ktoré sú paradoxne považované za feminizované, napr. školstvo),

3.  potrebu prehodnotenia rozdelenia rol a zodpovednosti; ide o jeden z naj-
dôležitejších faktorov, potrebu prehodnotenia tradične chápanej zodpoved-
nosti žien za súkromný priestor a zdôraznenie zdieľanej zodpovednosti 
mužov a žien v tejto oblasti,

4.  potrebu rekonštrukcie vzťahu súkromnej a verejnej sféry,
5.  potrebu eliminácie násilia páchaného na ženách (Szapuová, Kiczková, 

2008).

Každý z uvedených krokov je nositeľom rôznej intenzity dôležitosti vzhľa-
dom na regionálne potreby a geopolitickú situáciu konkrétnej spoločnosti; v čase 
písania tejto štúdie opäť vzbudzovala celosvetovú pozornosť posledná z meno-
vaných potrieb. V obdobiach bujnenia vojnových konfliktov sa naskytá možnosť 
pravdivo si zodpovedať otázku: ktoré z pohlaví má väčšie sklony k agresívnym 
prejavom nadvlády a ktoré k prejavom submisivity? A prečo je to tak? V prvom 
rade je to výchovný a socializačný proces, v ktorých dochádza k (de)formova-
niu osobnosti a osvojovaniu si vzorcov správania sa a konania; ak sú výsledkom 
týchto procesov nerovné limity existencie, niečo je nesprávne. 

Koncept rodovo citlivej pedagogiky (výchovy a vzdelávania) je efektívnym 
spôsobom vedenia detí a mladých ľudí k tolerancii, empatii a rešpektovaniu ina-
kosti. Vyžaduje uvedomenie si vlastnej rodovej identity a vplyv rodových stereoty-
pov v správaní, konaní, postojoch a názoroch učiteľov/učiteliek, vychovávateľov/
vychovávateliek a ďalších aktérov tohto procesu na priebeh formálnej aj neformál-
nej edukácie. Predpokladá úprimný záujem o poznanie tejto problematiky, no aj 
kritické prehodnotenie stavu učebníc, formálneho aj neformálneho kurikula, naj-
mä učebných osnov tak, aby odzrkadľovali princípy humanistickej edukácie (Sme-
táčková, Vlková, 2005; Buchmann, DiPrete, and McDaniel, 2008). Uplatňovanie 
týchto požiadaviek nie je nereálne. Príkladom môžu byť škandinávske či švajčiar-
ske základné školy; špecifikom tých vo Švajčiarsku je, že edukácia v prvom roč-
níku prebieha oddelene od ostatných ročníkov v duchu humanistického prechodu 
medzi materskou a základnou školou. Z hľadiska rodovej problematiky ide o pro-
ces postupného poznávania a akceptovania vlastnej rodovej identity bez násilného 
vplyvu edukátora, rešpektovania špecifík druhého pohlavia a prirodzených odliš-
ností, z toho vyplývajúcich. Ide o zdravý proces poznávania a akceptovania seba 
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samého ako jedinca s daným pohlavím, no vlastnými špecifickými a originálny-
mi záujmami a potrebami. Z hľadiska uplatňovania rovných príležitostí sa učite-
lia a učiteľky zameriavajú na podporu rozvíjania osobitých vlastností a záujmov 
chlapcov a dievčat bez manipulatívnych stereotypných predsudkov a očakávaní. 
Deti sú vyzývané a podporované vo všetkých činnostiach s rovnakou intenzitou. 
Výsledkom takejto rodovo citlivej edukácie sú sociálne uvedomelejší a vyspelej-
ší jedinci, ženy a muži so zdravým sebavedomím a adekvátnou sebareflexiou. Niet 
divu, že v týchto krajinách majú ženy menej komplikovaný kariérny postup v za-
mestnaní, dokážu efektívnejšie využiť svoj potenciál v prospech komunity a in-
tenzita násilia voči ženám a slabším jedincom je výrazne nižšia. Naopak, vyššia 
je aktívna participácia mužov na dianí v rodine a v starostlivosti o deti, a taktiež 
je zaznamenaný výrazne vyšší výskyt mužov v školstve, dokonca na najnižších 
úrovniach vzdelávacieho systému. Všetky spomínané aspekty sa odzrkadľujú vo 
vysokej životnej úrovni týchto krajín, pričom tolerancia, empatia a akceptácia in-
dividuálnych odlišností sú všeobecne prijatými pravidlami spolužitia. Tieto sú de-
ťom vštepované v snahe pomôcť im zorientovať sa v medziľudských vzťahoch 
a nájsť spôsob, ako prežiť plnohodnotný život bez zbytočných konfliktov. 

Školstvo na Slovensku je vystavené rizikám súvisiacim s veľkým rodovým 
zaťažením. Je súčasťou šírenia rodových asymetrií a zatiaľ len v minimálnej 
miere berie do úvahy princípy rodovej citlivosti. Pre pedagogiku bolo v tomto 
smere sformulovaných niekoľko odporúčaní: 
  dôsledne obsahovo, formálne, inštitucionálne a realizačne prepájať rodovú 

a vzdelávaciu politiku na národnej aj regionálnej úrovni, 
  posilňovať atraktivitu učiteľskej profesie, podporovať záujem mužov o prá-

cu v školstve a eliminovať tak silnú feminizáciu školstva,
  podporovať a rozvíjať rodový výskum a rodové analýzy v oblasti školstva 

a vzdelávania,
  podporovať tvorbu učebníc s obsahom, ktorý nepodporuje rodovú diferen-

ciáciu,
  zakomponovať do učebných osnov a materiálov prínos žien pre rozvoj ve-

dy, umenia, kultúry v histórii ľudstva tak, aby boli integrálnou súčasťou 
vzdelávania,
  zahrnúť rodovo citlivú výchovu ako súčasť prípravy na učiteľské povolanie 

a ďalšieho vzdelávania učiteľov a učiteliek (Dončevová, 2013b). 
Longitudinálne výskumy naznačujú, že rodovo citlivý prístup je prospeš-

né naštartovať už v prvých rokoch života dieťaťa (Zulkarnaini, Adriany, 2021). 
O materskej láske a starostlivosti niet pochybností, no aktivita otcov v tomto 
smere absentuje. Hoci je participácia otca na dianí v rodine ešte stále utópiou 
pre mnohé slovenské rodiny, táto otcovská funkcia je pre formovanie osobnos-
ti dieťaťa nepostrádateľná. Výskum realizovaný medzi deťmi a mladistvými 
v krízových centrách pre obete domáceho násilia (Dončevová, 2010) ukázal, že 
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absencia aktívnej prítomnosti otcov v slovenských rodinách je zásadný prob-
lém. Výrazne negatívny vplyv má táto skutočnosť nielen na vývoj osobnosti de-
tí a mladých ľudí (neprítomnosť pozitívneho mužského vzoru), ale aj na klímu 
celej rodiny a jej kondíciu. Koľko času venuje bežná matka deťom, vieme; no 
koľko času by mal s dieťaťom stráviť otec, nie je jasné. „Pokiaľ nie je alebo ne-
môže byť pánom svojho pracovného času, preddefinoval sa dieťaťu ako „otec 
večerný“ a „otec víkendový“ (Marošiová, 2008, s. 81). Otec, ktorý sa nebráni 
životnej príležitosti (aby dieťa s ním vyrastalo reálne, nie len obrazne), sa stáva 
aktívnym rodičom. Z výskumu verejnej mienky vyplynulo, že na to, aby otcovia 
ostali s dieťaťom doma na rodičovskej dovolenke, by museli byť splnené tieto 
podmienky: matka dieťaťa by musela mať vyššiu mzdu než otec (37 % opýta-
ných), rodičovský príspevok by bol vo výške mzdy (22 % opýtaných), a spoloč-
nosť by mala mať väčšie pochopenie pre otcov na rodičovskej dovolenke (9 % 
opýtaných) (tamtiež). 

Mnoho odborníkov na výchovu kritizuje skutočnosť, že v prvých rokov vývi-
nu sa o deti starajú takmer výlučne ženy. V rodine je to matka, v predškolskom 
a školskom zariadení učiteľka či vychovávateľka. Chlapcom aj dievčatám tak 
prirodzene chýbajú reálne mužské vzory, a to v rodine aj škole (Heikkilä, 2018); 
zväčša sa musia uspokojiť s nereálnymi stereotypnými predstavami o mužskej 
roli, ako ich prezentujú napríklad médiá. „Keby sa na výchove prvých desať ro-
kov viac podieľali muži, mali by to chlapci ľahšie. Mohli by pozorovať, že muži 
a ženy sa zase až tak nelíšia, keď napríklad vykonávajú to isté povolanie. Vide-
li by, že aj muži majú svoje slabé miesta, že aj muži môžu byť ústupní a nao-
pak že aj ženy majú silu a moc, aby sa dokázali presadiť. Ľahšie by tiež dokázali 
vo vlastnom prežívaní a správaní pripúšťať rôzne odtiene a boli by schopnej-
ší vytvárať svoju mužskú identitu podľa skutočnosti, nie podľa fikcií“ (Karsten, 
2003, s. 76). Výskum, ktorý zisťoval hodnotové postoje slovenských adoles-
centov v otázkach manželských a rodičovských rol, túto skutočnosť potvrdzuje 
a dopĺňa o aktuálne poznanie: deti a mladiství sú mimoriadne vnímavými členmi 
rodinného spoločenstva, ktoré má na ne silný vplyv a podľa ktorého si vytvárajú 
predstavy o vlastnej rodine (Kouteková, 2006). Aké hodnoty prekážajú adoles-
centom na rodičovských rolách? 

V role otca:
  pracovná zaneprázdnenosť mimo domova a takmer žiadna komunikácia 

(13%),
  nezáujem o rodinu (12%),
  urážanie matky (11%),
  hrubosť (8%).

V role matky:
  keď je prepracovaná a a unavená (24%)
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  keď je neupravená, nemá dostatok času na seba (18%)
  nadmerná starostlivosť (!!) o deti a manžela (15%)
  nervozita (7%) (tamtiež).

Rodina je zrkadlom partnerského vzťahu. Otázka zdravého partnerského 
vzťahu však už nie je v prvom rade otázkou voľby správneho partnera, ale skôr 
sformovania a udržiavania správneho vzťahu (Bianchi, 2003). Takýto vzťah vy-
žaduje:
  slobodu rozhodovania každého partnera,
  vyváženosť a vzájomnosť vo vzťahu,
  vyjednávanie, ustupovanie a striedanie sa vo vedení,
  otvorenú komunikáciu o túžbach, pocitoch,
  priamu, nemanipulatívnu komunikáciu,
  milujúci odstup medzi partnermi,
  spoločné riešenie problémov,
  udržiavanie vzťahu v atmosfére pohody a spokojnosti (tamtiež, krátené au-

torkou).

Vedy o výchove a vzdelávaní by mali reflektovať problémy súčasného globál-
neho sveta, v ktorom sú ľudia dennodenne konfrontovaní so sociálnou realitou, 
ktorej sú rodová nerovnosť a sociálna nespravodlivosť súčasťou. Reflektovaním 
rodovej problematiky môže výchova a vzdelávanie splniť požiadavku šírenia ce-
lospoločensky prospešných hodnôt demokracie a humanizmu, s podporou ľud-
ských práv v rodinnom a školskom prostredí. Pedagogika by vo všetkých svojich 
rozmeroch mala pružne reagovať na vývoj situácie v spoločnosti a pripravovať 
jednotlivcov na reálne životné podmienky. Jej cieľom by mala byť výchova ta-
kých členov spoločnosti, ktorí dokážu aktívne a kriticky reagovať na situácie, nie 
sa im prispôsobovať. Tým, že rodové stereotypy určujú očakávania voči jednotli-
vým mužským a ženským jedincom, ovplyvňujú reakcie voči nim v konkrétnych 
situáciách a znižujú šance pre slobodný a racionálny úsudok. Uľahčujú alebo 
sťažujú prístup jednotlivcov k najrôznejším spoločenským inštitúciám (v oblas-
ti vzdelávacej, profesijnej, sociálnej, zdravotnej a pod.), čo znevýhodňuje až dis-
kriminuje bez ohľadu na pohlavie a rod. Spoločnosť, ktorá rozhoduje o tom, čo 
je a čo nie je norma a  teda „normálne“, na seba preberá príliš veľkú zodpoved-
nosť za to, kto bude spokojný alebo nešťastný dnes či v blízkej budúcnosti. 

ZÁVER

Zo zistení Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2019 
vyplýva, že Slovensko je v napredovaní smerom k rodovej rovnosti v porovna-
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ní s ostatnými členmi EÚ stále pozadu (Index rodovej rovnosti 2020). V indexe 
rovnosti žien a mužov v roku 2019 dosiahla Slovenská republika skóre 54,1 zo 
100 bodov, čo je o necelé dva body viac ako skóre v rámci posledných meraní 
v roku 2017 (52,4 zo 100), pričom toto skóre je o 13,3 bodu pod priemerom Eu-
rópskej únie. Index zviditeľňuje oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie a pod-
poruje tvorcov politík v navrhovaní účinnejších opatrení v oblasti rovnosti žien 
a mužov. Podľa tohto indexu bolo skóre Slovenska v roku 2019 nižšie ako skó-
re EÚ, a to v prípade všetkých sledovaných oblastí (práca, peniaze, znalosti, čas, 
moc, zdravie, násilie páchané na ženách a prelínajúce sa nerovnosti). Z hľadis-
ka potrieb našej štúdie je dôležité upozorniť najmä na dve negatívne skutočnosti: 
mieru rodovej segregácie na trhu práce a nerovnosť v odmeňovaní. Podľa ma-
teriálu ostáva problémom nerovnomerné sústredenie žien a mužov v rozličných 
sektoroch na trhu práce. Kým približne 27 percent žien pracuje v oblasti vzdelá-
vania a pomáhajúcich profesií, tak v prípade mužov je to necelých päť percent – 
čo potvrdzuje, že feminizácia (nielen) školstva je na Slovensku pretrvávajúcim 
negatívnym javom. Ďalším negatívnym javom je, že ženy stále zarábajú o 21 
percent menej ako muži. V prípade párov s deťmi zarábajú ženy dokonca o 27 
percent menej ako muži. V kontexte týchto zistení je pravdepodobné, že finanč-
né ohodnotenie žien nie je a tak skoro nebude jedným z podporujúcich aspektov, 
pre ktoré sa otcovia rozhodnú odísť na rodičovskú dovolenku a nechať finančné 
zabezpečenie rodiny na svoje partnerky. Tento faktor teda ostáva aj v najbližších 
rokoch jedným zo zásadných negatívnych faktorov pri rozhodovaní otcov, či os-
tať s dieťaťom doma alebo nie. 
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SUMMARY

The philosophical discourse of the present study is devoted to the potential of 
gender sensitivity in educational practice. The text has the character of an over-
view study, deals with one of the current topics in the philosophy of education 
(gender-sensitive education) and is divided into two parts: philosophical and so-
cial-educational. The author’s aim was to identify, analyze and compare different 
theoretical backgrounds of philosophical, educational and psychological nature. 
We have also focused on the analysis of existing survey and research findings in 
the social and educational fields in order to support the theoretical underpinnin-
gs with findings in educational practice. 
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ČASOPIS PEDAGOGICKÁ REVUE V ROKOCH 2016 – 2019

Jakub FÁZIK - Darina DVORSKÁ1 

Anotácia: Príspevok formou prehľadovej štúdie prezentuje tematické a metodologické aspekty štú-
dií odborno-metodologického časopisu Pedagogická revue v samostatnej etape svojho vydávania 
v rokoch 2016-2019. Cieľom príspevku je metódou kvantitatívnej obsahovej analýzy podať cha-
rakteristiku 1) obsahového zamerania štúdií a 2) metodologický profil teoreticko-empirických štú-
dií v konfrontácii s výsledkami uskutočnených prehľadových štúdií mapujúcich predošlé obdobia. 
Najvýznamnejšími zisteniami analyzovaného obdobia je nárast záujmu o uplatňovanie kvalitatív-
nych prístupov vo výskumoch výchovy a vzdelávania a trend dopĺňania pozitivistickej (kvantitatív-
nej) vedeckej tradície alternatívnymi interpretivistickými (kvalitatívnymi) metódami. 

Kľúčové slová: Pedagogická revue, Jednotná škola, prehľadová štúdia, mapujúci prehľad, pedago-
gický výskum, prehľadová štúdia o empirických výskumoch 

Key words: Pedagogická revue, Jednotná škola , review, mapping review /systematic map, educa-
tional research, research review

ÚVOD

Pedagogická revue je profilovaná ako odborno-metodologický časopis mapu-
júci všeobecné témy pedagogiky, problémy pedagogickej teórie a jej aplikácie 
do praxe, školského vzdelávania, vzdelávania učiteľov, pedagogického a psy-
chologicko-pedagogického výskumu, vzdelávacej politiky či manažmentu škôl. 
Jeho poslaním je prepojiť pedagogickú teóriu so školskou praxou. V súlade s ná-
plňou svojho poslania – podpory rozvoja pedagogického myslenia a zvyšovania 
kvality vzdelávania – sú v časopise preto publikované predovšetkým pôvodné 
empirické, teoretické či prakticko-aplikačné typy článkov, prípadne aj ďalšie, 
napomáhajúce rozvoj pedagogiky a príbuzných vied o výchove a vzdelávaní, 
ktoré môžu publikovať odborníci v teoretickej oblasti, ale aj učitelia z praxe (Pe-
1 Podiel autorstva: Jakub FÁZIK (90 %) - Darina DVORSKÁ (10 %)

ZBORNÍK FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO

Ročník 33 PAEDAGOGICA Bratislava 2021



37

dagogická ©2017). Periodikum je na svojom aktuálnom webovom sídle charak-
terizované ako „časopis pre pôvodné teoretické, empirické, prakticko-aplikačné 
a iné články, ktoré prispievajú k rozvoju pedagogiky a podporných vied o výcho-
ve“ (Pedagogická ©2017). 

Aspekt popredného vedeckého a odborného časopisu, ktorým sa Jednotná 
škola a následne Pedagogická revue vyznačovala, podnietil k skúmaniu jeho me-
todologického profilu metódou obsahovej analýzy Jurkovičovú a Šveca (1994; 
1994a), ktorí podrobne spracovali obdobie rokov 1983-1989. Celkovo 151 em-
pirických štúdií publikovaných v r. 1993-2003 analyzoval z metodologického 
hľadiska Gavora (2004). Prehľadové štúdie článkov z ročníkov Pedagogickej 
revue vydaných po r. 2000, resp. 2003 ako aj analýza jej metodologického pro-
filu po tomto období absentujú. Cieľom nášho príspevku je preto z vyššie uve-
dených dôvodov významných zmien formou prehľadovej štúdie (Mareš, 2013) 
s využitím metódy kvantitatívnej obsahovej analýzy (Gavora, 2015) preskú-
mať a vyhodnotiť metodologický profil časopisu v jeho novej, v určitom zmysle 
„izolovanej“ etape vydávania po vyše šesťročnej prestávke.

PERIODIKUM JEDNOTNÁ ŠKOLA V ROKOCH 1945 – 1990

Časopis Jednotná škola ako priamy predchodca Pedagogickej revue vyšiel 
prvýkrát v na jeseň v r. 1945 s podtitulom Pedagogický časopis teórie a praxe 
jednotnej školy. 

Vydavateľom mesačníka bolo Štátne nakladateľstvo v Bratislave, prvých se-
dem ročníkov až po r. 1952 redigoval G. Pavlovič s redakčným tímom. V prvých 
rokoch pozostával časopis predovšetkým z odborných a vedeckých článkov, no 
plnil aj spravodajskú (informačnú) funkciu pre oblasť školstva a pedagogiky. 
Každé číslo bolo dopĺňané anotáciami odbornej knižnej a časopiseckej litera-
túry nielen z pedagogicko-psychologických oblastí, ale aj z odborov filozofie 
či prírodných disciplín, pričom do prehľadu boli zaraďované v menšej miere 
aj zahraničné cudzojazyčné diela. Napokon, samostatnú sekciu tvorili anotácie 
knižných beletristických diel pre mládež. Zaujímavosťou je, že v prehľade lite-
ratúry druhého a tretieho ročníka (1946-1948) nájdeme aj anotácie na príspev-
ky vtedajšieho českého periodika Pedagogická revue, ktorú vydával Výskumný 
ústav pedagogický J. A. Komenského v Prahe.

Od r. 1953 časopis začala vydávať Slovenská akadémia vied ako dvojmesačník, 
redigoval ho Dr. Ondrej Pavlík. Periodikum nieslo od tohto času podtitul Časopis 
pre otázky pedagogickej teórie, praxe a psychológie, členenie príspevkov na odbor-
né a vedecké články, správy a anotáciu literatúry ostalo zachované. Od r. 1954 (IX. 
roč.) sa články začali deliť podľa odborného zamerania na pedagogické a psycho-
logické, v r. 1956 pribudla aj tretia kategória článkov – história. V r. 1958-1960 re-
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digovanie prevzal Ľ. Bakoš; a hoci od r. 1959 opäť vychádzal ako mesačník, práve 
v tomto čase sa po pätnástich rokoch prerušila kontinuita jeho publikovania.

V rokoch 1961-1963 časopis nebol vydávaný, preto šestnásty ročník vyšiel 
ako mesačník až po trojročnej prestávke v r. 1964 pod vydavateľskou hlavičkou 
Slovenského pedagogického nakladateľstva; vedúcim redaktorom sa stal J. Ko-
toč, ktorého neskôr vystriedali E. Stračár a R. Pravdík. So zmenou vydavateľa 
vznikli zo samostatnej rubriky odborných príspevkov, delenej na články pedago-
gické, psychologické a historické, tri samostatné a rovnocenné kategórie článkov, 
a časopis tak pozostával z piatich kategórií – Pedagogiky, Psychológie a Histórie, 
ktoré zahŕňali recenzované odborné a vedecké príspevky, ďalej zo Správ (neskôr 
Správy – Informácie doplnené o Novinky zo socialistických krajín) a ostatnou ka-
tegóriou boli naďalej anotácie odborných publikácií pod názvom Literatúra.

Spolu 42 ročníkov Jednotnej školy vydávanej v r. 1945-1990 prinieslo spolu 
2434 odborných a vedeckých článkov z oblasti teórie a praxe pedagogiky, škol-
skej psychológie a dejín školstva a pedagogiky, ku ktorým musíme ešte pripočí-
tať 28 odborných úvodníkov (tabuľka 1).

Tabuľka 1: Početnosť článkov v časopise Jednotná škola od roku 1945 po 
1990 rozdelených podľa kategórií  (zdroj: Bibliografia ,1998)

Kategória Počet článkov

PEDAGOGIKA 1982

PSYCHOLÓGIA 248

HISTÓRIA 204

ÚVODNÍKY 28

PROFIL JEDNOTNEJ ŠKOLY V ROKOCH 1983 – 1989

Podrobnejší opis profilu Jednotnej školy XXXV.-XLI. roč. (roky 1983-1989) 
uskutočnili metódou obsahovej analýzy Jurkovičová a Švec (1994; 1994a). 
Predmetom skúmania bola početnosť a obsahová náplň všetkých existujúcich 
rubrík spolu 70 čísiel časopisu. Rubrika Pedagogika bola zastúpená v každom 
čísle. Ďalšie rubriky, do ktorých boli zaraďované odborné a vedecké príspevky, 
mali nepravidelný výskyt – Psychológia (n=39) a História (n=37). V približne 
rovnakom zastúpení boli identifikované rubriky Literatúra (n=69), Správy a in-
formácie (n=68) a Novinky zo socialistických krajín (n=66). Autori konštatujú, 
že zameranie jednotlivých ročníkov vychádzalo najmä zo zahraničnopolitickej 
i vnútropolitickej situácie a školskej politiky KSS a KSČ. Autori dospeli k zá-
veru, že tematická skladba časopisu prostredníctvom rubrík hlavných príspev-
kov Pedagogiky, Psychológie a Histórie z hľadiska klasifikácie vied o výchove 
je príliš široká a neumožňuje nahliadnuť do poňatia ich klasifikačného systému 
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a že obsahová náplň príspevkov prekračuje obsah rubrík. Hlavné príspevky (tzn. 
odborné a vedecké články; n=406) roztriedili a kvantifikovali z hľadiska klasifi-
kácie vied o výchove, ďalej z hľadiska cieľov výchovy, zložiek obsahu výchovy, 
ako aj pracoviska autorov a zamerania článkov podľa národnej sústavy vzdelá-
vania; na jedno analyzované číslo pripadlo 5,8 hlavných článkov. 

Tabuľka 2: Početnosť štúdií publikovaných v časopise Jednotná škola v rokoch 
1983-1989 podľa ich zamerania (zdroj: Jurkovičová, Švec, 1994a, s. 160.)

Zameranie štúdie Početnosť Percentuálne zastúpenie

Teoreticko-kompilačná 51 12,6%

Empiricko-výskumná 81 20,0%

Prakticko-aplikačná 29 7,1%

Politicko-hodnotiaca 22 5,4%

Historicko-deskrpitívna 49 12,1%

Vedno-teoretická 24 5,9%

Všeobecno-estetická 5 1,2%

Kombinovaná 65 16,0%

Ťažšie identifikovateľná 80 19,7%

Popri obsahovom kritériu autori rozdelili a kvantifikovali ten istý súbor 
článkov z metodologického hľadiska samostatne (tabuľka 2) a vo vzťahu k ty-
pu pracoviska. Ďalšími kritériami boli analýza rozsahu príspevkov, spoluautor-
stva, pohlavia prispievateľov, tituly prispievateľov a odhad veku prispievateľov. 
Výskum ukázal, že od rokov 1986 a 1987 bola tendencia skracovať príspevky 
a navyšovať ich počet, ďalej, že v sledovanom období 8,4% príspevkov bolo 
publikovaných v spoluautorstve, ženy mali zastúpenie 24,9%, a len 3,2% prí-
spevkov bolo od zahraničných prispievateľov. Najviac autorov bolo z pedago-
gických a filozofických fakúlt vysokých škôl (25,9%) a z Výskumného ústavu 
pedagogického (25,4%). Z hľadiska titulov prispievateľov bolo najviac prác, až 
30,2% publikovaných „kandidátmi vied“ (CSc.), vysokoškolskí profesori a dok-
tori vied (DrSc.) mali takmer pätinové zastúpenie, 12% príspevkov nemalo uve-
dené tituly autorov (Jurkovičová a Švec 1994a)

 NÁSTUPKYŇA JEDNOTNEJ ŠKOLY: PEDAGOGICKÁ REVUE 
V ROKOCH 1990 – 2016

Politické zmeny v r. 1989 neobišli ani XLII. ročník Jednotnej školy. Perio-
dikum sa v roku 1990 premenovalo na Pedagogická revue. Predsedom redakčnej 
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rady sa stal D. Sukuba, k výmene členov redakčnej rady došlo až pri príprave jej 
štvrtého čísla (Sukuba, 2000, s. 301), na post šéfredaktorky nastúpila V. Macháč-
ková (r. 1990), M. Institorisová (r. 1991-1993) a od r. 1993 J. Antošíková, ktorá 
časopis následne od druhej polovice r. 1996 aj vydávala s prispením Ministerstva 
školstva SR; až do r. 1996 časopis naďalej vydávalo Slovenské pedagogické na-
kladateľstvo. Od ročníka XLIX., čísla 1-2 (1997) po zmene vydavateľa bol časo-
pis zaregistrovaný aj do systému ISSN a získal svoje registračné číslo 1335-1982.

Prvých šesť čísiel XLII. ročníka počas dobiehajúceho školského roka 1989/1990 
vyšlo ešte pod pôvodným názvom, no zvyšné štyri čísla po letných prázdninách vy-
šli už ako prvé štyri čísla Pedagogickej revue, pričom jeho podtitul „Časopis pre 
otázky pedagogickej teórie, praxe a psychológie“, ako aj kontinuálnosť v numerá-
cii ročníka sa nezmenili. Obsah rubrík „porevolučného“ XLII. ročníka (s výnimkou 
„noviniek zo socialistických krajín“) ostal tiež zachovaný. Súbežne s premeno-
vaním časopisu v r. 1990 a 1991 (XLII./XLIII. roč.) sa kategórie recenzovaných 
odborných článkov rozšírili z pôvodnej Pedagogiky, Psychológie a Histórie aj o Fi-
lozofiu a Sociológiu, tieto kategórie však neboli zastúpené pravidelne v každom čís-
le a v prípade monotematických čísiel mnohé kategórie článkov absentovali úplne, 
prípadne sa vyskytovali len fakultatívne. Od r. 1993 (roč. XLV) vychádzalo peri-
odikum formou dvojčísel každé dva mesiace s výnimkou letných prázdnin, spolu 
päťkrát ročne. V priebehu r. 1995 bola rubrika Literatúra premenovaná na Recen-
zie a pribudla nová fakultatívna rubrika Z praxe škôl; v ďalších rokoch podľa potre-
by pribúdali aj iné rubriky, napr. v r. 1996 to boli Ohlasy na príspevky a Diskusia. 

Cieľom Pedagogickej revue bolo kontinuálne nadviazať na Jednotnú školu, 
no zároveň priniesť kvalitatívny posun súvisiaci s politickými zmenami na prelo-
me 80. a 90. rokov 20. st. Ideálom novej redakčnej rady bolo zamerať pozornosť 
na teoretické a metodologické otázky pedagogiky ako vedy i na príbuzné vedné 
disciplíny, čomu zodpovedala aj nová, rozšírená štruktúra hlavných príspevkov. 
Do centra pozornosti rubriky Pedagogika sa dostala popri teoretických a meto-
dologických otázkach pedagogiky aj problematika učiteľstva – pedeutológia, 
otázky humanizácie vzdelávania, ako aj otázky výchovy a vzdelávania mládeže 
v zmenených spoločenských podmienkach a z toho vyplývajúce nové výchovné 
a vzdelávacie ciele vychádzajúce z našich i svetových humanistických tradícií. 
Ďalšími nosnými témami príspevkov zaraďovaných pod kategóriu pedagogiky 
bola problematika výchovy mládeže v rodine, v škole i mimo školy, ďalej refor-
my výchovno-vzdelávacej sústavy a vzdelávania dospelých, základné teoretické 
a koncepčné problémy MŠ, problematika výchovy a vzdelávania na 1. stupni ZŠ, 
ako aj transformácii 2. stupňa ZŠ a stredných škôl. Pedagogická revue venovala 
pozornosť aj transformácii vysokých škôl a vysokoškolskej pedagogike, rovna-
ko tiež andragogike, problematike merania a hodnotenia výsledkov vzdeláva-
nia slovenských žiakov v medzinárodných meraniach a svoje zastúpenie mali aj 
články z oblasti riadenia školstva (Sukuba, 2000). Kategória Psychológia zahŕ-
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ňala príspevky z oblastí pedagogickej, školskej a učiteľskej psychológie, do ka-
tegórie História boli zaraďované témy o histórii školstva a pedagogiky. Cieľom 
rubriky Filozofia bolo prezentovať príspevky o filozofii vzdelávania, filozofic-
ko-etických aspektoch vzdelávania či o filozoficko-etických základoch mravnej 
výchovy, Sociológia sa venovala témam sociologických otázok výchovy a vzde-
lávania mládeže v škole i mimo školy (Sukuba, 2000a).

Podrobnosti o tematickej náplni Jednotnej školy v štyridsiatych a šesťdesia-
tych rokoch 20. st. publikoval pri príležitosti polstoročnice vydávania Sukuba 
(1998; 1998a), rozmedzie rokov 1949-1960 zmapovala vo svojom článku Šimčá-
ková (1998) a obsahové zameranie posledných dvoch dekád pripravil Hargaš 
(1998). Piate obdobie periodika, už pod názvom Pedagogická revue, z hľadis-
ka jeho obsahovej náplne zosumarizoval Ondrejkovič (1999, 1999a); hodnotenie 
prvej dekády Pedagogickej revue vykonal neskôr z pozície predsedu redakčnej 
rady aj Sukuba (2000, 2000a). Komplexná bibliografia vedeckých a odborných 
príspevkov bola publikovaná v č. 5/1998. Mimoriadne, šieste číslo daného roč-
níka prinieslo aj novú kategóriu článkov – prehľadovú rubriku Z výskumov. V r. 
1998 došlo aj k formálnej redukcii pôvodných dvojčísel na jednotlivé čísla vy-
dávané päťkrát v roku. Jubileum Pedagogickej revue, ako aj blížiace sa nové 
milénium opätovne podnietili vznik nových kategórií článkov. V druhom čísle 
LI. ročníka (1999) boli publikované príspevky vo fakultatívnej kategórii Z kon-
ferencie k 50. výročiu časopisu, a všetky čísla miléniového LII. ročníka (2000) 
s výnimkou prvého priniesli aj príspevky zaradené do kategórie Diskusia k pro-
jektu Milénium. V tabuľke 3 prezentujeme prehľad odborných/vedeckých člán-
kov a štúdií z obdobia 1990-1998 a porovnanie s rokmi1999-1/2001.

Tabuľka 3: Pedagogická revue 1990-1998

Kategória 1990-1998 1999-1/2001

PEDAGOGIKA 350 50

PSYCHOLÓGIA 75 12

SOCIOLÓGIA 13 5

FILOZOFIA 4 1

HISTÓRIA 56 14

Z PRAXE ŠKÔL 5 5

DISKUSIA 3 4

OHLASY NA PRÍSPEVKY 4 -

Špeciálne číslo 1998 – drogy v školách 8 -

Z VÝSKUMOV (špec. č. 1998) 2 -

DISKUSIA K PROJEKTU MILÉNIUM (iba 2-5/2000) - 5
Z KONFERENCIE K 50. VÝROČIU ČASOPISU (iba 2/1999) - 3 
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Ďalšie závažné zmeny priniesol postmiléniový rok 2001, v ktorom začal Pe-
dagogickú revue vydávať Štátny pedagogický ústav, ktorý v tom čase už vydával 
aj časopis Pedagogické spektrum. Od 2/2001 sa nosné rubriky odborných štú-
dií a článkov preklasifikovali a po novom delili už len do dvoch kategórií: Peda-
gogických vied a Podporných vied o výchove; štvrtou stabilnou rubrikou ostali 
Recenzie a uvedenú štvoricu nepravidelne dopĺňala aj Diskusia a redakčná ra-
da plánovala zachovať aj rubriku Z praxe našich škôl. Nový hlavný redaktor Š. 
Švec predstavil jej koncepciu na najbližšie obdobie nasledovne: „Pedagogickú 
revue budú profilovať aj naďalej pôvodné teoreticko-koncepčné, empiricko-vý-
skumné prakticko-aplikačné štúdie a iné vedecké články (sumarizačné prehľa-
dové, preklady, projekty, kratšie výskumné komunikáty), ktoré preukazujú znaky 
kvality príspevku k rozvoju pedagogiky a hlavných podporných vied“ o výchove 
(Švec 2001, s. 102). V rámci odborov pedagogiky bol časopis profilovaný na ve-
decké príspevky vzťahujúce sa k rozvoju školského učiteľstva – didaktiky, vy-
chovávateľstva, poradenstva, voľnočasovej a sociálnej pedagogiky (tabuľka 4). 
Rubrika podporných odborov bola orientovaná na dejiny školstva a pedagogiky, 
školskú hygienu, psychológia, sociológiu, ekonomiku, politiku, filozofiu a ďal-
šie disciplíny edukologického poznania.

Tabuľka 4 Prehľad článkov a štúdií v číslach 2/2001-5/2002

Kategória Počet článkov

PEDAGOGICKÉ VEDY 30

PODPORNÉ VEDY O VÝCHOVE 21

DISKUSIA 2

Z PRAXE NAŠICH ŠKÔL  -

V r. 2003 (roč. LV.) Pedagogická revue upustila od klasifikácie hlavných prí-
spevkov do kategórií pedagogických vied a podporných vied o výchove. Z dô-
vodu podpory „trendu k interdisciplinarite a transdisciplinarite poznávania a ku 
komplementarite poznávacích prístupov a postupov“ sa počnúc 1/2003 príspev-
ky členia na teoretické state a empirické štúdie a sú zaraďované do rovnomen-
ných rubrík (Švec, 2003, s. 1-2). Rubriky správ a recenzií, ako aj nepravidelná 
rubrika diskusií a stále nenaplnená, no plánovaná rubrika Z praxe našich škôl 
ostali zachované. Redakčná rada v tomto období vyzývala k publikovaniu me-
todologicko-koncepčných a empirických štúdií, ako aj príspevkov tematických 
príspevkov o politickej stratégii národného vzdelávania, o reforme a inovácii 
školstva, tematické prehľadové štúdie (Švec, 2003). Až po r. 2010 (vrátane) sa 
podarilo jednotlivé kategórie príspevkov naplniť pre každé číslo s výnimkou 
rubriky Z praxe našich škôl; miesto nej však v 5/2006 bola jednorazovo vytvore-
ná sekcia Prakticko-návrhové články (tabuľka 5).
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Tabuľka 5 Rozloženie hlavných príspevkov v rokoch 2003-2010 
Kategória Počet článkov

STATE 82

EMPIRICKÉ ŠTÚDIE 71

DISKUSIA 25

PRAKTICKO-NÁVRHOVÉ ČLÁNKY 2

spolu 180

Ústup od členenia hlavných príspevkov podľa vedných disciplín sa prejavil 
aj v podtitule časopisu, špecifikujúcom jeho zameranie, ktorý sa v tomto obdo-
bí viackrát menil:
  „Časopis pre otázky pedagogickej teórie, praxe a psychológie“ (do r. 2000),
  „Časopis pre pedagogickú teóriu, prax a podporné vedy o výchove“  

(2001-2002),
  „Časopis pre pedagogickú teóriu a prax“ (2003-2010).

Napriek tomu odborné zameranie časopisu uvádzané na zadnej strane obál-
ky prešlo len jednou nepatrnou úpravou. Kým po 2/2001 redakcia uvádzala, že 
časopis „publikuje pôvodné teoretické, empirické, prakticko-aplikačné a iné 
články, ktoré prispievajú k rozvoju pedagogiky a príbuzných vied o výchove“, 
v nasledujúcich vydaniach došlo len k nahradeniu pôvodného spojenia „príbuz-
ných vied o výchove“ za „podporné vedy o výchove“.

Možnosť „slobodného skúmania“ v oblasti pedagogiky viedla Gavoru (2004) 
k obsahovej analýze metodologického hľadiska empirických štúdií publikovaných 
v Pedagogickej revue v rozmedzí rokov 1993-2003 (s výnimkou č. 5/2003). Pred-
metom analýz bolo celkovo 151 príspevkov, čo predstavuje 15,1 článku na jeden 
ročník, resp. 3 články na jedno číslo časopisu. Gavora (2004) sa v analýzach zame-
ral na viaceré metodologické charakteristiky skúmaných štúdií, konkrétne na za-
meranie výskumov, ich metodologickú orientáciu, použité výskumné metódy, na 
otázku spracovania dát, zovšeobecnenia výskumu a etickým stránkam výskumu.

Výsledky analýz Gavoru (2004) preukázali značnú prevahu exploračného vý-
skumu nad teoreticky motivovaným výskumom – tento trend autor zazname-
nal už v Jednotnej škole. Až 60% analyzovaných výskumov bolo realizovaných 
kvantitatívnou metodológiou, historický výskum bol zastúpený v 37% textov 
a len 3% výskumov bolo realizovaných kvalitatívnym metodologickým prístu-
pom2 (Gavora 2004).

Z podmnožiny kvantitatívne orientovaných výskumných štúdií (n=90) 
predstavovalo 62% deskriptívny výskum, 20% experimentálny výskum, 16% 

2  Do tohto súboru je zarátaný aj jeden príspevok prezentujúci výsledky klinickej kazuistiky.
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evalvačný výskum a len 2% korelačný výskum. Z výskumných metód danej ka-
tegórie výskumov dominovalo použitie dotazníkovej metódy (80 prípadov), po 
ktorej nasledovali testy (20 prípadov) a pozorovanie (10 prípadov). Zastúpenie 
malo aj inteview (7 prípadov), škálovacia metóda sémantického diferenciálu (2 
prípady), sociometria (4 prípady), kvantitatívna obsahová analýza textu (3 prípa-
dy), analýza netextových produktov – napr. kresieb či písma (5 prípadov). Väč-
šina analyzovaných kvantitatívnych štúdií využívala kombináciu dvoch alebo 
viacerých výskumných metód; pri experimentálnych výskumoch Gavora (2004) 
konštatuje rezervy v jeho metodológii. Výskumný súbor analyzovaných štúdií 
pozostával zo žiakov, učiteľov, rodičov, ale aj z vyučovacích hodín; jeho rozsah 
sa pohyboval od 1 školskej triedy až po 3387 subjektov, v prípade vyučovacích 
hodín od 7 po 2017. Gavora (2004) upozorňuje, že pomerne značné množstvo 
štúdií nevenovalo dostatočnú pozornosť opisu výskumnej vzorky. Spracovanie 
dát kvantitatívne orientovaných štúdií sa najčastejšie realizovalo jednoduchou 
štatistikou (percentá, aritmetický priemer, smerodajná odchýlka) a bežnými me-
tódami zisťovania štatistických rozdielov. Ďalšia výhrada autora (Gavora, 2004) 
sa viazala k nedostatočnej validite a reliabilite výsledkov – najmä k tendencii 
kĺzavého zovšeobecňovania výsledkov, kedy sa v záveroch neodôvodnene pre-
šlo od vlastného výskumného súboru ku generickým pojmom, hoci informá-
cie o reprezentatívnosti súboru chýbali. V mnohých empirických štúdiách podľa 
prehľadovej štúdie Gavoru (2004) absentovali závery hlbšej teoretickej povahy 
s metodologickými a aplikačnými impluikáciami, čo bolo spôsobené trendom 
exploračného výskumu; výskumy budujúce a overujúce teóriu mali značne ob-
medzené zastúpenie.

V r. 2007 sa znížil počet publikovaných vydaní z piatich na tri čísla, od 2008 
sa periodicita časopisu ustálila na jednom dvojčísle ročne; tento stav trval až po 
r. 2010 (roč. LXII.), kedy časopis prestal na niekoľko rokov vychádzať.3 Pred 
ukončením kontinuálneho vydávania nastali personálne zmeny na poste hlavné-
ho redaktora, v r. 2007-2008 nahradil Š. Šveca M. Lapitka, od r. 2009 túto pozí-
ciu zastával Ľ. Hajduk.

Pedagogická revue kontinuálne vychádzala až do roku 2010. V rokoch 2007-
2010 sa kontinuálne vydávanie časopisu dostávalo postupne do útlmu a v r. 2010 
bolo ukončené. V tom čase priniesol významnú kurikulárnu reformu na Slo-
vensku nový Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, dôležitú úlohu 
v systéme školstva neskôr zohral aj Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzde-
lávaní. Slovensko sa začalo prostredníctvom novozriadeného Národného ústa-
vu certifikovaných meraní vzdelávania zapájať do viacerých medzinárodných 
evaluačných štúdií. Absencia vedeckého, resp. odborného pedagogického časo-
pisu viedla k vzniku nových pedagogických časopisov, ktoré by nahradili absen-
3  V r. 2008 prestalo vychádzať aj Pedagogické spektrum publikované tým istým vydavateľom.
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ciu Pedagogickej revue – už v r. 2010 začala vychádzať Pedagogika.sk, v r. 2015 
Edukácia či v r. 2017 Scientia et Eruditio a i. Na tomto mieste musíme zdôraz-
niť, že Pedagogická revue nebola jediným odborným, resp. vedeckým časopi-
som vo svojom odbore, napr. už od r. 1992 vychádza odborno-metodický časopis 
Pedagogické rozhľady, v r. 1992-2008 vychádzalo Pedagogické spektrum a od r. 
2000 vedecký časopis Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. 

Ľ. Hajduk stál ako predseda redakčnej rady aj pri obnovení jej vydávania 
Štátnym pedagogickým ústavom v r. 2016. Obnovený LXIII. ročník Pedagogic-
kej revue bol v r. 2016 vydaný len ako jedno dvojčíslo, v rokoch 2017-2019 vy-
chádzal štvrťročne, tzn. štyri čísla za rok do roku 2019, dokým sa opakovane 
prerušilo vydávanie (pozn. bez akejkoľvek informácie uverejnenej na stránkach 
tohto periodika). Od roku 2020 ani v roku 2021 nebolo publikované žiadne číslo. 

ČASOPIS PEDAGOGICKÁ REVUE V ROKOCH 2016-2019

Jurkovičová so Švecom (1994) sa vo svojej prehľadovej štúdií zamerali pre-
dovšetkým na obsahovú stránku hlavných príspevkov, ktoré členili z hľadiska 
viacerých typotvorných kritérií pedagogiky a príbuzných vied o vzdelávaní, ako 
aj na viaceré aspekty autorstva článkov (pohlavie, pracovisko, tituly, spoluautor-
stvo a i.). V centre pozornosti prehľadovej štúdie Gavoru (2004) boli empirické 
štúdie, preto sa v hodnotiacej prehľadovej štúdií detailne zameral metodologic-
ké parametre výskumov: typ výskumu, metódy zberu a vyhodnocovania dát, 
či analýzu výskumných súborov/vzoriek. Vytváral tzv. na metodologický profil 
v zmysle „súbor charakteristík, ako je výskumná metóda, výskumný súbor, vý-
skumný nástroj, spôsobom vyjadrenia výsledkov a pod.“ (Gavora, 2015, s. 375).

Zámerom nosnej časti nášho príspevku je poskytnúť analýzu a) obsahovej 
stránky teoretických štúdií a b) vyhodnotenie metodologickej stránky teoretic-
ko-empirických štúdií, ktoré sa v časopise Pedagogická revue publikovali v ro-
koch 2016 až 2019. Celkový korpus analyzovaných textov tvorí 74 textov z 13 
čísiel 4 ročníkov Pedagogickej revue vydaných v rokoch 2016-2019 (tzn. roč. 
VXIII.-VXVI.) zaradených do sekcie hlavných príspevkov (N = 74).

 EMPIRICKÉ ŠTÚDIE PUBLIKOVANÉ V ČASOPISE PEDAGOGICKÁ 
REVUE V ROKOCH 2016-2019

Analýza metodologickej stránky empirických štúdií predstavuje samostatnú, 
v zahraničí dobre etablovanú výskumnú oblasť. Cieľom „výskumu výskumov“ 
(Gavora, 2015, s. 373) je reflektovať stav, úroveň, problémy aj otvorené otáz-
ky a utvárať pôdu na jeho zlepšovanie. Reflexia výskumov by mala byť pod-
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ľa Gavoru „integrálnou súčasťou metodológie a ukazovateľom metodologickej 
kultúry v danej oblasti, avšak kritická analýza výskumu u nás nie je rozšíreným 
publikačným žánrom“ (2004, s. 146). 

Predložená kvantitatívna analýza zahŕňa vyčerpávajúce vyhľadávanie všet-
kých empirických štúdií publikovaných časopise Pedagogická revue (roč. 
VXIII.-VXVI). Cieľom opisu bude jednak obsahová stránka teoretických štú-
dií, ale aj ich metodologická stránka (čím a ako sa výskumy opisované v teore-
ticko-empirických štúdiách uskutočňovali). 

Predmetom kvantitatívnej obsahovej analýzy textov boli všetky články 13 
čísiel 4 ročníkov Pedagogickej revue vydaných v rokoch 2016-2019 (tzn. roč. 
VXIII.-VXVI.) zaradených do sekcie hlavných príspevkov (N=74). Konštituč-
nými komponentmi kvantitatívnej obsahovej analýzy boli charakteristiky:
  obsahu príspevkov z hľadiska ich:

o  rozsahu strán,
o  zamerania (teoretické vs. teoreticko-empirické);
  autorstva príspevkov, konkrétne:

o počtu autorov,
o pohlavia autorov,
o afiliácie autorov;
o vzťah početnosti autorov a príspevkov;
  vybrané charakteristiky teoreticko-empirických štúdií:

o typu výskumu (kvalitatívny vs. kvantitatívny),
o metód zberu dát,
o výskumnej vzorky/súboru.

Rozsah, charakter a obsahové zameranie príspevkov

V pokynoch pre autorov obnovenej Pedagogickej revue (Pedagogická 
©2017) sa rozlišujú teoretické state, teoreticko-empirické štúdie, články do rub-
riky Diskusia, recenzie, články do rubriky Informácie. Príspevky napriek tomu 
boli v roč. VXIII.-VXVI. členené na hlavné príspevky (bez podrobnejšej špeci-
fikácie ich charakteru) a do rubrík Recenzie, Správy, Informácie a roč. VXVI. 
priniesol aj dva portréty/medailóny významných osobností pri príležitosti ich 
životného jubilea. Príhovory hlavného redaktora v úvode každého čísla sme do 
analýz nezarátali. Z údajov tabuľky 6 vyplýva, že priemerný počet príspevkov 
na jedno číslo predstavuje hodnotu 5,69. 

Viac ako polstoročie Jednotnej školy a Pedagogickej revue prinášalo delenie 
príspevkov podľa obsahovej klasifikácie na príspevky o pedagogike a o príbuz-
ných vedách (pedagogická psychológia, história školstva a pedagogiky, filo-
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zofia a sociológia výchovy a vzdelávania). Kým v deväťdesiatych rokoch bol 
trend tieto kategórie rozširovať a diferencovať, začiatkom nového milénia (roč. 
LIII.) sa kategórie hlavných vedeckých a odborných príspevkov opätovne zre-
dukovali a od r. 2003 (roč. LV.) klasifikovali na teoretické state a empirické štú-
die. Napriek tomu sme sa pokúsili o klasifikáciu hlavných príspevkov (N=74) aj 
podľa predošlého kľúča a rozdelili sme ich do nasledovných kategórií: všeobec-
ná pedagogika (n=15), špeciálna a liečebná pedagogika (n=6), didaktika (n=10), 
andragogika (n=2), pedeutológia (n=5), psychológia (n=18), sociológia (n=4), 
politika a ekonómia vzdelávania (n=4), filozofia (n=4), história (n=4), bez bliž-
šieho zaradenia (n=2). Našou intenciou nebola primárne kvantifikácia jednotli-
vých oblastí, rozdelením príspevkov sme chceli poukázať na obsahovú pestrosť 
ich zamerania, mnohé sa vyznačovali multidisciplinaritou a rozhodnutie o ich 
konkrétnom zaradení bolo problematické. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli pre 
ich exaktnejšie členenie na základe charakteru teoretickej state verzus teoretic-
ko-empirickej štúdie. Podrobnou analýzou jednotlivých príspevkov zaradených 
do kategórie hlavných článkov sme identifikovali:
  33 teoretických štúdií a diskusných príspevkov, 
  2 historické príspevky s charakterom memoárov,
  35 teoreticko-empirických štúdií,
  4 teoretické metaanalýzy výskumov s vykonaním vlastných štatistických 

výpočtov.

Tabuľka 6 Komplexný prehľad článkov v časopise Pedagogická revue v rokoch 
2016-2019 rozdelený podľa typu príspevku
číslo hlavné príspevky recenzie správy informácie  medailóny osobností

2016/1+2 6 5 2 0 0

2017/1 8 2 2 1 0

2017/2 7 2 0 0 0

2017/3 7 0 0 1 0

2017/4 6 0 0 0 0

2018/1 4 1 0 0 0

2018/2 4 0 0 0 0

2018/3 4 1 0 0 0

2018/4 5 0 0 1 0

2019/1 5 2 0 0 1

2019/2 6 2 0 1 0

2019/3 6 1 0 0 1

2019/4 6 0 0 0 0

spolu 74 16 4 4 2
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Hoci autorstvo príspevkov analyzujeme pre všetky typy spoločne, v ďalšej 
časti prieskumu sa budeme podrobnejšie venovať metodologických aspektom 
empirických štúdií a metaanalýz, ktorých autor vykonal na základe dostupných 
výsledkov ďalšie štatistické výpočty. Z tohto dôvodu redukciou vyššie uvede-
ných typov príspevkov rozlišujeme ich dve základné skupiny, ktoré uvádzame 
v tabuľke 7 spolu s charakteristikou ich rozsahu.

Tabuľka 7 Prehľad početnosti a rozsahu základných typov príspevkov

Typ príspevku n (početnosť) minimálny 
rozsah strán

maximálny 
rozsah strán

priemerný 
rozsah

stredná 
hodnota 
rozsahu

teoretický 35 6 32 19,7 20

teoreticko-empirický 39 5 32 15 15

Už sme uviedli, že priemerný počet príspevkov na 1 číslo predstavuje hodno-
tu 5,69. Priemerný počet príspevku teoretického charakteru na jedno číslo je 2,69 
a teoreticko-empirického charakteru 3,0. 

CHARAKTERISTIKA AUTORSTVA PRÍSPEVKOV

V tabuľke 8 uvádzame podrobnejšie charakteristiky o vzťahoch afiliácií auto-
rov k ich početnosti a k počtu príspevkov. 

Na skúmanom súbore vedeckých a odborných článkov sa autorsky podie-
ľalo 86 autorov, z čoho viac ako dvojtretinové zastúpenie mali ženy (70,93 % 
– 61 autoriek); podiel mužov bol na úrovni 29,07 % (25 autorov). Z nich bolo 
75 domácich a 11 zahraničných autorov, a to z 15 domácich, 5 českých a 2 poľ-
ských afiliácií.

Graf 1 Pomer počtu mužov - autorov a žien – autoriek štúdií
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Tabuľka 8 Vzájomné vzťahy afiliácie k počtu autorov a príspevkov

INŠTITÚCIA

AUTORI PRÍSPEVKY

muži (25) ženy (61) spolu M+Ž (86) N = 74

počet počet počet percento n %

VŠ Danubius, Sládkovičovo 1** - 1** 0,58 % 3 4,05 %

Dubnický technologický inštitút 1 2 3 3,49 % 2 2,70 %

Katolícka univerzita (PdF) 3 9 12 13,95 % 9 12,16 %

Paneurópska VŠ, Bratislava - 6 6 6,98 % 7 9,46 %
Prešovská univerzita (spolu)

- z toho FHPV 
- z toho FiF

1 
1 
-

2 
1 
1

3 
2 
1

3,49 % 
- 
-

3 + 2* 
3 + 1* 

1*

5,41 % 
- 
-

Trnavská univerzita (spolu) 
- z toho FZaSP 
- z toho FiF 
- z toho PdF

2 
- 
1 
1

3 
2 
1 
-

5 
2 
2 
1

5,81 % 
- 
- 
-

4 
1 
2 
1

5,41 % 
- 
- 
-

UCM Trnava (FiF) 1 - 1 1,16 % 1 1,35 %
UK v Bratislave (spolu)

- z toho PdF 
- z toho PriF 
- z toho FiF 
- z toho FMFI

6 + 1** 
2 + 1** 

2 
1 
1

8 
3 
5 
- 
-

14 +1** 
5 + 1** 

7 
1 
1

16,86 % 
- 
- 
- 
-

14 + 1* 
8 
5 
1 
1*

19,59% 
- 
- 
- 
-

UKF Nitra (PdF) 1 8 9 10,47 % 6 + 1* 8,78 %
UMB Banská Bystrica (spolu)

- z toho FPV 
- z toho PdF

1 
1 
-

6 
1 
5

7 
2 
5

8,14 % 
- 
-

4 
1 
3

5,41 %

UPJŠ Košice (PriF) - 3 3 3,49 % 1 + 1* 2,03 %

ZŠ Očová 1 - 1 1,16 % 1 1,35 %

VÚDPaP 1 - 1 1,16 % 1 1,35 %

ŠPÚ 4 2 6 6,98 % 4 + 2*  6,76 %

NÚCEM - 3 3 3,49 % 1 + 1* 2,03 %

spolu domáce 23 52 75 87,20% 61+8* 87,84 %

Univerzita Palackého, Olomouc (ČR) - 3 3 3,49 % 1 + 1* 2,03 %
Univerzita J. A. Komenského,  
Praha (ČR)  - 1** 1** 0,58 % 1*  0,68 %

Masarykova Univerzita, Brno (ČR) - 1 1 1,16 % 1 1,35 %

Mendelova Univerzita, Brno (ČR) - 1 1 1,16 % 1 1,35 %
Univerzita J. E. Purkyně, 
Ústí nad Labem (ČR) 2 - 2 2,33 % 1 1,35 %

xxx (ČR) - 1 1 1,16 % 2 2,70 %
Uniwersytet Śląski, Katowice (PL) - 1 + 1** 1 + 1** 1,74 % 1 + 1* 2,03 %
Univerzity Rzeszow (PL) - 1 1 1,16 % 1* 0,68 %
spolu zahraničné (ČR + PL) 2 9 11 12,80% 7 + 4* 12,16 %

 *  Publikácia pripravená v spoluautorstve dvoch rôznych inštitúcií, každej je započítaná polovične.
**  Autor viacerých príspevkov má uvedené dve rôzne afiliácie. Pre každú afiliáciu je započítaný polo-

vične.
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Podobne ako Jurkovičová a Švec, pri analýze autorstva sme zaznamenávali 
aj najvyššiu akademickú alebo vedecko-pedagogickú hodnosť/titul každého au-
tora. Najčastejšou akademickou hodnosťou bol titul z tretieho stupňa vysoko-
školského štúdia PhD., resp. jeho starší ekvivalent CSc., ktorý malo uvedených 
celkom 35 prispievateľov (40,70 %). Vedecko-pedagogickú hodnosť docenta 
(resp. zahraničný ekvivalent Dr. habil.) malo uvedených 13 autorov (15,11 %) 
a profesora 17 autorov (19,77 %); 19 autorov (22,09 %) uvádzalo len titul vyso-
koškolského vzdelania 2. stupňa (Mgr. alebo doktoráty získané rigoróznym ko-
naním) a 2 autori nemali uvedený žiaden titul.

Z hľadiska priemernej početnosti pripadalo na jeden príspevok 1,162 autora, 
tzn. ak by každý autor prispel do sledovaného obdobia po jednom článku, mal by 
na ňom podiel len 86,04 %. V skutočnosti po jednom príspevku mali publikova-
né 76 autori (88,37 %), ostatní prispeli dvoma (5 autorov), troma (4 autori) a 1 
autor až štyrmi príspevkami (Graf 2). Fenomén spoluautorstva sa prejavil v ne-
celej tretine príspevkov, ktoré mali dvoch (n=21) alebo troch (n=3) prispievate-
ľov, zhruba dve tretiny prác (n=50) mali práve jedného pôvodcu.

Graf 2 Počet autorov, ktorí publikovali n príspevkov

Najväčší podiel autorov mala Univerzita Komenského v Bratislave 
(16,86 %), Katolícka univerzita v Ružomberku (13,95 %) a Univerzita Konštan-
tína Filozofa v Nitre (10,47 %). Jeden zahraničný autor nemal uvedené pracovis-
ko, ale súkromnú adresu. Z hľadiska spoluautorstva sú len 2 príspevky z dielne 
dvoch rôznych slovenských afiliácií a 3 príspevky medzinárodné – 1 sloven-
sko-český, 1 slovensko-poľský a 1 česko-poľský, ostatné príspevky sú vypra-
cované spoluautorstve pracovníkov tej istej inštitúcie. V prípade, ak bol ten istý 
autor pri rôznych príspevkov uvádzaný pod dvoma rôznymi afiliáciami, v tabuľ-
ke 8 sme každej z nich zarátali takého autora len polovične (údaj označený **).

Najviac príspevkov pripravili opäť zamestnanci Univerzity Komenské-
ho v Bratislave (19,59 %), Katolíckej univerzity (12,16 %), po ktorých sa so 
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zhodným počtom príspevkov umiestnila Paneurópska vysoká škola (9,46 %) 
s Univerzitou Konštantína filozofa (8,78 %). Rozdiel v percentách je spôsobený 
skutočnosťou, že v prípade spoluautorstva dvoch inštitúcií sme každej ich spo-
ločnú publikáciu zarátali polovične (údaj v tabuľke 8 označený *).

Z jazykového hľadiska bolo len 7 článkov uverejnených v českom jazyku 
a 1 v anglickom jazyku, ostatné (n=66) boli publikované v slovenčine, pričom 
každý príspevok mal uvedený aj abstrakt v angličtine. 

 EMPIRICKÉ ŠTÚDIE PUBLIKOVANÉ V ČASOPISE PEDAGOGICKÁ 
REVUE V ROKOCH 2016-2019

Analýza metodologickej stránky empirických štúdií predstavuje samostatnú, 
v zahraničí dobre etablovanú výskumnú oblasť. Cieľom „výskumu výskumov“ 
(Gavora, 2015, s. 373) je reflektovať stav, úroveň, problémy aj otvorené otáz-
ky a utvárať pôdu na jeho zlepšovanie. Reflexia výskumov by mala byť pod-
ľa Gavoru „integrálnou súčasťou metodológie a ukazovateľom metodologickej 
kultúry v danej oblasti, avšak kritická analýza výskumu u nás nie je rozšíreným 
publikačným žánrom“ (2004, s. 146). 

Predložená kvantitatívna analýza zahŕňa vyčerpávajúce vyhľadávanie všet-
kých empirických štúdií publikovaných časopise Pedagogická revue (od čísla 1 
po aktuálne číslo 32). Celkový počet analyzovaných textov je n = 39 teoretic-
ko-empirických štúdií.

CHARAKTERISTIKA EMPIRICKÝCH ŠTÚDIÍ

V rámci metodológie ako „vednej disciplíny, ktorá skúma a opisuje plánova-
nie, organizáciu a realizáciu výskumu vrátane vyhodnotenia výskumných dát“ 
(Gavora et al. 2010) sa tradične rozlišujú dve skupiny metodologických prístu-
pov k zberu a vyhodnocovaniu výskumných dát – kvantitatívne a kvalitatívne, 
na základe ktorých rozlišujeme kvalitatívne orientovaný a kvantitatívne oriento-
vaný výskum. Dôkladnou analýzou sme množinu teoreticko-empirických štúdií 
(N=39) sme identifikovali:
  66,66 % primárne kvantitatívnych štúdií (n=26),
  38,46 % primárne kvalitatívnych štúdií (n=10),
  11,54 štúdií deklarovaných ako experimenty (n=3).

Vo viacerých prípadoch dochádzalo ku kombinácií viacerých metód, v tom 
prípade sme pri klasifikácií vychádzali z hlavnej použitej metódy. Experimenty 
zvlášť vyčlenil vo svojom výskume aj Gavora (2004), preto im venujeme samo-



52

statnú pozornosť aj v našej práci, nedopĺňame ňou tradičnú dichotómiu kvalita-
tívnej a kvantitatívnej metodológie.

KVANTITATÍVNE ORIENTOVANÉ ŠTÚDIE

V rámci kvantitatívne orientovaných štúdií sa najčastejšie využívala metó-
da dotazníka (n=18), v troch prípadoch doplnená o pomocnú kvantitatívnu metó-
du sociometrie (n=1) alebo testu (n=2), a v ďalších troch prípadoch o kvalitatívnu 
metódu pojmového mapovania (n=2) a o kvalitatívnu obsahovú analýzu textové-
ho dokumentu (n=1). Popri dotazníku sa ako hlavná metóda v tejto skupine štú-
dií využíval test (n=1), kvantitatívna analýza dokumentov (n=3) a kvantitatívna 
analýza videonahrávok. Všetky zmienené metódy zberu dát sa vyhodnocujú šta-
tistickými nástrojmi, popri základnej štatistike autori uvádzali použitie Spear-
manovej korelácie či Pearsonovej korelácie, chí-kvadrát a i. Osobitnou skupinou 
kvantitatívnych štúdií sú metaanalýzy výskumov, ktorých výsledky využil autor 
na ďalšie štatistické výpočty, čím sa výsledky jedného výskumu stali zdrojom 
dát pre nadväzujúce merania (n=4). 

Tabuľka 9 Prehľad použitých metód v kvantitatívne orientovaných štúdiách 

METÓDA
POUŽITIE METÓDY Početnosť (N = 26)

hlavná doplnková spolu percento

Dotazník 18 - 18 69,23 %

Pozorovanie 1 - 1 3,85 %

Kvantitatívna analýza obsahu a dát 2 - 2 7,69 %

Kvalitatívna obsahová analýza - 1 1 3,85 %

Testy 1 2 3 11,54 %

Sociometria - 1 1 3,85 %

Štatistické výpočty - metaanalýzy 4 - 4 15,38 %

Pojmové mapovanie - 2 2 7,69 %

SPOLU 26 6 32 -

Základnou vzorkou kvantitatívnych výskumov boli žiaci nižšieho a vyš-
šieho sekundárneho vzdelávania (n=10), prípadne žiaci oboch stupňov základ-
ných škôl (n=1), respektíve aj deti z materských škôl (n=1). Druhou najčastejšou 
vzorkou boli učitelia základných a stredných škôl samostatne (n=4), prípadne 
spolu s rodičmi (n=1) a začínajúci študenti vysokých škôl, predovšetkým uči-
teľských študijných programov (n=3). Ďalšou hlavnou jednotkou výskumu mô-
že byť nahrávka vyučovacej hodiny (n=1), a učebnica (n=1). V prípade použitia 
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doplnkovej kvalitatívnej metódy sa výskumný súbor patrične znížil. Početnosť 
výskumnej vzorky sa pri dotazníkových výskumoch sa pohybovala v rozmedzí 
od 115 do 6717 účastníkov, v prípade doplnkových kvalitatívnych metód, na-
hrávok hodín či analýzy kníh a iných dokumentov sa vzorky pohybovala rádo-
vo v desiatkach. 

Tabuľka 10 Prehľad výskumnej vzorky primárne kvantitatívnych výskumov
VZORKA POČET ŠTÚDIÍ ROZSAH VZORKY

Žiaci sekundárneho vzdelávania 11 29 - 6717

Žiaci primárneho vzdelávania 1 139

Žiaci MŠ 1 162

Učitelia ZŠ a SŠ 5 30 - 401

Rodičia 1 498

Študenti VŠ 3 209 - 326

Vyučovacia hodina 1 73 nahrávok

Učebnica 1 10

Zdravotná dokumentácia 1 30 spisov

Štatistické dáta z iných výskumov 4 -

Kvantitatívne orientovanými výskumami sa zisťovalo široké spektrum vý-
skumných premenných – genderové stereotypy vo vyučovaní cudzích jazykov, 
obľúbenosť predmetov žiakmi, učebné štýly, školská úspešnosť žiakov v kore-
lácii s inými premennými, ale aj otázky agresívneho správania, on-line bezpeč-
nosti, kompetencie kritického myslenia, čítanie s porozumením a porozumenie 
preberanému učivu analýzou miskoncepcií žiakov. Štatistické analýzy umožnili 
odhaliť koreláciu HDP krajiny s výsledkami medzinárodného testovania PISA.

KVALITATÍVTNE ORIENTOVANÉ ŠTÚDIE

Takmer dve pätiny výskumov prezentovaných v štúdiách Pedagogickej revue 
boli realizované primárne kvalitatívnymi metodologickými prístupmi, z ktorých 
dominovali pološtruktúrované alebo plne štruktúrované individuálne rozhovo-
ry (n=6); tie boli vždy hlavnou metódou. Menej zastúpenými hlavnými metóda-
mi bolo pozorovanie (n=1), Q-metodológia (n=1) a metóda logických operácií 
(n=1). Viac ako polovica štúdií (n=6) kombinovala hlavnú metódu s doplnko-
vou, ktorou bol buď dotazník (n=2), alebo ďalšia kvalitatívna metóda – focus 
group (n=1) či kresba (n=1), prípadne trojkombinácia kresby, testu a kvalitatív-
nej obsahovej analýzy učebníc (n=1). Podrobnosti uvádzame v tabuľke 11. Jeden 
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z výskumov, v štúdii deklarovaný ako kvalitatívny, nemal bližšie špecifikova-
nú metodológiu, pre úplnosť dát sme ho do prehľadovej tabuľky zaradili a danú 
skutočnosť zaznačili hranatou zátvorkou.

Tabuľka 11 Prehľad použitých metód zberu dát v primárne kvalitatívne oriento-
vaných štúdiách

METÓDA
POUŽITIE METÓDY Početnosť (N = 10)

hlavná doplnková spolu percento
Pozorovanie 1 1 2 20 %
Individuálny rozhovor 6 - 6 60 %
Skupinový rozhovor (focus group) - 1 1 10 %
Kvalitat. obsahová analýza učebníc - 1 1 10 %
Q - metodológia 1 - 1 10 %
Kresba - 2 2 20 %
Metóda logických operácií 1 - 1 10 %
Dotazník - 2 2 20 %
Test - 1 1 10 %
(bez špecifikácie metódy) [1] - [1] [10 %]
SPOLU 9 [10] 8 17 [18] -

Kým princípom kvantitatívnych štúdií je overovanie hypotéz, pričom výsled-
ky môžu byť v prípade dostatočnej vzorky generalizovaný, kvalitatívne oriento-
vané výskumné štúdie idú do hĺbky problém, odpovedajú na otázky typu prečo 
a umožňujú formulovať hypotézy či teórie. Tomuto faktu je však prispôsobená 
pomerne nízka početnosť skúmanej vzorky, čo potvrdili nielen doplnkové metó-
dy v kvantitatívnych štúdiách Pedagogickej revue, ale aj vzorka podrobená kva-
litatívnym výskumom, ktorú tvorili v tomto prípade aj marginalizované sociálne 
skupiny, ako príslušníci drogovo závislých a zdravotne postihnutej dospelej po-
pulácie, ale tiež školskí psychológovia či stredoškolskí učitelia a nechýbali ani 
žiaci sekundárneho vzdelávania a začínajúci vysokoškolskí študenti učiteľských 
programov. Výnimkou je len overovacia doplnková kvantitatívna metóda tes-
tu, ktorého sa zúčastnilo 147 žiakov, rovnako aj metóda skupinových rozhovo-
rov umožňovala až 63 participantov. Podrobnosti o početnosti vzorky vo vzťahu 
k štúdiám a metódam uvádzame v tabuľke 12.

Z obsahového hľadiska sa skúmali témy didaktiky matematiky, rozvoja EQ, 
liečba drogových závislostí dramaterapiou, motivácie voľby učiteľského povola-
nia, andragogiky zdravotne znevýhodnených. Svoje jedinečné zastúpenie mali aj 
fenomenografické a fenomenologické výskumy naivných predstáv – koncepcií 
a miskoncepcií žiakov i vysokoškolských študentov o určitom fenoméne. 
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Tabuľka 12 Prehľad veľkosti a zloženia výskumnej vzorky primárne kvalitatív-
nych štúdií
VZORKA POČET ŠTÚDIÍ ROZSAH VZORKY
Žiaci sekundárneho vzdelávania 3 19-20 (neúplný údaj)
Študenti VŠ 2 40-63
Učitelia SŠ 2 5 (neúplný údaj)
Školskí psychológovia 1 6
Dospelí – drogovo závislí 3 Chýba údaj
Dospelí – zdravotne postihnutí 1 74

EXPERIMENTY 

Autori troch príspevkov explicitne deklarovali, že v prípade ich štúdií išlo 
o experimenty, z nich jeden orientovaný kvalitatívne využívajúc metódu pozoro-
vania bližšie nekvantifikovanej vzorky dvoch tried žiakov 5. ročníka ZŠ v kon-
texte tvorby didaktického video dokumentu na hodinu matematiky. Pri zvyšných 
štúdiách (n=2) boli využité kvantitatívne, príp. zmiešané metódy. V prvom 
z nich bola metódou didaktického textu experimentálne overovaná elektronic-
ká učebnica na experimentálnej i kontrolnej vzorke po 300 žiakov 5. ročníka ZŠ. 
Druhý článok z oblasti špeciálnej pedagogiky prezentuje štúdiu z oblasti rozvo-
ja komunikačných schopností žiakov 2. stupňa špeciálnej ZŠ bez podrobnejšej 
špecifikácie vzorky; využitá bola kombinácia metód textovej analýzy osobnej 
dokumentácie žiakov, kvantitatívne orientovaná metóda obrazovo-slovníkovej 
skúšky a pozorovanie. Podrobnosti sumarizujeme v tabuľke 13.

Tabuľka 13 Prehľad experimentálnych štúdií
Téma štúdie Vzorka Rozsah vzorky Metóda
tvorba 
videodokumentu žiaci 5. ročníka ZŠ nešpecifikované pozorovanie

Experimentálne 
overenie elektronickej 
učebnice

žiaci 5. ročníka ZŠ
300 
experimentálna 
300 kontrolná

didaktický test

Rozvoj 
komunikačných 
kompetencií

žiaci 2. stupňa 
špeciálnej ZŠ nešpecifikované

pozorovanie, 
obrazovo-slovníková 
skúška, štúdium osobnej 
dokumentácie žiakov

ZÁVER

Pedagogická revue sa od svojho vzniku v r. 1945 profilovala – vtom čase pod 
názvom Jednotná škola – ako pedagogický časopis pre teóriu a prax jednotnej 
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školy a neskôr šesť desaťročí ako časopis pre otázky pedagogickej teórie, pra-
xe a psychológie. V priebehu svojho vychádzania vydavatelia kládli dôraz na 
jej tematické zameranie, pričom s rozvojom vedeckého poznania v pedagogike 
a príbuzných vedách dochádzalo k postupnej diferenciácii rubrík hlavných prí-
spevkov. Na prelome milénií nastal opäť reverzný trend zlučovania rozdrobe-
ných tematických kategórií do širších okruhov, ktorý sa však rýchlo prehodnotil 
a z obsahového hľadiska sa systéme typológie článkov preklasifikoval na meto-
dologické hľadisko, v rámci ktorého sa popri stálych recenziách a správach roz-
lišovali teoretické príspevky a štúdie teoreticko-empirického charakteru. Hoci 
metodologické a obsahové hľadisko sú v kontexte každej vedy dvoma stranami 
tej istej mince, dôraz na metodológiu priniesol periodiku vyšší potenciál komu-
nikovať v radoch vedeckej a odbornej verejnosti nielen nové poznatky, ale aj in-
formácie o nástrojoch, ktorými sa tieto poznatky objavujú.

Prechod od paradigmy štrukturácie vedeckého poznania k integračným tren-
dom multidisciplinárnosti a transdisciplinárnosti, ktorým začiatkom nového 
milénia prešla publikačná politika Pedagogickej revue, s najvyššou mierou doko-
nalosti reflektujú aj dve veľmi hodnotné štúdie jej metodologického profilu. Prvá, 
z osemdesiatych rokov 20. st. (Jurkovičová a Švec 1994; 1994a), bola realizova-
ná v intenciách rigidných systematizujúcich tendencií vedy. Skôr ako na samotnú 
metodológiu bola pozornosť autorov tejto štúdie orientovaná na súlad obsahovej 
náplne periodika s presnosťou klasifikácie vedeckého poznania daného obdobia, 
pričom ju autori upriamovali aj na ďalšie periférne atribúty, akými sú odbornosť 
autora na základe jeho vedeckých hodností a jeho afiliácia. Zvolený prístup pred-
stavoval a aj sčasti napĺňal riziko odklonu pozornosti od objektu – predmetu ča-
sopisom komunikovaného posolstva k jeho pôvodcovi – autorskému subjektu.

Na druhej strane druhá štúdia (Gavora 2004) so silne komplementárnym cha-
rakterom vo vzťahu k tej prvej uvedenej, analyzovala v duchu reklasifikácie ko-
munikovaného diskurzu predmetného periodika len príspevky empirického (či 
správnejšie teoreticko-empirického) zamerania. Nami realizovaný prieskum re-
latívne samostatnej a izolovanej periódy vychádzania Pedagogickej revue v r. 
2016-2019 sa snaží byť prienikom oboch prístupov. Obsahovú náplň hlavných 
príspevkov si všímame len okrajovo, gro analýz je metodologické bohatstvo, 
ktoré v jednotlivých číslach ponúkol svojim čitateľom, hoci predsa sa okra-
jovo zaujímame aj o aspekt autorstva príspevkov. Sonda do problematiky au-
torstva príspevkov predstavuje len pomyselný odklon od hlavného zamerania 
našej práce a je determinovaná aspektom internacionalizácie vedy, ktorý sa za-
čína vždy na inštitucionálnej úrovni. Kým v 80. rokoch minulého storočia domi-
novali v Jednotnej škole príspevky individuálnych autorov mužského pohlavia, 
analyzované čísla Pedagogickej revue nami sledovaného obdobia potvrdili ce-
losvetový trend spoluautorstva a emancipácie žien vo vede aj v slovenskej peda-
gogickej komunite.
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Jadrom nášho prieskumu boli samotné inštrumenty vedeckého poznania – te-
da metodologický aparát teoreticko-empirických štúdií Pedagogickej revue. Ten 
by sa mal tradične zameriavať nielen na opis metódy, ktorou sa nové pozna-
nie získava, ale aj na opis skúmaného súboru. Gavorove zistenia (2004) o pre-
vahe kvantitatívnych metodologických prístupov a pretrvávaní experimentov 
sme síce potvrdili i po poldruha dekády po uskutočnení jeho výskumu, pomerne 
novým zistením je nárast kvalitatívnych prístupov skúmania problematiky vý-
chovy a vzdelávania a rôznych marginalizovaných sociálnych skupín a komunít; 
z nich sa najčastejšie uplatňujú individuálne rozhovory zamerané nielen na hĺb-
kovú analýzu skúmaného fenoménu, ale aj na prezentáciu naivných predstáv, 
koncepcií či miskoncepcií a ich variability v radoch žiakov a študentov. Ďalším 
metodologickým trendom,je aj postupný prienik či stieranie hraníc kvalitatívnej 
a kvantitatívnej metodológie a dopĺňanie pozitivistickej vedeckej tradície alter-
natívnymi interpretivistickými metódami, napríklad aj doplnkovým pridružením 
pojmového mapovania, kresby či kvalitatívnej obsahovej analýzy k dotazníku 
alebo testu. A platí to aj opačne, každé nové zistenie vykonané hĺbkovým kva-
litatívnym prístupom je potrebné overiť kvantitatívnymi metodologickými ná-
strojmi.

Viaceré nami analyzované príspevky poskytovali neúplné údaje o použitých 
metódach a skúmanej vzorke, čím sú výsledky skreslené prípadne aj ochudobne-
né. Rovnako sme si vedomí, že neanalyzované rozpätie rokov 2004 – 2010 zaprí-
čiňuje diskontinuitu v diachrónnom  mapovaní vývoja metodologických trendov 
pedagogiky na Slovensku v danom období a poskytuje tak možnosť možno nie 
úplne oprávnenej ostrejšej konfrontácie výsledkov analýz jednotlivých prebáda-
ných období. Na druhej strane však vyhranenosť determinovaná touto diskon-
tinuitou umožňuje lepšie reflektovať aktuálny stav zo synchrónnej perspektívy. 
Súčasne platí, že v nami analyzovanom období časopisu, sa v porovnaní s pre-
došlými obdobiami výrazne v mnohých ohľadoch prejavovala jeho edičná kríza, 
reprezentovaná aj prerušovaním jeho vydania. Ostáva nám veriť, že Pedagogic-
ká revue sa k svojmu dôležitému poslaniu vráti aj novými číslami, nadviaže na 
svoju bohatú históriu a umožní vzrušujúce bádanie aj ďalším generáciám.
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SUMMARY

The paper in the form of a review study presents the methodological pro-
file of the professional-methodological journal Pedagogical Review in a separa-
te stage of its publication in the years 2016-2019 by the method of quantitative 
content analysis with emphasis on empirical studies. The presentation of the re-
sults of the analyzed period is preceded by an overview study of the content and 
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methodological focus of the periodical from 1945 to 2010. The most significant 
findings are the increase in interest of application qualitative approaches in pe-
dagogical research and the trend of complementing the positivist (quantitative) 
scientific tradition with alternative interpretivist (qualitative) methods.
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DIDAKTICKÁ PRÁCA UČITEĽA A ŠKOLSKÉ PRAVIDLÁ 

Jana HANULIAKOVÁ, Martin DROŠČÁK

Anotácia: Štúdia sa zaoberá pravidlami, ktoré sa uplatňujú v školskej triede. Okrem rôznych učia-
cich sa aktivít v triede dochádza aj k nepredvídateľným, rušivým situáciám, ktoré výrazne narúšajú 
celý vyučovací proces. Preto sa v štúdii venujeme niekoľkým návrhom pre učiteľov, ktorí začínajú 
vyučovať v novej triede. 

Kľúčové slová: učiteľ, práca učiteľa, riadenie triedy, disciplína, školské pravidlá 

ÚVOD

Humanistický prístup učiteľa k žiakovi eliminuje nadradené postavenie uči-
teľa nad žiaka. Ak sa učiteľ usiluje o rovnocenný vzťah so svojimi žiakmi mô-
že byť úspešný a efektívny jedine v prípade, že ich vzťah bude mať jasné limity, 
hranice a stanovené pravidlá, ktoré budú obojstranne rešpektované a dodržiavané. 
Mocenský vzťah medzi učiteľom a žiakom, ktorý je udržiavaný v interakciách sa 
nevyhnutne dotýka pravidiel. Ak nie sú pravidlá formulované alebo sú neviditeľ-
né, potom daná skutočnosť bráni žiakom v tom, aby sa nad nimi zamysleli, verba-
lizovali argumenty, formulovali návrhy a otvorene o nich diskutovali. Vytvorenie 
a udržanie si vzájomného rešpektujúceho vzťahu si vyžaduje dodržiavanie im-
plicitných pravidiel a skrytých významov regulačných vzorcov, ktoré sa vytvára-
jú v sociálnych interakciách medzi učiteľmi a žiakmi. Gordon (2015) uvádza, že 
v triede má moc učiteľa svoje hranice. Moc (autorita) ako metóda riadenia žia-
kov je účinná – používa sa celé storočia. Učiteľova moc má svoje medze a hrani-
ce, dokonca je spojená s nebezpečím. Podľa citovaného autora má učiteľ v triede 
moc len tak dlho, pokiaľ sú žiaci v pozícii, kedy niečo chcú, potrebujú, kedy im 
niečo chýba, sú bezmocní, závislí. Veľmi malé deti sú samozrejme veľmi závis-
lé, tak budú reagovať na celý rad odmien. Ako žiaci dospievajú stávajú sa na uči-
teľovi menej závislými. To je dôvod prečo sa učitelia v starších ročníkoch často 
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sťažujú, že u starších žiakov už odmeny dobre nefungujú. U mladších žiakov sa 
veľká časť učiteľov spolieha na tresty. Trestanie funguje dosť dobre pokiaľ uči-
teľ dáva žiakom pocítiť, že sú psychicky oveľa silnejší, takže žiaci majú obavu 
sa im postaviť. Postupne sa žiaci zbavujú strachu z učiteľovej moci trestať. Gor-
don spracoval prehľad pocitov žiakov a stratégií, ktorými sa s daným pocitom vy-
rovnávajú. Učiteľ by mal poznať každú osobnosť žiaka a jeho reakcie a prejavy 
v edukačných situáciách, aby vedel flexibilne odborne reagovať.

 SILNÉ STRÁNKY PRÁCE UČITEĽOV A PRÍLEŽITOSTI  
AKO PRACOVAŤ S PRAVIDLAMI 

Odborníci zaoberajúci sa triednym manažmentom sa zhodujú v tom, že pra-
vidlá v triede sú najdôležitejším nástrojom triedneho manažmentu. Silné strán-
ky didaktickej práce učiteľa: 

–  dôsledne využíva preventívne opatrenia v rámci triedneho manažmentu, 
aby predišiel vyrušovaniu na vyučovaní, 

–  má pozitívny vzťah k pravidlám stanoveným v rámci svojej triedy a sám je 
absolútne presvedčený o ich význame, 

–  je svojim žiakom nápomocný pri budovaní si pozitívneho emocionálneho 
vzťahu k pravidlám, ktoré platia v škole a triede, a to tým, že neustále pou-
kazuje na ich prínos a ústne apeluje na ich dodržiavanie, 

–  tematizuje so svojou triedou otázky zmysluplnosti pravidiel v triede, 
–  vedie so svojimi žiakmi rozhovory o pravidlách v triede, ako aj cielene vy-

tvára predpoklady na to, aby sa o téme pravidiel v triede hovorilo počas ce-
lého školského roka a aby tak bola v triede táto téma neustále prítomná, 

–  trénuje nácvik pravidiel v triede so svojimi žiakmi,
–  dozerá počas určitého obdobia na žiakov, pre ktorých je mimoriadne nároč-

né dodržiavať pravidlá v triede,
–  berie na vedomie svoju funkciu ako vzor pre dodržiavanie pravidiel, 
–  pri všetkých aspektoch týkajúcich sa témy pravidiel v triede komunikuje 

pozitívne a presvedčivo. 

Pravidlá v triede sa žiaci učia podobne ako angličtinu a matematiku. Pre-
to nejde v prvom rade o ich stanovenie, ale skôr o to, aby sa v triede udržiavali 
atraktívnym spôsobom. Keďže pravidlá v triede obmedzujú individuálny stupeň 
slobody jednotlivca, je prirodzené, keď ich žiaci vnímajú skepticky alebo ich do-
konca odmietajú. Vyučujúci musí udržiavať v triede rozhovor o pravidlách po-
zitívnym spôsobom. Z toho dôvodu sú pravidlá v triede vždy projektom, ktorý 
pretrváva počas celého školského obdobia – a to od škôlky až po poslednú triedu 
v škole a na každej vyučovacej hodine, nielen na triednických hodinách. 



62

Význam rituálov v školskom prostredí 

Význam rituálov spočíva v sprostredkovaní špecifických foriem učenia sa. Ide 
o učenie vychádzajúce z praktických skúseností, o učenie sa v konaní. Podľa Kaščáka 
(2010) rituály majú legitimizačnú funkciu, čiže v rituálnych aranžmánoch sa reprodu-
kuje viera a akceptácia rituálneho poriadku, jeho pravidiel a zvyklostí. Pri zavádzaní 
pravidiel v triede je možné doceniť funkciu rituálu, ktorá podporuje mimetické učeb-
né procesy. Učenie sa prebieha najmä formou opakovania rituálnych pohybov ale-
bo formuliek, je to učenie založené na pozorovaní, porovnávaní a cibrení rituálneho 
konania. V rámci riešenia učenia sa treba podporovať individualitu účastníkov ritu-
álu. Podpora sociálneho a praktického učenia sa totiž vedie k pocitom individuál-
nej schopnosti a kompetentnosti účastníkov rituálu. V rituáli jeho účastníci zažívajú 
úspech a pozitívne emócie. Podpora rýchlosti a rytmu učenia sa v rituáloch získavajú 
účastníci rituálu istotu v konaní a taktiež schopnosť ďalej sami úspešne organizovať 
procesy učenia sa. V škole sú situácie, ktoré majú rituálny charakter, a aktivity ktoré 
majú ritualizovaný charakter. Školské prostredie je verejným prostredím, kde mnohé 
ritualizácie fungujú samostatne a majú svoj (skrytý) význam aj bez symbolickej de-
monštrácie. Sú dôležitým koordinačným a sociálne konformizačným prostriedkom. 

 SLABÉ STRÁNKY PRÁCE UČITEĽA A OHROZENIA PRI PRÁCI 
S PRAVIDLAMI V PEDAGOGICKEJ PRAXI 

Slabé stránky, ktorým je potrebné venovať pozornosť vnímame z pohľadu di-
daktickej práce učiteľa: 

–  negeneralizovať, ale pristupovať k žiakom a ich vzťahu k pravidlám na ver-
tikálnej i horizontálnej úrovni, 

–  didaktické koncipovanie prípravy na vyučovaciu jednotku má v sebe zahŕ-
ňať akcent na podporu soft skills žiakov, 

–  zámerne venovať pozornosť tvorbe a rozvoju klímy v triede a v škole, 
–  zintenzívniť a prejavovať úprimný záujem o spoluúčasť rodičov na tvorbe 

pozitívneho školského prostredia aj z psychosociálneho hľadiska, 
–  venovať pozornosť tým, didaktickým prístupom, ktoré zvyšujú záujem žia-

kov o učenie, o samotnú účasť na vyučovaní, 
–  odstraňovať limity, ktoré znemožňujú prácu učiteľa s pravidlami.

LIMITY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ PRÁCU UČITEĽA S PRAVIDLAMI 

Práca s pravidla si vyžaduje od učiteľa komplexný a permanentný prístup. 
Reálna pedagogická prax však prináša viaceré obmedzenia, ktoré limitujú prá-
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cu učiteľa s pravidlami. Správanie sa učiteľa vo vzťahu k školským pravidlám 
v každodennom školskom živote sa dá chápať/vysvetliť vo viacerých rovi-
nách. Obmedzenia práce sa vyskytujú vo viacerých rovinách. Limitácia ča-
som - učiteľ v rámci didaktickej práce pristupuje rutinne k školským pravidlám 
(nepriťahujú pozornosť žiakov, spôsobujú konflikty, nezrovnalosti v školských 
predpisoch), - nevedomý charakter každodenných interakčných schém – učite-
lia musia robiť veľa každodenných rozhodnutí v triednych situáciách so všet-
kou ich zložitosťou. Ďalej sa tieto rozhodnutia musia robiť za zlomok sekundy, 
t.j. je tu problém nedostatku času. Podľa mnohých učiteľov je hlavnou prekáž-
kou ich úsilia v oblasti vzdelávania hodnôt a disciplíny to, že majú príliš má-
lo času. Je to tiež o stotinách sekundy, čo znamená, že v skutočnosti nemáte 
čas na premýšľanie. Nemáte čas premýšľať. Niet pochýb o tom, že sa to mô-
že zo dňa na deň líšiť (na čo upozorňujete na jeden deň, nasledujúci deň neu-
vádzate). 

Nekonzistentnosť správania učiteľov 

Osobné deficity učiteľov, napr. v tom, že sú niekedy unavení, mimo kon-
formnej zóny (majú zlý deň), majú čiastočne za následok prečo sa učitelia nie-
kedy správajú nekonzistentne, pokiaľ ide o priestupky týkajúce sa pravidiel 
žiakov. 

Limitácia vyplývajúca z nedostatočnej pregraduálnej prípravy 

Odborná príprava pre prácu učiteľa predpokladá, že študent bude mať zvlád-
nutý predmet, ktorý bude vyučovať, a preto je potrebné sa orientovať na každo-
denné situácie prítomné v prostredí učebne. Nepripravenosť študentov, budúcich 
učiteľov v rámci riadenia vyučovacej jednotky na situácie, ktoré sa vyskytnú 
v triede môžu viesť u učiteľa k pocitom zlyhania, alebo vyhorenia. Je samo-
zrejmé, že pregraduálna príprava neobsiahne diverzitu situácií, či už pozitív-
nych alebo negatívnych, s ktorými príde učiteľ do interakcie, avšak je potrebné 
pripraviť budúcich učiteľov, na to, ako reagovať. Aby učiteľ eliminoval neprí-
jemné situácie, ešte pred ich vznikom je potrebné, aby si podmienky, v ktorých 
bude pôsobiť dôkladne pripravil. Zadefinovanie jasných princípov, postupov 
pri vyučovacom procese si vyžaduje pedagogickú prípravu, a tú je potrebné so 
študentami cvičiť už počas pregraduálnej prípravy. Vzhľadom k skutočnosti, že 
učiteľ aj napriek mnohým snahám je dominantným aktérom edukácie, sformu-
lovali sme didaktické možnosti práce s pravidlami podľa kompetencií, prostred-
níctvom ktorých učiteľ manažuje edukačnú realitu.
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 UČITEĽ AKO TVORCA DISCIPLÍNY A INTERAKCIÍ V ŠKOLE 
A V TRIEDE 

Pre fungovanie vzťahu medzi učiteľom a žiakom sa musíme zaoberať osob-
nosťou učiteľa, ktorý má v triede dominantné postavenie. Žiaci veľmi intenzívne 
vnímajú kvalitu práce učiteľa (z pohľadu žiaka je zastrešená nielen profesionali-
ta, kompetencie, ale aj ich osobnostné charakteristiky, jeho postoje, spôsoby hod-
notenia, vrátane udržiavania poriadku a disciplíny v triede). Aby nebol narušovaný 
vzájomný vzťah musí učiteľ dať pozor na to, aby nebol benevolentný k agresivite 
žiakov, alebo aby mu trieda beztrestne ,,neskákala po hlave“. Čapek (2017) tvrdí, 
že ak je učiteľ akokoľvek kreatívny, priateľský, férový, rovnako potrebuje priestor 
vo svojej triede pre prácu svojich žiakov. Autor tým myslí poriadok v triede, ktorý 
má mnoho spoločného s pravidlami v škole, so slušnou a priateľskou komuniká-
ciou, korektným správaním všetkých v triede. Porušovanie pravidiel prináša sank-
cie, resp. tresty. Žiaci chcú jasné pravidlá, poriadok, vrátane toho, aby učiteľ ich 
dodržiavanie aj vyžadoval. Vyučovanie sa musí stať efektívnejšie nielen v oblas-
ti sprostredkovania poznatkov a informácií žiakom, ale taktiež pôsobiť na žiakov 
tak, aby bola podporovaná ich zrelosť, vyspelosť a zároveň sa znižuje konflikt-
né správanie v škole a v triede, vďaka čomu učitelia získajú viac času na skutočné 
vzdelávanie žiakov. Tvorba disciplíny si vyžaduje zvládnutie kompetencií a zvlád-
nutie aplikovať komunikačné stratégie. Komunikácia učiteľa so žiakom má cha-
rakter, ktorý pravdepodobne vyvolá jednu alebo viac reakcií typu: 

–  žiak odmieta zmeniť svoje správanie, konanie, 
–  žiak si bude myslieť, že ho učiteľ považujem za hlúpeho alebo neschopné-

ho,
–  žiak bude mať pocit, že učiteľ neberie do úvahy jeho pocity a potreby, 
–  žiak sa bude hanbiť, bude sa cítiť previnilo, zahanbene, 
–  zníži sa sebadôvera žiaka, 
–  žiak bude mať pocit, že sa musí brániť, 
–  žiak dostane zlosť a hlavou mu bežia myšlienky, typu: už toho mám dosť , 

toto si nenechám , pomstím sa, 
–  žiak sa stiahne, vzdá sa, prestane sa snažiť. 

Prístup učiteľa k pravidlám je rozdielny. Čapek (2017) vymedzil dva typy 
učiteľských prístupov. Učiteľ dozorca dbá v triede na dodržiavanie pravidiel, 
aby vládla v triede disciplína a poriadok. ,,Lenivý“ učiteľ dbá v triede na dodr-
žiavanie pravidiel, aby ,,hra“, ktorá sa tam hrá bola fair play. Odlišná filozofia 
vedie prostredníctvom rozdielneho prístupu cez zdanlivo rovnaké ciele k úplne 
iným výsledkom.

Pôsobenie učiteľa ovplyvňuje kompetencie žiaka napr. komunikačné – ve-
dia argumentovať, vedieť vyjadriť svoj názor, obhájiť ho, kompetencie riešiť 
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problém – riešenie konfliktov dosiahnutím konsenzu, riešenie konfliktov s ka-
marátmi, spolužiakmi, zodpovednosť za riešenie konfliktu sporu, interperso-
nálne kompetencie – posilňuje sa sebadôvera žiaka. V škole sa žiaci okrem 
kognitívnych kompetencií učia aj správnemu správaniu. Žiaci pociťujú vzru-
šenie keď sa skutočne niečo učia, alebo nudu keď učenie neprebieha. Učitelia 
sa sťažujú, že musia miesto vyučovania riešiť otázky disciplíny. Podľa Gordo-
na (2015) prečo musia učitelia tráviť toľko času určeného na výučbu tým, že 
sa pokúšajú zjednať v triede disciplínu, je preto lebo poväčšine sa učitelia prí-
liš spoliehajú na vyhrážky, skutočné tresty či slovné obviňovanie a zahanbo-
vanie, pričom tieto prostriedky dobre nefungujú. Represívne, na sile založené 
prostriedky väčšinou vyvolávajú odpor, vzdor, pomstu. I keď privodí žiaducu 
zmenu v správaní žiaka, po opustení triedy vypukne všetko nanovo. Pri tvor-
be disciplíny: 

–  zvoliť nenásilnú komunikáciu, 
–  redukovať výrazy: kontrolovať, nariadiť, potrestať, varovať, prinútiť, do-

hliadať, byť tvrdý, prikázať, nastolenie poriadku, napomínanie, 
–  používať pojmy: vyriešiť problém, riešenie, dohoda, pôsobiť, spolupraco-

vať, uspokojovať potreby, čeliť problému. 

NÁVRHY UDRŽIAVANIA DISCIPLÍNY PRE PEDAGOGICKÚ PRAX

Azda každý učiteľ sa snaží na začiatku svojej praxe veľmi jasne demonštro-
vať svoje pedagogické zručnosti, ktorým sa učil počas učiteľskej prípravy. Tento 
učiteľ si pripravuje na svoj prvý deň v triede rôzne aktivity, ktorými chce zaujať 
žiakov, aby mal vyučovaciu hodinu čo najviac pod kontrolou a zároveň tak mi-
nimalizoval možný neporiadok v triede. 

I keď sa na prvý pohľad zdá, že pravidlá v triede má nastavovať výlučne 
triedny učiteľ, ktorý je akýmsi tútorom pridelenej triedy, s týmto sa nemôžeme 
stotožniť, pretože toto je vec každého učiteľa učiaceho v danej triede. Zoznam 
pravidiel v triede, ktoré sú jednak dané aj vnútorným poriadkom školy, by mal 
byť nielen oznámený žiakom, ale aj prediskutovaný v zmysle dôsledkov jeho po-
rušenia žiakmi. Zdôrazňujeme, že vnútorný poriadok školy dodržiavajú rovna-
ko žiaci i učitelia. 

Počas prvých týždňov v novej triede učiteľ udržuje žiacku pozornosť a usmer-
ňuje ich učenie sa vykonávaním rôznych učebných aktivít, pre ktoré je dôležité, 
aby sa v ich vykonávaní žiaci cítili pohodlne a mali pocit úspechu.

Po tomto období, ktoré môžeme nazvať aj adaptáciou (akýmsi prispôsobe-
ním sa riadeniu učebných aktivít žiakov pri novom učiteľovi), je dôležité udržať 
takto nastavenú kontrolu nad triedou, využívaním rôznych techník, ktoré vychá-
dzajúc z našej praxe opíšeme ako možnosti (návrhy) v ďalšom texte.
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1.  Učiteľ by mal ukázať, že je sebavedomý a pripravený na svoj prvý 
deň v novej triede.

Prvé minúty v každej triede sú často rozhodujúce. Žiaci si učiteľa „premeria-
vajú“, obzvlášť, keď ide o nového učiteľa. Učiteľ, ktorý na sebe nechá poznať 
neistotu alebo strach, to v triede nebude mať ľahké. Na druhej strane je prirodze-
né a skúsený učiteľ s niekoľkoročnou praxou už dávno zistil, že byť v jednej trie-
de s novými žiakmi je aj trošku zastrašujúce; tento učiteľ však nachádza balans 
medzi jeho doterajšími skúsenosťami a trémou. Preto je vhodné zmeniť žiacku 
pozornosť na učiteľa a začať sa zaujímať o žiakov ako osobnosti v jeho novej 
triede. Môže to vykonať tým, že požiada žiakov o vyrobení si malých kartičiek 
z papiera, na ktoré si napíšu svoje meno alebo meno, ktorým by chceli byť nazý-
vaní, môžu doplniť o svoje hobby alebo obľúbené aktivity. Učiteľ sa týmto do-
stáva do pozície takého pohodového skúmania individualít svojich žiakov, čím 
sa redukuje pocit ohrozenia žiakmi. Navyše táto menná technika pomáha učite-
ľovi si zapamätať mená žiakov, čím sa zároveň individualizuje výchovno-vzde-
lávací proces. Všetko, čo učiteľ urobí počas prvých minút na hodine vytvára 
dojem, že učiteľ vie presne, čo robí, preto najlepšia cesta je byť čo najlepšie pri-
pravený.

2.  Učiteľ by mal plánovať, premýšľať dopredu, ako uchopiť rutinu 
v triede a predstaviť a dodržiavať základné pravidlá v triede

Skúsený učiteľ dáva o sebe vedieť od prvého okamihu, keď vojde do trie-
dy. Okrem jeho efektívneho riadenia celej triedy (ako učenie sa, tak aj disciplína 
v triede) kladie dôraz na spoluprácu v triede. Každý učiteľ, ktorý je presvedče-
ný o svojej práci, plánuje presne, ako a čo bude v triede robiť. Začínajúci učiteľ 
tiež môže požiadať starších, skúsenejších učiteľov o nejaké rady, ktoré by mohli 
aspoň čiastočne fungovať v triede. Učiteľ by sa mal pokúsiť naplánovať také de-
taily ako prezencia žiakov na vyučovaní, zasadací poriadok, nosenie učebníc 
a zošitov na hodinu, chodenie na toaletu počas hodiny a tak ďalej. Učiteľ, kto-
rý neplánuje, potom musí improvizovať v danom momente, čo sa môže stať ne-
efektívnym, ba dokonca v rozpore so školským poriadkom.

3.  Učiteľ by mal stanoviť a vyžadovať pozornosť žiakov na pravidlá 
v škole (triede)

Povinnosť každého učiteľa je na začiatku školského roka oboznámiť, prečí-
tať si v triede pravidlá školy, a potom aj pravidlá práve v jednotlivých triedach. 
Táto povinnosť vyplýva z prvej porady pedagogického zboru, ktorá sa koná ešte 
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pred začiatkom nového školského roka. Toto možno považovať za veľmi efek-
tívne najmä preto, že keď v triede dôjde k porušeniu pravidiel, učiteľ tak môže 
poukázať na konkrétny bod v školskom poriadku, ktorý bol porušený. V ojedi-
nelých prípadoch, keď je žiakom znemožnená výchova a vzdelávanie z dôvodu 
nevhodného správania sa žiaka v triede, ponúka Zákon č. 245/2000 o výchove 
a vzdelávaní Z. z. prerušiť vyučovanie. 

Ak učiteľ pravidlá predstaví v prvý deň školy, môžeme to považovať za dob-
rý, nič neohrozujúci krok.

4.  Učiteľ  by mohol  začať  prvú  hodinu  aktivitou,  ktorá má  jedno-
duchšie riešenie a môže byť rýchlo a úspešne vyriešená

Každá vyučovacia hodina je plánovaná tak, že má v sebe prvky učiteľovho 
vyučovania a žiackeho učenia sa. Vyučovacia hodina, na ktorej žiaci nemajú čo 
robiť im dáva možnosť ju narušiť a dochádza tak k nežiadúcim situáciám na vy-
učovaní. Vo všeobecnosti sa žiaci radi učia, radi vykonávajú rôzne činnosti, kto-
ré súvisia s učivom. Učiteľova úloha však je, túto príležitosť žiakom poskytnúť, 
ale aj naučiť ich činnosti vykonávať pod učiteľovým dohľadom. Prvé vyučova-
cie hodiny sú preto dôležité, pretože žiakom naznačia, ako bude prebiehať ich 
ďalšie učenie sa. Preto je dobré začať prvú hodinu jednoduchšou aktivitou, kto-
rú budú vykonávať žiaci; ešte na hodine im dať spätnú väzbu v podobe hodnote-
nia, čo ich môže motivovať do ďalšej práce.

5.  Počas prvých týždňov by mal učiteľ pod svojím vedením čo najviac 
zapájať žiakov do triednych aktivít 

Nemožno predpokladať, že žiaci sa nastavia na vyučovací štýl nového učiteľa 
hneď, za niekoľko dní. Na úvod by bolo rozumné sa uistiť, že žiaci sa už usadi-
li, a potom začať s rôznymi aktivizujúcimi stratégiami učenia sa. Navyše, disku-
sie, skupinková práca, práca na projektoch sú úspešné vtedy, keď sa žiaci dobre 
cítia, ale aj dobre poznajú. Tu je veľmi dôležité dodať, aby učiteľ jasne špecifi-
koval ciele, ktoré žiaci majú naplniť pod vedením učiteľa.

6.  Učiteľ by mal dobre vyučovať, učiť žiakov byť zodpovedný za 
svoje učenie sa a často poskytovať spätnú väzbu.

Systematická príprava, dobré, zrozumiteľné a efektívne riadenie vyučovacie-
ho procesu, riadenie poznávacej činnosti učiacich sa, napĺňanie cieľov a častá 
spätná väzba sú dôležité prvky, ktoré pomáhajú posilňovať nielen učenie sa žia-
kov, zväčšovať ich poznatky, ale aj udržiavať disciplínu v triede.
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7.  Učiteľ by mal neustále dávať najavo, že je kompetentný, dobre pri-
pravený a starostlivý

Angažovanosť žiakov v učení sa, dosahovanie cieľov vyučovania, ich účasť 
na diskusiách alebo ich zapojenie sa do hocijakej učiacej sa aktivity poukazuje 
na učiteľa, ktorý to ma dobre premyslené, manažované; ktorý dobre a efektívne 
riadi svoju triedu. V tejto triede, vďaka širokej palete aktivizujúcich prístupov 
v učení sa, je učiteľ stále v strehu pre signály nejakej neplechy alebo rušivého 
správania sa žiaka a vie rýchlo zareagovať na danú situáciu.

8.  Učiteľ by mal byť profesionálny, ale príjemný zároveň; učiť žia-
kov byť úspešní, ale v podporujúcej triednej atmosfére

Trieda, kde si učiteľ vytvorí isté rutiny, kde žiakov udržuje a podporuje v ich 
učení sa a v napĺňaní cieľov vyučovania a snaží sa vytvoriť miesto, ktoré je prí-
jemné napĺňa prvky podporujúcej atmosféry. Je tiež dôležité, aby sa učiteľ naučil 
mená žiakov, a to čo najskôr. Iný spôsob, aby sa žiaci dobre cítili v triede môže 
byť napríklad zaviesť v triede aktivitu, ktorá bude zameraná na vyjadrovanie po-
citov žiakov z niečoho, čo zažili. Takto robí učiteľ akúsi prevenciu pred vznika-
júcim rušivým správaním sa žiakov.

ZÁVER

Didaktické úsilie učiteľov o riadenie triedy a triednej disciplíny závisí nielen 
od interpretácie nastavených pravidiel triedy a školy, ale aj od angažovanosti žia-
kov v  učení sa, od nastavených vzťahov v triede a následnej komunikácie v nej. 
Na otázky týkajúce sa riadenia triedy a disciplíny nemožno nazerať iba v rám-
coch správania sa žiakov a psychológie. Je potrebné, aby si učiteľ uvedomil, že 
pracuje so žiakmi v špecifických typoch interakcií, modeloch interakcií, v kto-
rých zohrávajú učitelia aj žiaci aktívne úlohy, pričom sa navzájom ovplyvňujú 
svojimi činmi a interpretáciami. Ak chce učiteľ porozumieť správaniu a konaniu 
žiakov počas vyučovania, je dôležité, brať do úvahy správanie učiteľov, ako or-
ganizujú aktivity v triedach všeobecne, najmä ich úsilie o stanovenie a dodržia-
vanie pravidiel, ako aj porozumenie sociálnej konštrukcie školských pravidiel.
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SUMMARY

The study deals with the area of   classroom management, specifically the 
work of the teacher - his preparation for the lesson. In this preparation, it is the 
thought activity of the teacher, which we call the didactic analysis of the curri-
culum. In addition to the various learning activities in the classroom, there are 
also unpredictable, disruptive situations that significantly disrupt the whole te-
aching process. Therefore, in the study, we address several suggestions for tea-
chers who are starting to teach in a new classroom.
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PROFIL PRÁCE ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA NA 
ZÁKLADNEJ ŠKOLE VRÁTANE JEHO SPOLUPRÁCE 

S VÝCHOVNÝM PORADCOM – VÝSKUMNÉ ZISTENIA

Zuzana HRĆAN

Anotácia: Štúdia sa zaoberá profilom práce školského psychológa na základnej škole v Slovenskej 
republike. Analyzuje podmienky a oblasti profesijnej činnosti školských psychológov, ako aj spo-
luprácu školských psychológov s výchovnými poradcami. Tiež približuje hodnotenie pozitívnych 
a negatívnych stránok súčasného systému pedagogicko-psychologického poradenstva v Slovenskej 
republike zo strany školských psychológov a načrtáva ich návrhy na jeho zlepšenie. Štúdia prezen-
tuje výsledky výskumu autorky.

Kľúčové slová: školský psychológ, profil práce školského psychológa, základná škola, spolupráca 
školského psychológa s výchovným poradcom, pozitívne a negatívne stránky súčasného systému 
pedagogicko-psychologického poradenstva.

ÚVOD

Pedagogicko-psychologické poradenstvo deťom a mládeži v školskom veku, 
v Slovenskej republike prebieha čiastočne internou formou – najmä prostred-
níctvom výchovných poradcov a školských psychológov (prípadne aj ďalších 
odborných zamestnancov) a externou formou – najmä prostredníctvom Centier 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. V tejto štúdii pozornosť 
zameriame na školských psychológov pracujúcich na základných školách.

Štúdia prezentuje vybrané výsledky širšie koncipovaného výskumu dizertač-
nej práce (Hrćan, 2018), ktorý sa zaoberal súčasným systémom školského pe-
dagogicko-psychologického poradenstva v základných školách vo vybraných 
krajoch v Srbskej republike (Belehrad a okolie), ako aj vo vybraných krajoch 
v Slovenskej republike (Bratislava a okolie). Predmetom analýzy v tejto časti sú 
podmienky a oblasti profesijnej činnosti školských psychológov, ako aj spolu-
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práca školských psychológov s výchovnými poradcami na základných školách 
v Slovenskej republike (Bratislava a okolie). 

Na účely výskumu bol vytvorený Dotazník pre školských psychológov v Slo-
venskej republike. Respondentmi sa stali n = 28 školských psychológov, pracu-
júcich na základnej škole v Bratislave a okolí (okres Bratislava I, II, III, IV, V; 
okres Malacky, okres Pezinok a okres Senec). Prevahu respondentov školských 
psychológov tvorili respondenti ženského pohlavia n = 27 (96 %). Prevládali 
respondenti školskí psychológovia vo veku 26 – 35 rokov, n = 15 (53 %). Väč-
šina respondentov školských psychológov n = 21 (75 %) získala vysokoškolské 
psychologické vzdelanie a titul Mgr. Najviac respondentov školských psycholó-
gov pracuje na školách od 0 – 4 rokov, n = 17 (61 %). (Hrćan, 2018, s. 101-102,  
301-302)

VÝSKUMNÉ ZISTENIA

1. Podmienky a oblasti profesijnej činnosti školských psychológov

V uvedenej časti sa budeme zaoberať podmienkami a oblasťami profesijnej 
činnosti školských psychológov. Najskôr nás zaujímali štatistické údaje o počte 
a zložení odborných zamestnancov, ako aj údaje o rozsahu pracovného úväzku. 
Prostredníctvom dotazníka sme sa pýtali respondentov aj na profesijné činnos-
ti, ktoré vykonávajú najradšej a najneradšej, a na ich spokojnosť s profesiou. 
Okrem toho, zisťovali sme v čom konkrétne môžu respondenti školskí psycholó-
govia pomôcť učiteľom, žiakom a rodičom. V závere tejto časti uvedieme názory 
respondentov na spokojnosť s podmienkami, ktoré majú v práci a ako si predsta-
vujú ideálne podmienky práce.

Viac ako polovica našich respondentov školských psychológov pracuje na 
plný úväzok (n = 18). Dvaja respondenti pracujú na polovičný úväzok, a šiesti 
respondenti na tretinový úväzok. Jeden respondent uviedol, že pracuje na 3/5 
úväzku, a jeden respondent pracuje jeden deň za týždeň. Na školách, kde pracujú 
naši respondenti školskí psychológovia pracujú aj ďalší poradenskí, resp. odbor-
ní zamestnanci, a to: školskí špeciálni pedagógovia – ako zamestnanci školy (n = 
16), školskí psychológovia – ako externí pracovníci CPPPaP (n = 6), školskí psy-
chológovia – ako zamestnanci školy (n = 5), školskí logopédi – ako zamestnan-
ci školy (n = 4), školskí špeciálni pedagógovia – ako externí pracovníci CPPPaP 
(n = 2), ako aj jeden školskí logopéd – ako externí pracovník CPPPaP a jeden so-
ciálny pedagóg – ako zamestnanec školy. Sedem respondentov uviedlo, že na 
uvedenej škole nepracuje žiadny iný poradenský pracovník. (pozri tabuľku č. 1)

Medzi iných poradenských pracovníkov respondenti zahrnuli (R): „lie-
čebného pedagóga – externého pracovníka CPPPaP“, (R): „koordinátora 
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prevencie“, (R): „asistenta učiteľa“, (R): „výchovného poradcu“ a (R): „arte-
terapeuta“.

Tabuľka 1: Poradenskí pracovníci školy okrem školského psychológa (n)
Poradenskí pracovníci školy (okrem školského psychológa) Absolútna početnosť (n)

Školský psychológ – ako zamestnanec školy 5

Školský psychológ – externý pracovník CPPPaP 6

Školský špeciálny pedagóg – ako zamestnanec školy 16

Školský špeciálny pedagóg – externý pracovník CPPPaP 2

Sociálny pedagóg – ako zamestnanec školy 1

Sociálny pedagóg – externý pracovník CPPPaP 0

Školský logopéd – ako zamestnanec školy 4

Školský logopéd – externý pracovník CPPPaP 1

Žiadny ďalší poradenský pracovník 7

Iný poradenský pracovník 5

Σ 47

Respondenti školskí psychológovia sú prevažne spokojní (n = 14) s profe-
siou, ktorú vykonávajú. Sedem respondentov prejavilo úplnú spokojnosť, a se-
dem respondentov čiastočnú spokojnosť s profesiou školského psychológa.

Na ilustráciu, uvádzame vybrané odpovede respondentov:
(R): „Chcela som už od detstva pracovať s deťmi, na vysokej škole som už cca 

v druhom ročníku bola rozhodnutá, že chcem pracovať ako školská psychologič-
ka (v 3. ročníku som si to len potvrdila v rámci predmetov, ktoré sa týkali škol-
skej psychológie, vrátane bakalárskej práce), takže som si vlastne splnila sen. 
Som veľmi spokojná, pretože mojím snom bolo práve školstvo a práca v ňom.“

(R): „Svoju prácu mám veľmi rada, mám v nej celé srdce. Mám skvelé vede-
nie v škole, kde pracujem a tým je práca veľmi podporujúca a tak aj pre mňa ľah-
šie zvládnuteľná. Mám veľký priestor pre vykonávanie mojej práce a to si veľmi 
vážim.“

(R): „Práca s deťmi ma skutočne napĺňa, ale neochota niektorých rodičov 
a učiteľov spolupracovať a rigidita systému ma ubíja.“

(R): „Práca je pestrá, zaujímavá, neustály kontakt s deťmi, rodičmi, učiteľ-
mi, pozorovanie detí, komplexný pohľad na dieťa, spolupráca s ostatnými odbor-
níkmi; na druhej strane preťaženosť, chýbajúca psychohygiena, takmer žiadny 
čas na diagnostiku, vykonávanie asistencie žiakom na vyučovaní, slabá podpo-
ra zo strany vedenia.“

(R): „Nedostatočne finančné prostriedky na dotazníky, testy, materiály po-
trebné pre prácu s deťmi v skupine (flipchart a pod.).“
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(R): „Vo svojej práci sa rozhodne nenudím, každý deň je iný, plný nových vý-
ziev a príležitostí. Mám šťastie, že môžem vo veľkej miere rozhodovať o svojom 
pôsobení a zásahy z vedenia či od kolegov sú v primeranej miere. Aby som bola 
úplne spokojná, uvítala by som akési supervízne alebo intervízne stretnutia škol-
ských psychológov a špeciálnych pedagógov a zároveň aj písomné dokumento-
vanie záverov týchto stretnutí pre vedenie školy. Taktiež vnímam potrebu osvety 
pre vedúcich pracovníkov a pedagogických zamestnancov, týkajúcej sa práce 
psychológov na školách a našich kompetencií.“

Respondenti školskí psychológovia v otvorenej položke uviedli profesijné 
činnosti, ktoré vykonávajú najradšej a najneradšej. Najradšej vykonávanými 
činnosťami sú najmä: (R): „poradenstvo pre žiakov“, (R): „preventívna prá-
ca v triede“, (R): „tréningy pozornosti“, (R): „skupinové korekčné programy 
a intervencie“, (R): „terapeutická práca so žiakmi a rodinami“. Na druhej stra-
ne, naši respondenti najneradšej vykonávajú (R): „konzultácie s nespolupracu-
júcimi rodičmi“, (R): „konzultácie s nekritickými, problémovými rodičmi“, (R): 
„konzultácie s vedením“, (R): „komunikáciu s niektorými učiteľmi“, (R): „účasť 
na výchovných komisiách a udeľovanie trestov pre žiakov“, (R): „prednáškovú 
činnosť pre pedagógov keď viem, že sa im tam nechce byť“, (R): „vedenie do-
kumentácie, štatistiku“, (R): „administratívne činnosti (predovšetkým kontroly 
súhlasov, zbieranie súhlasov...)“, (R): „časové plánovanie skupinových aktivít 
s vedením školy“.

Ďalej sme v otvorených položkách zisťovali, v čom konkrétne môže škol-
ský psychológ pomôcť učiteľom, žiakom a rodičom. Najskôr uvedieme oblasti 
konkrétnej pomoci respondentov školských psychológov učiteľom. Zaznamena-
li sme tri najčastejšie kategórie činností podľa výpovedí respondentov.

Obrázok 1: V čom konkrétne môže školský psychológ pomôcť učiteľom? (n)

Školský psychológ je nápomocný učiteľom v oblasti „poradenstva učiteľom 
vo vzťahu k žiakom a rodičom“, najmä radami, (R): „ako pristupovať k jed-
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notlivým žiakom“, (R): „ako lepšie reagovať na rôzne konfliktné situácie“, (R): 
„ako komunikovať so žiakmi a ich rodičmi“, (R): „ako pristupovať k integrova-
ným žiakom“. (R): „Môže pomôcť nahliadnuť na problém z iného uhla pohľa-
du, poskytnúť ďalšie možnosti riešenia, poskytnúť spätnú väzbu.“ (R): „Pomáha 
získať vhľad do prežívania detí, vcítiť sa do ich vnímania a osvojiť si nové tech-
niky komunikácie a interakcie so žiakmi.“ Okrem toho, školský psychológ mô-
že učiteľom „navrhovať intervencie a aktivity“ v práci so žiakmi. (R): „Návrh 
intervencií v triede počas vyučovania pri nevhodnom správaní žiakov, pri prob-
lémoch s učením žiakov.“ (R): „Návrhy zlepšenia sociálnej a emocionálnej klí-
my v triede.“ (R): „Návrhy preventívnych a rozvojových aktivít zamerané na 
rôzne schopnosti žiakov či zlepšenie sociálnych vzťahov v triede.“ Posledná ka-
tegória sa týka „zdokonaľovania práce učiteľov“. Najmä tým, že im pomáha 
(R): „zdieľať náročné situácie z ich praxe, rozvíjať ich komunikačné schopnosti 
a zručnosti“, (R): „rozvíjať empatiu a schopnosť porozumieť rôznorodým potre-
bám ich zverencov, alebo cieľom pomoci je aj prevencia syndrómu vyhorenia“. 
Ďalej (R): „Oboznamuje učiteľov o možnostiach pomoci zo strany odborníkov.“ 
(R): „Vzdeláva ich v oblasti orientačnej diagnostiky v rámci výchovno-vzdeláva-
cieho procesu.“ (R): „Poskytuje spätnú väzbu o štýle vyučovania, o ich komuni-
kácii so žiakmi.“ (R): „Vykonáva supervízie a konzultácie k riešeniam.“

V oblasti konkrétnej pomoci školského psychológa žiakom sme vybrali tri 
kategórie najčastejších činností, podľa výpovedí respondentov. 

Obrázok 2: V čom konkrétne môže školský psychológ pomôcť žiakom? (n)

Školský psychológ poskytuje „poradenstvo žiakom pri konkrétnych 
problémoch výchovy a vzdelávania“. (R): „Pomáha žiakom pri riešení vzde-
lávacích problémov ako je nespokojnosť so známkami, zlepšovanie spôsobov 
učenia a študijných návykov, motivácie k učeniu.“ (R): „Pomáha žiakom s prob-
lémami v oblasti emocionálneho prežívania, rodinného prostredia, sociálnych 
vzťahov.“ Ďalej (R): „Pomáha žiakom, ktorí sa nachádzajú v nejakej ťažkej ži-
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votnej situácii.“ (R): „Môže viesť menšie poradenské skupiny.“ (R): „Poradiť 
im ako riešiť konflikty so spolužiakmi, rodičmi, učiteľmi.“ Okrem toho, školský 
psychológ prispieva v „osobnostnom rozvoji žiakom“ najmä tým, že pomáha 
(R): „rozvíjať empatiu a toleranciu, počúvať druhých, nadobudnúť, resp. roz-
víjať sociálne zručnosti, znížiť agresivitu, akceptovať správanie druhých“, (R): 
„posilniť sebaúctu, pozitívne stránky dieťaťa“, (R): „rozvíjať schopnosť pome-
novať a ovládať svoje emócie, efektívne komunikovať, motivovať ich k osob-
nostnému rastu“. V neposlednom rade, školský psychológ poskytuje žiakom 
„bezpečné útočisko“. Môže (R): „Poskytnúť im oporu, pocit bezpečia, pev-
nú a spoľahlivú vzťahovú osobu.“ (R): „Majú istotu, že je tu niekto, kto ich ne-
hodnotí a pokúša sa nájsť vhodné riešenie pre nich.“ (R): „Dostávajú možnosť 
vyjadriť svoj názor na neutrálnej pôde, pomoc zorientovať sa v situácii, vyjad-
riť svoje obavy, získať odstup od určitých vecí, uvedomiť si určité veci.“ (R): 
„Naši žiaci vedia, že je tam pre nich niekto dospelý, ktorý je ochotný vypočuť si 
ich a nesúdiť ich. Častokrát sa stretávam práve s takýmto postojom u žiakov 2. 
stupňa, ktorí nezažívajú pochopenie u rodičov, či učiteľov. Ďalej u menších žia-
kov je to tiež niekto, kto je tam pre nich a kto nie je pre nich “strašidlom”, ale 
je tam, aby im pomohol.“

Ďalej sa budeme zaoberať oblasťami konkrétnej pomoci školského psycho-
lóga rodičom. Na základe výpovedí respondentov sme vybrali štyri najčastejšie 
kategórie.

Obrázok 3: V čom konkrétne môže školský psychológ pomôcť rodičom? (n)

Školský psychológ môže pomôcť rodičom získať „objektívny pohľad a po-
rozumieť dieťaťu“. (R): „Pochopiť správanie dieťaťa v určitých situáciách, 
pomôcť s rozložením povinností a učenia sa, kvalitnejšie prežívať a upevňovať 
vzťah s dieťaťom...“ (R): „Rodičia môžu mať nereálne očakávania, resp. nea-
dekvátne požiadavky na svojich potomkov.“ Okrem toho, (R): „Pomáha rodi-
čovi lepšie porozumieť svojmu dieťaťu – jeho osobnosti, emóciám, potrebám...“ 
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(R): „Napomáha poznanie potencialít, schopností, ašpirácií a jednotlivých osob-
nostných vlastností detí...“ Tiež, (R): „Porozumieť rodičovstvu, svojmu dieťaťu, 
aj úlohe učiteľa.“ Ďalej, školský psychológ poskytuje rodičom „poradenstvo 
pri konkrétnych problémoch výchovy a vzdelávania žiaka“. Najmä ako (R): 
„zvládať výchovné problémy detí, naučiť ich učiť sa a hrať sa s deťmi (prvky fi-
liálnej terapie), ukázať možnosti zábavnej prípravy na vyučovanie“. (R): „V ob-
lasti výchovných ťažkostí poskytuje rady, rôzne návrhy na zlepšenie fungovania, 
odporúčania iných odborníkov.“ (R): „Poskytuje spätnú väzbu o dieťati a ra-
dí čo môže využiť v situáciách v domácom prostredí.“ Radí im ako (R): „kva-
litnejšie prežívať a upevňovať vzťah s dieťaťom, ako sa učiť s deťmi ktoré majú 
ŠPU, ADHD a iné poruchy správania“. Školskí psychológovia sú tiež nápo-
mocní rodičom v „sprostredkovaní ďalšej poradenskej pomoci“. (R): „Rodič 
nemusí tápať, dokážem posúdiť, či problém, ktorý ich trápi patrí do rúk nejaké-
ho odborníka alebo stačí úprava vonkajších podmienok. A ak je nutné vyšetre-
nie, dostanú už presný kontakt na koho sa obrátiť (spolupracujem s neurológom, 
pedopsychiatrom, poradňami).“ (R): „Ukážem rodičom možnosti ďalšej odbor-
nej pomoci, resp. nasmerujem na ďalšie inštitúcie.“ (R): „Poskytnem/odporučím 
psychoterapiu v prípade, že rodič je osoba, ktorá má aktuálne psychické prob-
lémy alebo sa ocitá v náročnej situácií, čo negatívne vplýva na psychické zdra-
vie dieťaťa.“ V neposlednom rade, školskí psychológovia poskytujú „bezpečné 
útočisko pre rodičov“. (R): „Mnohokrát sa stretávam s tým, že rodičia odchá-
dzajú spokojnejší, keď majú možnosť zveriť sa so svojimi starosťami, resp. poci-
tom nezvládnutia výchovy svojho dieťaťa (rodičia zvyknú používať tieto slová), 
ale nie je to tak. Rodičia vychovávajú svoje deti najlepšie ako vedia a potrebujú 
to počuť, že to čo robia, robia správne. Akurát niekedy niekde niečo poupravíme, 
či pridáme, aby to bolo ešte lepšie.“

V ďalšej časti uvedieme, ako respondenti školskí psychológovia hodnotili 
spokojnosť s podmienkami, ktoré majú v práci. Respondenti sú vo väčšej mie-
re spokojní a úplne spokojní so vzťahmi so žiakmi (n = 25)1, so vzťahmi s peda-
gogickými a odbornými zamestnancami (n = 21) a vzťahmi s rodičmi (n = 20). 
Čiastočnú spokojnosť respondenti prejavili najmä s postavením školského psy-
chológa v škole (n = 10). Na druhej strane, respondenti sú nespokojní najmä 
s vybavenosťou knižnice pedagogicko-psychologickou literatúrou (n = 16)2. (po-
zri tabuľku č. 2)

V rámci nespokojnosti s určitými podmienkami, niektorí respondenti zdô-
vodnili svoju odpoveď nasledovne:

(R): „Internet, telefón mám dostupný v inej miestnosti, musím sa veľa presú-
vať, odbornú literatúru si musím zadovážiť sama.“
1  Zlučovanie položiek vyjadrujúcich spokojnosť a úplnú spokojnosť
2  Zlučovanie položiek vyjadrujúcich nespokojnosť a úplnú nespokojnosť
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Tabuľka 2: Podmienky práce školského psychológa (n)

Podmienky práce školského psychológa
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Pracovný priestor, pracovňa 2 2 6 10 8 28

Pracovný stôl 2 3 4 6 13 28
Materiálno – technické podmienky práce  
(počítač, tlačiareň, internet, telefón) 1 3 8 8 8 28

Vybavenosť materiálom, potrebným pre prácu 1 7 5 10 5 28

Knižnica vybavená pedagogicko-psychologickou literatúrou 5 11 7 3 2 28

Vzťahy s pedagogickými a odbornými zamestnancami 0 1 6 15 6 28

Vzťahy so žiakmi 0 0 3 13 12 28

Vzťahy s rodičmi 0 1 7 13 7 28

Vzťahy s vedením školy 1 0 8 10 9 28

Postavenie školského psychológa v škole 1 3 10 8 6 28

Σ 13 31 64 96 76

(R): „Nemám vlastnú miestnosť, ani vlastný stôl, striedam sa pri stole a v kan-
celárii s inými zamestnancami školy, na individuálne poradenstvo vyhľadávam 
prázdne triedy.“

(R): „Čerpám z vlastnej knižnice pochopiteľne. A postavenie je také aké je...
vidíme a cítime, že nás chcú vytlačiť hlavne špeciálni pedagógovia.“

 (R): „Pracovňu, stôl, tlačiareň, knižnicu, všetko som si prerobila a zariadila 
na vlastné náklady od úpravy stien, stropov – až po svetlá, leňošku, stoly, skrine. 
Domnievam, sa, že žiaci sa takto cítia veľmi dobre a útulne aj v mojej pracovni.“

(R): „K jednotlivým materiálom potrebným na prácu sa zväčša vyčlenia pro-
striedky iba z grantových programov, ktoré však nie sú dostačujúce a taktiež nie 
sú isté. Tlačiareň, počítač ako aj samostatný kabinet sú potrebné pre efektívnu 
prácu školského psychológa, nakoľko je veľmi často potrebné operatívne podpi-
sovanie dokumentácie či iných záznamov o práci so žiakmi, alebo tlač pracov-
ných listov.“

(R): „Vedenie školy nemá reálny záujem riešiť problémy žiakov, nie je ochot-
né vypočuť si a premyslieť moje pripomienky a návrhy.“

(R): „Prišla som pracovať do školy, kde niektorí kolegovia majú pocit, že som 
zbytočná. Že je moja práca nepotrebná.“

Na ilustráciu uvádzame ako si respondenti predstavujú ideálne podmienky 
práce školského psychológa. Ocenili by najmä vlastnú pracovňu, vybavenú ma-
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teriálom pre prácu, prítomnosť odborných zamestnancov priamo na škole, ako aj 
lepšie finančné ohodnotenie.

(R): „Vyšší plat aby som sa zbavila dojmu, že robím charitu, finančná podpo-
ra na školenia a pomôcky – všetko si hradím sama, uznanie a preplatenie kredi-
tov skôr, ako o 3 roky praxe. Uznanie nadčasov aspoň formou náhradného voľna 
a dovolenky - aj keď mám za minulý mesiac 18 hodín nadčasov nikto mi nič za 
to nedá.“

(R): „V prvom rade vyššie finančné ohodnotenie, ktoré by na viacerých ško-
lách umožnilo dôstojné podmienky pre život pri zamestnaní na plný úväzok... Vo 
viacerých prípadoch si škola nemôže dovoliť ani zamestnať školského psycholó-
ga na plný úväzok, lebo na to nemá prostriedky...“

(R): „Samostatný priestor pre prácu školského psychológa, plný pracovný 
úväzok, od školy mať k dispozícii vlastný počítať, internet, tlačiareň, mobil a ur-
čite množstvo financií na kupovanie potrebného (dotazníky, testy, papiere, ce-
ruzky a pod.).“

(R): „Veľkou pomocou by bolo, keby mal každý odborný zamestnanec svoj 
priestor na prácu, zároveň vlastný pracovný počítač aj s tlačiarňou a papiermi, 
nakoľko väčšinou to býva tak, že peniaze idú skôr do tried (z triednych fondov) 
alebo do školských klubov. Taktiež financie na nákup potrebných stimulačných 
pomôcok či terapeutický materiál je nutné žiadať vo veľkej miere prostredníc-
tvom grantov. Cítim rastúcu potrebu po diagnostických materiáloch, pracovných 
listov na reedukáciu žiakov so ŠVVP, aktuálnej odbornej literatúre.“

(R): „Chýba mi špeciálny pedagóg, ktorý by tu bol na plný úväzok. Tak by 
sme dokázali poskytnúť naozaj kvalitný servis oslabeným žiakom. A prijala by 
som pravidelné školenia, na ktorých by nás informovali o prípadných zmenách 
v zákonoch. V tejto chvíli je to iba o samoštúdiu.“

(R): „Aby bol na škole bol prítomný aj školský špeciálny pedagóg, školský lo-
gopéd a minimálne traja asistenti učiteľa, aby nemusel školský psychológ suplo-
vať aj ich kompetencie.“

(R): „Ideálne by bolo, keby sa školskí psychológovia mohli vzdelávať aj po-
čas pracovnej doby, nakoľko je to často na úkor vlastného voľného času a finan-
cií, prípadne v rámci dovolenky. Ideálna by taktiež bola podpora z MPC alebo 
CPPPaP, ktoré by malo vydať metodické pokyny k práci školských psychológov 
čo najpodrobnejšie a aby boli s týmito oboznámení všetci zamestnanci školy.“

2. Spolupráca školského psychológa s výchovným poradcom

V tejto časti sa budeme zaoberať spoluprácou školského psychológa s vý-
chovným poradcom. Najskôr nás zaujímalo ako respondenti hodnotia svoju spo-
luprácu s výchovnými poradcami, a aké sú silné a slabé stránky ich spolupráce. 
Ďalej nás zaujímali názory respondentov na prekážky pri spolupráci s výchov-
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nými poradcami, ako aj návrhy respondentov na zlepšenie spolupráce s výchov-
nými poradcami. Okrem toho, prostredníctvom dotazníka sme sa pokúsili získať 
názory školských psychológov na všeobecnú atmosféru vzťahov medzi nimi 
a výchovnými poradcami. Tiež nás zaujímalo aké benefity vnímajú zo vzájom-
nej spolupráce, a ktoré sú ich spoločné činnosti s výchovnými poradcami. Zisťo-
vali sme aj s ktorými externými inštitúciami respondenti spolupracujú a v čom 
spočíva tá spolupráca. V závere tejto časti, nás zaujímali názory respondentov na 
pozitívne a negatívne stránky súčasného systému pedagogicko-psychologického 
poradenstva, a aké návrhy podávali na jeho zlepšenie.

Respondenti školskí psychológovia hodnotili spoluprácu s výchovnými po-
radcami ako dobrú (n = 7) a výbornú (n = 7), rovnako aj ako uspokojivú (n = 7) 
a slabú (n = 7).

Ďalej uvedieme čo respondenti považujú za silné a slabé stránky spoluprá-
ce s výchovnými poradcami. Piati respondenti školskí psychológovia uviedli, 
že zastávajú aj funkciu výchovného poradcu. Z ostatných výpovedí sme vybra-
li dve kategórie.

Obrázok 4: Silné stránky spolupráce s výchovnými poradcami (n)

Za silnú stránku respondenti považujú najmä „komunikáciu a ochotu spo-
lupracovať“. (R): „Výchovný poradca je ochotný sa dohodnúť na stretnutiach 
s rodičmi, komunikuje otvorene svoje požiadavky a názory, všíma si výchovné 
problémy žiakov.“ (R): „Ochota spolupracovať, nápomocnosť, snaha ma odbre-
meniť.“ (R): „Výborná spolupráca pri riešení problémového správania žiakov.“ 
(R): „Intenzívna spolupráca predovšetkým ohľadne programu zameraného na 
voľbu povolania.“ (R): „Komunikujeme spolu, som informovaná.“ Okrem toho, 
respondenti za pozitívne oceňujú aj to, že im výchovní poradcovia „poskytujú 
informácie o žiakoch“. (R): „Naša výchovná poradkyňa pozná dobre všetkých 
žiakov vo vyšších ročníkoch, poskytuje mi informácie, ktoré mi pomáhajú sa zo-
rientovať v tom, ktoré dieťa aktuálne potrebuje pomoc.“ (R): „Podáva mi pre-
hľad o žiakoch na ktoré stredné školy sa hlásia, informuje ma o nerozhodných 
žiakoch, ktorí potrebujú usmerniť pri výbere strednej školy.“
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Ďalej uvedieme slabé stránky spolupráce s výchovnými poradcami. Z výpo-
vedí respondentov sme vybrali dve kategórie. 

Obrázok 5: Slabé stránky spolupráce s výchovnými poradcami (n)

Za slabé stránky spolupráce respondenti považujú „nedostatok času“ na prá-
cu. (R): „Menej časového priestoru z dôvodu učiteľského úväzku výchovného po-
radcu.“ (R): „Nedostatok času na zdieľanie.“ (R): „Nedostatok času na riešenie 
všetkých situácií.“ (R): „Málo času na priebežné informovanie sa ohľadne špeci-
fík niektorých detí, vyťaženosť výchovných poradcov a školského psychológa.“ 
Na druhej strane sa vyskytujú príklady veľmi „slabej spolupráce“. (R): „Viac 
sa spolieha na CPPPaP ako na mňa.“ (R): „Neinformovanie mňa ako školské-
ho psychológa.“ (R): „Málo spolu komunikujeme.“ (R): „Žiadna spolupráca.“ 

Okrem toho nás zaujímalo, čo spôsobuje prekážky v spolupráci medzi res-
pondentmi školskými psychológmi a výchovnými poradcami. Šestnásť respon-
dentov uviedlo, že prekážky v spolupráci medzi nimi a výchovnými poradcami 
nie sú. Tie, ktoré existujú sú spôsobené najmä preťaženosťou školských psycho-
lógov (n = 5). (pozri tabuľku č. 3)

Tabuľka 3: Prekážky v spolupráci školských psychológov a výchovných 
poradcov (n)

Prekážky v spolupráci školských psychológov a výchovných poradcov Absolútna 
početnosť (n)

Podceňovanie zo strany výchovných poradcov. 2

Slabé vzájomné poznanie. 2

Preťaženosť výchovných poradcov. 2

Preťaženosť školských psychológov. 5

Doterajšie zlé skúsenosti s výchovnými poradcami. 1

Prekážka nie je. 16

Σ 28
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Respondenti podali nasledovné zdôvodnenie:
(R): „S výchovnou poradkyňou na našej škole výborne spolupracujem, vyho-

vujeme si po ľudskej aj odbornej stránke.“
(R): „Potrebná je vyjasnenosť kompetencií, poznanie možností školských 

psychológov, reálnejšie požiadavky a očakávania.“
(R): „Obojstranná vyťaženosť (časová), nejednotný slovník, resp. nazeranie 

na prácu so žiakmi s ťažkosťami.
(R): „Nepoznanie multidisciplinárneho prístupu.“

Zaujímalo nás aké návrhy podávajú respondenti školskí psychológovia na 
zlepšenie spolupráce s výchovnými poradcami. Navrhujú najmä pravidelné 
stretnutia a komunikáciu, ako aj lepšie poznanie kompetencií. 
  (R): „Realizovaním spoločných stretnutí alebo seminárov (ktoré organizujú 

CPPPaP) kde by sme mali priestor lepšie spoznať kompetencie a náplň prá-
ce toho druhého. Tiež priestor na komunikáciu v širšom kontexte.“
  (R): „Pravidelné stretnutia so psychológom, vedením školy a prípadne na 

MZ na prvom stupni, aby sa zabezpečila transparentnosť a nevznikali ko-
munikačné šumy.“
  (R): „V prvom rade je to o komunikácii medzi školským psychológom a vý-

chovným poradcom, takže zintenzívnenie komunikácie dávam ako návrh.“
  (R): „Presné vymedzenie kompetencií.“
  (R): „Mať časový priestor na spoločnú prácu a zdieľanie počas týždňa.“
  (R): „Mať spoločné školenia, kde sa bude hovoriť o tom, ako sa dajú tieto 

dve povolania dopĺňať a v čom sa dajú dopĺňať.“
  (R): „Prijatie môjho postavenia na škole, ochota pripustiť si, že môžem mať 

aj napriek malým skúsenostiam a nízkemu veku dobré postrehy.“

Ďalej, naši respondenti školskí psychológovia hodnotili všeobecnú atmosfé-
ru vzťahov medzi nimi a výchovnými poradcami. Väčšina respondentov súhlasí 
s tvrdením, že sú výchovní poradcovia veľmi ochotní a pripravení spolupraco-
vať so školskými psychológmi (n = 17). (pozri tabuľku č. 4)

Traja respondenti doplnili svoju odpoveď nasledovne:
(R): „Zatiaľ som na inej škole nepracovala, takže to neviem posúdiť.“
(R): „Ja s našou výchovnou poradkyňou výborne spolupracujem, neviem 

zodpovedne posúdiť stav na iných školách.“
(R): „Nepoznanie multidisciplinárneho prístupu.“

Ďalej nás zaujímalo aké majú respondenti benefity zo spolupráce s výchov-
ným poradcom. Benefity vidia najmä v rozdelení určitých úloh, čím príde k od-
bremeneniu školského psychológa, ako aj v informáciách, ktoré im výchovný 
poradca môže poskytnúť o žiako.
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Tabuľka 4: Zhodnotenie všeobecnej atmosféry vzťahov medzi školskými psycho-
lógmi a výchovnými poradcami (n)
Zhodnotenie všeobecnej atmosféry vzťahov medzi školskými psychológmi 
a výchovnými poradcami

Spolu 
(n)

Myslím si, že výchovní poradcovia sú veľmi ochotní a pripravení spolupracovať so 
školskými psychológmi. 17

Myslím si, že väčšina školských psychológov by boli radšej, keby sa výchovní 
poradcovia zapájali iba do tých činností, ktoré sa ich bezprostredne týkajú a nemiešali 
sa do práce školských psychológov.

2

Myslím si, že väčšina výchovných poradcov by boli radšej, keby sa školskí 
psychológovia zapájali iba do tých činností, ktoré sa ich bezprostredne týkajú 
a nemiešali sa do práce výchovných poradcov.

2

Myslím si, že sa výchovní poradcovia vyhýbajú spolupráci so školskými psychológmi. 2

Iné 5

Σ

Traja respondenti doplnili svoju odpoveď nasledovne:
(R): „Zatiaľ som na inej škole nepracovala, takže to neviem posúdiť.“
(R): „Ja s našou výchovnou poradkyňou výborne spolupracujem, neviem 

zodpovedne posúdiť stav na iných školách.“
(R): „Nepoznanie multidisciplinárneho prístupu.“

Ďalej nás zaujímalo aké majú respondenti benefity zo spolupráce s výchov-
ným poradcom. Benefity vidia najmä v rozdelení určitých úloh, čím príde k od-
bremeneniu školského psychológa, ako aj v informáciách, ktoré im výchovný 
poradca môže poskytnúť o žiakoch.

(R): „Výchovný poradca častokrát pôsobí na škole ako učiteľ nejakého pred-
metu. Tým pádom vidí kolektív pravidelne počas celého školského roka, má in-
formácie o správaní žiakov počas vyučovania a tým pádom sa dá intenzívne 
spolupracovať s ním a ťažiť z tej častej interakcie medzi ním a žiakmi.“

(R): „Benefity vidím predovšetkým pri profesijnej orientácii žiakov, kde na 
základe spolupráce vieme spoločne lepšie nasmerovať žiaka na konkrétny typ 
školy. Ďalším benefitom je, že výchovný poradca vo veľkej miere realizuje na 
škole skupinové stretnutia so žiakmi ohľadne profesionálnej orientácie, čím od-
bremeňuje školského psychológa.“

(R): „Výchovná poradkyňa má výborný prehľad o školách a teda ja nemusím 
sledovať novinky ani podmienky na štúdium. Navyše sa výborne orientuje v pro-
tidrogovej prevencii. Máme dobre rozdelené úlohy a preto sa môžeme plne sú-
strediť.“

(R): „Sú kmeňovými a často dlhoročnými zamestnancami školy a môžu pri-
spieť dôležitými informáciami.“

(R): „Nová perspektíva pohľadu (legislatíva, pedagogický pohľad, skúsenosti).“
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Tiež sme zisťovali, ktoré činnosti vykonávajú naši respondenti spolu s vý-
chovným poradcom. Vybrali sme dve kategórie najčastejších činností, podľa vý-
povedí respondentov.

Obrázok 6: Spoločne vykonávané činnosti s výchovnými poradcami (n)

V prvom rade respondenti intenzívne spolupracujú s výchovnými poradcami 
v otázkach „kariérového poradenstva“. (R): „Oboznamujeme žiakov a rodičov 
o ďalších možnostiach pokračovania štúdia na stredných školách.“ Poskytujú si 
(R): „pomoc pri testovaní žiakov ohľadne voľby povolania“. (R): „Našou spo-
ločne vykonávanou činnosťou je predovšetkým profesijná orientácia žiakov.“ Ich 
ďalšia spoločná činnosť sa týka stretnutí a „konzultácií“ ohľadom riešenia prob-
lémov a ťažkostí žiakov. (R): „Spoločne sa podieľame pri riešení výchovných 
a vzdelávacích problémov žiakov (napr. výchovné komisie, skupinové stretnutia 
so žiakmi - besedy, psychosociálne hry..., spoločné stretnutia s rodičmi a pod.).“ 
(R): „Spoločne riešime výchovné problémy, ktoré sú kritické (napr. záškoláctvo 
a pod.).“ (R): „Vedieme rozhovory so žiakmi s výchovnými problémami.“

Ďalej respondenti školskí psychológovia hodnotili častosť spolupráce s vý-
chovnými poradcami v uvedených obsahoch v priebehu školského roka. Z ich 
výpovedí je zrejmé, že spolupráca s výchovným poradcom sa neuskutočňovala 
prevažne na týždennej alebo mesačnej úrovni, ale skôr na ročnej úrovni, alebo 
sa na druhej strane vôbec neuskutočňovala. Niekoľkokrát ročne spolupracovali 
najmä na profesijnej orientácii žiakov (n = 13). Vysoké hodnoty v oblastiach, na 
ktorých ani raz nespolupracovali, sa objavili najmä pri kontinuálnom vzdelávaní 
učiteľov (n = 26), obsahu a organizácii voľného času žiakov (n = 20) a pri pláno-
vaní rozvoja školy (n = 19). Svoju spoluprácu s výchovným poradcom respon-
denti hodnotia prevažne iba ako čiastočne účinnú v oblasti rozvoja profesijných 
kompetencií učiteľov (n = 14) a rozvoja osobnosti žiaka (n = 11).

Spolupráca smerujúca k úrovniam neúčinnosti (n = 12)3 sa týka najmä rozvo-
ja školy. (pozri tabuľky č. 5 a č. 6)
3  Zlúčenie hodnotenia neúčinná (2) a úplne neúčinná (1)
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Tabuľka 5: Častosť spolupráce s výchovným poradcom (n)

Spolupráca s výchovným poradcom v jednotlivých 
oblastiach
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Úspešné učenie žiakov 14 9 3 2 28
Správanie žiakov v škole a disciplinárne postupy 10 8 5 5 28
Obsah a organizácia voľného času žiakov 20 5 3 0 28
Profesijná orientácia žiakov 9 13 5 1 28
Prevencia výchovných problémov žiakov 13 8 5 2 28
Didakticko-metodická pomoc učiteľom 17 10 1 0 28
Pomoc učiteľom vo vzťahu so žiakmi 15 10 1 2 28
Pomoc učiteľom vo vzťahu s rodičmi 17 8 1 2 28
Kontinuálne vzdelávanie učiteľov 26 2 0 0 28
Pomoc vedeniu školy v otázkach efektívnej práce školy 15 10 2 1 28
Plánovanie rozvoja školy 19 8 0 1 28
Zavádzanie inovácii do školy 17 10 1 0 28
Σ 192 101 27 16

Tabuľka 6: Hodnotenie účinnosti spolupráce s výchovným poradcom (n)

Hodnotenie účinnosti spolupráce s výcho-
vným poradcom úp
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Rozvoj osobnosti žiaka 8 2 11 6 1 28
Rozvoj profesijných kompetencií učiteľov 7 3 14 3 1 28
Rozvoj školy 8 4 11 3 2 28
Σ 23 9 36 12 4

Okrem toho, že sme zisťovali aká je spolupráca respondentov školských psy-
chológov a výchovných poradcov, zaujímalo nás aj s akými externými inšti-
túciami respondenti spolupracujú. Respondenti školskí psychológovia takmer 
v plnom počte (n = 27) spolupracujú s Centrom pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie. Ďalej spolupracujú najmä s Úradom práce, sociálnych 
vecí a rodiny (n = 17), s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva (n = 16) 
a Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie (n = 16). (pozri 
tabuľku č. 7)

Iné inštitúcie, s ktorými spolupracujú sú: (R): „Liga za duševné zdravie“, 
(R): „Andreas - autistické centrum“, (R): „centrum na podporu reči Dialóg“, 
(R): „OZ Labyrint“, (R): „Ulita“, (R): „materské školy“, (R): „Katedra psy-
chológie na FiF UK v Bratislave“ a (R): „Katedra psychológie PdF UK v Bra-
tislave“.
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Tabuľka 7: Externé inštitúcie, s ktorými spolupracuje školský psychológ (n)
Externé inštitúcie, s ktorými spolupracuje výchovný poradca Absolútna početnosť (n)
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 27
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 16
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 16
Metodicko-pedagogické centrum 4
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 3
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 17
Asociácia školskej psychológie 8
Štátny pedagogický ústav 3
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 2
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI) 2
Asociácia výchovných poradcov 0
Zdravotnícke zariadenia 10
Detské kultúrne centrá 2
Σ 110

Z výpovedí respondentov vyplýva, že najčastejšie spolupracujú s Centrom 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Ich spolupráca sa tý-
ka najmä konzultácií o žiakoch a školení. (R): „Najčastejšie preto, lebo porad-
ňa realizuje psychologickú a špeciálnopedagogickú diagnostiku žiakov s ŠPU 
alebo s poruchami správania, ich zistenia a následné odporúčania potom vzá-
jomne konzultujeme.“ (R): „Posudzujeme vhodnosť zaradenia dieťaťa do náš-
ho zariadenia, konzultujeme diagnostické závery, plánujeme terapie, korekcie.“ 
(R): „Pracovníci diagnostikujú žiakov a podávajú správy, realizujú pravidelné 
stretnutia školských psychológov a špeciálnych pedagógov (zamerané na urči-
té témy).“ (R): „Organizujú prednášky pre našich žiakov, dni otvorených dve-
rí.“ (R): „Objednávam odtiaľ niektoré preventívne programy.“ (R): „Nakoľko 
som začala adaptačné vzdelávanie, podlieham ich kontrole. Hospitácie, super-
vízia…“

V závere tejto časti uvedieme ako respondenti školskí psychológovia hodno-
tili pozitívne a negatívne stránky súčasného systému pedagogicko-psychologic-
kého poradenstva, a aké návrhy podávali na zlepšenie uvedeného systému.

V rámci pozitívnych stránok súčasného systému pedagogicko-psychologic-
kého poradenstva sme vybrali dve najčastejšie kategórie, podľa výpovedí res-
pondentov.

Jednou z pozitívnych stránok je „dostupnosť poradenskej pomoci“ účast-
níkom výchovno-vzdelávacieho procesu. (R): „Poradia a nasmerujú vhodným 
smerom pri problémoch žiakov aj rodičov.“ (R): „Usmernenie aj pre učiteľov.“ 
(R): „Poskytujú adekvátnu psychologickú a špeciálno-pedagogickú diagnosti-
ku.“ (R): „Je snaha o komplexnú starostlivosť o žiaka.“ (R): „Učiteľ, rodič, žiak 
za tieto služby neplatí. Má možnosť využiť služby mimo školskej pôdy (CPPPaP), 
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ale aj v rámci školy (školský psychológ).“ (R): „Aspoň čiastočné šírenie osve-
ty pre rodičov, robenie prevencie a najmä intervencie školám, na ktorých nie 
sú školskí psychológovia.“ Ďalším pozitívom je „odbornosť poradenskej po-
moci“. (R): „Majú zastúpených odborníkov z oblasti psychológie, špeciálnej 
pedagogiky, logopédie, sociálneho pedagóga - kvalitný systém pomoci.“ (R): 
„Prepojenie informácií a poznatkov z viacerých odborov pre účely podpory všet-
kých strán.“ 

Obrázok 7: Pozitívne stránky súčasného systému pedagogicko-psychologického 
poradenstva (n)

Ďalej uvedieme ako respondenti vnímajú negatívne stránky súčasného systé-
mu pedagogicko-psychologického poradenstva. Vybrali sme tri najčastejšie ka-
tegórie, podľa výpovedí respondentov. 

Obrázok 8: Negatívne stránky súčasného systému pedagogicko-psychologické-
ho poradenstva (n)
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Jednou z negatívnych stránok súčasného systému pedagogicko-psychologic-
kého poradenstva je podľa respondentov „nedostatok odborníkov“. Aktuálna je 
(R): „personálna poddimenzovanosť CPPPaP a školských odborných zamestnan-
cov“. (R): „Nedostatok zamestnancov, nemožnosť dlhodobejšie pracovať s dieťa-
ťom.“ (R): „Nevytvorené pozície s plnými úväzkami.“ (R): „Málo personálu a tým 
menej spolupráce, keďže poradňa musí obsiahnuť veľmi veľa škôl...“ (R): „Nízka 
úroveň súčasných odborných poznatkov.“ Ďalším negatívom je „nevyjasnenosť 
formálnych kompetencií“. (R): „Nejasnosť kompetencií jednotlivých strán...“ 
(R): „Málo kompetencií, ktoré školský psychológ v škole má (napr. v porovnaní 
s CPPPaP). Sú veci, ktoré si vieme spraviť aj v škole, ako rôzne testovania, ale ne-
môžeme, pretože nemáme „pečiatku“.“ (R): „Nedostatočná informovanosť žiakov, 
učiteľov a rodičov o náplni práce školského psychológa, nedostatočná dôvera vo 
psychológov vo všeobecnosti.“ (R): „Malý dosah na rodinu dieťaťa, malé kompe-
tencie pri rozhodovaní o ďalšom smerovaní dieťaťa v škole.“

V neposlednom rade, respondenti sa sťažujú na „systémové nedostatky“, medzi 
ktoré môžeme zaradiť najmä uzavretosť jednotlivcov, nedostatok času, resp. dlhé ča-
kacie doby, preťaženosť, nevytvorené pozície s plným pracovným úväzkom, nepre-
pojenie inštitúcií, ako aj nízke finančné ohodnotenie. (R): „Uzavretosť jednotlivcov.“ 
(R): „Málo vstupujú priamo do školy, takže nepoznajú žiakov v tomto prostredí.“ 
(R): „Sú príliš zahltení, žiakov odoslaných na vyšetrenie je čím ďalej tým viac, pre-
to dlhšie trvá vyšetrenie a majú málo času na nápravné cvičenia. Rovnako nemajú 
priestor na to, aby prišli do školy a porozprávali sa s učiteľom. Spoliehajú sa iba na 
dotazníky o dieťati, ktoré vypĺňame.“ (R): „Preťaženosť zamestnancov, práca nad-
čas, málo času na diagnostiku a terapiu.“ (R): „Málo času na písanie správ.“ (R): 
„Časová vyťaženosť poradní - následne nekvalitná diagnostika, slabá spolupráca so 
školou, nepresné informácie, ktoré podáva rodič od poradenského zariadenia škole 
a naopak.“ (R): „Nevytvorené pozície s plným úväzkom.“ (R): „Neprepojenie jed-
notlivých inštitúcií medzi sebou.“ (R): „Nízko finančne ohodnotená práca.“

Obrázok 9: Návrhy na zlepšenie súčasného systému pedagogicko-psychologic-
kého poradenstva (n)
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Návrhy na zlepšenie súčasného systému pedagogicko-psychologického pora-
denstva pramenia najmä z jeho nedostatkov. Vybrali sme tri najčastejšie kategó-
rie, na základe výpovedí respondentov.

Jednou z navrhovaných zmien je „väčší počet odborníkov“. (R): „Asi by 
mali mať viac zamestnancov.“ (R): „Vytváranie pozícií, väčšia miera vzdeláva-
nia pre školských psychológov.“ (R): „Viac odborných zamestnancov do škôl, 
vytvorenie inkluzívnych tímov na školách.“ Ďalej respondenti navrhujú „zmeny 
v kompetenciách“. (R): „Preniesť niektoré kompetencie na školských psycholó-
gov, napr. posúdenie školskej zrelosti budúcich prvákov.“ (R): „Zvýšenie počtu 
poradenských centier alebo presunutie niektorých kompetencií do rúk školských 
psychológov.“ (R): „Prednáškové činnosti, školenia, teambuildingové aktivity.“ 
(R): „Viac spolupráce cez poznanie sa.“ (R): „Štúdium súčasnej našej a zahra-
ničnej literatúry...“ (R): „Väčšia miera vzdelávania pre školských psychológov.“

V neposlednom rade navrhujú „systémové zmeny“, ktoré by zahŕňali najmä 
dostupnosť poradenstva priamo na školách – formou vnútro školských poraden-
ských zamestnancov, alebo poradenských tímov. (R): „Vytvorenie poradenských 
centier na školách (dvaja psychológovia, viacerí špeciálni pedagógovia, logo-
péd a asistenti učiteľa).“ (R): „Na každej škole by mal byť prítomný výchovný 
poradca, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, logopéd, asistent uči-
teľa; tiež by sa mali uskutočňovať pravidelné stretnutia pracovníkov poradní 
so školou - kolokviá o žiakoch (vyžadovalo by to väčšiu finančnú, personálnu 
i časovú dotáciu ako na školách, tak na poradniach).“ Okrem toho, navrhujú 
lepšiu spoluprácu, nielen medzi odborníkmi na škole, ale aj s externými inšti-
túciami. (R): „Zintenzívnenie spolupráce medzi jednotlivými inštitúciami, na-
pr. CPPPaP, resp. aj viacerých odborníkov z CPPPaP na porovnanie pohľadov 
viacerých psychológov, aby jednoducho bol problém zachytený komplexnejšie.“ 
(R): „Zviditeľniť informácie/činnosť jednotlivých inštitúcií a pravidelné dobro-
voľné stretnutia jednotlivých členov pedagogicko-psychologického poradenstva 
aspoň 1-2 raz do roka, ktoré by pomohli zasieťovať inštitúcie navzájom a prípad-
ne sflexibilniť vzájomnú spoluprácu.“ (R): „Bližšia a efektívnejšia spolupráca so 
sociálnou kuratelou, možnosť podieľať sa na návrhoch výchovných opatrení.“

ZÁVER

Z výpovedí našich respondentov školských psychológov vyplýva, že nie kaž-
dá základná škola si môže zabezpečiť školského psychológa na plný úväzok. Na-
ši respondenti pracujú aj na polovičný (n = 2), tretinový (n = 6), 3/5 úväzok (n 
= 1), a pod. Na základných školách kde pracujú naši respondenti sa vyskytujú aj 
ďalší poradenskí, resp. odborní zamestnanci – či už ako zamestnanci školy, ale-
bo externí pracovníci CPPPaP. 
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Respondenti školskí psychológovia sú prevažne spokojní (n = 14) s profe-
siou, ktorú vykonávajú. Najradšej vykonávajú najmä poradenstvo pre žiakov 
a najneradšej najmä konzultácie s nespolupracujúcimi rodičmi, ale aj rôzne ad-
ministratívne činnosti. 

Učiteľom sú nápomocní najmä v oblasti „poradenstva vo vzťahu k žiakom 
a rodičom“, „v navrhovaní intervencií a aktivít“ a „v zdokonaľovaní práce uči-
teľov“. Žiakom poskytujú „poradenstvo pri konkrétnych problémoch výchovy 
a vzdelávania“, prispievajú v „osobnostnom rozvoji“ a poskytujú „bezpečné 
útočisko“. Rodičom pomáhajú získať „objektívny pohľad a porozumieť dieťa-
ťu“, poskytujú „poradenstvo pri konkrétnych problémoch výchovy a vzdeláva-
nia žiaka“, sú nápomocní v „sprostredkovaní ďalšej poradenskej pomoci“ a tiež 
poskytujú „bezpečné útočisko pre rodičov“.

Respondenti školskí psychológovia hodnotili svoju spoluprácu s výchovný-
mi poradcami ako dobrú a výbornú (n = 14), ale rovnako aj ako uspokojivú 
a slabú (n = 14). Za silnú stránku považujú najmä „komunikáciu a ochotu spo-
lupracovať“, ako aj „poskytovanie informácií o žiakoch“. Benefity zo vzájom-
nej spolupráce vidia najmä v rozdelení určitých úloh, čím príde k odbremeneniu 
školského psychológa.

Naši respondenti spolupracujú aj s externými inštitúciami, ako sú Centrum 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (n = 27), Úrad práce, so-
ciálnych vecí a rodiny (n = 17), Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 
(n = 16) a Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (n = 16).

V závere, respondenti (n) hodnotili pozitívne a negatívne stránky súčasné-
ho systému pedagogicko-psychologického poradenstva a podávali návrhy na je-
ho zlepšenie. Za pozitívne stránky označovali najmä: „dostupnosť poradenskej 
pomoci“ a „odbornosť poradenskej pomoci“. Ako negatívnu stránku súčasného 
poradenského systému vnímajú „nedostatok odborníkov“, „nevyjasnenosť for-
málnych kompetencií“ a „systémové nedostatky“, ktoré sú veľmi závažné (dlhé 
čakacie doby, preťaženosť, nízke finančné ohodnotenie a pod.). Návrhy na zlepše-
nie poradenského systému pramenia práve z uvedených nedostatkov. Responden-
ti navrhujú „väčší počet odborníkov“, „zmeny v kompetenciách“ a „systémové 
zmeny“ (napr. vytvorenie poradenských centier priamo na školách a pod.).

V nadväznosti na reflexiu súčasného stavu pedagogicko-psychologického po-
radenstva žiakom, rodičom, učiteľom a vedeniu školy, považujeme za perspek-
tívne uvažovať o nasledovných odporúčaniach:

–  Premyslieť odbornú prípravu a pracovné uplatnenie pedagogického za-
mestnanca – špecialistu: výchovného poradcu, tak aby mohol účinnejšie 
poskytovať poradenskú pomoc žiakom, rodičom, učiteľom a vedeniu školy.

–  Odborným zamestnancom sociálnym pedagógom vytvoriť priaznivejšie 
podmienky z hľadiska propagácie ich práce a vytvorenia podmienok pre 
ich začlenenie do pedagogickej práce školy.
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–  V podmienkach škôl, kde pracujú viacerí odborní zamestnanci (školský 
psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg a pod.) zriaďovať pora-
denské tímy, ktoré by pružne reagovali na aktuálne potreby žiakov, rodičov, 
učiteľov a vedenia školy.

–  Spracovať profil absolventa a koncepciu prípravy školských pedagógov pre 
prax školského pedagogického poradenstva v základných školách (prípad-
ne aj materských a stredných škôl).

–  Experimentálne overiť profesijné pôsobenie školského pedagóga v pod-
mienkach základnej školy s prípadným zabezpečením supervíznej činnosti 
z profesijných združení zo zahraničia (Srbsko, Slovinsko a pod).
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SUMMARY

The study deals with the work profile of a school psychologist at a primary 
school in the Slovak Republic. It analyzes the conditions and areas of professio-
nal activity of school psychologists, as well as the cooperation of school psycho-
logists with educational counselors. It also presents the valuation of the positive 
and negative aspects of the current system of pedagogical-psychological coun-
seling in the Slovak Republic by school psychologists and outlines their propo-
sals for its improvement. The study presents the results of the author’s research.
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tion of a school psychologist with an educational counselor, positive and negative aspects of the cur-
rent system of pedagogical-psychological counseling.
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OBMEDZENIA A ZMENY VO VZDELÁVANÍ DIEVČAT A ŽIEN 
V OBDOBÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY (1939-45)

Janka MEDVEĎOVÁ

Anotácia: Hneď po vyhlásení autonómie sa jednou z kľúčových úloh štátnej ideológie stala sna-
ha vrátiť rodine matku a matke rodinu. Vyzdvihovala sa slovenská rodina, ktorá žila usporiadaným, 
príkladným kresťanským a národným životom a tvorila základný a stabilný prvok štátu. Zdôrazňo-
vala sa rola ženy matky, ochrankyne rodinného kozuba. Tieto názory boli interpretované v rétori-
ke čelných predstaviteľov vlády i na stránkach časopisov. Vzdelávanie žien sa stalo diskutovanou 
otázkou. Zaznievali hlasy o potrebe zakladania učňovských dievčenských škôl, v ktorých sa mladé 
slečny mali pripravovať na založenie rodiny a domácnosti. Slovenská škola mala vychovávať „hr-
dinské“ slovenské dievčatá, ktoré sa za svoj národ a vlasť budú schopné obetovať. Hoci minister Si-
vák vyslovil názor, že Slovensko potrebuje vzdelané ženy, ich uplatnenie ale nevidel v úradoch, či 
za katedrami. Konkrétne sa to prejavilo v reforme stredoškolského štúdia dievčat a jeho perspek-
tívy, v úpravách školských osnov vo vzťahu k praktickým predmetom, redukcii dievčat študujúcich 
na učiteľských ústavoch, k zrušeniu koedukácie, ktoré malo zabezpečiť odstup dievčat od chlapcov 
až napokon vyústil do pokusu o obmedzenie vysokoškolského štúdia žien na univerzite. Z učiteľ-
ských zborov boli prepúšťané ženy učiteľky s odôvodnením podpory a ochrany rodiny a uvoľnenia 
učiteľského miesta pre nezamestnaných učiteľov mužov. Príspevok analyzuje dielo Päť rokov slo-
venského školstva a dobovú tlač s cieľom prezentovať politickú situáciu a názory, návrhy a zmeny 
vo výchove a vzdelávaní dievčat a žien v období Slovenskej republiky (1939-45).

Kľúčové slová: Slovenská republika 1939-1945, výchova a vzdelávanie dievčat, koedukácia, škol-
ské reformy, obmedzenia vo vzdelávaní žien

ÚVOD

Ambície slovenskej štátnej samostatnosti, ktoré prezentovalo autonomistic-
ké krídlo Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS) od začiatku 30tych rokov 
20. storočia sa postupne naplnili prijatím slovenskej autonómie 5.-6. októbra 
1938 a napokon rozpadom prvej Československej republiky a vznikom Sloven-
skej republiky 14. marca 1939. Základnými atribútmi nielen kultúrnej a školskej 
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politiky sa stal jej národný a kresťanský charakter. „V novej štruktúre štátu bude 
základom idea kresťanská a národná, musia sa tieto mravné prvky v plnej miere 
uplatňovať aj vo výchove a vyučovaní.“ (Sivák, 1940, s. 244).

Jedným z významných bodov politickej agendy slovenskej vlády sa stala ro-
dinná a sociálna politika, ktorej parciálnu, no významnú súčasť tvorila diskusia 
o vzdelávaní dievčat a žien. Oproti demokratickým princípom, emancipačnému 
úsiliu a verejnému angažovaniu sa žien v medzivojnovej republike to boli názory 
opačné. Názory ako obmedziť verejné a profesijné pôsobenie žien, s čím súvise-
lo aj obmedzenie dievčenského vzdelávania. V príspevku vychádzame z analýzy 
textových dokumentov, predovšetkým analýzy dobovej tlače – denníka Slovák, 
ktorá bola poznačená cenzúrou a prezentovaním názorov vládnucej Hlinkovej 
slovenskej ľudovej strany (ďalej HSĽS) a diela Päť rokov slovenského škol-
stva (1944), v ktorom sa nachádzajú štatistické údaje, návrhy a ciele plánova-
ných reforiem a organizácia všetkých typov škôl v období Slovenskej republiky. 
Problematika ženskej emancipácie, rodovej rovnosti, zamestnanosti a čiastoč-
ne aj vzdelávania v predmetnom období je spracovaná v prácach Ľ. Kázmerovej 
(2012) E. Škorvankovej (2018, 2019), G. Dudekovej (2011), M. Závackej (2011) 
a vytvorili nám širokú odbornú bázu pri spracovaní tejto témy.

Základom nového štátu sa mala stať rodina – prototyp slovenskej kresťanskej 
rodiny v ponímaní konzervatívnej Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, v duchu 
kresťansko-národnom. Slovenská rodina – prameň národnej jednoty (Slovák, 
1941, roč. 23, č. 124, s. 1) Už v období autonómie sa otázka ochrany a podpory 
rodinného života začala posudzovať v duchu kresťanskej morálky a oslava ro-
dinného života bola významnou témou oficiálnej štátnej propagandy. (Škorvan-
ková, 2019, s. 97) Rodina, v ktorej bola úloha ženy a matky prezentovaná ako 
kult strážkyne domáceho pohodlia, rodinného kozuba a zabezpečovateľky širo-
kého potomstva a cieľom výchovy malo byť... „v pravom kresťanskom duchu 
podporiť kult obetavých a statočných matiek.“ (Sivák, 1939, s.1) Úloha ženy vo 
vládnom vyhlásení autonómnej vlády Slovenskej krajiny z 21. februára 1939 
znela, že „zásadou musí zostať, že vydaté ženy treba vrátiť rodinnému krbu, 
lebo ony sú povolané viesť a udržiavať vladárstvo v rodine, kde je ich pravé 
miesto.“ (Fabricius a Hradská, 2007, dokument č. 48, s. 77.) Podľa tohto bolo 
jediné správne, aby sa žena realizovala len v domácnosti. Úloha ženy a matky 
ako domácej panej bola považovaná za službu a povinnosť slovenskému národu. 
Slovenská politická elita podčiarkovala význam rodiny, ako základnú bunku slo-
venskej spoločnosti, ako srdce národa, v ktorom žena predstavuje symbol domo-
va a k propagácii tejto idey poslúžil Deň matiek. Tento sviatok sa oslavoval už 
v čase medzivojnovej republiky, no od mája 1940 sa sviatok Dňa matiek rozší-
ril na Deň slovenskej rodiny. (Letz, 2012, s. 197) Každoročne počas celého mája 
prebiehali prípravy na rôzne spoločenské a kultúrne podujatia, ktoré mali vzdať 
hold obetavej a statočnej slovenskej matke. Nad oslavami Dňa matiek a Dňa 



94

slovenskej rodiny prevzal záštitu prezident Jozef Tiso, oslavy prebiehali po ce-
lom Slovensku a organizovala ich HSĽS. Mali demonštrovať záujem a podporu 
slovenských matiek. Idealizácia tradičnej slovenskej rodiny, materstva, podpo-
ry pôrodnosti bola dôležitým bodom rodinnej a sociálnej politickej agendy vlád-
nucej strany ako vo svojom článku zdôraznil O. Dunajecký. (Slovák, 1939, roč. 
21, č.172, s.1)

Napriek pozitívnym skúsenostiam, kedy v dôsledku odstránenia formálnych 
bariér pre získanie adekvátneho vzdelania a následného zamestnania sa v medzi-
vojnovej Československej republike narástol počet ekonomicky aktívnych a pra-
cujúcich žien, medzi nimi aj učiteliek v slovenskej konzervatívnej spoločnosti 
prevládal predsudok „o menšej intelektuálnej nadanosti žien“. Ešte v decembri 
1938 prijala ústredná vláda v Prahe vládne nariadenie o prepustení vydatých žien 
zo štátnej služby, pokiaľ ich manželia mali dostatočný príjem. Podľa vládneho 
programu HSĽS mali dostať prednosť pri zamestnaní najmä mladí muži, aby 
boli schopní zakladať si rodiny. Konzervatívne krídlo HSĽS sa netajilo snahou 
vytesniť ženy z verejného a súkromného priestoru. Definovalo ideál ženy ako 
obetavej matky, starostlivej gazdinky, ktorá dbá o blaho a pohodlie svojho man-
žela. (Škorvanková, 2018, s. 650) Prostriedkom k upevneniu takejto dokonalej 
rodiny mala byť politika prepúšťania slovenských žien z pracovného pomeru, 
podpora sobášnosti a pôrodnosti, zakladania rodín a sociálna politika vlády. 

V Slovenskom denníku (1938, roč. 21, č. 252, s. 5.) bol uverejnený článok 
o problematike prepúšťania vydatých žien zo zamestnania v štátnej a verejnej 
službe. Prepúšťanie sa stalo predmetom všeobecného záujmu verejnosti. V tlači 
bolo kritizované najmä hromadenie príjmov v bezdetných manželstvách. Denník 
Slovák( 1938, roč. 20, č. 292, s. 2) uviedol že v štátnej službe bolo skoro 20 000 
vydatých žien. Celkovo bola kritizovaná ženská zárobková činnosť a na strán-
kach novín (mimochodom cenzurovaných) to bolo komunikované ako nezáu-
jem zamestnaných žien o založenie si rodiny a odmietanie materstva. Problém 
zamestnávania vydatých žien sa v tlači nediskutoval len v kontexte sociálnych 
problémov, ale prepojil sa s diskusiou o úlohách a mieste slovenskej ženy v spo-
ločnosti. Po dovŕšení 30. roku života mala žena opustiť úrad a mala sa vydať. 
Asi 3 000 vydatých žien sa vzdáva služby. In Slovák, roč. 21, č. 21, 26. januára 
1939, s. 3

Kriticky sa v decembri 1938 k snahám režimu vytlačiť ženy zo zamestna-
nia vyjadrila aj manželka ministra školstva a národnej osvety autonómnej vlá-
dy Matúša Černáka. Podľa nej „v zásade nik nemá práva uberať ženám možnosť 
práce, ani slobodným, ale ani vydatým“ Zastala sa pracujúcich žien, energicky 
bránila prácu žien v niektorých špecifických profesiách, ako boli sekretárky, pi-
sárky na stroji, učiteľky a lekárky a pripúšťala isté obmedzenia v zamestnávaní 
žien, avšak mali to byť opatrenia „dočasné, nie trvalé“. (Škovranková, 2019, s. 
33) S nostalgiou na svoje povolanie učiteľky spomínala na stránkach Novej že-
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ny aj manželka poslanca HSĽS a predsedu Slovenského snemu Martina Sokola, 
Anna Sokolová, ktorá sa vzdala svojho zamestnania: „Ja som do nedávna vyu-
čovala. Byť učiteľkou bolo mojím vytúženým snom od detinstva. A veru svoje 
povolanie som mala veľmi rada. Ťažko mi bolo sa s ním rozlúčiť. Nuž ale, čo ro-
biť. Duch času to vyžadoval. Odišla som dobrovoľne v povedomí, že prepúšťam 
miesto inému, ktorý je na zamestnanie viac odkázaný. Teraz žijem skoro výluč-
ne rodine.“ Výpovede takýchto žien mali pozitívne motivovať aj ostatné zamest-
nané vydaté ženy, učiteľky a úradníčky, aby sa dobrovoľne zriekli svojej služby 
a rozhodli sa pre rodinu a domácnosť. (Tamže)

Po vyhlásení Slovenského štátu bolo prepúšťanie vydatých učiteliek a štát-
nych zamestnankýň potvrdené vydaním príslušných zákonov, prepúšťanie už 
nebolo dobrovoľné, ale povinné. Ako uvádza Závacka (2011) otázka bola vy-
riešená až po vyhlásení Slovenského štátu zákonom č. 246/1939 Sl. z. o úpra-
ve služobného pomeru vydatých učiteliek z 28. septembra 1939 a zákonom č. 
150/1940 Sl. z. o úprave služobného pomeru vydatých štátnych zamestnankýň 
a o zmene niektorých ustanovení vládneho nariadenia č. 380/1938 Sb. z. a n. 
o úsporných opatreniach z 5. júna 1940. 

S otázkou zamestnanosti vydatých žien úzko súvisela aj diskusia o budúcnos-
ti vzdelávania dievčat. Debata o vzdelaní žien sa stala neoddeliteľnou súčasťou 
verejného diskurzu o poslaní a úlohe žien v slovenskej spoločnosti. V tejto súvis-
losti sa menil aj pohľad na účel a ciele dievčenského vzdelávania. (Dudeková, 
G., 2011, s. 95) Konzervatívne snahy sa prejavili v obmedzení verejného a pro-
fesionálneho pôsobenia žien a tiež ženského vzdelávania. Priestorom pre disku-
sie o vzdelávaní dievčat sa stala predovšetkým dobová tlač. Tá reflektovala nielen 
konzervatívne názory, ale aj kritické názory emancipovaných žien učiteliek, spi-
sovateliek a mnohých ďalších, ktoré sa aktívne podieľali či už na politickej práci, 
spolkovej činnosti (Živena, Katolícka jednota žien, Matica slovenská, charitatív-
ne a cirkevné spolky), sociálnej pomoci, študovali alebo boli zamestnané. Napr. 
vzdelané ženy – katolíčky, sústredené v Katolíckej jednote žien, verejne odmietali 
názor o menejcennosti žien a pripomienkovali politiku a rétoriku vládnucej stra-
ny. Ako uvádza Eva Škorvanková (2019, s. 21) Mnohé z týchto žien boli manžel-
kami alebo dcérami významných predstaviteľov politickej a spoločenskej elity.

Predstavitelia štátu v dôsledku nového politického usporiadania spustili vl-
nu školských reforiem, ktoré sa dotkli aj vzdelávania dievčat a žien. Ako uvádza 
M. Krankus (2015, s. 92) v pedagogických časopisoch sa objavovalo množstvo 
článkov, ktoré vyzývali k rozhodnému prebudovaniu slovenského školstva po 
stránke ideologickej i organizačnej. Niektorí autori preferovali názor, že vzde-
lanie dievčat ich malo pripravovať len na rolu dobrej gazdinky, materstvo a sta-
rostlivosť o domácnosť a do učebných osnov mali byť zavedené len praktické 
predmety podčiarkujúc tento výchovno-vzdelávací cieľ. A len v niektorých prí-
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padoch mimoriadneho nadania malo byť študentkám dovolené ďalšie štúdium. 
Väčšina z nich sa mala pripravovať dievčatá len pre praktické povolania. 

REFORMA STREDNÝCH ŠKÔL

Reforma stredných škôl sa oficiálne uskutočnila zákonom č. 168/1939 o or-
ganizácii a správe stredného školstva a zjednotení rôznych typov stredných škôl, 
v ktorej definovalo základnú úlohu školy a to ...“na podklade náboženskom vy-
chovať žiaka za mravného a verného občana Slovenského štátu...“ Prvou zme-
nou týkajúcou sa školského systému bolo zrušenie koedukácie. Na jednej strane 
kritici na stránkach dobovej tlače zrušenie koedukácie odmietli z dôvodu, že kul-
tivovať je potrebné obe pohlavia. Na druhej strane, tej konzervatívnej, bolo ne-
prípustné a „nemravné“ spoločné vzdelávanie chlapcov a dievčat. „Sme proti 
koedukácii aj na školách stredného stupňa a to z príčin mravných, pedagogic-
kých a didaktických. Kde to len bude možné, zriadime triedy alebo školy diev-
čenské.“ (Fabricius – Hradská, 2007, dokument č. 48, s. 77.) Argumentácia sa 
opierala o tvrdenia, že všetky štáty, ktorým záleží na zdravej, mravnej výcho-
ve mládeže, majú nekoedukačné školstvo a koedukácia bráni správnej výchove 
dievčat. Podľa tohto vládneho nariadenia sa mali školy rozlišovať na chlapčen-
ské a dievčenské a výnimky sa mali pripúšťať len vtedy, ak neboli podmien-
ky na zriadenie osobitnej chlapčenskej a dievčenskej školy alebo aspoň triedy 
v oddelených častiach budovy. Kým v školskom roku 1937/1938 študovalo na 
slovenských stredných školách celkom 33,8% dievčat, po zrušení koedukácie 
mohli dievčatá študovať na 3 štátnych a 3 neštátnych stredných školách, čo ne-
zodpovedalo potrebám stredoškolského vzdelávania dievčat. Okrem troch no-
vozriadených dievčenských rehoľných gymnázií od školského roku 1939/1940 
(Prešov, Spišská Nová Ves , Trenčín) sa zriaďovali samostatné dievčenské triedy 
pri chlapčenských školách, v ktorých smeli vyučovať len ženy - učiteľky s adek-
vátnou aprobáciou. (Päť rokov slovenského školstva, 1944, s. 215)

Minister školstva Jozef Sivák bol zásadne proti koedukácii, zároveň si uve-
domoval komplikácie, že týmto krokom by dievčenské školy fungovali len 
vo väčších mestách. V tlači sa objavovali články o perspektívach dievčenské-
ho vzdelávania s konštatovaním, že postupným vyraďovaním žien z niekto-
rých povolaní klesne na niektorých odborných školách počet študentiek. Cieľom 
zrušenia koedukácie ako súčasti reformy malo byť zníženie počtu dievčat na 
gymnáziách a učiteľských akadémiách a tým by sa naplnil cieľ reformy „návra-
tu žien k pôvodnému poslaniu, čiže rodine a domácnosti“. Ideálom dievčat sa 
mala stať stredná škola, ktorá by pripravovala na rodinný život. „Niet diplomu, 
čo by vyvážil život rodinný“ a snahou vlády bolo poskytnúť dievčatám vzdelanie 
k šťastnému rodinnému krbu.“ (Nové slovenské školstvo I, s. 27)
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Perspektívam dievčenského vzdelávania na stredných školách bola na minis-
terstve školstva a národnej osvety venovaná náležitá pozornosť a vypracovalo nie-
koľko usmernení a návrhov na reformu štúdia dievčat na stredných školách.1 Jeden 
z návrhov žiadal, aby sa „otázka stredného stupňa všeobecného vzdelania mládeže 
dievčenskej riešila výhradne len meštianskymi školami a vyššími strednými školami 
dievčenskými.“ Podľa tohto návrhu mala meštianska škola nahradiť nižšiu strednú 
školu (nižšie gymnázium) a vyššiu strednú školu (vyššie gymnázium) mala nahradiť 
vyššia stredná škola dievčenská. Absolventky tejto školy by po diferenciálnej ma-
turitnej skúške mohli pokračovať v niektorých odboroch vysokoškolského štúdia.

Ďalší návrh, ktorý pripravilo ministerstvo na jar 1940 bol vznik stredných 
dievčenských škôl, ktorých cieľom „je dať budúcej žene vyššie všeobecné vzde-
lanie, aby vychovala dievčatá vzdelané, v zmýšľaní a citoch ušľachtilé, z kto-
rých sa môžu stať rozumné panie domácnosti, národne uvedomelé a obetavé 
matky a dobré vychovávateľky detí.“ (Päť rokov slovenského školstva, s. 217) 
Obsah vzdelávania na dievčenskej strednej škole mali okrem všeobecnovzde-
lávacích predmetov tvoriť aj dva moderné jazyky, domáce náuky, zdravoveda, 
dejiny umenia, kreslenie, hudba, spev, telocvik, rytmika, ženské telocvičné hry, 
účtovníctvo, písanie na stroji a rýchlopis.

Dievčenská škola mala mať dva smery. Na prvom mali študovať najnadanej-
šie dievčatá, ktoré sa popri príprave na rodinu mali pripravovať na vysokoškolské 
štúdium. Tento typ školy mal mať takú istú organizáciu ako školy chlapčenské. 
Osnovy dievčenského gymnázia sa mali len účelovo pozmeniť a doplniť pred-
metom domáce náuky. (Tamže, s. 217-218) Druhý smer mal mať osobitý obsah 
bez latinského jazyka.

Tretí návrh pripravilo MŠaNO v roku 1941 a predložilo ho formou ankety, 
ktorej sa zúčastnili odborníci, zástupcovia cirkví, bratislavských stredných škôl. 
V návrhu sa píše, aby sa dievčenské gymnázia ponechali, ale prispôsobili sa cie-
ľu dievčenskej výchovy. V návrhu sa poukazovalo na neustále zmeny a reformy 
strednej školy, ktorá potrebuje predovšetkým pokoj a stabilitu, aby mohla plniť 
svoje poslanie. Dievčenské gymnázium sa nemalo veľmi odlišovať od chlapčen-
ského gymnázia. Na nižšom stupni sa mal učebný plán doplniť ručnými prácami 
a na vyššom stupni kreslením alebo hudbou a domácimi náukami. Tento návrh 
pripúšťal možnosť, aby sa na existujúcej dvojročnej odbornej škole pre ženské 
povolania vybudovali ďalšie dva ročníky.

Z predložených návrhov na reformu dievčenskej strednej školy sa nakoniec 
nerealizoval ani jeden a dievčatá sa ďalej vzdelávali na strednej škole, ktorej 
učebný plán bol totožný s plánom chlapčenských gymnázií.

1  Stredná škola sa delila na nižšiu a vyššiu a tvorila jeden celok. Nižšia stredná škola (nižšie gymnázium) 
okrem prípravy na štúdium na vyššej strednej škole zabezpečovala výchovu a ucelené všeobecné vzdela-
nie pre štúdium na učiteľskom ústave a na rozličných odborných školách pre praktické povolania. Vyššia 
stredná škola (vyššie gymnázium) mala prehlbovať všeobecné vzdelanie a mala pripravovať žiakov na 
vysokoškolské štúdium.
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Významné miesto medzi strednými školami v medzivojnovej republike ma-
li učiteľské ústavy. Učiteľské ústavy pre vzdelávanie učiteľov ľudových škôl 
dostali v období Slovenskej republiky novú organizačnú podobu, nový ob-
sah a zmenil sa aj ich názov na učiteľské akadémie. Mali byť akýmsi kompro-
misom medzi starými učiteľskými ústavmi a novou požiadavkou učiteľstva 
v rámci akademickej prípravy učiteľov. Ich úlohou bolo pripravovať adeptov 
učiteľského povolania, ktorí budú schopní svojimi odbornými vedomosťami 
a mravnými vlastnosťami vyučovať mládež v duch národno-kresťanskom. Mi-
nister J. Sivák vo svojom expozé naznačil potrebu obmedzovania prijímania 
dievčat na učiteľské ústavy lebo „učiteliek je viac, než treba.“ (Nové sloven-
ské školstvo II, s. 10)

V školskom roku 1941/1942 boli na Slovensku iba chlapčenské a dievčenské 
učiteľské ústavy, chlapčenských bolo 8, dievčenských 6.

Chlapčenské ročník Dievčenské ročník

Povinné predmety I. II. III. IV. V. spolu I. II. III. IV. V. spolu

Náboženstvo 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10

Jazyk slovenský 5 4 3 3 3 18 5 4 3 3 3 18

Dejepis 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8

Zemepis 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8

Pedagogika 2 2 2 5 11 2 2 2 5 11
Vyučovacia prax s meto-
dikami 3 5 6 14 3 5 6 14

Spoločenská výchova 1 1 1 1

Jazyk nemecký 3 3 3 2 11 3 3 3 2 11

Matematika 4 3 2 2 11 4 3 2 2 11

Prírodopis 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8

Chémia 3 3 3 3

Fyzika 2 2 2 6 2 2 2 6

Národné hospodárstvo 2 2

Poľné hospodárstvo 2 2 4
Náuka o vedení domác-
nosti 1 2 4

Spev a hudobná výchova 2 2 2 1 1 8 2 2 2 1 1 8

Hra na husliach 2 1 1 1 1 6 2 1 2 5

Hra na klavíri 1 1 1 3 1 1 1 3

Hra na organe 1 1 2

Kreslenie s písaním 4 2 2 1 9 4 2 2 1 9
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Ručné práce 4 2 6 4 2 6

Varenie 3 3 6

Telesná výchova 2 2 3 2 2 11 2 2 2 2 2 10

Spolu týždenne 32 32 32 32 32 160 32 32 32 32 32 160

Učebný plán učiteľskej akadémie (Zvesti MŠaNO, 1940, s. 300) 

Odbornými učiteľskými ústavmi boli ústavy na prípravu učiteliek domácich 
náuk a ústavy na vzdelávanie učiteliek materských škôl. Ústavy domácich ná-
uk mali dievčatám poskytnúť také vzdelanie, aby si osvojili vedomosti potrebné 
na vedenie domácnosti a mali ich vychovávať pre rodinu a za učiteľky domá-
cich náuk (ženských ručných prác), učiteľky na vyučovanie predmetov z od-
boru odevníckeho a gazdinského na odborných školách pre ženské povolania. 
Ústav pre vzdelávanie učiteliek materských škôl existoval len jeden – Rehoľný 
ústav v Žiline a poskytoval žiačkam „vzdelanie pre poznanie detskej duše, pro-
striedky a spôsoby výchovy dieťaťa, vychováva učiteľky (opatrovateľky) pre 
materské školy, tzv. detské opatrovne.“ (Päť rokov slovenského školstva, 1944, 
s. 244-245) Školská správa v dôsledku štátnej ideológie nepočítala s rozširova-
ním počtu detských opatrovní2, ani so zaškoľovaním detí v týchto opatrovniach 
a za jedinú správnu považovala výchovu v rodinnom prostredí. Z tohto dôvodu 
exitoval iba jeden takýto ústav s relatívne malým počtom študentiek. (Pšenák, 
2011, s.154)

 Najprimeranejšie vzdelávanie pre dievčatá sa malo realizovať na odborných 
školách pre ženské povolania a gazdinských školách. Základným typom bola 
dvojročná ženská odborná škola, ktorá poskytovala všeobecné a odborné vzde-
lanie pre rodinu a bola prípravou pre štúdium domácich náuk, pre štúdium v živ-
nostenských pracovniach pre šitie šiat alebo pre štúdium na vyšších ženských 
odborných školách. Jednoročné vyššie ženské odborné školy poskytovali ab-
solventkám dvojročnej ženskej odbornej školy popri príprave na ďalšie odbor-
né štúdium možnosť získať hlbšie vzdelanie v gazdinskom odbore, či už pre 
vlastnú domácnosť alebo pre uplatnenie sa v zložitejších druhoch gazdinskej 
služby. Jednoročná škola rodinná a päť mesačná škola kuchárska pripravova-
li žiačky pre vedenie domácnosti a prípravu stravy vo väčších domácnostiach. 
Sociálne a ošetrovateľské jednoročné školy pripravovali teoreticky aj prakticky 
na činnosť v rozličných odboroch verejnej i súkromnej sociálnej starostlivosti 
a ošetrovateľstva. Okrem týchto odborných škôl boli podľa potreby pri nich zria-
ďované aj ľudové a špeciálne kurzy.

2  Detské opatrovne vznikali len veľmi pomaly kvôli nedostatku kvalifikovaných vychovávateliek. V ro-
ku 1931 ich bolo len okolo 140 a stále prevládal názor, že jediná vhodná výchova detí prebieha doma sa-
motnou matkou. (Kázmerová, 2012, s. 19)
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Dievčenské školy teda mali vychovávať svoje absolventky dvomi smermi. 
Dievčenské gymnáziá mali pripravovať absolventky na vysokoškolské štúdium. 
Odborné školy pre dievčenské povolania mali pripravovať dievčenský dorast pre 
praktické potreby v rodine i mimo nej, aby uplatnili všetky svoje „schopnosti, pred-
nosti a hodnoty ženskej duše“. (Tamže, s. 264) Tomuto vznešenému cieľu malo 
byť prispôsobené aj vzdelávanie dievčat na odborných školách pre ženské povola-
nia, ktoré sa mali uplatniť v praktických zamestnaniach ako ošetrovateľky, vycho-
vávateľky, sociálne pracovníčky, administratívne pracovníčky a pod. V učebných 
osnovách boli povinnými predmetmi varenie alebo napr. stolovanie, domáce hospo-
dárstvo, zdravie, starostlivosť o dieťa a i. Úlohou týchto škôl bolo vyriešenie prob-
lému koedukácie a obmedzenie počtu dievčat/maturantiek na stredných školách.

Ako uvádza Škorvanková (2019, s. 26) Margita Valková, mladá vodkyňa ka-
tolíckych skautiek v jednom z článkov, bola rozhorčená najmä z faktu, že do 
vládnej komisie, ktorá pripravovala reformu dievčenského vzdelávania a vý-
chovy, sa nedostala žiadna žena: „Zabudlo sa na skúsenú skautku, na skvelú 
organizátorku, i na jemné znalkyne dievčenskej duše, na spisovateľku, na vy-
chovávateľku, na mnohé pracovníčky náboženských spolkov. Dvere pred týmito 
cennými ženami zostali zavreté. Otázka, či je to správne, či je to vďačné a najmä, 
či je to pri budovaní nového Slovenska prospešné.“ Tiež uvádza názory aktív-
nych žien, napr. Marty Mikloškovej, ktorá tvrdila, že výchova žien pre manžel-
stvo a materstvo nemôže spočívať len v tom, že sa mladé dievčatá budú učiť 
variť a šiť, opatrovať deti a riadiť heslom, že žene patrí varecha, že pozná mnoho 
bystrých, pohotových a snaživých dievčat, ktorým by malo byť umožnené vyso-
koškolské štúdium. Odmietla názor, že ženy sú stratené len pre materstvo a pou-
kazovala na fakt, že pozná mnoho žien s akademickým titulom, ktoré sú aj skvelé 
manželky aj matky a dávala nádej na zmysluplný užitočný život aj slobodným, 
nevydatým alebo bezdetným ženám. (Tamže)

OTÁZKA VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA ŽIEN

Ďalším významným momentom v smerovaní stredoškolského vzdelávania 
dievčat, ale dotkol sa ďalšieho vysokoškolského štúdia dievčat, bol vládny ná-
vrh zákona na obmedzenie vysokoškolského štúdia dievčat zo dňa 25. júna 1941.

Denník Slovák (1941, roč. 23, č. 151, s. 3) uverejnil reakciu, v ktorej konšta-
tuje, že stredoškolské štúdium dievčat týmto stratilo svoj význam lebo dievčatá 
nemôžu pokračovať v štúdiu na vysokých školách. Vláda zvažovala vytvore-
nie 8-triednych vyšších dievčenských škôl ako náhradu gymnázií, kde by žiačky 
získali vedomosti z psychológie, estetiky, dejín umenia, dejín filozofie, latinčiny 
a niektorého z moderných jazykov, varenia, šitia, domáceho účtovníctva, spolo-
čenskej výchovy a i., no tento plán sa nerealizoval. Mala sa aspoň zvýšiť úroveň 
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meštianskych škôl. Očakávalo sa, že sa dievčatá budú prihlasovať predovšetkým 
na dievčenské školy pre ženské povolania, ktoré by najlepšie odrážali ich potre-
by a vyhovovali ženskej povahe.

O porade na tému  reformy dievčenského stredoškolského štúdia, ktorého sa 
zúčastnili zástupcovia MŠaNO, zástupcovia zdravotného odboru Ministerstva 
vnútra, zástupcovia HSĽS a Božena Tuková, ktorá reprezentovala ženský odbor 
HSĽS informoval denník Slovák (1941, roč. 23, č. 147, s. 3). Na tejto porade sa 
riešila otázka reorganizácie dievčenského stredného školstva i obmedzenie štúdia 
dievčat na vysokých školách. Najdominantnejšia požiadavka bola, aby stredné 
školy zohľadnili ich budúce poslanie – poslanie matky a vychovávateľky, aby sa 
kládol dôraz na ženské predmety a pri vzdelávaní dievčat sa bral do úvahy najmä 
praktický zreteľ pre budúce povolanie ženy. Ďalším bodom diskusie boli obavy, 
že sa neprimerane zvýši počet vysokoškolsky vzdelaných žien a podľa diskutujú-
cich niektoré odbory v tomto smere nijako nezodpovedali ženskej povahe. 

V tejto súvislosti MŠaNO v júni 1941 rozoslalo Osnovu vládneho nariadenia 
o dočasnej úprave štúdia žien na Slovenskej univerzite, s cieľom získať odborné 
pripomienky verejnosti, pred prerokovaním návrhu zákona na pôde snemu. Pod-
ľa §1 vládneho návrhu by mohol študovať od školského roku 1941/1942 na Slo-
venskej univerzite len obmedzený počet poslucháčok. Na lekárskej fakulte 50, 
na filozofickej fakulte 30 a na prírodovedeckej fakulte 15 poslucháčok. Zo štú-
dia práv sa mali ženy vylúčiť úplne. Pre nasledujúce roky malo ministerstvo škol-
stva počty uchádzačiek upraviť podľa potreby. Podľa §2 malo ministerstvo určiť 
aj smernice na výber dievčat pre štúdium a zapísaným a prijatým študentkám sa 
malo umožniť štúdium dokončiť. Návrh zákona sa netýkal štúdia žien na Sloven-
skej vysokej škole dr. M. R. Štefánika a Vysokej škole obchodnej. Podľa dôvodo-
vej správy ženy, ktoré ukončili vysokoškolské vzdelanie, hľadali svoje uplatnenie 
len v štátnej a verejnej službe, ako profesorky na stredných školách a učiteľských 
akadémiách, právničky v sudcovských službách a lekárky v zdravotných ústa-
voch a v blízkej budúcnosti mali naraziť na silnú konkurenciu vysokoškolsky 
vzdelaných mužských absolventov. Predložený návrh mal predísť možnej neza-
mestnanosti vysokoškolských absolventov úpravou, presnejšie obmedzením vy-
sokoškolského štúdia žien.3 Cieľom tohto vládneho nariadenia bolo „vrátiť ženu 
rodine“, no vďaka výraznému nesúhlasu profesorských zborov jednotlivých fa-
kúlt sa našťastie neuskutočnil. V archíve Univerzity Komenského sa zachovalo 
len stanovisko dekana prírodovedeckej fakulty. (Štulrajterová, 2017, s. 65) Kvôli 
nedostatku lekárov sa malo najmenej obmedziť štúdium na lekárskej fakulte. Na 
filozofickej a prírodovedeckej fakulte mala byť možnosť štúdia obmedzená, aby 
3  Štatistické údaje o počtoch riadnych poslucháčok na jednotlivých fakultách Slovenskej univerzity 

použité v dôvodovej správe uvádzajú, že v akad. roku 1940/41 študovalo na právnickej fakulte 736 
mužov a 37 žien, na lekárskj fakulte 624 mužov a 100 žien, na filozofickej fakulte 406 mužov a 208 žien, 
na prírodovedeckej fakulte 180 mužov a 77 žien. (SNA, f. SSR, k.128, signatúra II – 6a/1-475, j. č. 1390)
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sa kompenzoval úbytok v stave profesoriek na stredných školách a učiteľských 
akadémiách. Zo štúdia práv mali byť ženy vylúčené úplne a pri prijímaní žien 
na vysokoškolské štúdium sa mali zohľadniť len tie najkvalitnejšie uchádzačky. 
Návrh počítal s ďalšími možnými úpravami v znižovaní, príp. zvyšovaní počtu 
uchádzačiek o vysokoškolské štúdium, no vzdelávanie dievčat sa malo orientovať 
predovšetkým na sociálnu oblasť. Návrh o dočasnej úprave štúdia žien na Slo-
venskej univerzite sa stal diskutovanou témou nielen v akademických kruhoch, 
ale aj na stránkach dobovej tlače. Spolok profesorov Slovákov uskutočnil roko-
vanie špeciálnej komisie a zo záverov, ktoré adresovali MŠaNO vyplynulo, že na 
Slovensku je veľa žien v štátnych a verejných službách, ktoré by sa mohli veno-
vať rodine a domácemu prostrediu, no zároveň odmieta vylúčenie žien zo vzde-
lávania, pričom by sa degradovala ich osobnosť a podcenila ich doterajšia práca 
v spoločnosti. Obmedzenie vysokoškolského vzdelávania žien bolo podľa ich ná-
zoru obmedzením práva, ktoré má každý občan štátu. V stanovisku sa tiež uvádza, 
že vzdelané ženy nie sú postrachom, ale súčasťou potrebného pokroku slovenské-
ho národa. Vzdelané matky môžu lepšie vychovať svoje deti. Členkami komisie 
boli aj profesorky Mária Tilkovská a Viktória Horňáková. V stanovisku Spol-
ku profesorov Slovákov sa uvádza aj jeden dôležitý fakt, že obmedziť štúdium 
žien vo vojnových časoch, kedy možno bude potrebné zaplniť miesto po vzdela-
ných mužoch je riziko. V závere spolok jednoznačne odporučil pripustiť ženy na 
všetky fakulty Slovenskej univerzity pričom vzdelanie je hodnota, ktorú nemož-
no nikomu odoprieť a tým menej vziať. (Sborník Spolku profesorov Slovákov, 
1941/1942, roč. 21, č. 1, s. 14-18) V marci 1942 bol vládny návrh po rôznych spo-
ločenských polemikách odložený a podľa dostupných štatistických údajov mal 
počet študujúcich žien v rokoch 1939-1944 stúpajúcu tendenciu. (Dolan a Bartl, 
1966) Hoci sa vládne nariadenie nepodarilo presadiť k obmedzovaniu dochádzalo 
v dôsledku politickej, ekonomickej a sociálnej situácie. Vysokoškolské štúdium 
sa komplikovalo nedostatočnými ubytovacími kapacitami. K dispozícii bol len 
Dievčenský univerzitný internát a od roku 1942/1943 internát pre vodkyne Hlin-
kovej mládeže – Tatranka, ktorý nebol zariadený a mal len 80 miestnu kapacitu. 
(Päť rokov slovenského školstva, 1944, s. 348)

ZÁVER

Po dvadsaťročnej existencii prvej Československej republiky charakteristic-
kej demokratickými princípmi došlo po vyhlásení autonómie Slovenského štátu 
a vzniku Slovenskej republiky (1939-1945) k odklonu tohto trendu a konzerva-
tívne názory vládnucej Hlinkovej slovenskej ľudovej strany sa postupne presa-
dzovali do politickej každodennej praxe. Rodinná a sociálna politika bola jednou 
z kľúčových v agende vlády Slovenskej republiky (1939-1945). Pravá mnoho-
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detná kresťanská rodina sa stala základom štátu a tento ideál bol deklarovaný aj 
prostredníctvom verejných sprievodov a slávnostných akadémií na oslavu ma-
tiek a slovenských rodín. Glorifikovali status ženy – matky a na druhej strane sa 
snažili jej vymedziť len určitý, obmedzený priestor na sebarealizáciu.

Prepúšťanie žien zo zamestnania vo verejnej alebo štátnej službe, prepúšťa-
nie vydatých učiteliek a všetky kroky smerujúce k obmedzovaniu dievčenského 
štúdia boli argumentované a ospravedlňované potrebou uplatnenia mladých mu-
žov, ktorí mali vstúpiť do manželstva a založiť si rodinu a návrate ženy k jej pri-
rodzenému poslaniu – starostlivosti o manžela, domácnosť a deti. 

Prvým účelovým zásahom do školského vzdelávania bolo zrušenie koe-
dukácie, ktoré predstavitelia vlády z  radov katolíckych kňazov považovali za 
nemravné a nevhodné. Vznikali čisto chlapčenské a dievčenské školy a tam, kde 
to nebolo možné bolo nariadené vytvoriť aspoň chlapčenské a dievčenské triedy 
v oddelených traktoch školy.

Cieľom reformy a zmien vo vzdelávaní dievčat mala byť úprava osnov a obsa-
hu vzdelávania prispôsobená ich prirodzenej úlohe – úlohy ženy, matky, ochran-
kyne rodinného krbu, „k úlohám materstva a rodinného hospodárstva“ (Podocký, 
1938, s. 22) Prirodzeným miestom, kde sa mala slovenská žena realizovať bo-
la rodina a domácnosť. Jediné prijateľné prostredie, kde sa mohli dievčatá a že-
ny angažovať bola charita a sociálna oblasť alebo pri výchove a vzdelávaní detí 
a mládeže. Dobová tlač označovala ženu strážcom rodinného kozuba, domácim 
anjelom, obetavú kráľovnú, ktorá vládne srdcom, životnou múdrosťou a svojim 
materským umením. Vzdelávanie dievčat malo byť zredukované a podriadené 
praktickým potrebám rodinného života, mali sa učiť domácim prácam, vedeniu 
domácnosti, rodinnému hospodárstvu a starostlivosti o deti.

Okrem podporných hlasov podliehajúcich dobovej rétorike a propagande vy-
stúpilo proti snahám vymedziť ženám len domácnosť a rodinu, či obmedziť ich 
prístup ku vzdelaniu množstvo vzdelaných a verejne aktívnych žien, manželiek 
a sestier predstaviteľov politickej elity, stredoškolských profesoriek, angažova-
ných novinárok, ktoré odmietali tézu, že „žene patrí len varecha“. Napriek tomu, 
že dobová tlač bola pod tlakom cenzúry, objavili sa aj kritické názory proti ob-
medzeniu vysokoškolského štúdia žien na Slovenskej univerzite nielen z radov 
akademickej obce, odborníkov z radov profesorov, ale aj samotných žien, ktoré 
považovali za nespravodlivé odmietnuť ženám duševnú a verejnú prácu úradní-
čiek, učiteliek, profesoriek, lekárok a pod.

Okrem zrušenia koedukácie sa žiadny z návrhov na úpravu stredoškolského 
vzdelávania dievčat v plnom rozsahu nerealizoval a akademická i odborná obec 
odmietli aj návrh na obmedzenie vysokoškolského štúdia žien na Slovenskej 
univerzite. Spoločnosť po prechode frontu cez slovenské územie a po ukončení 
vojny stála pred novými politickými, spoločenskými, ekonomickými a kultúrny-
mi výzvami, ktorých súčasťou zostali v plnej miere aj ženy.
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SUMMARY

Immediately after the declaration of autonomy in 1938, one of the key tasks 
of the state ideology was the effort to return family to mother and mother to fa-
mily. The Slovak family, which lived an orderly, exemplary Christian and na-
tional life, was a prime and stable element of the state. The role of a woman as 
a mother and a guardian of the family`s fire was emphasized. These views have 
been interpreted in the rhetoric of the leading government officials and journa-
lists. Women’s education became a discussed issue. There were voices about the 
need for the establishment of apprentice schools for girls in which young women 
would have been prepared for the establishment of a family and a household. The 
Slovak schools were supposed to educate “heroic” Slovak girls who would have 
been able to sacrifice for their nation and homeland. Although Minister of Edu-
cation Jozef Sivák expressed the opinion that Slovakia needed educated women, 
he did not see them in offices or at teachers` desks at schools. In particular, this 
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was reflected in the reform of secondary schools for girls and their prospects, in 
the curriculum in relation to practical subjects, the reduction of girls studying at 
teaching institutions, the abolition of coeducation to ensure that girls were sepa-
rated from boys and ultimately attempted to restrict studying women at the uni-
versity. Female teachers were dismissed, justifying support and protection for 
the family, and releasing the teaching posts for unemployed male teachers. This 
contribution aims to analyze contemporary press and political situation in or-
der to present opinions, suggestions and changes in the education and training of 
girls and women in the Slovak Republic (1939-45).
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Mgr. Janka Medveďová, PhD.
Katedra pedagogiky a andragogiky
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Gondova 2, 814 99 Bratislava



107

VAROVNÝ PRST VOČI DIŠTANČNÉMU VZDELÁVANIU

(Reakcia na problém doby založená na učení J. A. Komenského)

Damián Samuel OVEČKA

Anotácia: Cieľom teoreticko-aplikačnej práce je poukázanie na nemožnosť aplikácie vybraných 
metód navrhnutých v učení Jána Amosa Komenského, predovšetkým v jeho Didaktike veľkej 
a Pampaedii, v rámci dištančného vzdelávania. Práca je reakciou na priamy problém doby, ktorému 
slovenská spoločnosť čelí, a zameriava sa primárne na ZŠ a SŠ žiakov, ktorí na situáciu, podľa ná-
zoru autora práce, doplácajú najciteľnejšie. V texte sa v rámci siedmych rovnocenných kapitol stre-
távame s opisom jednotlivých metód Komenského učenia a zdôvodnením ich nepoužiteľnosti vo 
vzdelávaní na diaľku. Záverečné časti obsahujú formulácie záverov zo zistených pozorovaní a od-
porúčania aplikovateľné do školskej praxe. V práci je využitá komparatívna metóda porovnávania 
návrhov moravského mysliteľa s ich reálnym uplatnením alebo neuplatnením v praxi. Teoretická lí-
nia písania sa na viacerých miestach prepája s empirickou. Text je písaný esejistickou tóninou, ktorá 
najlepšie približuje i inak problematické oblasti vedy širšiemu, laickému publiku. Do teórie bol za-
hrnutý i prieskum uskutočnený na študentoch Univerzity Komenského a rovnako aj reakcia žiakov 
maturitného ročníka na vzniknutú situáciu vo forme petície adresovanej ministrovi školstva. Práca 
sa počas celej svojej dĺžky snaží nájsť súlad medzi empatiou voči žiakom, ich rodičom i učiteľom 
a súčasne reálnym pohľadom na skutočnosť a v závere formulovať na základe zistení pokiaľ mož-
no čo najobjektívnejšie stanovisko. 

Kľúčové slová: pedagogika, dištančné vzdelávanie, online výučba, Ján Amos Komenský, didak-
tické metódy

ÚVOD

Každá jedna filozofia v koreňoch našej histórie vznikla sťaby reakcia na ak-
tuálne problémy danej doby. Jednotliví myslitelia, vrátane kvanta múdrych hláv 
angažujúcich sa v oblasti pedagogiky, vytvárali svoje koncepcie na základe ne-
vyhovujúceho javu v danej oblasti, ktorý dokázali odpozorovať. Immanuel Kant 
reagoval svojou prácou na dobu podriadenú všeobecnej dogme bez svetla vlast-
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ného rozumu, John Locke v rámci svojej korešpondencie s priateľom dokonca 
odpovedal na konkrétne otázky priamymi výchovnými radami a v neposlednom 
rade Ján Amos Komenský vytvoril svoj pedagogický plán v lineárnej línií s pou-
kazovaním na nedostatky vzdelávania prelomu renesancie a baroka. 

Ak som sa teda zamýšľal nad tým, na akú tému by mala byť moja práca vy-
tvorená, po dlhých a náročných úvahách som prišiel k jednoduchej, prostej od-
povedi: Na takú tému, ktorú momentálne vnímam ako najväčší problém v oblasti 
súčasnej pedagogiky. Týmto problémom je dištančné vzdelávanie, na ktoré sme 
ako krajina z pochopiteľných alebo menej pochopiteľných dôvodov prešli. Po 
vzore Komenského, tvoriaceho svoje návrhy primárne pre svojich rodákov a vy-
chádzajúceho priamo z ich tradícií, tak takisto svoje pozorovania budem za-
kladať na oblasti Slovenska ako svojej domoviny.1 Vychádzajúc z učenia Jána 
Amosa Komenského sa budem usilovať poukázať na možnosti vzdelávania, kto-
ré neosobný kontakt učiteľovi v tejto situácii odopiera. Svoju prácu budem spi-
sovať esejistickým štýlom, aby bola prístupná i laickému čitateľovi a neodradila 
ho svojou priveľmi odbornou vizážou.

Napokon považujem za potrebné zdôvodniť, aký cieľ má mať moje zamys-
lenie okrem poukázania na problémy, ktoré sú možno vo viacerých prípadoch 
zjavné. Domnievam sa totiž, že na základe súčasného fungovania sa časom za-
čnú ozývať hlasy za ponechanie diaľkového spôsobu výučby aj po vyriešení pan-
demickej situácie. Hlasy presadzujúce zvyšovanie podielu digitalizácie školstva 
poukazovaním na výhody vzdelávania z domova a ignoranciou nevýhod. Mo-
ja práca má ambíciu stať sa voči takýmto názorom varovne dvihnutým prstom, 
odvolávajúcim sa na jedného z najvýznamnejších pedagógov histórie. Upozor-
nením na to, že nie každý digitalizačný, uniformujúci krok, musí byť zákonite 
prospešný i pre žiakov. 

Kde ste, ó, mravy?
„Ó, kiež vy, premilé dietka, rozumiete tejto svojej výsade nebeskej! Vaša, hľa, 

je všetka sláva a všetko právo na nebeskú vlasť, koľko jej ešte zostáva v našom 
pokolení! Váš je Kristus, vaše posvätenie ducha, vaša milosť Božia, vaše dedič-
stvo budúceho veku, vaše je toto všetko, pretože vám to v prvom rade a neomyl-
ne, iba a len vám samotným prináleží...“2 Dovoľujúc si začať svoju esej slovami 
Jána Amosa Komenského by som rád poukázal na to, že náprava spoločnosti, ak 
ju chceme reformovať, musí začať práve od najmladších generácií. Práve tie to-
tiž vyrastú, práve z nich sa stanú noví dospelí a oni nás nahradia na piedestáli 
sveta. Pripájam i názor jedného z najvýznamnejších českých bádateľov svojho 

1  Toto konštatovanie považujem za dôležité uviesť najmä s prihliadnutím na to, že nie každá krajina rea-
govala na pandemickú situáciu totožne a to ani v oblasti zatvárania škôl. Slovensko patrí medzi regióny, 
ktoré si dovolili oddeliť žiakov od školských lavíc na azda najdlhšiu dobu a tak i moja kritika bude zalo-
žená na priamej slovenskej reakcii na situáciu a riešeniach v rámci krajiny.

2  KOMENSKÝ, Jan Amos, 1948. Didaktika velká. Preklad Augustin Krejčí. 3.vyd. Brno: Komenium, 
1948, s.28.
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krajana, Jána Patočku: „Komenský stále viac v priebehu svojej mysliteľskej drá-
hy vidí, že pravá ľudská spoločnosť je spoločnosť výchovy a že urobiť ju ňou do-
slovne znamená naozaj reformovať, napraviť ľudskú spoločnosť.“3 Jeho slová 
tak nie sú len slovami, ale popudom na činy, výzvou na nápravu a ak chceme 
moravskému mysliteľovi vzdať na čerstvo uplynulé 350.výročie jeho smrti as-
poň kúsok pocty, musíme sa opäť prinavrátiť k myšlienke reformovania prístu-
pu k mládeži.

Aby tieto novo nastupujúce generácie ľudstva pomery v jednotlivých kraji-
nách napravili a neprehĺbili už nastolené problémy, potrebujú sa naučiť triáde 
cností, ktoré podľa učenia Komenského smerujú k najdôležitejšiemu cieľu. Ško-
lu ustanovil dielňou ľudskosti, kde sa človek má stať skutočne človekom, na-
dobudnúť skutočnú ľudskosť prostredníctvom múdrosti, mravnosti a zbožnosti. 
Každá zo zložiek tejto najvyššie postavenej trojice bola v jeho ponímaní svo-
jím spôsobom dôležitá, no vzhľadom k aktualizácií doby i Komenského učenia 
v rámci svojho zamyslenia zbožnosť odsúvam na vedľajšiu koľaj. Nie je totiž 
mojím záujmom polemizovať proti alebo za vieru. Ak teda uzrieme zvyšnú dvo-
jicu múdrosť a mravnosť, pričom obe má byť deťom schopná dodať škola, nara-
zíme na prvý problém dištančného vzdelávania voči odporúčaniam moravského 
mysliteľa.

„Nikto nech si teda nemyslí, že pravým človekom môže byť ten, kto sa ne-
naučí správať ako človek, to jest kto nebude vedený k tomu, čo robí človeka 
človekom.“4 Upozorňujúc na Komenského výstrahu v jeho Didaktike veľkej 
revitalizujem jeho myšlienku, že hoci v každom z nás sa už nachádzajú zárod-
ky trojice uvedených cností, je potrebné ich rozvíjať. Lenže ako by sme mali 
u žiakov rozvíjať mravnosť, ak ich má učiteľ na očiach len počas hodín? Ak sa 
aj počas prezenčnej výučby vyučujúci na strednej či základnej škole nezameral 
účelovo na tvarovanie mravov svojich žiakov, predsa len pasívne dohliadal na 
to, aby dieťa počas hodiny sedelo v lavici, venovalo mu pozornosť a vyvarova-
lo sa aktivitám nesúvisiacim s hodinou. Vari niečo z tohto môže odkontrolovať 
učiteľ prostredníctvom diaľkového hovoru? Žiak v niektorých prípadoch ani len 
nemá zapnutú kameru a na vyvolanie nie nutne zareaguje. Jeho mravy chradnú.

Svoj účel počas kontaktného spôsobu vyučovania plnili i prestávky medzi ho-
dinami. Učiteľské služby na chodbách kontrolovali správanie žiakov, korigovali 
prípadné neželané výkyvy z normy mravov a usmerňovali inak voľnočasové ak-
tivity. Dieťa sa učilo správne správať priamo v praxi. Počas diaľkového spôsobu 
vyučovania učiteľ počas prestávky nemá na dieťa najmenší dosah. Nie je schopný 
udržať jeho duševné oko relatívne čisté, teda nie je v jeho silách naplniť Komen-

3  PATOČKA, Jan, 1970. Jan Amos Komenský a dnešní člověk. In: Komeniologické studie II. Praha: 
OIKOYMENH, 1998, s.357.

4  KOMENSKÝ, Jan Amos, 1948. Didaktika velká. Preklad Augustin Krejčí. 3.vyd. Brno: Komenium, 
1948, s.58.
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ského prianie, aby sa mladý dospievajúci vyvaroval márneho zamestnania a na-
vykal si skôr užitočným veciam. Žiak za svojím počítačom trávi prestávky práve 
neužitočnými aktivitami na sociálnych sieťach, prípadne hrami, ktoré mu nič ne-
prinášajú. Svoj čas trávi v záhaľke a práve tým odporuje myšlienkam českého pe-
dagóga. Niet nič, čo by s tým učiteľ niekoľko kilometrov vzdialený vedel spraviť.

Sociálne siete sú problémom, ktorý by bolo potrebné riešiť i bez prispenia 
dištančnej výučby, ktorá danú starosť duplovane prehlbuje. Dovolím si v tejto 
súvislosti odkázať na Komenského Pampaediu, jedenásty problém jeho Všeuči-
teľstva: „Keďže je teda ľudská prirodzenosť stále v pohybe ako mlyn, vzďaľuj od 
[žiakovej] mysli všetko falošné, od jeho vôle všetko zlé, od jeho činnosti všetko 
ničotné, a hľaď, aby mu bolo stále predkladané, čo je naozaj pravé, naozaj dob-
ré a naozaj užitočné.“5 Žiakom sociálne siete, preplnené falošnými správami, 
zavádzajúcimi informáciami pôsobiacimi dôveryhodne, nielenže nie sú odopie-
rané, ba priam naopak - sú im približované práve nepomerne väčším časom, kto-
rý dieťa trávi v internetovom prostredí aj počas prestávok. Kritické myslenie sa 
u žiakov tvorí postupne a pomaly, takisto len s asistenciou učiteľa alebo rodiča. 
Dovtedy však žiak nie je schopný rozoznávať, čo je pravda a čo sa na ňu len hrá. 
Hodili sme rybku do mora a očakávame, že rozozná žraloka od veľryby.

Niekto by mohol namietať, a ja sa pokúsim reagovať podobne ako to zvy-
kol robiť Komenský, že mravnosti by sa predsa žiak neučil ani keby trávil denne 
s učiteľmi niekoľko hodín času. Okrem toho, že som vyššie už znázornil mož-
nosť pasívneho učenia mravnosti priamo v praxi bez toho, aby si to učiteľ či 
žiak uvedomovali, musím, žiaľ, v tejto veci i čiastočne pritakať. Jeden z mno-
hých českých komeniológov David Loula povedal: „To, k čomu došlo v moder-
nej dobe, že sa akosi oddelilo vzdelávanie od výchovy, pokiaľ čo tieto dve veci 
v koncepte Komenského boli vcelku neodlučiteľne spojené.“6 Niet pochýb, že 
v školách sa bez ohľadu na typ výučby prioritizuje intelektuálne poznanie bez 
prihliadnutia na mravnú výchovu. 

Apel na nápravu týchto pomerov prichádza opakovane i na základe Komen-
ského učenia už po mnoho posledných rokov, no ak má mať pre nás súčasná skú-
senosť nejaký prínos, nech je ním práve zamyslenie nad tým, či by sa učitelia po 
návrate za katedry naozaj nemali navrátiť k myšlienke výchovy, nielen vzdelá-
vania. Nech je všetkým kantorom budíčkom, že v súčasnosti nemajú umožnené 
vykonávať niečo, čo predtým i tak aktívne zanedbávali. Nech zaznie znovu apel, 
že mravnosť si zaslúži pevné miesto po boku vzdelanosti, pretože nadarmo bu-
deme mať múdru generáciu, ak svoju múdrosť mravne nevyužije, ale sebecky 
zneužije tak, ako tá súčasná.

5 KOMENSKÝ, Jan Amos. Vševýchova. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1948, s.64.
6  LOULA, David, 2021. Komenský je nadčasový. V jeho myšlenkách je stále co objevovat, říká Loula. In: 

Youtube [online]. 10.01.2021 [cit. 2021-04-17]. Podcast dostupný na: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=XTffXhHC-uY. Kanál užívateľa INFOCZ.
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UČITEĽ AKO MRAVNÝ VZOR, ŽIACI AKO INDIVIDUALITY

Neupúšťajme zatiaľ úplne od myšlienky mravnosti ako jednej z hlavných 
cností človeka. Nielen podľa Komenského, ale napríklad i na základe pedago-
gickej korešpondencie Johna Locka, je totiž najlepším spôsobom, ako učiť žia-
kov mravnosti, im ísť súčasne mravným príkladom. Učiteľ má preto disponovať 
všetkými dobrými vlastnosťami, v ktorých by mohol byť inšpiráciou pre svojich 
zverencov. Vo svojej Veľkej didaktike teológ Jednoty bratskej žiada, aby žiari-
vým príkladom usporiadaného života boli pre deti ich rodičia, pestúni, učitelia, 
ale i spolužiaci.7 Lenže ako má ísť učiteľ príkladom správania, ak ho jeho žia-
ci dovedna ani nepoznajú? Opäť narážame na ten istý problém, ktorý bráni i ak-
tívnemu učeniu mravov. 

Tento problém sa týka najmä tých žiakov, ktorí svojich súčasných vyučujú-
cich ani nemali príležitosť spoznať predtým, než prešli na dištančnú výučbu. 
Prváci základných i stredných škôl sa ocitli v situácií, kedy svojich kantorov 
poznajú len podľa hlasu, v ideálnejšom prípade i vizuálne, no v žiadnom prípa-
de nemajú šancu sledovať učiteľovu reč tela či jeho gestikuláciu. Nevidia, ako 
sa správa po skončení hodiny, nesledujú jeho komunikáciu s kolegami a nie sú 
schopní brať si z neho plnohodnotný príklad. Recipročne vyvstáva v tejto veci 
však i opačný problém, na ktorý naráža Komenský vo svojich Predpisoch dobre 
zorganizovanej školy: „Každá poslucháreň nech má svoju katedru a vlastné sto-
ličky (v dostatočnom počte), a to tak usporiadané, aby učiteľ mal vždy všetkých 
žiakov pred očami.“8 Nie je možné, aby mal počas diaľkového vyučovania uči-
teľ naraz na očiach všetkých svojich žiakov, najmä pri vyšších kapacitách tried. 
Či je to vari problém?

Nuž, samozrejme, dokonca aj ak opomenieme, že práve nevidení žiaci v prin-
cípe veci ani nemusia byť nutne prítomní na hodine bez toho, aby si to učiteľ 
všimol. Vážnejším problémom totiž je, že vyučujúci nie je schopný odhaliť in-
dividuálne povahové črty žiaka ani jeho skutočné schopnosti. Tie môžu byť vý-
razne skreslené podvádzaním, na ktoré je v opozícii voči priamej účasti v učebni 
omnoho širší priestor. Ako uvádza Kopecký, Patočka a Kyrášek: „V Didaktike 
žiada Komenský od učiteľa, aby dokázal rozpoznať schopnosti žiakov a ich pova-
hové vlastnosti a podľa toho na žiaka pôsobil, pripravil ho na vyučovanie, vzbu-
dil jeho záujem, dodal mu chuť k učeniu.“9 Individuálny prístup k žiakovi je tak 
obmedzený na minimum. Učiteľ nie je nielenže schopný rozpoznať špecifické 
potreby toho-ktorého študenta, no okrem toho ani nie je v jeho silách zistiť, či sa 

7  KOMENSKÝ, Jan Amos, 1948. Didaktika velká. Preklad Augustin Krejčí. 3.vyd. Brno: Komenium, 1948.
8  KOMENSKÝ, Jan Amos. Predpisy pre dobre zorganizovanú školu. In: Vybrané spisy II. Bratislava: 

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1956, s.387.
9  KOPECKÝ, Jaromír, PATOČKA Jan a Jiří KYRÁŠEK. Jan Amos Komenský: Nástin života a díla. Praha: 

Státní pedagogické nakladatelství, 1957, s.235.
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práve nedeje niečo emocionálne výrazné v jeho rodinných pomeroch a ovplyv-
niť to k lepšiemu. 

Som teda bytostne presvedčený, že učiteľ sa počas prezenčného vyučovania 
chtiac i nechtiac ocitá v pozícií morálneho príkladu, a to vo väčšine prípadov po-
zitívneho. Opäť ide prevažne o pasívny, no veľmi dôležitý vplyv na žiaka, ktorý 
priamo formuje jeho mravné správanie. Prítomnosť učiteľa i spolužiakov dávajú 
dieťaťu nové možnosti vzorov hodných nasledovania. Uzavretie mladého jedin-
ca v prítomnosti jeho rodiny len zvyšuje pravdepodobnosť, že preberie tie črty, 
ktoré pozoruje priamo u nich. Ak by žiak osobne navštevoval školu, učitelia by 
k nemu navyše dokázali zaujať individuálnejší postoj a prispôsobiť svoj výklad 
i prístup k nemu tak, aby na neho mali kladnejší a účinnejší dopad.

RODIČIA V POZÍCIÍ VYCHOVÁVATEĽOV

Je to už zaužívaný problém, že škola očakáva od rodičov výchovu svojich 
detí, no súčasne rodičia očakávajú to isté od školy. Príklad mravnosti, ako som 
ukázal vyššie v mojej práci, doteraz žiaci dostávali v nemalej miere od učiteľov 
i spolužiakov, avšak prechodom na dištančné vzdelávanie takmer celá táto ťar-
cha padla do rúk rodičov. Tým výchova ich detí najprirodzenejšie prináleží, av-
šak nie každý rodič má čas a priestor na to, aby svojmu dieťaťu mravné základy 
predsa len poskytoval. Uvedomoval si to i samotný Komenský a práve preto vy-
zval k potrebe zakladania škôl: „Avšak už sa rozmnožili ľudia i práce ľudské a je 
málo tých, ktorí by buď dokázali alebo pri svojom zamestnaní stíhali vzdelávať 
svoje dietka; preto blahodarnou radou už dávno je zavedené, že osobám k tomu 
vybraným, vynikajúcim vedomosťami a prísnosťou mravov, bývajú zverené k vy-
chovávaniu dietka mnohých rodičov súčasne.“10 Nielen čas, no aj schopnosť ro-
dičov vôbec viesť svoje deti môže byť v mnohých prípadoch podlomená.

Je preto potrebné mať školy, no nielen vo virtuálnej podobe, ale ako kamen-
né budovy, do ktorých budú deti pravidelne dochádzať a tráviť v nich význam-
nú časť svojho dňa. Ak sa to nestane, ak sa pomery nenavrátia do takej podoby, 
v akej sme ich zažívali za bežných okolností, potom hrozí, že výchova a morál-
ny vzor sa od dieťaťa vzdialia úplne. Patočka v prvom súbore Vybraných spisov 
Komenského podotýka: „Všeobecnosť škôl vyplýva teda Komenskému z toho, 
že až výchova robí človeka naozaj človekom, že možnosť ľudskosti sa až výcho-
vou stáva skutočnosťou.“11 Pritom je nevyhnutné, aby výchovný vplyv na žiaka 
mal i samotný učiteľ, pretože je to jeho prácou. Povolaním, ktoré sa rozhodol 

10  KOMENSKÝ, Jan Amos, 1948. Didaktika velká. Preklad Augustin Krejčí. 3.vyd. Brno: Komenium, 
1948, s.65.

11  PATOČKA, Jan. Úvod prvního svazku. In: Vybrané spisy Jana Amose Komenského I. Praha: Státní peda-
gogické nakladatelství, 1958, s.13.
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vykonávať nezištne a zanietene, a pomôcť tak rodičom zaobstarávajúcim dieťa-
ťu obživu i ošatenie. Je nutné navrátiť deti do škôl, aby sa ich rodičia mohli pl-
nohodnotne venovať vlastnej práci s cieľom zabezpečenia základných životných 
potrieb sebe i svojej rodine. Návrat do školy je tak v záujme dieťaťa, rodiča, uči-
teľa a vonkoncom tak spoločnosti ako celku.

ŽIAK AKO ČLEN SPOLOČNOSTI

Nejde však len o mravnú výchovu ako takú. Je v záujme dieťaťa, aby sa 
aktívne socializovalo a to nielen prostredníctvom správ na sociálnych sieťach 
a v edukačných programoch. Prítomnosť spolužiakov, na ktorú som už odkazo-
val vyššie, má vplyv najmä na žiakove komunikačné schopnosti. Vďaka tomu, 
že konverzuje s kamarátmi, si dokáže osvojiť rečové dispozície, ktoré posilnia 
jeho status sociálnej bytosti. Je to užitočné, ako podotýka Komenský: „Preto-
že konať, čo vidíme konať iných, ísť, kam idú iní, nasledovať tých, ktorí idú na-
pred, a predchádzať tým, ktorí kráčajú za nami, je najprirodzenejšie.“12 Do témy 
sa tak dostávajú okrem komunikačných schopností i vzájomná inšpirácia medzi 
spolužiakmi a zdravá súťaživosť. Nie pravidlá, ale vzor a príklad sú tým, čím sa 
deti riadia najradšej, a na ten môžu natrafiť i v svojich rovesníkoch.

Škola má byť práve tým miestom, kde sa stretáva mládež celého okolia a to 
už dediny či mesta, a precvičuje sa bok po boku novým schopnostiam, poznaniu, 
mravom i zbožnosti. Komenský vo svojom Všeškolstve píše takto: „Všetci si majú 
privykať svätému i svetskému styku, vzájomnej svornosti a žitiu podľa zákonov.“13 
Ak sú deti cvičené spolu, šetrí sa tak všeobecne práca vychovávateľov a úspech je 
rýchlejší a trvácnejší. Škola je v jadre veci malá, samostatná krajina, osobitný štát 
s pravidlami, usmerneniami a tradíciami. Žiak sa učí žiť v spoločenstve, fungovať 
podľa zákonov a na základe porovnávania so spolužiakmi sám bystro spoznávať 
svoje vlastné prednosti i slabiny. Dostáva objektívnu spätnú väzbu na svoje schop-
nosti a mravy, je pripravovaný na dospelý, samostatný život v ozajstnom štáte.

Čo z tohto všetkého sa dieťa naučí doma? Pravidlá ani usmernenia okrem tých 
časových akoby ani nejestvovali. Žiak musí zasadnúť k online hodine v správny 
čas, no nemusí byť ani korektne oblečený, keďže ho od ramien dolu nevidno. Po-
rovnávanie a zároveň i zdravé súťaženie so spolužiakmi nie je možné práve kvôli 
nemožnosti objektívne zhodnotiť žiakove vedomosti. Podvodníci tak nepozoro-
vane vyniknú nad poctivými žiakmi, ktorí sú mylne pokladaní za tých horších. 

Témou každej prestávky v škole po dopísaní testu bol jeho obsah, horlivo sa 
diskutovalo o predpokladaných výsledkoch. Mohli sa horší žiaci niekedy naučiť 

12  KOMENSKÝ, Jan Amos, 1948. Didaktika velká. Preklad Augustin Krejčí. 3.vyd. Brno: Komenium, 
1948, s. 67.

13  KOMENSKÝ, Jan Amos. Vševýchova. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1948, s. 45.
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viac než práve pri týchto hovoroch s lepšími spolužiakmi? Diaľková forma vyu-
čovania im aj túto možnosť vzala. „Spoločné vyučovanie väčšieho počtu detí má 
aj tú výhodu, že sa deti medzi sebou povzbudzujú, horšie majú pred očami stále 
živý príklad ostatných žiakov a viac sa snažia.“14 Ani trojica českých komenioló-
gov neopomenula uvedenú výhodu spoločného vzdelávania, ktoré sa prechodom 
na diaľkový spôsob stalo individuálnym. Nejde pritom len o pomoc slabšiemu 
žiakovi, no aj silnejší študent sa učením pomalšieho sám zdokonaľuje, opakuje 
si už naučené. Nie nadarmo sa vravieva, že najlepším spôsobom, ako učiť samé-
ho seba, je učiť ostatných. 

Žiak preto potrebuje byť v priamom kontakte so svojimi rovesníkmi a ak je 
mu táto možnosť odopretá, potom trpí jeho vlastné sebahodnotenie, čo môže 
viesť k sociálnej deprivácií. Dovolím si v tejto súvislosti poukázať na prieskum 
o duševnom zdraví, ktorý zrealizovala Univerzita Komenského v súvislosti s ob-
dobím dištančného vzdelávania. Napriek tomu, že objektom mojej práce sú naj-
mä mladší študenti, dovolím si uviesť, že medzi nami, vysokoškolákmi, sa až 
tretina opýtaných priznala k depresiám a pätina k úzkostným stavom.15 Tieto 
ťažkosti sú pritom spôsobené kombináciou všetkých vplyvov, no najmä absencie 
osôb, ktorým by študenti mohli svoje ťažkosti dôverne zveriť - spolužiakov. Ak 
sa v tejto dobe takto cítia mladí dospelí, jestvuje predpoklad, že prieskum me-
dzi citovo nestálejšími a zmätenejšími stredoškolákmi by dopadol výrazne hor-
šie. Človek je totiž bytosť spoločenská a túto jedinú výsadu mu dlhodobo upierať 
neradno.

VZDELÁVANIE PRE VŠETKÝCH

Omnes omnia omnino.16 Tak znie najznámejšie Komenského motto, ak by 
sme mu nejaké mali vytesať na súsošie. Ukázali sme si, že požiadavku na vzde-
lanie všetkého poznania dištančné vzdelanie neponúka. Nadviažme otázkou, či 
je možné učiť teda stále aspoň všetkých. Nutne sa pritom musíme zamyslieť, či 
vzdelanie všetkých žiakov umožňovalo i pôvodné, prezenčné vzdelávanie. Po-
vinná školská dochádzka na území Slovenska funguje už dlhý čas a rokmi sa ju 
darilo stále viac a viac dodržiavať i vďaka rozličným aktivitám štátu i samostat-
ne fungujúcich organizácií, ktoré sa usilovali priviesť do procesu vzdelávania 
aj deti zo spoločensky deklasovaných vrstiev. Bez zbytočných eufemizmov, tá-

14  KOPECKÝ, Jaromír, PATOČKA Jan a Jiří KYRÁŠEK. Jan Amos Komenský: Nástin života a díla. Praha: 
Státní pedagogické nakladatelství, 1957, s.162-163.

15  HAJDÚK, Michal a kol, 2021. Ako vplýva pandémia na naše psychické zdravie? – Tlačová konferencia 
UK. In: Youtube [online]. 22.02.2021 [cit. 2021-04-17]. Podcast dostupný na: https://www.youtube.com/
watch?v= NWUwhGDtFEc. Kanál užívateľa Univerzita Komenského.

16  Všetkým, všetko, všestranne. Túto požiadavku presadzoval Komenský od svojich prvých spisov až po 
posledné.
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to snaha utrpela prechodom na dištančné vzdelávanie hlbokú ranu priamo pod 
pás. Deti bez digitálnych vymožeností doby sa ocitli na absolútnej periférií škol-
stva a kompetentní si pred týmto problémom zakryli oči, upchali uši. Nemlčme 
však, dajme slovo napríklad Janovi Patočkovi: „Svet je škola – ale aby sme v nej 
obstáli, je za potreby škôl v pôvodnom, nemetaforickom zmysle, je potrebné do 
škôl, do výslovného vyučovacieho a výchovného procesu uviesť všetkých, každé-
ho človeka.“17

Je to podobné ako s chorobou, ktorou i nedostatok vzdelania v spoločnosti 
metaforicky je. Potrebujete vzdelať a vychovať väčšinu ľudí, ak nie naozaj kaž-
dého. Necháte zárodok choroby zabudnutý v malej časti populácie a on sa vám 
časom rozšíri. Nemôžeme sa tváriť, že nejaký problém nejestvuje, potrebujeme 
ho riešiť a na pomoc si tu volám i Jána Amosa, aby zopakoval pre mňa najpozo-
ruhodnejšiu myšlienku celej jeho Didaktiky: „Nielen dietka bohatých a vzneše-
ných ľudí, ale všetky rovnako, urodzené i neurodzené, bohaté i chudobné, chlapci 
aj dievčatá vo všetkých mestách, mestečkách, dedinách a dvorkoch majú byť pri-
jímané do škôl.“18 Inými slovami: každý. Každý jeden človek, každé jedno die-
ťa, ktoré sa narodí k tomu, aby sa stalo človekom, má mať zabezpečené právo na 
vzdelávanie, ako je to zakorenené i v Dohovore o právach dieťaťa OSN. Ak ako 
krajina nie sme schopní zabezpečiť toto právo každému dieťaťu, potom sme ako 
spoločenstvo absolútne a bez výhrad zlyhali – a to sa, žiaľ, potvrdilo práve kvô-
li dištančnej výučbe.

VZDELÁVANIE UCELENÉ A V PRAVOM ČASE

Pritom ak rozprávame o vzdelávaní, musí mať aj istú formu. Ustálenú, pra-
videlnú, premietnutú do školských osnov. Ján Amos Komenský kládol dôraz na 
metódu ucelenosti a sústavnosti, teda čo je začaté, nech je aj riadne dokonče-
né a prebieha to bez prestávky. Obe tieto metódy dištančné vzdelávanie naruši-
lo a to nielen tým, že deti bez digitálnych prostriedkov odrazu nemali prístup ku 
vzdelaniu. Obráťme sa sprvu na metódu sústavnosti, keďže sme ju už riešiť čias-
točne i začali. „Kde je problém,“ pýtate sa možno, „veď práve dištančná forma 
výučby zabezpečila, že sa vzdelávanie detí neprerušilo.“ No je tomu naozaj tak? 
Dajme priestor samotným žiakom, ktorých sa to priamo týka, citujme vyhlásenie 
tohtoročných maturantov: „On-line vyučovanie nám nedalo dostatočné vzdela-
nie. Musíme dobiehať veľa zmeškaného učiva a čím ďalej tým viac sa učivo kopí. 
Dobiehame učivo minulého roka a zároveň sa snažíme pripravovať na maturitné 

17  PATOČKA, Jan, 1970. Jan Amos Komenský a dnešní člověk. In: Komeniologické studie II. Praha: 
OIKOYMENH, 1998, s.356..

18  KOMENSKÝ, Jan Amos, 1948. Didaktika velká. Preklad Augustin Krejčí. 3.vyd. Brno: Komenium, 
1948, s.68.
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skúšky čo je pre nás náročné.“19 Citáciu uvádzam so zachovanými gramatický-
mi chybami, pričom tie sú vo zvyšku znenia petície ešte žalostnejšie. Píše takto 
pripravený maturant? Poctivo pripravený žiak schopný čeliť maturitnej skúške? 

Dištančná výučba spravila z veľkej časti žiakov ľudí vyhýbajúcich sa zod-
povednosti. V mojom ponímaní skutočnosti je miera podvádzania žiakov taká 
vysoká, že má v mnohých prípadoch priamy vplyv na ich schopnosti či skôr ne-
schopnosti. Zbytočne je tak vyvolaná dilema, či sú tohtoroční maturanti vlastne 
plnohodnotnými absolventmi. Máme dve možnosti. Buď prižmúrime oči alebo 
pripustíme, že zrušením maturít štát defacto priznal, že dištančná forma vzdelá-
vania sa prezenčnému ani len v najmenšom nedorovnala. Ak pripustíme druhú 
možnosť, potom môžem smelo vyhlásiť, že vzdelávanie žiakov bolo prerušené 
a metóda sústavnosti tak bola kruto odvrhnutá. „Železo sa má kuť pokým je roz-
pálené,“20 pripomenul Komenský, no my sme ho nechali vychladnúť. Kto už je 
predsa raz zverený škole, tak v nej musí dokončiť svoje úlohy a dosiahnuť svoj 
cieľ. 

Tým, že sme pripustili prerušenie vzdelávania, prichádzame i k metóde uce-
lenosti. Hrozí totiž, že dielo, ktoré bolo v terajších generáciách mládeže započa-
té, nebude dokončené tak, ako by malo. Všetky veci totiž musia prebiehať v ten 
správny čas, nie skôr, než je dieťa pripravené, ale ani príliš neskoro. To, čo sa za-
mešká, sa už zväčša nedobehne. Celé detstvo je o vyčkávaní príležitostí a ak na-
stanú, nemožno ich premárniť. I vo svojom Všeučiteľstve Komenský pripomína, 
že je potrebné kráčať vo vzdelávaní po stupňoch a vo Všeškolstve dodáva: „Te-
da, ako je základom múdrosti múdro hospodáriť, tak bude celou múdrosťou múd-
re hospodárenie s časom celého života.“21 Ten čas, ktorý premárnime, nám už 
nik nevráti a výsledkom môže byť stratená generácia. 

Námietka, ktorú môžete vzniesť a ja ju musím vziať v úvahu, je tá, že žia-
ci v podstate o nič neprišli a metóda ucelenosti ani sústavnosti narušená nebola. 
Že je to len ich lenivosť, ktorá ich inšpirovala ku spísaniu protestu voči jedinej 
skúške dospelosti, ktorá ich v živote čaká. Odpoviem prostredníctvom slov Ju-
raja Čečetku: „Čo sa týka lenivosti v školách, chyba je na strane žiakov, ale aj 
na strane učiteľov, dozorcov i rodičov, že sami nepodávajú príklad pracovitos-
ti žiakom a nepodnecujú ich k činnosti.“22 Existuje teda predpoklad, že ak sa na 
strane dvadsaťdvatisíc žiakov objavila lenivosť, potom ju zdedili po učiteľoch. 
Ľahké premostenie, ktoré sa tu núka, je to, že lenivý učiteľ naozaj neučí všet-
ko, čo by mal. Frustrovaný učiteľ zo situácie, do akej sa dostal, stráca motiváciu. 

19  Petícia s názvom Zrušenie maturitnej skúšky 2021 zverejnená na stránke peticie.com, ktorá nazbierala 
v čase citácie 22 438 podpisov. Dostupné na: https://www.peticie.com/zruenie_maturitnej_skuky_2021

20  KOMENSKÝ, Jan Amos, 1948. Didaktika velká. Preklad Augustin Krejčí. 3.vyd. Brno: Komenium, 
1948, s.112.

21  KOMENSKÝ, Jan Amos. Vševýchova. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1948, s.44.
22  ČEČETKA, Juraj. Úvod. In: KOMENSKÝ, Jan Amos. Vybrané spisy II. Bratislava: Slovenské pedago-

gické nakladateľstvo, 1956, s.43.
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Tak či inak prichádzame k tomu istému výsledku, v ktorom sa žiakovi nedostalo 
dištančnou formou plnohodnotného vzdelania, čoho najprenikavejším dôkazom 
je, že tisíce maturantov nemali najmenší problém podpísať sa pod gramaticky 
žalostne chybný text.

ZAPÁJANIE ZMYSLOV

Ukázali sme si, že diaľkový spôsob vyučovania nie je schopný dodať vzde-
lanie všetkým, nie je spôsobilý ani na to, aby dodal všetko, čo treba, a teraz si 
ukážeme, že nie je vhodný ani na všestrannosť. Veci ku všestrannému využitiu 
je totiž najlepšie dodávať čo najširšiemu počtu zmyslov dieťaťa, no ako apelo-
vať na hmat, čuch a chuť, ak k nemu prehovárate len prostredníctvom monitora? 
Učiteľ je za súčasných podmienok schopný podnecovať len vizuálny a auditívny 
zmysel, no nič viac. Ako to už býva, človek po strate jedného zo zmyslov posil-
ní zvyšné. Je mimoriadne dôležité, aby sa tento úkaz objavil i v školskej praxi. 

Ako uviedla J. Medveďová v rozhovore pre školskú reláciu povedala: „Jeho 
zásada názornosti, ktorú uplatnil práve v jazykových učebniciach, je aktuálna 
aj dnes, pretože všetky detské jazykové učebnice začínajú tým, že je to obrázko-
vý slovník.“23 Pri absencii pôsobenia na tri zmysly z piatich základných je pre-
to dôležité vo väčšej miere apelovať na zvyšné dva. Je vhodné podávať učivo 
prostredníctvom vizuálne zaujímavých prezentácií, je vhodné vykonávať skúšky 
auditívne, nie písomne. Prezenčné vyučovanie však na všetky zmyslové apely 
podávalo omnoho širšiu príležitosť. Deťom sa mohli dať do rúk modely, obra-
zy, knihy, texty i objekt, o ktorom sa práve vyučovalo. Mohlo sa ísť na dejinnú 
exkurziu, pozorovať spoločne oblohu, prírodu alebo navštíviť múzeá či galérie. 
Všetky podobné inštitúcie fungujú na metóde názornosti, ktorá sa prostredníc-
tvom mikrofónu a kamery dá uplatňovať len minimálne.

Prvý profesor pedagogiky slovenského pôvodu pripomína: „Nič nie je dané 
v mysli, čo by nebolo dané prv zmyslom – to je heslom Komenského pri rozví-
janí poznania, umu chovanca. Konkrétny svet, bezprostredná skúsenosť má byť 
podkladom nášho poznania a usudzovania.“24 Čím je konkrétny svet pre die-
ťa zatvorené medzi štyrmi stenami domácnosti? Dieťa potrebuje poznávať, úlo-
hou učiteľa je mu veci predvádzať, nielen hovoriť mu o nich. „Celá škola má 
byť maľbou. Tak ako je tomu v škole života, kde celé divadlo prírody je naplne-
né maľbami, sochami a obrazmi, a to viditeľnými, hmatateľnými, chutnateľný-
mi, zvučnými a vonnými, ktorými sme vzdelávaní mlčky s čo najmenším počtom 
23  MEDVEĎOVÁ, Janka, 2020. Káva o deviatej UK – Ján Amos Komenský, zoznámte sa. Janka 

Medveďová. In: Youtube [online]. 24.11.2020 [cit. 2021-04-17]. Podcast dostupný na: https://www.you-
tube.com/watch?v=5htip6aHQ6o. Kanál užívateľa UniverzitaKomenského.

24  ČEČETKA, Juraj. Úvod. In: KOMENSKÝ, Jan Amos. Vybrané spisy II. Bratislava: Slovenské pedago-
gické nakladateľstvo, 1956, s.16.
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predpisov, tak tomu má byť i v škole.“25 Farebná škála dištančnej školy však strá-
ca na sile a stáva sa čiernobielou. 

So zámerom upútania zmyslov a pozornosti však digitálna doba prináša i za-
ujímavé možnosti. Tak, ako Komenský načrtol myšlienku Školy hrou a navrhol 
rôzne typy hier od abecedných cez geometrické, hudobné či fyzické až k mrav-
ným, mnohé aplikácie ponúkajú možnosť tvorby takýchto hier pre žiakov. Ak 
učiteľ vloží do výučby časť samého seba a obetuje kus svojho voľného času, 
potom je schopný zaujať žiacku pozornosť práve formou hier. Musí sa však 
adaptovať, čo je s pribúdajúcimi rokmi praxe čoraz ťažšie. I preto je potreb-
né pripomenúť si ďalšiu z metód moravského teológa – metódu celoživotného 
vzdelávania. Ak sa doba zmenila a my ju zatiaľ nie sme schopní alebo ochotní 
navrátiť do bežného stavu, potom je v záujme učiteľa a tým pádom i jeho žiakov, 
aby sa dovzdelal novým možnostiam a aktívne ich využíval, snažiac sa pritom 
zapojiť do diania hodiny čo najväčšie množstvo študentských zmyslov.

ZÁVER

Slovami Jána Patočku: „Vidíme, že jeho problémy sú i našimi živými prob-
lémami a že nielen prelínaním a oživovaním jednotlivých jeho zásad a nálezov, 
ale hlavne preniknutím do ducha jeho náuky môžeme mnohým oživiť i súčasnú 
diskusiu vychovávateľskú.“26 Ak sa mi počas môjho rozprávania podarilo vzbu-
diť aspoň malé zamyslenie v duši čitateľa, potom som v plnej miere splnil svoj 
zámer. Moja práca nech síce je dvihnutým varovným prstom myšlienkam na 
zachovanie dištančného spôsobu výuky aj vtedy, keď to už nebude nutné, no sú-
časne nech nepôsobí ako jednostranné zamyslenie odsudzujúce akékoľvek for-
my inovácie. 

Nič nie je čierne ani biele a hoci dištančná forma vzdelávania má svoje ne-
dostatky, na ktoré som poukázal, nič jej nebráni v tom, aby svojimi digitálnymi 
možnosťami bola asistentkou prezenčnej výučby - spôsobom ozvláštnenia bežnej 
formy vzdelávania, no nie primárnym spôsobom výchovy dieťaťa. Profesiu uči-
teľa je nevyhnutné zachovať a nie zdigitalizovať. Zachovať Komenského motto 
i metódy, revitalizovať jeho myšlienky v čase spoločenskej pedagogickej krízy, 
akej sme svedkami. Snažiť sa otvárať primárne školy pred všetkými ostatnými 
prevádzkami, pretože vzdelaná mládež je tým, čo posunie našu spoločnosť vpred.

Bol by som rád, keby moje úsilie bolo vnímané v súlade so slovami Davida 
Loulu ako: „Využitie znalostí v prospech spoločnosti, nielen vo vlastný prospech. 

25  KOPECKÝ, Jaromír, PATOČKA Jan a Jiří KYRÁŠEK. Jan Amos Komenský: Nástin života a díla. Praha: 
Státní pedagogické nakladatelství, 1957, s.167.

26  PATOČKA, Jan. Úvod prvního svazku. In: Vybrané spisy Jana Amose Komenského I. Praha: Státní peda-
gogické nakladatelství, 1958, s.27.
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Pretože môže človek vyštudovať školu, ale znalosti, to všetko čo má, môže vyu-
žívať aj úplne sebeckým spôsobom.“27 Prosím čitateľa, podobne ako Ján Amos 
Komenský v úvode svojej Didaktiky, aby nepohŕdal mojím apelom preto, že pri-
chádza možno od menej vzdelaného človeka. Kto môže pomôcť spoločnosti, 
nech pomôže a ja som sa len pokúsil pridať iskru do ohňa poznania. Upozorniť 
na to, že diaľkové vzdelávanie ohrozuje základné piliere súčasnej pedagogiky 
a ak si nedáme pozor a staneme sa príliš pohodlnými, uprednostníme telesné 
pohodlie pred poctivým, rozumovým poznaním, sebazdokonaľovaním a drinou 
prinášajúcou zaslúžené ovocie, potom sa dostaneme do doby, kde nastúpia do 
čela spoločnosti generácie bez zmyslu pre česť, snahu a prácu. Ak chceme digi-
talizovať školstvo, musíme k tomuto aktu pristúpiť pomaly, opatrne a s mierou.
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SUMMARY

The aim of this theoretical-applicational thesis is to point out the impossibili-
ty of applying selected methods proposed in the teachings of John Amos Come-
nius, especially in Didactica magna and Pampaedia, in the framework of distance 
education. The essay is reaction to the actual problem that Slovak society faces, 
and focuses primarily on primary and secondary school students, who, in the 
opinion of the author of the work, are most affected by the situation. In the text, 
within seven equivalent chapters, we face a description of individual methods 
of Comenius teaching and the justification of their inapplicability in a distance 
education. The final parts contain formulations of conclusions from the observa-
tions and recommendations applicable to school practise. The work uses a com-
parative method of comparing the proposals of a Moravian thinker with their real 
application in practice. The theoretical line of writing links to the empirical one 
in several places. The text is written in an essayistic tone, which best brings the 
otherwise problematic areas of science closer to a wider, lay audience. The theo-
ry also includes a survey conducted on students of Comenius University, as we-
ll as the reaction of high school students to the situation in the form of a petition 
addressed to the Minister of Education. Throughout its length, the work tries to 
find a match between empathy towards students, their parents and teachers, and, 
at the same time, a realistic view of reality and, in the end, to formulate the most 
objective opinion possible based on the findings.

Key words: pedagogy, distance education, online teaching, Jan Comenius, didactic methods
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PREZENTÁCIA UČITEĽSKEJ PROFESIE V SLOVENSKÝCH 
MÉDIÁCH

Príspevok na Študentskej vedeckej a odbornej konferencii

Eva POPÍKOVÁ

Anotácia: Predložená práca upozorňuje na problematiku spôsobu prezentácie učiteľskej profesie 
v slovenských médiách a dôležitosť procesu tvorby mediálneho obrazu o učiteľoch prostredníctvom 
analýzy dostupných teoretických zdrojov a praktických výstupov. Taktiež charakterizuje základnú 
terminológiu týkajúcu sa zvolenej problematiky, popisuje vzťah medzi učiteľskou profesiou a me-
diálnou prezentáciou, ich vzájomné ovplyvňovanie a v neposlednom rade zahŕňa diskurznú analýzu 
vybraných článkov a príspevkov o učiteľoch. Výsledkom práce sú zistenia o aktuálnom mediálnom 
obraze učiteľov, jeho vnímaní a vplyve na verejnú mienku o učiteľoch.

Kľúčové slová: učiteľská profesia, médiá, mediálny obraz učiteľskej profesie, verejná mienka, ma-
sová komunikácia

ÚVOD

Vnímanie učiteľskej profesie verejnosťou, ktoré je silne ovplyvnené pôso-
bením médií, je témou, ktorá so sebou prináša množstvo zaujímavých a pod-
netných myšlienok v rôznych oblastiach spoločenského života. V našej práci 
sa preto budeme snažiť upriamiť pozornosť na problematiku médií, verejnej 
mienky, ale aj učiteľskej profesie a mnohých ďalších pojmov pomocou teore-
tickej analýzy, syntézy a komparácie rôznych teoretických zdrojov. Pre potreby 
našej práce sme čerpali informácie z rôznych zdrojov, z ktorých za najpodstat-
nejšie považujeme publikácie J. Průchu, A. Remišovej, J. Daneka a ďalších. 
O priblíženie problematiky z praktického hľadiska sa pokúsime v empirickej 
časti, v ktorej prostredníctvom diskurznej analýzy J. P. Gee rozanalyzujeme vy-
brané články z troch slovenských denníkov, a taktiež uvedieme analýzu a reak-
cie na príspevok zverejnený na konkrétnej sociálnej sieti. Cieľom našej práce 
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je analyzovať spôsob prezentácie učiteľskej profesie v slovenských médiách na 
základe komparácie teoretických východísk a praktických príkladov z publiko-
vaných príspevkov.

Naša práca sa skladá z teoretickej a empirickej, resp. analytickej časti. Te-
oretická časť obsahuje dve kapitoly. Prvá kapitola čitateľovi približuje základ-
nú terminológiu, ktorej poznanie je nevyhnutné pre lepšiu orientáciu v našej 
práci a jej porozumenie. Druhá kapitola teoretickej časti prináša stručné vyme-
dzenie základných vzťahov a prepojení medzi učiteľskou profesiou a média-
mi. Treťou kapitolou je analytická časť, ktorá je venovaná diskurznej analýze. 
Uvedená kapitola je rozdelená do príslušných odsekov podľa článkov, resp. pri-
spievateľov, s ich následnou analýzou. Výsledky tejto analýzy spolu s ich vy-
hodnotením a komparáciou s teoretickými poznatkami uvádzame v príslušnej 
časti našej práce. 

ZÁKLADNÉ TERMINOLOGICKE VÝCHODISKÁ

Vzhľadom na skutočnosť, že nami spracovaná téma Prezentácia učiteľskej 
profesie v slovenských médiách svojim obsahom zasahuje okrem pedagogiky 
do viacerých disciplín, ako napríklad masmediálna komunikácia, sociológia či 
psychológia, považujeme za prínosné uviesť aspoň stručnú charakteristiku kľú-
čových pojmov z nepedagogických disciplín, ktoré budeme ďalej používať v na-
šej práci. 

Masová komunikácia

Pri masovej komunikácii ide podľa Urbana a kol. (2011) o jednu z foriem 
verejného oznamovania, ktorú vykonávajú špecializované skupiny prostredníc-
tvom rôznych technických prostriedkov a postupov smerom k rozsiahlemu he-
terogénnemu publiku a to napriek tomu, že sa osobne nepoznajú a sú rozdelení 
v priestore či čase. Ako ďalej pripomína, hlavným znakom masovej komuni-
kácie je jej jednostranný charakter, čiže monologická podoba a značná suges-
tívnosť. Tú autori (tamtiež, 2011) odôvodňujú naivitou či nízkou mediálnou 
gramotnosťou divákov, ale taktiež tým, že rôzne médiá (rozhlas, televízia, tlač či 
iné tlačené médiá) poskytujú rozporuplné informácie, ktoré sú častokrát v proti-
klade a preto sa divák nevie zorientovať v tom množstve informácií, alebo v ich 
opodstatnenosti.

Iłowiecki a Zasępa vo svojej publikácii (2003) uvádzajú, že pri masovej, resp. 
mediálnej komunikácii ide o spoločenskú komunikáciu, ktorá prebieha prostred-
níctvom tlače, rozhlasu a najmä televízie. Najviac ju ovplyvňuje kultúra, tradí-
cie, spoločenský život v spoločnosti či etické princípy pracovníkov médií. 
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Ide teda o komunikáciu voči veľkej skupine ľudí, ktorá prebieha v relatívne 
krátkom čase, pomocou prostriedkov masovej komunikácie a s vymedzením ur-
čitého cieľa.

Médiá vs. masmédiá
V dnešnej dobe existuje veľké množstvo médií, ktoré existujú a pôsobia na 

človeka. Remišová (2010) chápe pod pojmom médiá všetky masovokomunikač-
né prostriedky, medzi ktoré patria nielen tlačené, auditívne, audiovizuálne či vi-
zuálne prostriedky, ale taktiež online médiá. Všetky tieto médiá chápe aj pod 
pojmom masmédiá, nakoľko podľa nej predstavujú také informačné zdroje, kto-
rých obsah smeruje k veľkému množstvu prijímateľov vo verejnej sfére sú urče-
né pre „masu ľudí“. 

Urban a kol. (2011) poukazuje na skutočnosť, že médiá ako také nemajú pres-
ne vymedzené hranice pôsobenia, resp. že si možno pod týmto pojmom predsta-
viť rôzne vysvetlenia a charakteristiky. Médiá možno chápať ako prostriedky 
komunikácie, technické prostriedky, organizácie masovej komunikácie, sociálne 
inštitúcie či ako tradičné médiá (noviny, rozhlas a televízia) alebo ako nenápad-
nejšie médiá (obaly výrobkov, veľtrhy, exkurzie a pod.).

Pojem masmédiá alebo masové médiá je už podľa uvedených autorov kon-
krétnejší, nakoľko je možné ich charakterizovať ako „komunikačné prostriedky 
a inštitúcie, ktoré dokážu veľkokapacitne vyrábať oznámenia verejného charak-
teru a distribuovať ich smerom k rozptýlenému, rozmanitému a individuálne ne-
určenému publiku.“ (tamtiež, s. 48). Sem potom možno zaradiť tlačené médiá, 
rozhlas, televíziu, ale aj film, video či internet. Ide teda o hromadné oznamova-
cie prostriedky. 

Jirák a Köpplová (2009, s. 93) chápu masmédiá ako niečo, čo podľa určitých 
pravidiel sprostredkúva svedectvo o svete, s ktorým nemusia mať konzumen-
ti vlastnú skúsenosť, zároveň však presviedčajú o výhodnosti a správnosti urči-
tého správania a taktiež o platnosti hodnôt a noriem, pričom v role vyjednávača 
umožňujú vyjasnenie si názorov a stanovísk. 

 
Mediálny obraz 

Pokorna - Ignatowicz vo svojej práci (2012) uvádza, že médiá sú čoraz viac 
jediným a základným zdrojom informácií o svete, čo môže do značnej miery 
ovplyvniť mieru vnímania a interpretácie podávaných javov a udalostí príjem-
cami. Zároveň to ovplyvňuje ich vedomie, postoje, ale istým spôsobom aj ich 
hierarchiu noriem a hodnôt, preto je tiež mediálny obraz označovaný ako kľú-
čový pre ovplyvňovanie človeka vo svete (Pokorna - Ignatowicz, 2012). Medi-
álny obraz teda možno charakterizovať ako niečo, čo bolo vytvorené médiami. 
Ako uvádzame v tejto práci prostredníctvom myšlienok viacerých autorov (Jirák 
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a Köpplová, 2009; Urban a kol., 2011; Remišová, 2010), informácie, ktoré nám 
médiá ponúkajú častokrát nemusia pravdivo odzrkadľovať realitu. Mediálny ob-
raz je teda to, čo nám médiá vyberú zo širokého spektra informácií a udalostí 
a to, ako danú skutočnosť vykreslia oni. Je to istým spôsobom niečo, čo médiá 
chcú, aby sme videli a ako chcú, aby sme to videli. Pri tejto problematike však 
jedôležité stále racionálne uvažovať, kriticky myslieť a porovnávať si dostupné 
a získané informácie s ďalšími zdrojmi.

McQuail (2009) si zakladá na predpoklade, že prijímatelia informácií očaká-
vajú, že existuje nejaká zhoda medzi podávanými informáciami a skutočnosťou. 
Takáto myšlienka sa potvrdzuje najmä v prípade, keď médiá venujú pozornosť 
najmä vyšším spoločenským vrstvám, čím zrkadlia nerovnosti v spoločnosti. 
Práve to však médiá chcú, pretože zobrazovanie určitého priemeru by nemuse-
lo mať priaznivý dopad na sledovanosť a popularitu a preto svoj obsah orientu-
jú skôr na celebrity, drámu či fikciu. Pri tomto sa stále predpokladá, že publikum 
je len konzumentom informácií či zábavy, ktoré nemá rado veci, ktoré odráža-
jú realitu, pretože chce z nej utiecť (McQuail, 2009). Z tejto informácie vyplý-
va skutočnosť, že mediálny obraz poskytuje skreslený obraz toho, čo by mohli 
prijímatelia nasledovať a identifikovať sa s tým bez ohľadu na to, či ide o zidea-
lizovaný, skreslený alebo realistický objekt či správu. Práve preto autor z nášho 
pohľadu určitým spôsobom ospravedlňuje vytváranie mediálneho obrazu (naj-
mä toho klamlivého) ako niečo, čo pri spomenutom správaní prijímateľov nie 
je nijakým spôsobom prekvapivé, neočakávané či nebodaj poľutovaniahodné zo 
strany médií. Účinky mediálneho obrazu sú podľa uvedeného autora ovplyvnené 
nielen samotnými informáciami, ale aj podnecovaním k činom, presviedčaním, 
rôznym a najmä účelným presmerovaním pozornosti či svojským definovaním 
situácií a orámovaním „skutočnosti“ (McQuail, 2009).

Verejná mienka

Verejná mienka vzniká v úzkom spojení s masovou komunikáciou, ktorú sme 
popísali vyššie. Pomocou tejto masovej komunikácie je každému jednotlivco-
vi oznámená určitá informácia, ktorá ho buď nejakým spôsobom ovplyvní alebo 
nie a tým (ne)ovplyvňuje jeho mienku. I keď zatiaľ neexistuje ustálená definí-
cia pojmu verejná mienka, Urban a kol. (2011) popisujú verejnú mienku ako sú-
hrn názorov, postojov a hodnotení, ktoré ľudia adresujú k určitej verejnej téme. 
Možno ju tiež chápať ako zhodu názorov medzi členmi verejnosti alebo ako ná-
zor, ktorý ľudia vyslovujú na verejnosti napriek tomu, že sú vo svojom súkromí 
iného názoru. Treťou možnosťou na chápanie verejnej mienky je chápanie z 20. 
storočia, ktoré autori (tamtiež, 2011) popisujú ako kolektívnu dušu, kolektívne 
vedomie či skupinovú myseľ a nadindividuálnu realitu. 
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Remišová (2010) nazerá na verejnú mienku ako na niečo, čo predstavuje 
všeobecne uznávané konvencie, ktoré pôsobia ako verejný a objektívny regulá-
tor správania. Túto verejnú mienku môžu buď vytvárať mienkotvorné subjekty, 
ako tomu je v našom prípade (médiá) alebo môže vznikať spontánne. 

Hradiská a kol. (2009, s. 336) popisuje verejnú mienku ako niečo, čo „vyvo-
láva podvedomé úsilie ľudí dospieť k takým názorom a postojom, aké sú v mé-
diách väčšinou verejnosti prezentované.“ To podľa nášho názoru znamená, že 
aj z tohto uhla pohľadu možno vidieť značný vplyv médií na tvorbu verejnej 
mienky. Tvorba verejnej mienky tak môže byť prispôsobená tomu, čo sa v danej 
chvíli vyžaduje - ak má byť vytvorená dobrá mienka, budú sa podávať iba také-
to informácie a naopak, ak je cieľom médií poškodiť niekomu alebo niečomu či 
vykresliť zlý obraz, podávané informácie budú ladené týmto smerom, čo prispe-
je k vytvoreniu negatívnej verejnej mienky.

Iłowiecki a Zasępa (2003) zase hovoria o verejnej mienke ako o niečom, čo 
je najdôležitejším činiteľom demokracie a pôsobenia masmédií. Verejná mienka 
v tomto prípade vystupuje ako prejav a vôľa väčšiny, masmédiá ju majú prezen-
tovať a kontrolovať a demokratické vlády rešpektovať a realizovať. Podľa uve-
dených autorov medzi charakteristické znaky verejnej mienky patrí:

–  nestálosť a diferencovanosť,
–  kvalita, ktorá sa riadi vlastnými pravidlami,
–  môže byť plná predsudkov, návykov, nenávisti a netolerancie,
–  časť spoločenskej kontroly,
–  ľahká manipulácia,
–  zložité a nejednoznačné vzťahy medzi masmédiami a verejnou mienkou,
–  prejav dominantných názorov, 
–  médiá ju interpretujú a dotvárajú, z čoho vyplýva ich etická zodpovednosť,
–  ovplyvniteľnosť klamlivými informáciami,
–  možné riadenie zámerným konaním,
–  rozvoj a rast objektivity pomocou médií,
–  potreba diskusie a vedenia dialógu. (Iłowiecki a Zasępa, 2003)

VZŤAH MEDZI UČITEĽSKOU PROFESIOU A MÉDIAMI

Tak, ako vo všetkých oblastiach spoločenského života, aj v školstve a pri 
učiteľskej profesii obzvlášť platí, že sú jej účastníci mimoriadne sledovaní nie-
len študentmi, vedením, zriaďovateľom či štátom, ale taktiež rodičmi aj odbor-
nou a laickou verejnosťou. Okrem toho sa k týmto pozorovateľom pridávajú 
aj médiá, ktoré častokrát detailne a a bez zábran sledujú ich činnosť s cieľom 
jej vyzdvihnutia v kladnom čí negatívnom zmysle za účelom jej ďalšieho šíre-
nia. Učitelia si tak musia dávať obzvlášť veľký pozor nielen na svoje vedomos-
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ti a poznatky, ktoré odovzdávajú svojim študentom, ale taktiež na každú svoju 
činnosť v pracovnom aj súkromnom živote, pretože vo svojej profesii vedú a vy-
chovávajú mládež, čo je mimoriadne dôležitou a sledovanou činnosťou. Práve 
preto považujeme za dôležité skúmať vzťah a prepojenie medzi učiteľskou pro-
fesiou a médiami, čomu sa budeme venovať v nasledovnom texte.

Podľa Slavíkovej (2010) sú médiá vytvorené aj na to, aby svojím obsahom 
ovplyvňovali postoje, správanie a atmosféru v spoločnosti. Už niekoľko de-
saťročí dozadu boli potvrdené tri najhlavnejšie negatívne vplyvy mediálneho 
obsahu a to napodobňovanie, zvyšovanie strachu a stratu citlivosti. Všetky tie-
to negatívne vplyvy možno pretaviť aj do vzťahu k učiteľom, resp. k vytvára-
niu obrazu o učiteľoch, kedy prezentovaný obsah môže viesť k jeho osvojeniu 
si nielen deťmi či mládežou, ale aj dospelými bez predchádzajúceho skúmania 
o jeho správnosti či nesprávnosti alebo opodstatnenosti, čo môže viesť k vytvo-
reniu klamlivého obrazu či negatívnej verejnej mienky a preberaniu daných po-
stojov. 

Ako uvádza Slavíková (2010), veľmi dlhý čas bol školský systém a učitelia 
jedným z najdôležitejších atribútov s rozhodujúcou úlohou pri zoznamovaní de-
tí a mládeže s novými vedomosťami a informáciami, čo sa však postupom času 
zmenilo a v súčasnosti elektronické médiá menia základ v štruktúre školského 
systému a najmä tradičnú úlohu učiteľa, ktorú istým spôsobom nekontrolovateľ-
ne preberajú. Ako je známe, výchova je cieľavedomé pôsobenie na jedinca tak, 
aby boli dosiahnuté určité žiaduce zmeny v správaní človeka, ideálne trvalým 
spôsobom. Práve z tohto hľadiska v prípade, že médiá „preberú“ výchovu, mô-
že prísť k živelnej výchove médiami, kedy už za ňu nie sú zodpovední tí, ktorí 
by mali byť, dokonca v mnohých prípadoch za takúto výchovu nie je zodpoved-
ný nikto, avšak dôsledky badajú všetci. 

Podľa Vrabca (2010) by však mohli byť elektronické médiá využívané aj 
v škole tohto storočia veľmi dobrým spôsobom a to na rozšírenie či zvýšenie 
hodnoty a dopadu individuálnych či rovesníckych spôsobov učenia sa. Do škol-
ského vyučovania či voľnočasových aktivít by teda mohli byť zakomponova-
né zdieľaním vhodného obsahu či vytváraním nového, čo by priblížilo učiteľov 
k svetu študentov a taktiež by to mohlo prispieť k zvýšeniu pozornosti študentov 
a tým aj k efektivite vyučovania. 

Šafránková (2019) popisuje digitalizáciu a médiá vo vzťahu k vzdelávaniu 
ako problém, ale aj výzvu súčasne. Na jednej strane môže digitalizácia ohroziť 
niektoré pracovné činnosti, na základe čoho bude potrebné zmeniť spôsob vý-
chovy a vzdelávania, pričom digitalizácia a ľahký prístup k informáciám spô-
sobujú, že deti získavajú už hotové informácie a to relatívne rýchlo, čo môže 
spôsobiť deformáciu poznatkov a úpadok tvorivosti či stratu sociálnych vzťahov. 
Na druhej strane práve tieto problémy predstavujú výzvu pre učiteľov, ktorí majú 
inovovať školské prostredie a spôsoby výchovy a vzdelávania, využívať digitál-
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ne médiá, a taktiež je potrebné zmeniť ciele, obsah či metódy smerom k lepšie-
mu rozvoju osobnosti a jeho sociálnych zručností.

Veľmi zaujímavé myšlienky možno čerpať zo staršieho diela, kde Rodinò 
(1964) popisuje vplyv televízie na vzdelávanie, pričom mnohé poznatky by sme 
mohli premietnuť aj do súčasnej situácie spôsobenej Covid-19. Ako autor uvá-
dza, vyučovanie na diaľku, v tom čase prostredníctvom televíznej obrazovky, 
nemôže ani najmenším spôsobom tlmočiť tie hodnoty, ktoré sú podstatou pe-
dagogického vzťahu. Takéto vyučovanie na diaľku či prostredníctvom rôznych 
online médií totiž nemôže nahradiť tradičnú školu, ale môže jej len ísť po boku 
a rozširovať možnosti tradičného vyučovania o rôzne ďalšie spôsoby, ktoré po-
skytuje. Nepochybne, vyučovanie na diaľku so sebou prináša množstvo výhod, 
avšak hlavnou nevýhodou je podľa nás absencia priamej fyzickej prítomnosti 
a bezprostredného osobného vzťahu medzi učiteľom a žiakom, ktorý je najpod-
statnejší z hľadiska trvalých výsledkov vo výchove a vzdelávaní. 

Z hľadiska výskumov výchovného a vzdelávacieho vplyvu médií na diváka, 
v tomto prípade televízie, uvádza Rodinò (1964) dve veľmi zaujímavé štúdie. Pr-
vou z nich je rozbor talianskej televízie, kde vo vtedajšej dobe bolo zostavovanie 
programov naozaj citlivé na výchovno-vzdelávacie aspekty a podľa zverejne-
ných dát pripadalo na každých sto odvysielaných hodín až tridsať hodín škole, 
následne menej hodín spravodajstvu, filmom, odborným reláciám, programom 
pre mládež a napokon iba tri hodiny reklamám. V celkovom súčte bolo teda ur-
čitým formatívnym cieľom venovaných až 77 % vysielacieho času, čo je naozaj 
obdivuhodné a príznačné pre vtedajšiu dobu a určitú stupnicu hodnôt v spoloč-
nosti. Druhou štúdiou je rozbor televíznych staníc Spojených štátov amerických, 
kde mohli školy používať na vzdelávanie viac ako sto staníc. Na týchto stani-
ciach boli dostupné rôzne televízne kurzy a cvičenia, ktoré uspokojovali požia-
davky rôznych stupňov a druhov škôl, na základe čoho vznikli v tejto krajine dve 
školské sústavy, ktoré sa vzájomne dopĺňajú a to sústava tradičných škôl a sú-
stava založená na audiovizuálnom vyučovaní. V súčasnosti v Spojených štátoch 
využívajú rôzne audiovizuálne prostriedky alebo tiež online vyučovanie najmä 
pri domácom vyučovaní. 

Ďalší výskum vo svojej práci spomína Huk (2008), ktorý uvádza údaje zís-
kané z výskumu Eurobarometer, ktoré vykonalo TNS Opinion & Social počas 
dvoch týždňov v roku 2008 v Českej republike, na vzorke 1014 respondentov. 
V uvedenom výskume mali respondenti uviesť, ako dôverujú rôznym inštitúci-
ám - rozhlasu, televízii, internetu a tlači. Z publikovaných údajov možno zis-
tiť, že rozhlasu dôveruje najväčšie percento respondentov - 73 %, televízií 70 
% respondentov, internetu 56 % respondentov a tlači rovnako 56 %. V porovna-
ní s dátami z Európskej únie sa vo všetkých prípadoch jedná o značné rozdiely, 
nakoľko v rámci Európskej únie dôveruje rozhlasu 61 % respondentov, televízii 
53 % respondentov, internetu iba 26 % respondentov a napokon tlači 44 % res-
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pondentov. Uvedené údaje sú možno spôsobené tým, že v roku 2008 ešte nebo-
li až tak populárne ostatné médiá a rozhlas mal naozaj väčšiu popularitu ako je 
tomu dnes, avšak napriek tomu boli tieto údaje pre nás prekvapujúce, nakoľko 
sme boli toho názoru, že najmä v oblasti tlače budú mať ľudia väčšiu dôveru, na-
koľko ide o písané informácie, ktoré si vedia neskôr znova dohľadať, prípadne 
overiť a porovnať s ďalšími zdrojmi. Naopak, v oblasti internetu ide z nášho po-
hľadu o potešujúcu informáciu, nakoľko pri internete treba brať stále do úvahy 
skutočnosť, že na internet môže pridať ktokoľvek čokoľvek, bez hlbšieho skú-
mania alebo overovania pravdivosti daných údajov a tak by bola slepá dôvera 
v toto médium skôr nevhodná ako prínosná.

Livingstone (1996) vo svojej publikácii uvádza výsledky výskumu, ktorý vy-
konal Hearold v roku 1986, v ktorom skúmal 1043 mediálnych efektov z 230 štú-
dií z posledných 60 rokov. Z výsledkov zistil, že existuje veľmi malá korelácia 
medzi získavaním informácií a efektmi (medzi 0,1 a 0,3), čo predstavuje iba 5 % 
šancu na zmenu v správaní, takže nemožno dokázať, že mediálne efekty sú viac 
či menej dôležité alebo ovplyvňujúce správanie ako stereotypy, násilie, predsud-
ky či vplyv konzumnej spoločnosti. Z uvedeného teda možno usúdiť to, že mé-
diá účinkujú iba tam, kde už majú určité predpoklady, teda môžu ovplyvniť alebo 
rozvíjať len to, čo už je v človeku zakorenené alebo ovplyvnené inými faktormi.

ANALÝZA MEDIÁLNYCH VÝSTUPOV 

Maňák a kol. (2005, s. 10) vo svojej publikácii charakterizujú analýzu doku-
mentu, alebo tiež obsahovú analýzu ako prostriedok skúmania písomného či vi-
zuálneho materiálu, pričom z kvantitatívnej stránky možno sledovať početnosť 
výskytu slov či tém alebo ich rozsah a z kvalitatívnej stránky sa dá sledovať na-
príklad zrozumiteľnosť, náročnosť či hodnotová orientácia. Ako ďalej uvádzajú 
(Tamtiež, s. 65-66), obsahová analýza je vo svojej podstate okrem vyššie uve-
deného postupom, ktorý je priamo určený na hodnotenie a interpretáciu obsahu 
komunikácie, či k jej objektívnemu, systematickému kvantitatívnemu popisu.

Pri analýze článkov súvisiacich s našou prácou budeme postupovať pod-
ľa modelu siedmich základných otázok a pilierov diskurznej analýzy J. P. Gee 
(2005, s. 98-104), ktorými sú:

1.  dôležitosť - ako a čo rôzne veci znamenajú. Inak povedané, prvým krokom 
je nájdenie významu, ktorý sa zdôrazňuje v danom texte.

2.  činnosť - každá situácia vyniká určitou činnosťou alebo súborom činností, 
teda  postupnosťou nejakej akcie, do ktorej sú zapojení aktéri.

3.  identita - v každej situácii vystupujú rôzne identity ako komponenty, ktoré 
v závislosti na situácii prinášajú aktéri do danej činnosti. Možno tu hovoriť 
o spoločenských rolách, ktoré na seba účastníci preberajú.
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4.  vzťah - súčasťou akejkoľvek udalosti sú vzťahy. Tie vznikajú medzi  
zúčastnenými osobami ako operatívne a následné, pričom treba identifiko-
vať, aký  vzťah existuje alebo je požadovaný.

5.  politika alebo tiež určitá distribúcia sociálnych noriem. To znamená, že na 
to, aký pohľad chceme vzbudiť je dôležité to, ako distribuujeme danú in-
formáciu  v porovnaní so stanovenými normami.

6.  prepojenie - v každej situácii existujú len dve možnosti a to:
 a) informácie sú navzájom prepojené alebo nesúvisiace,
 b)  informácie sú navzájom relevantné, teda podstatné alebo irelevantné, 

takže nepodstatné.
7.  dôležité systémy a vedomosti - v každej informácii existuje viacero systé-

mov, ktoré môžu byť rôznorodo spoznávané a popisované, na základe čoho 
sa hodnotia, zjednocujú alebo bagatelizujú, vďaka čomu sa určitý systém 
a spôsob vnímania stane privilegovaným a preferovaným oproti ostatným. 
(Tamtiež, s. 98-104)

ANALÝZA

Pre túto prácu sme sa rozhodli spracovať niekoľko pre nás zaujímavých a pod-
netných príspevkov či článkov, ktoré boli publikované v rôznorodých médiách 
- na sociálnych sieťach a na internetových stránkach troch denníkov. Z hľadis-
ka rozsahu tejto práce nie je možné uviesť všetky publikované príspevky, avšak 
uvedením niektorých z nich a ich následnou analýzou sa pokúsime čitateľovi 
priblížiť, akým spôsobom je prezentovaný učiteľ a učiteľská profesia v médiách 
a aký mediálny obraz je tým vytváraný, pričom pre úplnosť uvedieme aj niekto-
ré reakcie verejnosti v prípade príspevku zo sociálnych sietí. 

Sociálne siete

Facebook: Rádio Expres (2021)
V súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou (COVID-19) školy prešli na 

online vyučovanie. To so sebou prinieslo mnohé pre aj proti pre učiteľov, žia-
kov, ale aj rodičov. Facebooková stránka Rádia Expres 24. januára 2021 publi-
kovala fotografiu s textom „Veľa rodičov zistilo, že nebol problém v učiteľovi.“, 
čím sa snažila poukázať na to, že mnoho rodičov teraz musí čiastočne suplo-
vať rolu učiteľa, musia deťom viac pomáhať s úlohami, tráviť s nimi viac ča-
su, ako obvykle, kedy trávia čas v škole či v školskom klube. Pod fotografiou 
sa spustila búrlivá diskusia, v ktorej sa našlo niekoľko pozitívnych, ale aj ne-
gatívnych reakcií na túto tému a adresu učiteľov. Pre ilustráciu uvádzame nie-
koľko príkladov:
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„A niektorí rodičia sa nepoučia nikdy v živote, flákajú učenie doma a každej 
nevôli k domácim úlohám zo strany dieťaťa sa podvolia. A čerešnička na torte je 
podrývanie učiteľkinej autority...“ - Lucia V.

„Povolanie učiteľa vôbec nie je ľahké, ale mal by ho vykonávať len človek, 
ktorý má rád deti, vie si ich získať a nadviazať vzťah. Vtedy je to vzájomné obo-
hacovanie. Učiteľ má skvelý pocit zo svojej práce a deti zo svojho osobnostného 
a vedomostného rastu. Kdesi som čítala, že dobrý učiteľ je vzácnosťou pre rodi-
ča, pokladom pre dieťa a výhrou pre riaditeľa.“ - Marta S.

„Pobavila ma kamarátka učiteľka. Opravila deťom záverečný test a od toho 
momentu tri hodiny v kuse telefonáty od rodičov. Zhrnula to jednou vetou - rodi-
čia sa necítili na známky, ktoré dostali deti. Aj taká je realita dištančnej výuky.“ 
- Katarína Š.

„Alebo že veľká časť učiteľov naozaj za nič nestojí.“ - Filip L.
„No niektorí sme zistili, že práve v niektorých učiteľoch je problém. Lebo keď 

počujem to vysvetľovanie, tak ani ja nechápem. Jednoducho niektorí ľudia by 
vôbec nemali byť učiteľmi ale pracovať na družstve. Česť výnimkám, lebo nie-
ktoré učiteľky si fakt môžu právom hovoriť PANI učiteľka.“ - Martina K.

„Ale je to aj opačne. A tiež veľa rodičov a aj učiteľov zistilo, že sa musí v škol-
stve, v osnovách a aj celkovo v prezentácií učiva niečo zmeniť. Veď 30 rokov sa 
učí stále rovnako.“ - Martina A.

Ako možno vidieť z uvedených komentárov, ľudia neváhali dať najavo svoj 
názor. Ako tomu však býva, vždy sa nájdu ľudia, ktorí niečo oceňujú a niečo na-
opak odsudzujú. Našli sa komentáre, v ktorých boli použité pre aj proti, ale aj ko-
mentáre, ktoré, dovolíme si tvrdiť, ponižovali učiteľov či ich prácu a iné, ktoré 
ju vyzdvihovali. Aj na takýchto komentároch možno vidieť obraz verejnej mien-
ky o učiteľoch, ktorá sa prejavuje práve v takýchto situáciách. Vždy však treba 
myslieť na to, že tak, ako je každý človek iný, každý rodič pristupuje k výcho-
ve iným spôsobom, tak aj každý učiteľ vyučuje inak a nie vždy sa musia všetci 
so všetkým stotožniť.

Medzi komentujúcimi sa však našli aj ľudia, ktorí si uvedomujú náročnosť 
učiteľskej profesie ale aj to, aký je rozdiel medzi učiteľmi v minulosti a v súčas-
nosti. Považujeme za veľmi pozitívne zistenie práve to, že ľudia majú otvorené 
oči, všímajú si, aký tlak je vyvíjaný na učiteľov, čo im sťažuje alebo aj úplne zne-
možňuje prácu a aké sú podmienky pre ich realizáciu. Vo verejnom publikova-
ní takýchto otázok a následnej diskusii vidíme nádej na vznik celospoločenskej 
debaty a zamyslenia sa nad stavom školstva a dôležitosťou učiteľskej profesie.

Nový Čas

Kriminálka odhalila korupciu na vysokej škole v Nových Zámkoch: Pozrite, 
aký úplatok mal vziať učiteľ od študentiek! (Gál, 2017)
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Tento článok informuje o korupčnom škandále, ktorý sa odohral v Inštitú-
te zdravotníctva a sociálnej práce v Nových Zámkoch, kde mal jeden z docen-
tov prijať od piatich študentiek úplatok za absolvovanie skúšky, pričom výška 
úplatku závisela na hodnotení, ktoré chceli študentky dostať. Autor článku v tex-
te využíva zdôraznené výpovede policajného prezidenta či rektora vysokej ško-
ly, pod ktorú patrí spomínaný inštitút, čím sa snaží klásť dôležitosť práve na 
účasť policajného prezidenta v danom prípade a taktiež na to, že k danej veci 
prijal stanovisko aj rektor univerzity. Okrem toho kladie dôraz aj na spomína-
ného docenta, pričom uvádza jeho pôsobisko, pracovnú pozíciu, výmeru tres-
tu, ale aj slová jeho mamy. Okrajovo spomína aj študentky, ktoré boli obvinené 
z podplácania, avšak tým neprikladá značný význam. Ďalšiu dôležitosť kladie 
na informáciu, ktorú podľa nášho názoru nevhodne vytrhol z kontextu výpove-
de rektora vysokej školy, kedy z jeho odpovede „Za posledný rok podal hlav-
ný kontrolór a rektor viacero trestných oznámení vo veci podozrenia na prečiny 
podvodu, ohovárania, korupcie.“ a to informáciu o korupcii, ktorú autor tučným 
písmom zvýrazňuje a popisuje ako bežnú prax, čo môže v čitateľovi vzbudiť do-
jem, že tomu tak naozaj je a to nielen na spomenutej vysokej škole, ale aj v ce-
lom školstve. V článku možno nájsť viacero identít, medzi ktoré patrí docent, 
rektor, študentky, policajný prezident či mama docenta, pričom hlavnú činnosť 
tu predstavuje uplácanie medzi docentom a študentkami a následne policajné in-
formovanie. Vzťahy sú tu na úrovni vedúceho pracovníka, zamestnanca a štu-
dentov a taktiež ako odborníka, resp. vyšetrovateľa. Niektoré z prezentovaných 
informácií považujeme za irelevantné, ba až nevhodné, ako napríklad uvádza-
nie študentiek, súm či vôbec kontaktovanie rodiny daného docenta. I keď sa au-
tor snaží do článku priniesť určitú odbornosť popisom skutku či výmerou trestu 
pre účastníkov, celý článok považujeme skôr za škandalózne ladený a vytvárajú-
ci zlú mienku o vysokoškolskom živote a fungovaní školstva.

Pravda

Pre alkohol prišiel o prácu učiteľa (Hakl, 2019)
V denníku Pravda už pri ďalšom článku badáme značný rozdiel medzi člán-

kami z nami použitého denníka Nový Čas a článkami z tohto denníka. Všimnúť 
si to možno už pri samotných nadpisoch, ktoré nie sú písané škandalózne, ako 
v prvom prípade, ale možno v nich nájsť nestranné zhodnotenie popisujúce sku-
točný význam článku. Autor nijakým špeciálnym spôsobom nevyzdvihuje dô-
ležitosť nejakých bodov či viet, čím podľa nášho názoru v čitateľovi vzbudzuje 
túžbu prečítať si komplet celý článok a nielen jeho útržky, ktoré by mohli spôso-
biť vytvorenie klamlivého obrazu. Jediné zdôraznenie, ktoré autor využíva je po-
užité v úvode článku, kedy prostredníctvom zvýrazneného textu prezentuje úvod 
článku, v ktorom objektívne zhŕňa všetky podstatné informácie týkajúce sa tejto 
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udalosti, teda popisu obvinenia a odsúdenia učiteľa za ohrozenia pod vplyvom 
návykovej látky. V texte ďalej okrem samotného obvineného spomína aj pomo-
cou citácií ďalších ľudí, ktorí sa spájajú s touto udalosťou, ako napríklad advoká-
ta, starostu, radu školy či okrajovo aj ministerstvo školstva. Intenzívnejší náznak 
akéhokoľvek vzťahu možno vidieť iba pri výpovedi starostu mesta voči obvine-
nému, kedy autor článku zdôrazňuje a čiastočne kritizuje postup starostu, kto-
rý učiteľa hneď neodvolal, až po určitom čase. Až v tomto možno nájsť mierne 
subjektívny názor autora, ktorý samostatne hodnotí vzniknutú situáciu, čím aj in-
terpretuje výroky zúčastnených s mierne odlišným podfarbením. Ku koncu prí-
spevku spomína ľútosť, ktorú prejavil učiteľ a že sa ku všetkému priznal, pričom 
si uvedomil svoju chybu a taktiež vedel, že už nemôže pôsobiť na svojom praco-
visku, čím zmierňuje negatívny ráz údajov spomenutých v článku. Autor podľa 
nášho názoru vhodne prepájal informácie, poskytol relevantné informácie s pri-
daním niektorých nie až tak podstatných dodatkov pre čitateľa, avšak v celko-
vom dojme pôsobí naozaj hodnoverne. 

SME

Vláda nedokázala spracovať víziu rozvoja školstva, tvrdí komora učiteľov 
(SME, 2015)

V prípade uvedeného článku ide o zatiaľ nespomínaný druh článku, v ktorom 
sa autor venuje popisu učiteľskej vízie a názorov pomocou citácie informácií od 
Slovenskej komory učiteľov. Autor najdôležitejšie myšlienky zdôrazňuje použi-
tím kľúčových slov v podnadpisoch, citáciami a porovnávaniami. Článok je ve-
novaný kritike vtedajšej vlády Slovenskou komorou učiteľov, ktorá hodnotí stav 
školstva ako výsledok jej činnosti. Autor už v podnadpise uvádza, že „Neustále 
poukazovanie na platy učiteľov a ich zvyšovanie, ktoré len kopíruje nárast platov 
v celom národnom hospodárstve, negatívne vplýva na obraz učiteľov v očiach 
verejnosti.“, čím dáva najavo, že si uvedomuje skutočnosť, že práve otázka fi-
nančného ohodnotenia učiteľov býva kľúčovou vo vytváraní verejnej mienky 
o učiteľoch. Autor v článku popisuje kritiku slovenskej komory učiteľov na vlá-
du a ochranu ich práv, pričom uvádza aj ďalšie žiadosti, očakávania a návrhy, 
s ktorými prišli do kontaktu Okrem iného uvádza, že „Učitelia sa podľa komo-
ry stretávajú s verbálnou aj fyzickou agresivitou žiakov, tlakom zo strany rodi-
čov, riaditeľov či dokonca zriaďovateľov škôl a v školách navyše často dochádza 
k porušovaniu ľudských práv, k vedomému porušovaniu školských predpisov 
a zákonov zo strany riaditeľov a zriaďovateľov.“, čím sa podľa nášho názoru 
snaží poukázať aj na tie aspekty práce v školstve, o ktorých sa na verejnosti 
častokrát nehovorí. Ďalšou vecou, ktorú autor uvádza vo svojom príspevku na 
základe vyjadrenia slovenskej komory učiteľov sú platy a ohodnotenie učiteľov, 
čím podľa nášho názoru popisuje najhlavnejšie problémy spájané s učiteľskou 
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profesiou. Z článku možno vycítiť negatívny vzťah medzi Slovenskou komorou 
učiteľov a vládou Slovenskej republiky, ktorý je zdôrazňovaný výčitkami či ná-
mietkami voči stavu školstva, do ktorého bolo uvedené. Autor interpretuje pou-
žité výroky či slová neutrálne, bez významného priklonenia sa k určitej strane, 
čo považujeme za mimoriadne vhodné a nestrannosť môže v takýchto prípadoch 
znamenať pre čitateľa viac, ako umelé pretláčanie vlastného názoru. Body je-
ho článku sú spolu s vecnou náplňou jednotlivých odsekov vecne poprepájané, 
nadväzujú na seba a poskytujú čitateľovi jasný prehľad o najpálčivejších prob-
lémoch slovenského školstva. Pre čítanie tohto článku nie sú potrebné žiadne 
nadpriemerné vedomosti a napriek tomu vie človeku otvoriť oči rôznymi porov-
naniami či štatistikami, ktoré poukazujú na úroveň a stav školstva. 

Ako možno vidieť na základe nami prezentovaných článkov či príspevkov, ich 
témy, smerovanie a interpretácia je rôznorodá vzhľadom na typ denníka, povahu 
autora, ale aj druh udalosti, ktorá je popisovaná. Zároveň možno badať rozdiely 
v pravdepodobnosti vzniku určitých reakcií a tým aj vyvolania žiaduceho medi-
álneho obrazu o učiteľoch či vytvorenia/utvrdenia verejnej mienky o učiteľoch. 
Každý z uvedených príspevkov má svoje kladné, ale aj záporné stránky a preto je 
dôležité pripomenúť, že opäť tu vstupuje do procesu interpretácie údajov samot-
ný čitateľ, ktorý svojou osobnosťou, predchádzajúcimi skúsenosťami či názormi 
v značnej miere ovplyvňuje to, akú váhu zohrá v jeho živote publikovaný obsah.

ZÁVER

Na začiatku našej práce sme si vytýčili hlavný cieľ v podobe analýzy spôsobu 
prezentácie učiteľskej profesie v slovenských médiách na základe komparácie teo-
retických východísk a praktických príkladov z publikovaných príspevkov, čím sme 
chceli upozorniť na spôsob prezentácie a problematiku tvorby mediálneho obra-
zu o učiteľoch. Na dosiahnutie tohto cieľa sme sa spočiatku snažili o predstavenie 
základnej terminológie, ktorá sa týkala viacerých oblastí skúmania a jej poznanie 
bolo dôležité pre lepšie porozumenie a orientáciu v našej práci. Charakterizova-
li sme pojmy ako masová komunikácia, médiá a masmédiá, mediálny obraz, verej-
ná mienka, ktoré patria k nepedagogickým disciplínam, ale zároveň ju ovplyvňujú.

Ďalej sme sa snažili poskytnúť bližší pohľad na vzťah medzi učiteľskou profe-
siou a médiami, nakoľko môže mať značný vplyv na učiteľov, študentov, rodičov, 
ale aj širokú verejnosť. Informácie sme čerpali z publikácií mnohých autorov, 
ktorých analýzou, syntézou a komparáciou sme prišli k záveru, že médiá môžu 
vystupovať vo vzťahu k učiteľom len takým spôsobom, akým si vyberú. 

Napokon sme pristúpili k analytickej časti našej práce, prostredníctvom kto-
rej sme sa usilovali o popísanie metodológie našej práce a priblíženie modelu 
diskurznej analýzy J. P. Gee, ktorá nám pomohla pri pochopení niektorých bo-
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dov rôznych článkov a taktiež pri ich analýze. Okrem toho sme uviedli vybrané 
príspevky zo sociálnych sietí a denníkov Nový Čas, Pravda či SME. Pri analý-
ze príspevkov sme sa snažili o priblíženie autorského zámeru, zhodnotenie jeho 
dôležitosti, ale aj popis jednotlivých častí, aktérov, činností či preferencií, ktoré 
boli v príspevkoch zdôrazňované a prezentované. V prípade príspevku na soci-
álnej sieti sme uviedli príklady reakcií na prezentovaný príspevok, čo mohlo či-
tateľovi dopomôcť k vytvoreniu si obrazu o vnímaní učiteľov na Slovensku aj 
prostredníctvom médií. K najzaujímavejším výsledkom, ktoré sme počas písania 
nášho príspevku a analýzy vybraných článkov zistili patrila skutočnosť, že už na 
samotnom vyjadrovaní a upútavaní pozornosti jednotlivých článkov bolo vidieť 
rozdiel medzi jednotlivými denníkmi a spôsobmi ich komunikácie. Pri príspevku 
zo sociálnej siete nás najviac prekvapila analýza a skúmanie komentárov vyvo-
laných publikáciou uvedeného príspevku, pričom vo zverejnených komentároch 
bolo jasne vidieť rôznorodosť názorov na učiteľov a to či už na základe vlastnej 
skúsenosti autorov alebo vzhľadom na situáciu, v ktorej sa nachádzali pri písaní 
daného príspevku, čo podľa nášho názoru odrážalo aj rozdelenie názorov v spo-
ločnosti. Aj týmto spôsobom možno usúdiť, že informácie prezentované v teo-
retickej časti našej práce, najmä v oblasti vplyvu médií na vytváranie verejnej 
mienky o učiteľoch boli totožné s výsledkami našej analýzy.
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SUMMARY

The presented work draws attention to the issue of the way of presentation of 
the teaching profession in the Slovak media and the importance of the process 
of creating a media image of teachers through the analysis of available theore-
tical resources and practical outputs. It also characterizes the basic terminology 
related to the chosen issue, describes the relationship between the teaching pro-
fession and the media presentation, their mutual influence and, last but not least, 
includes a discourse analysis of selected articles and contributions about tea-
chers. The result of the work are findings about the current media image of tea-
chers, its perception and the impact on public opinion about teachers.
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ŠKOLSKÝ MANAŽMENT A OSOBNOSŤ RIADITEĽA ŠKOLY 

Ľuboslava SEJČOVÁ

Abstrakt: Cieľom práce je analyzovať a priblížiť problematiku osobnosti riaditeľa školy a požia-
daviek na jeho schopnosti a manažérske, personálne a profesijné kompetencie. Osobnosť mana-
žéra školy predpokladá také špecifické stránky (vlastnosti, schopnosti, zručnosti, kompetencie), 
ktoré priaznivo ovplyvňujú pracovný kolektív, klímu školy a triedy. Rovnako je nevyhnutné, aby 
mal mnohé schopnosti a predpoklady na plnenie jednotlivých úloh v oblasti tvorby koncepcie ob-
sahu, rozvoja stratégie školy, personálneho riadenia, využívania finančných prostriedkov, riadenia 
styku školy s verejnosťou a najmä objektívneho hodnotenia jej kvality a efektívnosti. V príspevku 
je analyzovaná aj problematika prístupu k riadeniu škôl, ktorý si môže manažér zvoliť (racionálny 
model, model uplatňovania humánnej relácie, model postmodernej organizácie a integrovaný mo-
del riadenia organizácie a i.). Nemenej dôležité sú aj osobnostné črty, ktoré rozhodujú o tom, ako 
bude manažér školy úspešný a naplní svoje vízie. 

Kľúčové slová: manažment, makroriadenie a mikroriadenie školstva, štýly riadenia, modely ria-
denia škôl, kompetencie manažéra školy

POJEM MANAŽMENT

Pojem manažment vznikol z anglického výrazu „to manage“, čo v preklade 
znamená viesť, riadiť, ovládať. Pôvodne bol definovaný ako „umenie riadiť pod-
nikovú činnosť“, resp. „umenie dosiahnuť stanovené ciele organizácie“. V sú-
časnosti sa s pojmom manažment stretávame v dvoch pojmových podobách, a to 
v jeho (Papula, Papulová, & Szarková, 1996 in Barnová, Krásna, 2020): 

– funkčnej podobe, kde sa kladie dôraz na proces riadenia a 
–  inštitucionálnej podobe, kde sa kladie dôraz na nositeľov funkcií, t.j. ma-

nažment ako riadiaci aparát organizácie.
 
Pojem manažment sa chápe a interpretuje v štyroch významoch, a to (Dra-

vecký, 2011): 
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1. Manažment ako proces (riadenie) – vyjadruje skutočnosť, že manažment 
je praktická činnosť manažérov. Je to dynamický, neustále sa opakujúci proces, 
ktorý začína definovaním cieľov, pokračuje ich realizáciou, je sprevádzaný per-
manentnou kontrolou a vyhodnocovaním. Medzi základné funkcie manažmen-
tu (riadenia) patria: 
  Plánovanie – projektovanie budúcnosti činnosti inštitúcie,
  Organizovanie – určenie deľby práce a delegovanie (vymedzenie a pridele-

nie) právomoci a zodpovednosti za splnenie stanovených úloh a dosiahnutie 
vytýčených cieľov a tiež vytváranie vhodnej klímy a pracovných vzťahov 
zamestnancov medzi sebou a k organizácii.
  Personalistika – personálne riadenie je súčasťou komplexnej starostlivos-

ti o zamestnancov, utváranie optimálnych podmienok na rozvoj a využíva-
nie ľudských zdrojov.
  Vedenie – činnosť, ktorá usmerňuje a motivuje zamestnancov tak, aby do-

siahli stanovené ciele. 
  Kontrola – kontrola ako funkcia riadenia je monitorovanie priebehu jednot-

livých procesov a v prípade potreby ich korekcia v súlade so stanovenými 
cieľmi.

2. Manažment ako profesia – vznik tejto profesie sa datuje do obdobia prvej 
polovice 20. storočia, keď v hospodársky vyspelých krajinách (hlavne USA) 
do podnikov nastúpili profesionálni pracovníci do riadiacich funkcií v rôznych 
úrovniach riadenia a vznikla zároveň požiadavka na prípravu a výchovu mana-
žérov. Manažér je profesia a jej nositeľ usmerňuje aktivity organizačnej jednotky 
na dosiahnutie stanovených cieľov. V podmienkach školy je manažérom predo-
všetkým riaditeľ školy, jeho zástupcovia pre jednotlivé organizačné zložky školy 
a súčasti školy (vedúca školskej jedálne, vedúca vychovávateľka, vedúci majster 
odborného výcviku a pod.). Každá organizácia sa skladá z dvoch vzájomne spo-
jených systémov:

–  riadiaci systém – subjekt riadenia (tvoria ho tí, ktorí riadia),
–  riadený systém – objekt riadenia (tvoria ho tí, ktorí sú riadení).

3. Manažment ako vedecká disciplína – ktorá integruje do jedného celku 
poznatky z oblasti spoločensko-vedných disciplín (pedagogika, psychológia, so-
ciológia, ekonómia, teológia), prírodovedných disciplín (matematika – štatistika, 
informatika, kybernetika) a technických disciplín (výrobné technológie – che-
mické, strojárenské, poľnohospodárske, textilné, vzdelávacie, projekčné, finanč-
nícke,...).

4. Manažment ako umenie – manažment môžeme chápať ako umenie „ve-
dieť ako“ hľadať, vyberať a umiestniť správnych ľudí na správnom mieste, ako 
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ich motivovať, ako s nimi komunikovať, ako ich stimulovať. Umenie riadiť však 
nespočíva len v tvorivosti, ale zakladá sa aj na skúsenostiach riadiaceho zamest-
nanca (manažéra) a jeho špecifických zručnostiach (tvorivé a kombinačné mys-
lenie, koncepčnosť, všeobecný rozhľad, komunikačné zručnosti) a jedinečných 
vlastnostiach osobnosti.

MAKRORIADENIE A MIKRORIADENIE ŠKOLSTVA

Vzťah medzi manažmentom a školským manažmentom sa chápe ako vzťah 
medzi všeobecným a špecifickým. Pre tento vzťah je charakteristická vzájom-
ná výmena poznatkov a vzájomné obohacovanie. Školský manažment je pe-
dagogická i manažérska disciplína, ktorej predmetom skúmania je riadenie škôl 
z hľadiska optimalizácie systémo-tvorných prvkov nielen školy, ale aj školskej 
sústavy, subjektov – učiteľov, riaditeľov škôl a zamestnancov školskej správy, 
objektov – žiakov, ale aj učiteľov vo vzťahu k správe škôl, ďalej cieľov, pro-
striedkov, podmienok a ich činnosti a optimalizácie vzájomných vzťahov medzi 
týmito prvkami (Obdržálek, Polák, 2007).

Makroriadenie je správa a riadenie školstva orgánmi verejnej správy a samo-
správy, prostredníctvom ktorých sa zabezpečujú celospoločenské záujmy a kva-
litná činnosť školskej sústavy. Zjednodušene môžeme definovať makroriadenie 
ako riadenie systému nadriadeným orgánom, teda vyšším stupňom riadenia či 
vyšším organizačným stupňom. Mikroriadenie je vnútorné riadenie školy orien-
tované na realizáciu školského vzdelávacieho programu, na vytváranie dobrej 
kultúry inštitúcie a pozitívnej klímy školy, ako aj personálnych, ekonomických 
a materiálnych podmienok činnosti školy (in Barnová, Krásna, 2020).

Z hľadiska zamerania riadiacich činností riaditeľa školy môžeme riadenie ria-
diteľa školy a školského zariadenia rozdeliť na (Dravecký, 2011):
  pedagogické riadenie – dobré pedagogické riadenie predpokladá, aby riadi-

teľ školy mal vypracovanú pedagogickú koncepciu (stratégiu) rozvoja školy.
  odborno-metodické riadenie – zapájanie učiteľov a ostatných zamestnan-

cov školy do rozpracovávania otázok výchovy a vzdelávania, vypracová-
vania školského vzdelávacieho programu školy a výchovného programu 
školských zariadení, koordinácia odborných metodických orgánov ško-
ly, pomoc začínajúcim učiteľom (zabezpečenie adaptačného vzdelávania), 
spolupráca so samosprávnymi orgánmi školy (rada školy, žiacka rada, rodi-
čovské spoločenstvo – združenie) a verejnosťou.
  personálne riadenie – pozostáva najmä z týchto činností: vyhľadávanie 

nových zamestnancov, organizovanie výberových konaní, starostlivosť 
o odborný a pedagogický rast (kontinuálne vzdelávanie), vypracovanie ka-
riérového plánu, motivácia zamestnancov, ich hodnotenie a odmeňovanie.
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  právne riadenie – je oblasťou riadenia, ktorá zahŕňa aplikáciu všeobecne 
záväzných právnych noriem na podmienky školy a školského zariadenia.
  ekonomické riadenie – zahŕňa činnosti súvisiacie s plánovaním finančných 

prostriedkov a tvorby rozpočtu školy, jeho priebežným čerpaním a vyhod-
nocovaním.

Z. Obdržálek (2001) za základné manažérske funkcie v školstve považuje (in 
Barnová, Krásna, 2020): 

1.  určenie cieľa – manažér určí nielen cieľ, ale aj cestu, ktorá má viesť k jeho 
dosiahnutiu – ciele vyplývajú z celoštátnych koncepcií, projektov výchovy 
a vzdelávania, platnej legislatívy aj z analýzy stavu školy. 

2.  uplatňovanie inovácie ako cieľavedomého procesu vedúceho k modernizá-
cii alebo zdokonaleniu práce školy na základe nových poznatkov. 

3.  plánovanie – projektovanie budúcnosti školy a jej činností, zahŕňa aj stano-
venie cieľa a vypracovanie programu na jeho dosiahnutie. 

4.  rozhodovanie – proces uvažovania o cieľoch, prostriedkoch a postupoch 
na základe analýzy a kritického zhodnotenia alternatív a ich konsekven-
cií. Rozlišujeme medzi rutinným rozhodovaním, ktoré je možné raciona-
lizovať a neprogramovateľným rozhodovaním, pri ktorom vystupuje do 
popredia vzťah medzi autoritou riaditeľa a rešpektovaním názoru členov 
učiteľského zboru, pričom rozhodnutia bez konzultácie s učiteľským zbo-
rom je autokratické rozhodovanie. Keď riaditeľ predloží učiteľom prob-
lém a rozhodne na základe ich názoru – ide o demokratické rozhodovanie. 

5.  organizovanie (realizácia) – vymedzenie, stanovenie a zabezpečenie efek-
tívnej činnosti, výkonu a medziľudských vzťahov pri plnení zámerov a úloh 
a vytváraní optimálnych podmienok pre výchovno-vzdelávací proces. 

6.  vedenie ľudí (personalistika) – získanie, udržanie a využívanie schopných 
pracovníkov, úzko súvisí s vytváraním pozitívnej klímy školy a dobrých 
medziľudských vzťahov v pedagogickom zbore. 

7.  kontrolovanie – plní funkciu spätnej väzby pre riaditeľa. Kontrola by mala 
byť zameraná na poznávaciu, rozhodovaciu, preventívnu a výchovnú oblasť. 

Štýly riadenia a základné modely riadenia škôl

Podľa spôsobu vedenia ľudí poznáme tri štýly vedenia ľudí (Majtán, a kol. 2001):
  autoritatívny štýl vedenia ľudí, ktorý sa vyznačuje uplatňovaním vôle vedú-

ceho bez ohľadu na názory podriadených, na čo používa príslušné mocen-
ské prostriedky (tresty, pokarhania, odobratie príplatku),
  demokratický štýl vedenia ľudí, ktorý je charakteristický obojstrannou ko-

munikáciou medzi vedúcim a podriadeným, vedúci sa radí a zvažuje názo-
ry podriadených.
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  liberálny štýl vedenia ľudí sa vyznačuje tým, že vedúci ponecháva podria-
deným veľkú voľnosť v konaní, spolieha sa na podriadených, vystupuje 
viac ako reprezentant podriadeného kolektívu.

Podľa Z. Obdržálka (1999) môžeme identifikovať štyri odlišné štýly riadenia: 
1.  autoritatívny a nedirektívny štýl – kedy vedúci zamestnanec dáva zamest-

nancom malú možnosť pri rozhodovaní, ale pri spôsobe realizácie im po-
skytuje veľký priestor ,

2.  autoritatívny a direktívny štýl – vedúci pracovník nedáva zamestnancom 
možnosť ani sa podieľať na rozhodovaní, ani uplatniť vlastný názor pri re-
alizácii rozhodnutia,

3.  demokratický a nedirektívny štýl – vedúci pracovník dovoľuje zamestnan-
com podieľať sa na rozhodovaní a poskytuje im aj veľký priestor pri reali-
zácii rozhodnutia, 

4.  demokratický a direktívny štýl – vedúci pracovník dovolí zamestnan-
com podieľať sa na rozhodovaní, ale pri realizácii rozhodnutí dáva ma-
lý priestor.

Pojem model riadenia školy môžeme charakterizovať ako vzor prístupu k ria-
deniu škôl, orientujúci sa na kľúčové oblasti riadiacej činnosti, abstrahujúci od 
nepodstatných, druhoradých riadiacich činností. Z pohľadu práce riaditeľa je dô-
ležité, aký model mikroriadenia si zvolí v rámci svojej pracovnej činnosti, to 
ovplyvní aj jeho úspešnosť v riadení. 

Z. Obdržálek (2002) uvádza 4 základné modely riadenia škôl - racionálny 
model, model uplatňovania humánnej relácie, model postmodernej organizácie 
a integrovaný model riadenia organizácie. Inšpiratívne sú aj ďalšie formy a mo-
dely riadenia školy autorov Benna Sandera, Claya Shermana, Jamesa Murphyho, 
Wilfrieda Shelleya a J . R. Gibba (in Barnová, Krásna, 2020): 

a)  Racionálny model riadenia škôl – je založený na pravidlách a postupoch, 
ktoré sú výsledkom konsenzu a na ich striktnom dodržiavaní zúčastnený-
mi. Opiera sa o autoritu riaditeľa a legálnosť určených poriadkov. Prílišné 
lipnutie na pravidlách však bráni v slobodnom rozhodovaní a viac pozor-
nosti venuje dodržiavaniu pravidiel ako potrebám žiakov a učiteľov. 

b)  Model uplatňovania humánnej relácie v riadení škôl – sa sústreďuje na 
pozitívne medziľudské vzťahy a rôzne pravidlá a predpisy sú na perifé-
rii záujmu. Namiesto toho sa zameriava na poradenstvo, pomoc, podporu 
a kooperáciu aj vo vzťahu nadriadený – podriadený. 

c)  Model postmodernej organizácie a riadenia škôl – dôraz je tu kladený na 
slobodu, nezávislosť a samostatnosť učiteľa pri rozhodovaní, pričom sa 
pracuje so sebareflexiou a sebaorganizáciou. Vychádza sa z predpokladu, 
že riadiace javy sú tak komplikované a flexibilné, a podliehajúce neustá-
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lym zmenám, preto je správanie riadeného subjektu len ťažko predvídateľ-
né. Dôraz sa preto kladie na slobodu, nezávislosť a samostatnosť učiteľa 
pri rozhodovaní.

d)  Integrovaný model riadenia škôl – sa snaží jednotlivé modely navzájom 
kombinovať a súčasne využívať ich pozitívne stránky. Niektoré procesy 
v škole sú organizovateľné ale iné je zložité riadiť, preto sa tento model 
snaží využiť podľa situácie aj prvky racionálnosti, i humánny prístup aj 
prvky vnútorného riadenia. 

e)  Model riadenia školy Benna Sandera – v rámci tohto modelu riadenia ško-
ly sa uplatňuje systémový prístup k manažmentu a dôraz je kladený na 
účinnosť – ekonomickú dimenziu, efektívnosť s dôrazom na výsledky – 
pedagogickú dimenziu, zodpovednosť – politickú dimenziu a hodnotovú 
orientáciu – kultúrnu dimenziu. 

f)  Model riadenia školy Claya Shermana – vymedzuje 3 prístupy k riade-
niu: 1. tvrdý (hard) – uprednostňuje dodržiavanie pravidiel a výkon pred 
napĺňaním potrieb človeka alebo vzťahmi, 2. mäkký (soft) – zameriava sa 
na motiváciu, sociálne aspekty a využíva pozitívne medziľudské vzťahy 
pri riadení, a 3. tvorivý – založený na uprednostňovaní funkčnosti riade-
nia a zohľadňujúci konkrétnu situáciu v riadiacom procese, ktorý považu-
je za optimálny. 

g)  Model riadenia školy Jamesa Murphyho – sa orientuje na uplatňovanie ko-
operácie v rámci riadenia školy, pričom sú nevyhnutné dva základné pred-
poklady: vnútorné riadenie prevažuje nad vonkajším riadením a vedenie 
školy dokáže prizvať k riadeniu aj učiteľov, žiakov, rodičov žiakov, zá-
stupcov obce a okolia školy (participatívne riadenie školy). 

h)  Model riadenia školy Wilfrieda Shelleya – model systémovo-vzťahového 
riadenia – je orientovaný na inováciu riadenia školy a opiera sa o danú 
spoločenskú situáciu. Odporúča posilňovať otvorené vyučovanie, indivi-
duálne vyučovanie, vnútornú diferenciáciu prostredníctvom posilňovania 
zodpovednosti žiakov. Riaditeľ by sa mal orientovať najmä na osobitosti 
žiakov, zloženie pedagogického zboru a špecifiká obce, participatívne ria-
denie a využívanie špecializovaných služieb (výchovný poradca, školský 
psychológ a pod.). 

i)  Model tvorivého riadenia školy J . R. Gibba – je orientovaný na uplat-
ňovanie tvorivosti, kde sa podporuje najmä tvorivá komunikácia riaditeľa 
(pochop stanovisko druhého, vytváraj priaznivú klímu, povzbudzuj, mo-
tivuj, neurážaj, odmeňuj), tvorivý štýl riadenia (náročnosť, emocionalita, 
opakom je citový chlad, primeraná kontrola, opakom je napr. nadmerná 
kontrola) a tvorivá klíma – otvorenosť, emocionálna blízkosť, oceňovanie 
myslenia a tvorivosti, podpora samostatnosti a viac kooperácie než súťaže-
nia (Obdržálek, Horváthová et al., 2004). 
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 KOMPETENCIE RIADIACEHO PRACOVNÍKA ŠKOLSTVA – 
MANAŽÉRA ŠKOLY

Riaditeľa školy vymenúva zriaďovateľ školy na päťročné funkčné obdobie 
na návrh rady školy, ktorá ho predkladá na základe výberového konania. Riadi-
teľ dnes vystupuje v role manažéra školy, ktorý musí plniť tieto základné úlohy 
(Šuťáková, 2015a):

–  riadiť prácu a organizáciu (školu),
–  riadiť pracovníkov (pedagogických a odborných zamestnancov a i.),
–  riadiť výchovno-vzdelávacie procesy v škole.

Medzi všeobecné manažérske funkcie, ktoré sa uplatňujú v rámci všetkých 
základných manažérskych funkcií Z. Obdržálek (2002) zaraďuje: 

–  komunikáciu – prenos informácií medzi subjektmi a objektmi rozhodova-
nia, 

–  kooperáciu – uplatňovanie spolupráce, súčinnosti a participácie na riadení, 
–  koordináciu – činnosť, pomocou ktorej riadiaci pracovník zabezpečuje zo-

súladenie činnosti pracovníkov navzájom, ako i s cieľmi organizácie a op-
timálnu integráciu pracovných metód. 

Plnenie týchto úloh vyžaduje od riaditeľa komplex vedomostí, schopností 
a zručností z oblasti manažmentu, práva, ekonomiky, pedagogiky, sociológie 
a musí disponovať aj ďalšími osobnostnými kvalitami, ktoré je možné štruktú-
rovať do určitého systému kompetenčného modelu (viď práce Z. Obdržálka, J. 
Poláka a kol, 2008; M. Bitterovej, A. Haškovej, M. Pisoňovej a kol. 2011; M. Pi-
soňovej, 2012 in Šuťáková, 2015a).

Kompetencie predstavujú súbor schopností, spôsobilostí, právomocí a povin-
ností človeka, odborníka organizácie, riadiaceho orgánu, ktoré sú potrebné na 
výkon povolania, na fungovanie príslušného orgánu či organizácie (Obdržálek, 
Horváthová et al., 2004). Rozdiely medzi schopnosťami, zručnosťami a kompe-
tenciami uvádza R. Hrmo a I. Turek (2003, in Barnová, Krásna, 2020): 

–  schopnosť je psychická vlastnosť osobnosti, ktorá je podmienkou úspešné-
ho vykonávania nejakej komplexnej činnosti (schopnosť logicky myslieť) 
a jej miera závisí od vrodených vlôh a získaných predpokladov (napr. uče-
ním). 

–  zručnosť predstavuje špecializovanú schopnosť vykonávať konkrétnu čin-
nosť (napr. robiť si pri čítaní poznámky). 

–  kompetencia je správanie (činnosť, komplex činnosti), ktoré charakterizu-
je vynikajúci výkon v niektorej oblasti činnosti. Kľúčové kompetencie sú 
najdôležitejšie kompetencie z množiny kompetencií. Sú vhodné na riešenie 
celého radu väčšinou nepredvídateľných problémov, ktoré umožnia jedin-
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covi úspešne sa vyrovnať s rýchlymi zmenami v práci, osobnom i spolo-
čenskom živote.

Kompetenčné profily pre pedagogických zamestnancov a odborných zamest-
nancov sú uvedené v prílohe k pokynu ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú 
profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických za-
mestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. 

Kompetenciu Š. Švec (2002) chápe ako komplexnú účelovú vlastnosť jed-
notlivca vykonávať špeciálne úlohy potrebné na uspokojivé plnenie špeciálnych 
požiadaviek alebo nárokov osobitých situácií pri výkone odborných pracovných 
funkcií a iných hlavných mimopracovných aktivít a sociálnych rol; zahŕňa prak-
tické znalosti, spôsobnosti, postoje a iné kvality osobnosti. V. Šuťáková (2015a) 
zaraďuje pod pojem kompetencie:

1. kognitívne kvality (najmä vedomosti, poznatky),
2. afektívne kvality (motívy, postoje, vlastnosti),
3. konatívne kvality (zručnosti, spôsobnosti, návyky).

V. Šuťáková (2015b) vytvorila model profesijných kompetencií riaditeľa ško-
ly, ktoré rozdeľuje do troch základných oblastí:

1. Manažérske kompetencie – potrebné k procesu riadenia školy. Ide o:
a)  plnenie čiastkových funkcií a úloh riaditeľa školy – východiskom sú schop-

nosti týkajúce sa vytyčovania cieľov (dlhodobých, strednodobých a krát-
kodobých), prognózovania (tvorba vízie školy, poslanie školy), plánovania, 
rozhodovania, organizovania, kontrolovania, vedenia, hodnotenia, roz-
počtovania, tvorby imidžu školy, podpory procesov zmien a i. Realizácia 
týchto jednotlivých funkcií, činností a úloh predpokladá komplex týchto 
vedomostí, zručností a schopností:
–  schopnosť získavať, spracovávať a triediť informácie,
–  identifikovať a riešiť problémy,
–  vytvárať vízie, plány, ciele, poslanie školy, 
–  tvoriť koncepcie rozvoja školy,
–  implementovať plány,
–  vytvárať funkčnú organizačnú štruktúru školy a kultúru školy,
–  vytvárať materiálne, finančné i personálne podmienky pre realizáciu cie-

ľov,
–  identifikovať potreby klientov (žiakov, zamestnancov i rodičov),
–  hodnotiť súčasný stav školy,
–  vytvárať kritériá hodnotenia,
–  tvorivo aplikovať štýly riadenia,
–  podporovať rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, 
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–  motivovať a viesť ľudí, viesť tímy, chápať dynamiku skupiny,
–  spolupracovať s radou školy, orgánmi štátnej správy i územnej samo-

správy,
–  vytvárať imidž školy a i.

b) rozvoj jednotlivých poznávacích funkcií a procesov riaditeľa školy – ide 
napr. o :

–  schopnosť celoživotného vzdelávania a sebavzdelávania sa,
–  schopnosť tvorivého myslenia,
–  schopnosť strategického myslenia,
–  schopnosť využívať analýzu, syntézu, indukciu, dedukciu, generalizá-

ciu, porovnávanie,
–  schopnosť vnímať, identifikovať, aplikovať potrebné vedomosti v da-

nej situácii.

c)  poznanie a aplikácia súboru metód potrebných k riadiacej činnosti – na-
pr. využívanie metódy brainstormingu vhodnej pri plánovaní, rozhodova-
ní a vedení a i.

d)  charakterové vlastnosti osobnosti manažéra, ktoré vytvárajú určitý kom-
plex jeho kompetencií. Potrebné sú najmä tieto vlastnosti manažéra: ini-
ciatívnosť, samostatnosť, rozhodnosť, zodpovednosť, disciplinovanosť, 
zásadovosť, vytrvalosť, optimizmus, objektívnosť.

2. Personálne kompetencie – predstavujú súbor tých kompetencií, ktoré sa 
v súčasnosti čoraz viac zdôrazňujú u zamestnanca na pozícii riadiaceho pracov-
níka. Personálne kompetencie delíme na:

a)  intrapersonálne – kam zahŕňame sebapoznanie a sebahodnotenie; sebamo-
tivovanie; sebariadenie, sebarozvoj a sebareflexiu.

b)  interpersonálne – kam zahŕňame sociálnu percepciu; komunikáciu; rieše-
nie konfliktov; schopnosť vytvárať a udržiavať vzťahy.

Riadiaci pracovník by mal mať predovšetkým tieto vedomosti, schopnosti 
a vlastnosti:

1.  vedomosti, poznatky zo psychológie (psychológie osobnosti, sociálnej py-
chológie); poznanie podstaty sebapoznávania a sebariadenia; poznanie 
vlastného potenciálu;

2.  poznanie podstaty a zákonitostí procesov sociálnej percepcie a interakcie;
3.  schopnosti a zručnosti – schopnosť sebavnímania, ovládania svojich citov 

a nálad, schopnosť príjímať kritiku, zvládať záťažové situácie a stres, pra-
covať pod tlakom a dodržiavať termíny, byť empatický, akceptujúci a kon-
gruentný, schopnosť viesť rozhovor, argumentovať, uplatňovať asertivitu 
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v komunikácii, kooperovať, prinášať vízie, nápady a prijímať zodpoved-
nosť, rešpektovať mienku iných, prijímať kompromisy.

4.  charakterové vlastnosti týkajúce sa vzťahov človeka k sebe (zdravé se-
bavedomie, sebakritickosť, hrdosť, skromnosť, zdravá ctižiadostivosť) 
a vlastnosti týkajúce sa medziľudských vzťahov (priateľskosť, spoločen-
skosť, ohľaduplnosť, obetavosť, úprimnosť, otvorenosť, srdečnosť, hu-
mánnosť, ústretovosť). 

3.  Profesijné kompetencie – sa viažu na procesy riadenia celého edukačné-
ho procesu školy, kde by mal riaditeľ disponovať komplexom vedomostí 
a schopností, ktoré súvisia s hodnotením a diagnostikovaním edukačného 
procesu, projektovaním a realizáciou edukačného procesu. Potrebuje naj-
mä tieto kompetencie: 
a)  kompetencie diagnostikovania evaluácie – k štruktúrnym zložkám 

týchto kompetencií patria najmä: poznatky z oblasti pedagogiky, psy-
chológie, poznanie legislatívy, poznanie zákonitostí a metód procesu 
diagnostikovania edukačného procesu, poznanie štátneho vzdelávacie-
ho programu, poznanie stratégií na dosiahnutie efektívnej výučby, po-
znanie efektívnych metód výučby a učenia. 

b)  kompetencie projektovania a realizácie edukačného procesu – k štruk-
túrnym zložkám týchto kompetencií patria najmä: schopnosť diag-
nostikovať stav rozvoja školy a žiaka, realizovať hospitačnú činnosť, 
schopnosť hodnotenia učiteľovej pedagogickej činnosti, schopnosť 
spracovať koncepčné zámery rozvoja školy, vytvárať pozitívnu klímu 
školy, zabezpečiť edukačný proces po stránke materiálnej a personálnej, 
pomáhať podriadeným pri rozvíjaní ich schopností a talentu, schopnosť 
delegovať právomoci, aplikácie nových trendov vo výchove a vzdelá-
vaní do praxe školy. 

c)  charakterové vlastnosti vzťahujúce sa k plneniu pracovných povinností: 
svedomitosť, zmysel pre povinnosť, radosť z práce, vytrvalosť, dôklad-
nosť, rozhodnosť, rozvážnosť, odvaha, smelosť, vytrvalosť, samostat-
nosť, sebaovládanie a pod. 

Kompetenčný profil riaditeľa je zadefinovaný v prílohe pokynu ministra 
č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie 
a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl 
a školských zariadení. Kompetenčný profil vedúceho pedagogického zamest-
nanca – riaditeľa zahŕňa niekoľko oblastí (Barnová, Krásna, 2020): 

1.  Normatívne, ekonomické a koncepčné riadenie predpokladá tieto kom-
petencie: uplatňovať všeobecne záväzné právne predpisy v riadení školy, 
školského zariadenia, riadiť ekonomiku a prevádzku školy, školského za-
riadenia, koncepčne riadiť školu, školské zariadenie.
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2.  Riadenie procesov výchovy a vzdelávania v škole a v školskom zariade-
ní predpokladá tieto kompetencie: riadiť tvorbu a aktualizáciu školské-
ho vzdelávacieho programu, výchovného programu školského zariadenia, 
riadiť realizáciu školského vzdelávacieho programu, výchovného progra-
mu školského zariadenia, riadiť autoevalváciu školského vzdelávacieho 
programu, výchovného programu školského zariadenia. 

3.  Personálne riadenie predpokladá tieto kompetencie: tvoriť a realizovať 
personálnu stratégiu v škole, školskom zariadení, riadiť procesy hodnote-
nia a odmeňovania zamestnancov školy, školského zariadenia, riadiť pro-
fesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 
školy, školského zariadenia.

4.  Profesijný rozvoj predpokladá tieto kompetencie: viesť ľudí, plánovať a re-
alizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, stotožniť sa s rolou riaditeľa 
a školou, školským zariadením. 

Kompetencie riaditeľa školy sú vymedzené príslušnou legislatívnou normou, 
ktorou je stanovená zodpovednosť za odbornú a pedagogickú úroveň a za ria-
denie školy. V súvislosti s autonómiou školy sa zvyšujú kompetencie v oblasti 
koncepcie obsahu, rozvoja stratégie školy, personálneho riadenia, využívania fi-
nančných prostriedkov, riadenia styku školy s verejnosťou a najmä objektívne-
ho hodnotenia jej kvality a efektívnosti (Obdržálek, Horváthová et al., 2004). 

Rozvinuté komunikačné kompetencie sú tiež kľúčom k úspešnej práci ktoré-
hokoľvek manažéra, riaditeľa školy nevynímajúc. Riaditeľ školy musí efektívne 
komunikovať nielen v rámci úzkej komunity školy (učitelia, žiaci, rodičia), ale 
aj so sponzormi, partnermi, orgánmi verejnej správy (Barnová, Krásna, 2020). 

Emocionálne kompetencie sú tiež dôležitou zložkou kompetencií učiteľa 
a manažéra školy. Ide o jeho schopnosti slobodne vyjadriť svoje pocity, ktoré je 
možné v škole rozvíjať. Rozvojom emocionálnych kompetencií dochádza k sti-
mulácii pozitívnej, priateľskej klímy v škole, ktorá u všetkých zúčastnených 
vyvoláva pocit bezpečia, podporuje vzájomnú dôveru a pocit spolupatričnosti 
(Barnová, Krásna, 2020). 

OSOBNOSŤ RIADITEĽA ŠKOLY

Organizáciu riadia manažéri, ktorí sú odborne kvalifikovaní vo svojej oblasti. 
V školskom prostredí však pedagóg s niekoľkoročnou praxou prevezme pomy-
selnú štafetu manažovania a po rokoch výučby žiakov sa stáva manažérom ško-
ly (Rapčanová, 2019). 

Kto sa hodí na riadenie školy? Empirické výskumy dokazujú, že neexistu-
jú zásadné rozdiely v riadení mužov či žien. Obaja sa rovnako dobre uplatňujú 
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v školstve, hoci v skutočnosti na riadiacich pozíciách máme menej žien než mu-
žov, a to aj napriek výraznej feminizácii školstva. Ak chce byť riaditeľ skutočne 
úspešný, potrebuje mať nielen vlastnosti tradične pripisované mužskej povahe 
(napr. objektívnosť, analytický postoj, rozhodnosť), ale aj vlastnosti pripisované 
ženskej povahe, akou je citlivosť a pochopenie potrieb druhých, empatia a ďal-
šie citové kvality. Celková problematika psychológie osobnosti manažéra (riadi-
teľa školy) je veľmi široká, sústredíme pozornosť najmä na vymedzenie nárokov 
na (Pisoňová a kol., 2014): 

1. Vlastnosti riaditeľa školy – v tejto súvislosti sú dôležité najmä charaktero-
vé vlastnosti, motivačné, vôľové vlastnosti a vlastnosti temperamentu. 

Riaditeľ s pevným charakterom je schopný ovládať seba a viesť aj druhých. 
Dôležitými charakterovými vlastnosťami sú preto spravodlivosť, rozhodnosť, 
vytrvalosť, smelosť, cieľavedomosť, samostatnosť v konaní a rozhodovaní, čest-
nosť a úprimnosť. 

Najdôležitejšie motivačné a vôľové vlastnosti, ktorými by mal riaditeľ dispo-
novať sú: pevná vôľa, vytrvalosť, schopnosť motivovať seba aj iných k dobrým 
výkonom, sebakontrola, dostatočná ambícia uspieť a byť pozitívnym vzorom pre 
ostatných pedagógov i žiakov. 

Vedúci zamestnanec s prevahou sangvinického temperamentu má najlepšie 
predpoklady na výkon svojej funkcie. Je duševne pohyblivý, pohotový, spontán-
ne reagujúci, zanietený pre vec, ústretový k ľuďom, podporuje spoluprácu, zá-
roveň dokáže delegovať právomoci i vyžadovať plnenie si povinností. Vedúci 
zamestnanec s prevahou cholerického temperamentu má takisto pohotové reak-
cie, môže však byť nepokojný, výbušný a v kritických situáciách môže ťažko 
ovládať emócie. Riaditeľ s prevahou flegmatického temperamentu má síce po-
kojnú povahu, málo výrazné citové reakcie ale nie vždy vie udržiavať a skvalit-
ňovať vzťahy s druhými a riaditeľ s prevahou melancholického temperamentu 
vie síce dobre počúvať druhých, no na druhej strane mu môže chýbať ambicióz-
nosť a schopnosť v kritických situáciách zobrať na seba riziko. 

2. Psychické procesy riaditeľa školy – kvalita psychických procesov vysoko 
ovplyvňuje výkonnosť i úspešnosť práce riaditeľa, najmä kvalita jeho vnímania, 
pozornosti, pamäte, myslenia a citovej zrelosti. 

V súvislosti s vnímaním je potrebné, aby si vedúci pedagogický zamestnanec 
všímal nové zmeny týkajúce sa koncepcie riadenia, včas dokázal vnímať aj de-
taily, ktoré môžu mať vplyv na výsledky práce. Dôležité je tiež správne vníma-
nie interpersonálnych vzťahov na pracovisku, čo je predpokladom na to, aby sa 
odfiltrovali zbytočné nedorozumenia a konflikty. 

Každý riaditeľ školy by mal mať zároveň aj schopnosť koncentrovanej, ne-
zaujatej pozornosti, očistenej od egoistických pohnútok. Schopnosť pozorovať 
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veci aj ľudí s nadhľadom umožňuje zostať objektívnym a spravodlivým posu-
dzovateľom a správne sa rozhodovať aj v náročných situáciách. Opakom toho je 
nepozornosť, roztržitosť, odbiehanie od práce. 

Ďalšie nároky na kvalitu vedúceho zamestnanca súvisia s jeho pamäťou – 
rýchlosťou zapamätávania, trvalosťou udržania zapamätaného a pohotovosťou 
pri vybavovaní poznatkov. Nie je nič bizarnejšieho než „zabúdajúci šéf“, ktorý 
sa stáva terčom vtipov a posmechu. 

U manažéra je tiež dôležité rozvinuté strategické, tvorivé a flexibilné mys-
lenie. Strategické myslenie sa spája so schopnosťou predvídať vývoj a vznik 
určitých nových javov na pracovisku. Riaditeľ s dobrým strategickým mysle-
ním vie stanoviť priority, pracuje s kolektívom na formulovaní spoločných ví-
zií. Tvorivé myslenie je založené na schopnosti reorganizovať predchádzajúce 
skúsenosti a poznatky a vytvárať nové kombinácie. Takýto riaditeľ má originál-
ny prístup k problémom, prichádza s inšpiratívnymi návrhmi a inovuje pracov-
né postupy. Flexibilné myslenie je charakteristické chápaním javov a situácií 
v mnohotvárnosti, súčasťou je samostatnosť pri rozhodovaní a riešení prob-
lémov, odvaha odmietnuť už prijaté riešenie, pokiaľ sa ukáže ako nevhodné, 
a pružné hľadanie nového riešenia. Kvalita vedúceho zamestnanca taktiež súvi-
sí s jeho citovou zrelosťou, vyrovnanosťou a schopnosťou vytvárať dobrú klí-
mu na pracovisku.

3. Schopnosti riaditeľa školy – ide o všeobecné schopnosti (inteligenciu), 
emocionálnu inteligenciu a špeciálne schopnosti pre výkon danej profesie. Čím 
vyššiu mieru inteligencie má vedúci zamestnanec, tým rýchlejšie a správnejšie 
sa dokáže orientovať v nových situáciách, má rýchly postreh, vie zhodnotiť po-
trebné informácie a vyvodiť z nich správne závery. Inteligencia zahŕňa aj vší-
mavosť, chápavosť, logickosť, kritickosť, originálnosť, schopnosť odhaľovať 
jemné, skryté, ťažko postrehnuteľné súvislosti a vzťahy, podobnosti a rozdiely. 
V súvislosti so všeobecnými schopnosťami človeka sa čoraz častejšie spomína 
pojem emocionálna inteligencia - schopnosť identifikovať, hodnotiť a kontro-
lovať svoje vlastné emócie, emócie druhých aj skupiny. Kvalitný vedúci za-
mestnanec musí mať preto rozvinuté oblasti emocionálnej inteligencie, akými sú 
poznanie vlastných emócií, zvládanie emócií a empatiu. Medzi špeciálne schop-
nosti manažéra patrí aj schopnosť vytvárať podmienky pre efektívnu prácu, 
schopnosť tímovej spolupráce, schopnosť vyberať si spolupracovníkov, schop-
nosť motivovať, schopnosť oceniť myšlienky iných a uznávať ich zásluhy a i. 

4. Zručnosti riaditeľa školy – sú učením získané dispozície, ktoré umožňu-
jú pohotovo, obratne, správne, rýchlo a účinne plniť úlohy. Požiadavky na ma-
nažérske zručnosti sa menia, preferované sú najmä komunikačné, rozhodovacie 
a riadiace zručnosti.
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Väčšina štúdií venovaných problematike vodcovských schopností a predpo-
kladov manažéra považuje za dôležité atribúty, ako sú sociálna a emocionálna 
inteligencia, helikoptérová črta, charizma, humor. Vodcovia by sa mali podľa 
Sojku (2006) vyznačovať energiou, optimizmom, odhodlaním, nápadmi, dôve-
rou, vnímavosťou, schopnosťou velenia a vytrvalosťou. Podľa Papulu (1995) 
patria medzi dôležité vlastnosti manažéra tvorivosť, intuícia, cieľavedomosť, 
zodpovednosť, sebadôvera, samostatnosť, rozvážnosť, rozhodnosť, zásadovosť, 
disciplinovanosť a fantázia (in Zbihlejová, 2014). 

ZÁVER

V školskom prostredí často náhle a bez prípravy pedagóg s niekoľkoročnou pra-
xou prevezme pomyselnú štafetu manažovania a stane sa manažérom školy. Preto 
potrebuje okrem teoretických vedomostí zo sveta manažmentu mať aj dobrú seba-
reflexiu, intuíciu, vedomosti, schopnosti a i nadanie na to, ako pracovať a viesť ľudí. 

Príprava na rolu riaditeľa školy začína už v období štúdia učiteľstva na vyso-
kej škole. Vtedy sa budúci učiteľ zoznámi so základmi školského manažmentu 
ako predmetu, ktorý ho môže i nemusí zaujať a môže sa mu v tej dobe zdať eš-
te svet riadenia inštitúcie značne vzdialený. Aby človek zvládol požiadavky na 
manažovanie školy, predpokladá to oboznámenie sa s príslušnou teóriou riadenia 
a zároveň aj s rolou učiteľa. 

Osobnosť manažéra školy predpokladá také špecifické stránky (vlastnosti, 
schopnosti, zručnosti, kompetencie), ktoré priaznivo ovplyvňujú pracovný ko-
lektív, klímu školy a triedy. Rovnako je nevyhnutné, aby mal mnohé schopnos-
ti a predpoklady na plnenie jednotlivých úloh v oblasti tvorby koncepcie obsahu, 
rozvoja stratégie školy, personálneho riadenia, využívania finančných prostried-
kov, riadenia styku školy s verejnosťou a najmä objektívneho hodnotenia jej kva-
lity a efektívnosti. 

Hypotetický model profesijných kompetencií riaditeľa školy predpokladá 
nemalý rad predpokladov a kompetencií riaditeľa školy v oblasti manažmentu, 
ktoré sú nevyhnutné na proces riadenia školy. Personálne kompetencie riadite-
ľa predpokladajú schopnosti sebahodnotenia, sebareflexiu a sociálnu percepciu, 
komunikáciu, riešenie konfliktov, schopnosť vytvárať a udržiavať vzťahy. Pro-
fesijné kompetencie riaditeľa školy sa viažu na procesy riadenia celého edukač-
ného procesu školy, kde by mal riaditeľ disponovať komplexom vedomostí 
a schopností, ktoré súvisia s hodnotením a diagnostikovaním edukačného pro-
cesu, projektovaním a realizáciou edukačného procesu. Nemenej dôležité sú aj 
osobnostné črty, ktoré rozhodujú o tom, ako bude manažér školy úspešný a napl-
ní svoje vízie. Všetky tieto prvky a ich vyváženie a zvládnutie, rozhoduje o efek-
tívnom riadení školy a úspešnosti učiteľa v náročnej úlohe manažéra.
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SUMMARY

In the school environment, a teacher with several years of experience often 
suddenly and without training takes an imaginary management baton and be-
comes a school manager. Therefore, in addition to theoretical knowledge from 
the world of management, he also needs to have good self-reflection, intuition, 
knowledge, skills and even talent for how to work and lead people.

Preparation for the role of school principal begins during the period of uni-
versity studies. Then the future teacher will get acquainted with the basics of 
school management as a subject that may or may not interest him, and at that 
time the world of institution management may still seem quite distant to him. 
In order to manage the requirements for school management, it presupposes ac-
quaintance with the relevant management theory and at the same time with the 
role of the teacher.

The personality of the school manager presupposes such specific aspects 
(characteristics, abilities, skills, competencies) that have a positive effect on the 
work team, the school climate and the classroom. It is also essential that he has 
many skills and prerequisites for fulfilling individual tasks in the field of content 
conception, school strategy development, personnel management, use of funds, 
management of the school’s public relations and especially objective evaluation 
of its quality and effectiveness.

The hypothetical model of the school principal’s professional competencies 
presupposes a considerable number of assumptions and competencies of the 
school principal in the field of management, which are necessary for the school 
management process. The director’s personnel competencies presuppose abil-
ities of self-assessment, self-reflection and social perception, communication, 
conflict resolution, ability to create and maintain relationships. The profession-
al competencies of the school principal are linked to the management processes 
of the entire educational process of the school, where the principal should have 
a complex of knowledge and skills related to the evaluation and diagnosis of 
the educational process, design and implementation of the educational process. 
Equally important are personality traits that determine how a school manager 
will be successful and fulfill his visions. All these elements and their balance and 
mastery determine the effective management of the school and the success of the 
teacher in the challenging role of a manager.
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ČASOPIS PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA  
V ROKOCH 2014 -2020

Andrea Smolková - Darina Dvorská

Anotácia: Prehľadová štúdia prezentuje tematické a metodologické aspekty článkov odborno-me-
todického časopisu Predškolská výchova v samostatnej etape jeho vydávania v rokoch 2014-2020. 
Cieľom príspevku je metódou kvantitatívnej obsahovej analýzy podať charakteristiku a) obsaho-
vého zamerania príspevkov a b) metodologický profil teoreticko-empirických štúdií. Najvýznam-
nejšími zisteniami analyzovaného obdobia je alarmujúco nízky počet teoreticko-empirických 
štúdií, v ktorých úplne absentujú výskumné zistenia akčného výskumu učiteľov predprimárne-
ho vzdelávania. 

Kľúčové slová: odborno-metodický časopis Predškolská výchova, prehľadová štúdia, literárny 
prehľad, pedagogický výskum 

Dôležitým zdrojom odborných informácií sú bezpochyby pedagogické ča-
sopisy. Ich význam spočíva predovšetkým v tom, že sa v nich publikujú nové 
informácie v relatívne krátkej dobe po ich vytvorení. Periodickú tlač chápe-
me ako informačné a komunikačné zdroje slúžiace odbornej pedagogickej 
verejnosti a jej čitateľom na vyjadrenie svojich myšlienok. Môžeme hovoriť 
o „priestore, ktorý slúži pre výmenu informácii na všetkých úrovniach, pre-
tože samostatná komunikácia (dorozumievanie rečou, písmom, obrazom) je 
základným predpokladom existencie ľudskej spoločnosti“ (Tušer, 2010, s. 
36). Pojem periodická tlač zhodne s Katuščákom (1997, s. 255) chápeme ako 
„súhrnné označenie pre všetky publikácie, ktoré postupne vychádzajú v sa-
mostatných, obsahovo neidentických častiach spojených spoločným názvom, 
priebežným označením, jednotnou úpravou a obsahovým zameraním v pravi-
delných alebo nepravidelných intervaloch a so zámerom trvalého pokračova-
nia. Periodiká v súčasnosti predstavujú rozsiahlu, funkčne i typologicky veľmi 
pestrú a spoločenským významom dôležitú skupinu publikácií, ktorá zahŕňa 
noviny, časopisy, vestníky, bulletiny, kontinuitne vydávané zborníky, kalendá-
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re a iné ročenky, kontinuitne vydávané zoznamy, súbory príspevkov ap.“. Zá-
kladnou vlastnosťou periodík je ich kontinuálny charakter, t. j. skutočnosť, že 
do spoločenskej komunikácie nevstupujú naraz, ale priebežne. Je to proces do-
rozumievania medzi jednotlivcami alebo skupinami, inštitúciami. Tlačoviny 
zaraďujeme do skupiny mediálnej komunikácie, ktoré sú základným prostried-
kom na šírenie informácií. 2 Keďže v periodickej tlači sa publikujú len čiast-
kové poznatky o špecifických problémoch, tieto informácie je ťažké začleniť 
do syntézy zohľadňujúcej poznanie v danej problematike. Průcha (2000) kon-
štatuje, že v pedagogickej sfére neexistuje problematika, o ktorej by už neja-
ké informácie neboli publikované. Periodiká závažným spôsobom ovplyvňujú 
kvalitatívne i kvantitatívne stránky šírenia informácií v spoločnosti, napriek 
tomu bez systematického nazerania naň a prepájania informácií sú len izolova-
ným zhlukom navzájom nesúvisiacich dát. Ako opisuje Gavora (2004, s. 146) 
reflexia článkov a s ňou súvisiaci analytický pohľad na ne je v zahraničí „in-
tegrálnou súčasťou vedy a je ukazovateľom metodologickej kultúry v danej 
oblasti, avšak kritická analýza výskumu u nás nie je rozšíreným publikačným 
žánrom.“ Výnimkou sú štúdie napr. Dvořáčkovej, Šulcovej a Jiráska (2014), 
Gavoru (2004, 2013, 2015), alebo Píšovej a Hanušovej (2016), či Syslovej 
a Najvarovej (2012 a 2021) a metodologická štúdia Mareša (2013) v ktorej vy-
medzuje, opisuje a detailne vysvetľuje typy prehľadových štúdií z hľadiska 
účelu a zamerania svojich analýz. V prvej kapitole považujeme za potrebné si 
pripomenúť motívy, ktoré spolupôsobili pri vzniku a vydávaní tohto časopisu. 
Tento historický úvod nám objasní niektoré charakteristiky príspevkov, ktoré 
obsahuje druhá kapitola. 

HISTÓRIA ČASOPISU PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA

Prvé pedagogické časopisy vznikali v 19. storočí a myšlienky, ktoré sa 
v nich šírili, sa dostávali k predstaviteľom slovenského hnutia. Ako ozrejmu-
je Michalička (1995), pedagogické časopisy boli mienkotvorné, keďže pouka-
zovali na hlavné problémy v školstve a predstavovali hlavnú oblasť slovenskej 
vzdelanosti a kultúry.1 Výskum dejín pedagogickej tlače, ktorá bola vydáva-
ná na našom území počas prvej polovice 20. storočia spracovala Mičianová 
(2018). Vysvetľuje, že práve vďaka časopisom, ktoré vychádzali v predchádza-
júcich storočiach, sa môžeme dozvedieť o situácii, v akej žili naši predchod-
covia, o dianí počas prvej a druhej svetovej vojny, o problémoch pri vzniku 
prvej ČSR, či budovaní si autonómie vznikom samostatného štátu a opätov-
ného návratu k druhej ČSR. Tlač odzrkadľuje boj Slovákov za národné prá-
va, slovenský vyučovací jazyk, za vlastnú štruktúru školstva a vplyvu politiky 
1  In: Učiteľské noviny. Roč. 45, č. 9 (1995), s. 11
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na slovenskú pedagogiku.2 Na základe uvedeného predpokladáme, že časopis 
Predškolská výchova obsahoval rovnaké politické a spoločenské témy, ktoré sa 
odzrkadľovali v príspevkoch. 

Odborno-metodický časopis Predškolská výchova vychádza od roku 1946 
a má bohatú históriu i tradíciu. V tomto roku časopis oslavuje 75. výročie zalo-
ženia. Dlhodobo predstavuje jediné odborné periodikum v oblasti predškolskej 
výchovy. Základom pre vydanie a naplnenie cieľov, ktoré si časopis predsavzal, 
bolo oslovenie odborníkov, v tom období z iných oblastí,3 nakoľko špecialistov 
na predškolskú výchovu nebolo. Rok po skončení druhej svetovej vojny sa Od-
borová organizácia pri Ústrednej rade učiteľskej rozhodla založiť odborný ča-
sopis Predškolní výchova, ktorý bol spoločný pre české i slovenské učiteľky 
v materských školách. Spolupráca českej a slovenskej redakcie bola od začiatku 
na výbornej úrovni, čo podnietilo založenie ďalšieho časopisu, primárne orien-
tovaného pre slovenské učiteľky materských škôl pod názvom Materská škola. 
Prvé dvojčíslo vyšlo 1.9.1954, neskôr časopis vychádzal 12x do roka a pôso-
bil v rokoch 1954-1960. Po 7 rokoch došlo k reorganizácii a zlúčeniu oboch ča-
sopisov, vznikol celoštátny časopis Predškolská výchova, ktorý nadväzoval na 
tradície oboch časopisov.4 V spomínanom článku o histórii časopisu sú zdo-
kumentované v podobe obrázkov aj obálky niektorých čísiel časopisu z rokov 
1966, 1967 a 1981/1982, 1983/1984 ako aj archívny dokument (Pozdrav vte-
dajšieho ministra školstva a kultúry pri príležitosti 20. výročia vzniku časopisu). 
Rovnako podrobne je rozpracovaný aj prierez personálneho obsadenia na po-
zíciách šéfredaktorov a redaktorov časopisu, ale predovšetkým odborníkov na 
problematiku predškolskej výchovy z viacerých vedných oblastí (PhDr. Klindo-
vá Ľuboslava, Mgr. Katarína Domastová, doc. PaeDr. Kováčová Barbora, PhD.) 
a prierez zmien názvu časopisu až do súčasnosti – Predškolská výchova s podná-
zvom celoštátny odborno-metodický časopis pre rodičov, jasle a materské školy, 
ktorý bol založený v roku 1946.5 

Ako opisuje zameranie periodika Kováčová (2016, s. 9) „časopis bol primárne 
určený pre české i slovenské materské školy, pre českých a slovenských pedagó-
gov, pre všetkých, ktorí boli propagátormi nových foriem práce s deťmi rané-
ho a predškolského veku. Začiatky aj podľa historických záznamov, boli ťažké, 
ale sme presvedčení, že založenie tohto časopisu a samotná jeho existencia má 
svoj význam.“6 Pôvodne časopis vychádzal ako mesačník až do školského ro-

2  Periodiká v minulosti a súčasnosti : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účas-
ťou, 2018, s. 92

3  V prvom čísle sa prezentovali články z oblasti psychológie, pedagogiky, biológie dieťaťa, jazykovej vý-
chovy, články o detskej hračke, hudobnej, telesnej a výtvarnej výchove a i. (In: Predškolská výchova. 
Roč. LXX, č. 6 (2015/2016), s. 4). 

4 In: Predškolská výchova. Roč. LXX, č. 6 (2015/2016), s. 4, 8
5  In: Predškolská výchova. Roč. LXXV, č. 1 (2020/2021), s. 1
6 In: Predškolská výchova. Roč. LXX, č. 6 (2015/2016), s. 9
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ku 1989/1990. Neskôr v rokoch 1990/1991 vychádzal 10x ročne v plnofarebnom 
spracovaní vo formáte A4 na 32 stranách, neskôr sa formát zmenšoval a v súčas-
nosti sa približuje formátu B5 s počtom strán 44. Od školského roku 1997/1998 
vychádzal 5x ročne a od školského roku 2001/2002 až do súčasnosti (už 20 ro-
kov), vychádza s prispením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
a s dvojmesačnou periodicitou 6 čísiel, pričom prvé číslo sa odberateľom ob-
vykle dostáva v mesiaci september/október. 

Aktuálne Predškolská výchova vychádza s prispením Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR s dvojmesačnou periodicitou, v každom školskom 
roku (od septembra do júna), vždy 6 čísiel. Tematicky, ale aj obsahovo je za-
meraný na predškolskú pedagogiku. Pedagógovia predprimárneho vzdelávania 
prispievajú spolu so svojimi kolegami k obsahovej stránke časopisu, čím spolu 
navzájom prostredníctvom časopisu komunikujú, vymieňajú si skúsenosti z pe-
dagogickej praxe. 

Časopis v súčasnosti je registrovaným periodikom pod evidenčným číslom 
EV 111/087 a má pridelené ISSN 0032-7220 (súčasť medzinárodnej databázy IS-
SN). Jeho terajšou šéfredaktorkou (od roku 2015) je doc. PaedDr. Barbora Ko-
váčová, PhD. Dostupná je aj webová stránka časopisu - 8www.predskolskavychova.sk9. Od 
roku 2014 sa periodikum prezentuje aj na vytvorenom facebookovom profile 
https://www.facebook.com/predskolskavychova10, ktorý pravidelne aktualizuje 
vkladaním nových príspevkov. 

Vizuálna identita časopisu Predškolská výchova

Vizuálny obraz časopisu, jeho grafické spracovanie sa počas rokov menil. 
Podľa A. Tušera je „obsah dušou periodika, ale grafická úprava jeho tvárou“11. 
Vizuálna identita sa prejavuje spôsobom zalamovania, používaním fotografií, ty-
pov písma – text, titulky, rozlíšením a mierou využívania rubrík, grafických prv-
kov (zarážky, grafy, linky, šípky a i.), to sú všetko prvky, ktoré naznačujú typ 
grafickej úpravy periodika12. Pre sprehľadnenie použijeme ukážky obálok pr-
vých čísiel z rokov 1961, 1971, 1981/1982, 1991/1992, 2001/2002, 2011/2012 
a aktuálnu obálku prvého čísla v roku 2020/2021. 

7 www.culture.gov.sk/pertlac/modul/tlac [cit. 2021-01-28]
8 www.predskolskavychova.sk a prejsť na - http://www.predskolskavychova.sk/rocnik 
9 www.predskolskavychova.sk a prejsť na - http://www.predskolskavychova.sk/rocnik 
10 www.facebook.com/predskolskavychova [cit. 2021-01-28]
11 Praktikum mediálnej tvorby, 2010, s. 139
12 Praktikum mediálnej tvorby, 2010, s. 139-140
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 Obálka č. 1 z roku 1961 Obálka č. 1 z roku 1971
 (Zdroj: Fond SNK v Martine)  (Zdroj: Fond SNK v Martine)

 Obálka č. 1, šk. rok 1981/1982   Obálka č. 1, šk. rok 1991/1992
 (Zdroj: Fond SNK v Martine)  (Zdroj: Fond SNK v Martine)
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Obálka č. 1, šk. rok 2001/2002 Obálka č. 1, šk. rok 2010/2011
 (Zdroj: Fond VKMR v Trenčíne) (Zdroj: Fond Považskej knižnice v PB)

Obálka č. 1, šk. rok 2020/202113 

(Obr. č. 1)

13  (Zdroj: www.facebook.com/predskolskavychova)
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V školských rokoch 2014/2015 až 2018/2019 bol autorom návrhov a tvorby 
obálok všetkých čísiel Ing. Martin Poloň, od školského roku 2019/2020 návrhy 
aj tvorbu obálok vyhotovuje CICERO, s. r. o. V jednotlivých príspevkoch v rám-
ci čísiel časopisu sú používané aj kresby detí (jednotlivcov) alebo kolektívov detí 
z rôznych materských škôl v rámci celého Slovenska, zverejňované so súhla-
som autorov príspevkov. Ako príklad uvedieme obálku časopisu čísla 2 (Obr. č. 
1) v aktuálnom ročníku. Podklady vytvorilo dvojročné dievčatko z Ružomberka 

Materiál, ktorý je v časopise neoznačený, patrí do archívu redakcie časopi-
su. Na prezentáciu vizuálnej identity časopisu ako sme vyššie uvádzali slúži pre-
dovšetkým samotný časopis (jeho grafické spracovanie), ale aj webová stránka 
časopisu a facebookový profil. Ďalším identifikátorom vizuálnej identity časopi-
su je jeho logo.14 Časopis používal logo v rôznych farebných prevedeniach po-
čas rokov 2014/2015 až 2020/2021, najčastejšie v čiernom prevedení, ako nám 
to ilustruje (Obr. č. 2). V školskom roku 2019/2020 sú použité farebné odlíšenia 
vo farbách - červená, zelená, fialová a i.15 V prvých číslach v rokoch 1961, 1971, 
1981/1982, 1991/1992 si môžeme porovnať aj logá časopisu. Všimnime si, že 
v čísle 1 z roku 1991/1992 sa použilo logo, ktoré sa zachovalo až do súčasnosti, 
čo predstavuje viac ako 30-ročné používanie. 

 (Obr. č. 2) (Obr. č. 3)

14 Obr. č. 2 – logo použité z obálky č. 4 zo školského roku 2017/2018
15 Obr. č. 3 – pozri aj http://www.predskolskavychova.sk/rocnik 
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 PROFIL PERIODIKA PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA OD ROKOCH  
2014 – 2020

Cieľ a metodika prehľadovej štúdie

Zámerom tejto podkapitoly je obsahovou analýzou všetkých publikovaných 
príspevkov vytvoriť profil časopisu Predškolská výchova v poslednej z etáp 
vydávania od roku 2014 – 2020. Z hľadiska typu prehľadových štúdií Mare-
ša (2013, s. 430) ide o literárnu prehľadovú štúdiu ktorá analyzuje všetky prí-
spevky vydané v danom periodiku v rokoch 2014 – 2020 v celkovom počte (n = 
543). Analýza sa zameria na a) obsahovú stránku teoretických štúdií, ale aj ich b) 
metodologickú stránku (čím a ako sa výskumy opisované v teoreticko-empiric-
kých štúdiách uskutočňovali). Cieľom profilovania je poskytnúť podnety a od-
porúčania pre prácu jeho redakcie, aj jeho prispievateľov. Zároveň podáva opis 
a) vývinu tematických dôrazov a b) metodologický profil príspevkov v sledova-
nom období (2014 – 2020). Analýza metodologickej stránky empirických štúdií 
predstavuje samostatnú, v zahraničí dobre etablovanú výskumnú oblasť. Cieľom 
„výskumu výskumov“ (Gavora, 2015, s. 373) je reflektovať stav, úroveň, prob-
lémy aj otvorené otázky a utvárať pôdu na jeho zlepšovanie. 

Cieľom opisu bude jednak obsahová stránka teoretických štúdií, ale aj ich 
metodologická stránka. Výskumnou vzorkou bolo 39 čísiel časopisu (ročníky 
LXIX – LXXV, po č. 3). Celkový počet článkov v našom korpuse predstavoval 
n = 54316, čo je priemere 14 článkov na 1 číslo časopisu.17 

Obsahová analýza časopiseckých príspevkov/článkov sa zamerala na nasle-
dujúce konštitučné komponenty:

a)  charakteristiky hlavných príspevkov (početnosť článkov podľa obsahové-
ho zamerania a zaradenia do pravidelných i nepravidelných rubrík, rozsah 
štúdií z hľadiska počtu strán, zameranie príspevkov – teoretické vs. teore-
ticko-empirické), 

b)  charakteristiky autorov príspevkov (počet autorov jedného alebo viacerých 
príspevku/ov, pohlavie autorov), 

c)  charakteristiky teoreticko-empirických štúdií (z hľadiska typu výsku-
mu: kvalitatívne vs. kvantitatívne, štúdie podľa tematického zamerania 
a umiestnenia v rubrikách, početnosť výskumných štúdií podľa výskytu 
v danom čísle a roku, štúdie podľa metód zberu výskumných dát a štúdie 
z hľadiska zloženia výskumnej vzorky). 

16  Celkový počet článkov je uvedený bez abstraktov, ktorých bolo spolu 27 a dvoch článkov, kde nie je 
uvedený autor príspevku (viď. Tab. 1)

17  Tento počet je len orientačný, v niektorých číslach sa dodržiava, v niektorých je počet väčší alebo menší 
ako číslo 14. 
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Analýzu budeme prezentovať v tomto poradí: najprv preskúmame obsahové 
zameranie štúdií, následne charakteristiky autorov príspevku a nakoniec charak-
teristiky teoreticko-empirických štúdií. Text štrukturujeme v súlade s vyššie uve-
denými konštitučnými komponentami (výskumnými otázkami). 

 Obsahové zameranie časopisu Predškolská výchova v rokoch  
2014 - 2020

Časopis Predškolská výchova počas svojej histórie informoval nielen o systé-
me výchovnej práce v jasliach a v materských školách, ale dával do pozornosti 
rôzne príspevky z praxe, novinky z oblasti učebných pomôcok a odkaz na lite-
ratúru, z ktorej pedagógovia mohli čerpať. Príspevky a jednotlivé texty tak ako 
v súčasnosti, aj v minulosti boli väčšinou rozdeľované do rubrík.18 Učiteľky me-
dzi sebou navzájom komunikovali, vymieňali si informácie a dopisovali si. Ako 
píše Kováčová (2015) v článku k 70. výročiu časopisu, už v minulosti na svojich 
stránkach časopis uverejňoval napr. aj recepty, ktoré sa často stávali súčasťou je-
dálnička jaslí alebo materských škôl. Od školského roku 2014/2015 sú rubriky ča-
sopisu dostupné online na webovej stránke časopisu pre potreby svojich čitateľov. 

Skúmané štúdie tematicky pokrývali hlavných aktérov predškolského vzde-
lávania: učiteľov a učiteľky, deti navštevujúce materské školy (ďalej skratka 
MŠ) a ich rodiny. Nad rámec hlavných aktérov sa zameriavali aj na riadenie a le-
gislatívu MŠ a iné prevažne praxeologické aspekty. 

Tab. 1: Častosť výskytu článkov podľa ich zastúpenia jednotlivých v rubrikách

Názvy pravidelných/nepravidelných 
rubrík

20
14

/2
01

5 
č.

 1
-6

20
15

/2
01

6 
č.

 1
-6

20
16

/2
01

7 
č.

 1
-6

20
17

/2
01

8 
č.

 1
-6

20
18

/2
01

9 
č.

 1
-6

20
19

/2
02

0 
č.

 1
-6

20
20

/2
02

1 
č.

 1
-3 N % 

Pripravené prostredie 10 10 13 0 0 0 0 33 6,08

Senzitívne obdobia 8 6 8 0 5 1 3 31 5,71

Dobrá prax 9 17 5 0 0 0 0 31 5,71

Otvorená knižnica 6 2 9 9 2 0 0 28 5,16

Aktivita pedagógov 14 14 24 18 10 5 2 87 16,02

Špeciálne potreby 4 0 1 0 0 0 0 5 0,92

Práca rúk 4 1 4 11 10 0 0 30 5,52

Poradenstvo 3 0 0 0 0 0 0 3 0,55
Kontinuálne a celoživotné 
vzdelávanie 2 0 0 0 0 0 0 2 0,37

18  In: Predškolská výchova. Roč. LVI, č. 1 (2001/2002) – Obsah v tomto čísle bol rozdelený do týchto rub-
rík – Integrácia, Zaujímavosti, Z praxe, Súťaž, OMEP, Z Činnosti SPV, Literatúra. 
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Názvy pravidelných/nepravidelných 
rubrík

20
14

/2
01

5 
č.

 1
-6

20
15

/2
01

6 
č.

 1
-6

20
16

/2
01

7 
č.

 1
-6

20
17

/2
01

8 
č.

 1
-6

20
18

/2
01

9 
č.

 1
-6

20
19

/2
02

0 
č.

 1
-6

20
20

/2
02

1 
č.

 1
-3 N % 

Predprimárne vzdelávanie v zahraničí 1 0 0 0 0 0 0 1 0,18

Legislatíva 0 2 0 6 4 2 1 15 2,76

Jubileum 0 1 0 0 0 0 0 1 0,18

Odborné recenzie 0 6 2 0 0 0 0 8 1,47

Interview 0 0 4 0 0 0 0 4 0,74
Eurorozprávky z dielne učiteliek 
materských škôl 0 0 4 0 0 0 0 4 0,74

Deň materských škôl na Slovensku 0 0 2 2 0 0 0 4 0,74

Podpora reči/Rozvoj reči 0 0 0 9 12 10 5 36 6,63

Poznanie sveta 0 0 0 10 0 0 0 10 1,84

Adaptácia v materskej škole 0 0 0 3 0 0 0 3 0,55

Grafomotorika v materskej škole 0 0 0 3 0 0 2 5 0,92

Netradičné výtvarné techniky 0 0 0 3 0 0 0 3 0,55

Zdravie a pohyb 0 0 0 3 0 0 0 3 0,55

Matematika a práca s informáciami 0 0 0 4 0 5 4 13 3,40

Rozvoj poznania 0 0 0 1 8 9 2 20 3,68

Téma čísla 0 0 0 0 22 18 7 47 8,66

Rozvoj adaptability a sociability 0 0 0 0 2 0 0 2 0,37

Blahoželáme k mediale sv. Gorazda 0 0 0 0 2 0 0 2 0,37

Nápadník 0 0 0 0 20 22 0 42 7,73

Informujeme 0 0 0 0 3 2 0 5 0,92

Predstavujeme 0 0 0 0 1 0 0 1 0, 18

Počasie 0 0 0 0 4 0 0 4 0,74

Ľudové tradície/zvyky a oslavy 0 0 0 0 9 0 0 9 1,66

Ročné obdobia 0 0 0 0 0 19 0 19 3,50
Land art v MŠ + aktivita pedagógov 
v téme Land art-u 0 0 0 0 0 7 0 7 1,29

Rozvoj pohybu a zdravia 0 0 0 0 0 5 0 5 0,92

Hry na rozvíjanie sociálnych vzťahov 0 0 0 0 0 0 4 4 0,74

Námety pre prax 0 0 0 0 0 0 4 4 0,74

Jazyk a komunikácia 0 0 0 0 0 0 4 4 0,74

Umenie a kultúra-výtvarná výchova 0 0 0 0 0 0 4 4 0,74

Celkový počet štúdií 61 59 76 86 114 105 42 543  

Ako ilustruje tabuľka 1 medzi pravidelné rubriky časopisu Predškolská vý-
chova v sledovanom období patrili tieto tematicky rozdelené rubriky: 
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  Pripravené prostredie (príspevky z oblasti ranej starostlivosti a predprimár-
neho vzdelávania); 
  Senzitívne obdobia (príspevky zamerané na poznanie dieťaťa raného a pred-

školského veku); 
  Špeciálne potreby (príspevky z oblasti integrácie a inklúzie dieťaťa so špe-

ciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami); 
  Dobrá prax (príspevky prezentujúce činnosti, hry a projekty overené praxou);
  Práca rúk (príspevky prezentujúce návrhy pomôcok a pracovných listov 

overené praxou); 
  Otvorená knižnica (recenzie kníh a publikácií); 
  Aktivita pedagógov (príspevky prezentujúce projekty, konferencie a semi-

náre, ktoré sa týkajú teórie, výskumu a praxe predprimárneho vzdelávania);
  Kontinuálne a celoživotné vzdelávanie (príspevky prezentujúce možnosti 

kontinuálneho a celoživotného vzdelávania pedagógov).19 

Pomenovanie pravidelných rubrík periodika Predškolská výchova nápadne 
čerpá inšpiráciu v pojmológii alternatívnej koncepcie M. Montessoriovej. Inšpi-
rované názvy sú predovšetkým pripravené prostredie, senzitívne obdobia a práca 
rúk (Helmingová, 1996, Zelinková 1997). Nazdávame sa, že pomenovania troch 
z ôsmich pravidelných rubrík periodika podľa jedného z pedagogických systémov 
môže niektorým autorom, alebo čitateľom mylne evokovať zameranie časopisu 
venovaného (nielen) pedagogike M. Montessoriovej. V porovnaní s inými peda-
gogickými odbornými periodikami napr. Pedagogická revue, časopis Pedagogi-
ka.sk, Dobrá škola, alebo tematicky príbuzné české periodikum Informatorium, 
tieto periodika svoje rubriky pomenúvajú všeobecnejšie a pojmovo neutrálnejšie.

Svojím obsahovým zameraním časopis Predškolská výchova skutočne patrí me-
dzi odborno-metodické periodiká. Najviac článkov z celkového počtu článkov bo-
lo podľa tabuľky 1 zaradených do pravidelnej rubriky Aktivita pedagógov – 87 
článkov (16,02 %). Táto najpočetnejšia rubrika obsahuje príspevky prezentujúce 
projekty, konferencie a semináre, ktoré sa týkajú teórie, výskumu a praxe predpri-
márneho vzdelávania. Na druhej strane najmenej článkov malo viacero nepravi-
delných rubrík. V jednotlivých číslach časopisu sa nachádzajú články teoretické, 
historické (napr. článok o historickej pedagogickej osobnosti/ach), články prezen-
tujúce projekty učiteliek materských škôl (tematicky zamerané), návrhy hier, člán-
ky prezentujúce konkrétnu realizáciu aktivity zameranú na predškolskú výchovu aj 
s fotodokumentáciou, články z oblasti legislatívy predškolskej výchovy, podstatné 
zastúpenie majú aj články prezentujúce vzdelávanie učiteľov predškolskej výchovy 
(výstupy z konferencií, vzdelávacích programov a i.) a ďalšie. V niektorých číslach 
nájdeme aj retrospektívne príspevky venujúce pozornosť výročiam škôl a výročiu 
časopisu. Druhú najpočetnejšiu rubriku (8,66 %) tvorili tematicky zamerané štú-
19 In: Predškolská výchova. Roč. LXX, č. 6 (2015/2016), s. 8-9
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die zacielené k Téme čísla časopisu v danom školskom roku. Tematicky zamera-
né20 čísla periodika redakcia zámerne zvolila na základe ohlasu, záujmu čitateľov či 
podľa potrieb, ktoré vychádzali z praxe.21 Väčšina štúdií bola venovaná praktickým 
typom a zdieľaniu nápadov napr. štúdie z hľadiska počtu článkov v tretej najpočet-
nejšej nepravidelnej rubrike Nápadník predstavovali (7,73 %). Pochopiteľne men-
ší počet štúdií sa vyskytuje z odborov vychovávateľstvo, špeciálna pedagogika, či 
psychológia. Komunikačné potreby týchto odborov totiž saturujú iné špecifickejšie 
zamerané časopisy. Výnimku tvorila z hľadiska počtu štúdií štvrtá najpočetnejšia 
rubrika (6,63 %) venovaná Podpore a rozvoju reči detí MŠ. V porovnaní so štúdia-
mi zameriavajúcimi sa na Rozvoj poznania (3,68 %) smerovala pozornosť autoriek 
a autorov k téme rozvoju reči až skoro o polovicu viac. Skromne – počtom iba 5 
z celkového počtu 543 štúdií bolo venované téme Rozvoju pohybu a zdravia a iba 2 
štúdie boli k téme Rozvoj adaptability a sociability detí (0,37 %).

Rozsah štúdií z hľadiska počtu strán

Z hľadiska rozsahu štúdií v periodiku Predškolská pedagogika v sledovanom 
období vysoko prevyšoval počet štúdií, ktoré mali rozsahom do 5 strán (480) 
nad počtom štúdií nad 5strán (63) – graf 1. V rámci tohto kritéria sme nadviaza-
li na štúdiu Jurkovičová - Švec (1994, s. 162), v ktorej sa uvádza tendencia zni-
žovania a následného zvyšovania počtu strán príspevkov. 

Graf 1: Častosť výskytu štúdií z hľadiska rozsahu článkov

Štúdie podľa počtu autorov
Nie bez povšimnutia ostal problém tímovej spolupráce prispievateľov. V prá-

ci sme sa zaoberali aj počtom autorov príspevkov v rámci skúmaných ročníkov. 
Ako naznačuje tabuľka 2, najviac uverejnených príspevkov malo 1 autora – 481 
(88,7 %), len 1 štúdia mala 4 autorov (0,18 %).

20  Napr. č. 2 (2020/2021), je tematicky zamerané na rodinu a sú v ňom uvedené tieto rubriky – Senzitívne 
obdobia, Rozvoj reči, Rozvoj grafomotoriky, Námety pre prax). S tematickým zameraním pre celé číslo 
časopisu sa začalo v školskom roku 2018/2019. 

21  Dostupné online: http://www.predskolskavychova.sk/o-casopise/podmienky-publikovania 
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Tab. 2: Výskyt štúdií podľa počtu ich autorov

Rok (č. 1-6)

20
14

/2
01

5

20
15

/2
01

6

20
16

/2
01

7

20
17

/2
01

8

20
18

/2
01

9

20
19

/2
02

0

20
20

/2
02

1

SPOLU %

1 autor 54 50 63 72 105 98 39 481 88,77

2 autori 7 5 9 14 5 5 3 48 8,84

3 autori 0 2 0 0 0 1 0 3 0,55

4 autori 0 0 0 0 0 1 0 1 0,18

Redakcia 0 0 4 0 3 0 0 7 1,28
Kolektív 
učiteliek 0 2 0 0 1 0 0 3 0,55

SPOLU 61 59 76 86 114 105 42 543  

Z tabuľky 2 je zrejmé, že z hľadiska počtu autorov v 88,77 % dominujú štú-
die, ktoré majú jedného autora. Len 8,84 % štúdií bol napísaný dvomi autormi 
a autorkami. Nepatrné množstvo štúdií vytvoril autorský tím. Silnú individualis-
tickú tendenciu potvrdzujú aj prehľadové štúdie Šveca a Jurkovičovej (1994a, 
s. 162) a Gavoru (2015). Ako sa ukazuje, kolektívna autorská spolupráca nie je 
častou individuálnou potrebou autorov zaberajúcich sa predprimárnou pedago-
gikou a všade proklamovaná kolegiálnosť a tímový duch sa podľa našich zistení 
u samotných autorov príspevkov rozchádza so zistenou skutočnosťou. 

Charakteristiky prispievateľov
Ako je možné vyčítať z grafu 2 je evidentné, že  hľadiska pohlavia auto-

rov príspevkov dominovali ženy nad mužmi (567/21). Tu je celkový počet o 45 
väčší, ako v predchádzajúcej tabuľke, a to preto, že bolo viac autorov, než bol 
celkový počet príspevkov. Zastúpenie žien autoriek vysoko prevyšoval autorov 
mužov, čo sa dá vysvetliť silnou feminizáciou v oblasti predprimárneho vzdelá-
vania a pôsobenia žien v materských školách. V porovnaní so zisteniami Šveca 
a Jurkovičovej (1994 a 1994a) z hľadiska pohlavia prispievateľov odborného pe-
riodika Jednotná škola v rokoch 1983-1989, ide o opačnú tendenciu. V periodi-
ku Jednotná škola v sledovanom období podľa autorov dominovali 75,1 % muži 
nad ženami (Švec, Jurkovičová, 1994a, s. 164). 

 Metodologický profil výskumných štúdií publikovaných v časopise 
Predškolská výchova od 2014 po 2020
Zámerom tejto podkapitoly je podať charakteristiku metodológie, ktorá sa 

použila vo výskumoch publikovaných v časopise Predškolská výchova od 2014 
po 2020. Analýza metodologickej stránky empirických štúdií predstavuje sa-
mostatnú, v zahraničí dobre etablovanú výskumnú oblasť. Cieľom „výskumu 
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výskumov“ (Gavora, 2015, s. 373) je reflektovať stav, úroveň, problémy aj otvo-
rené otázky a utvárať pôdu na jeho zlepšovanie. Cieľom tohto príspevku bolo 
vyhodnotiť metodologický profil výskumných štúdií, uverejnených v tomto pe-
riodiku v danom období, pričom pod metodologickým profilom vnímame zhod-
ne s Gavorom „súbor charakteristík, ako je výskumná metóda, výskumný súbor, 
výskumný nástroj, spôsobom vyjadrenia výsledkov a pod.“ (2015, s. 375).

Graf 2: Častosť výskytu štúdií podľa pohlavia autorov 

Graf 3: Články z hľadiska zamerania príspevkov

Časopis priniesol aj teoreticko-empirické, či výskumné články, ktoré ich auto-
ri označili rôznymi názvami výskum, prieskum, či prieskumná sonda, výskumná 
štúdia a pod. Názvy týchto štúdií neprezrádzali veľa, preto až po ich prečítaní 
sme na základe kritérií, keď článok definoval: cieľ, výskumné/prieskumné otáz-
ky, spôsoby zberu a spracovania výskumných/prieskumných dáta a výsledky, či 
čiastočné výsledky výskumu/prieskumu a ich interpretácia sme ho považovali za 
teoreticko-empirický.

Ako ukazuje tab. 3 z celkového počtu 543 štúdií bolo z hľadiska zamerania 
príspevkov len 10 teoreticko-empirických, čo predstavuje len 1,84 % zastú-
penie. Nedostatok výskumov v oblasti predprimárnej pedagogiky zaznamenali 
aj Pupala, Kaščák a kol. (2015). Podľa úvah Gavoru (2004, s. 149) „nedostatok 
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výskumov sa zdá byť trvalejším znakom slovenskej pedagogiky.“ Nazdávame 
sa, že predprimárna pedagogika „ako-tak stíha riešiť praktické otázky, ale ne-
má už viac času na dôkladnejší teoreticky zameraný výskum“ (Gavora, 2004, s. 
149). Tabuľka 2 zaznamenáva, v ktorých číslach časopisu boli výskumné člán-
ky uverejnené. Na teoreticko-empirické štúdie bol najbohatší rok 2015/2016 
a 2017/2018. Za posledné roky vydania periodika (2018/2019 – 2020/2021) sa 
v časopise Predškolská výchova výskumné štúdie nevyskytovali. Pritom po-
sledné obdobie bolo z hľadiska legislatívneho nastavenia predprimárneho vzde-
lávania v SR plné zmien, spomedzi ktorých bola najvýraznejšia legislatívna 
zmena v podobe uzákonenia povinnej predškolskej výchovy v MŠ pre deti (od 
31.8.2021 dovŕšením 5 rokov veku) v rozsahu jeden školský rok. 

Tab. 3: Častosť výskytu teoreticko-empirických štúdií z hľadiska čísla a roku 
vydania 
Rok / č. 1-6 č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6

2014/2015 0 0 0 1 0 0

2015/2016 0 0 0 2 1 1

2016/2017 1 0 0 0 0 0

2017/2018 0 3 1 0 0 0

2018/2019 0 0 0 0 0 0

2019/2020 0 0 0 0 0 0

2020/2021 0 0 0 0 0 0

Spolu 10

Tab. 4: Teoreticko-empirické štúdie podľa rokov vydania a umiestnenia v rubrikách

Názvy pravidelných/pravidelných rubrík
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Pripravené prostredie 10 10 13 0 0 0 0 33
Dobrá prax 9 17 5 0 0 0 0 31
Poznanie sveta 0 0 0 10 0 0 0 10
Grafomotorika v materskej škole 0 0 0 3 0 0 0 3
Matematika v materskej škole 0 0 0 4 0 0 0 4
SPOLU z celkového počtu článkov 543 81

Ako ukazuje tabuľka 4, teoreticko-empirické štúdie sa vyskytovali v rubrikách 
Pripravené prostredie (5), Dobrá prax (1), Poznanie sveta (1), Grafomotorika 
v materskej škole (2), Matematika v materskej škole (1). Je alarmujúce, že v rubri-
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ke Aktivita pedagógov, ktorá sa podľa opisu redakcie primárne zaoberá príspevka-
mi prezentujúcimi výskumy sa žiadna teoreticko-empirická štúdia nenachádzala, 
i keď sme vyššie uvádzali, že najviac príspevkov bolo práve z tejto rubriky. 

Z hľadiska zamerania periodika na oblasť predprimárnej pedagogiky pova-
žujeme za obsahovo a interpretačne osožné porovnanie našich výskumných zis-
tení so zisteniami prehľadových štúdií Syslovej a Najvarovej (2012 a 2021), 
ktoré analyzovali výskumy publikované v relevantných českých odborných pe-
riodikách a zborníkoch zaoberajúce sa predškolským vzdelávaním v Českej re-
publike v rokoch 2000 – 2010 (2012) a v rokoch 2012 – 2020 (2021). Autorky 
prehľadových štúdií zistili, že najpočetnejšie bolo zastúpenie empirických vý-
skumov v oblastiach učiteľ materskej školy a terciálne vzdelávanie učiteľov MŠ 
(Syslová, Najvarová, 2012, s. 507). 

Z pohľadu autorstva a spoluautorstva výrazne dominovali výskumné štúdie 
s 1 autorom - 7 článkov a s 2 autormi - 3 články. Z hľadiska pohlavie autorov 
všetky výskumné štúdie realizovali ženy autorky. Podľa rozsahu výskumných 
článkov nad 5 strán – 6 článkov prevyšoval nad rozsahom článkov do 5 strán – 
4 články. 

Charakteristiky výskumných štúdií dopĺňa graf 4 zameraný na teoretic-
ko-empirické štúdie podľa metód zberu výskumných dát. Repertoár metód zbe-
ru výskumných dát je ukazovateľom rôznorodosti výskumov. Z grafu 4 je vidieť 
rozdelenie výskumných metód, ktoré autori vo svojich štúdiách použili. Najviac 
používanou metódou bol dotazník (40 %), ktorý použili v 4 štúdiách. Najčastej-
šie sa dotazníky zameriavali na názory učiteliek a riaditeliek MŠ na postupy pe-
dagogického diagnostikovania v MŠ. Jedna štúdia sa zameriavala na zisťovanie 
využívania estetických hier počas organizácie dňa v MŠ a jedna na stratégie roz-
víjania grafomotoriky v MŠ. Vo väčšine týchto štúdií však absentovali informá-
cie o vlastnostiach konkrétneho dotazníka, teda použitého nástroja, chýbalo plné 
znenie dotazníkových položiek, ale aj opis spôsobu jeho administrácie. Naše zis-
tenia sú totožné so zisteniami Syslovej a Najvarovej (2021, s. 489), ktoré pod-
robne analyzovali české výskumy v oblasti predprimárnej pedagogiky a zhodne 
zistili, že najpoužívanejšou metódou zberu výskumných dát na pôde MŠ aj v ČR 
v rokoch 2010 – 2014 je dotazník. Obe zistenia špecifickým spôsobom potvrdzu-
jú zameranie dominantnej výskumnej vzorky, ktorú tvorili učiteľky, či riaditeľky 
MŠ (deti ako subjekty edukácie v MŠ ešte nevedia čítať).

Ako ukazuje graf 4, v troch štúdiách bola použitá metóda životného príbehu 
a metóda hĺbkových pološtrukturovaných rozhovorov. Až dve teoreticko-empi-
rické štúdie nemali uvedenú metódu zberu výskumných dát. V jednom prí-
pade sa na zber dát použil test, ktorý bol použitý na vyhodnotenie dopadov 
konkrétneho realizovaného projektu. Jedna štúdia na zber výskumných dát 
používala detskú kresbu.
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Graf 4: Teoreticko-empirické štúdie podľa metód zberu výskumných dát

Analyzovanie výskumných súborov nebolo ľahké. Problémy nám spôso-
bovali predovšetkým absencie charakterizovania a opisu spôsobov výberu vý-
skumnej vzorky. Z hľadiska zloženia výskumnej vzorky 70 % výskumov sa 
realizovalo s riaditeľkami a/alebo učiteľkami MŠ. Jedna štúdia sa venovala pro-
fesijnej identite a vývin ponímania profesie učiteľky materskej školy, kde parti-
cipantkami výskumu boli študentky predprimárnej pedagogiky. 

Graf 5: Teoreticko-empirické štúdie z hľadiska zloženia výskumnej vzorky

ZÁVER

Z uvedených výsledkov prehľadovej štúdie časopisu Predškolská výchova 
v samostatnej etape svojho vydávania v rokoch 2014-2020, ktoré sme prezento-
vali v tejto štúdií vyplýva niekoľko zistení. V prvom rade za alarmujúce pova-
žujme nízky počet výskumných článkov, nakoľko časopis Predškolská výchova 
je jedným z mála odborných metodických časopisov na Slovensku venujúci sa 
predškolskému vzdelávaniu. K tejto skutočnosti neprispieva ani fakt, že počet 
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výskumných článkov má klesajúcu tendenciu. Zo správy z prieskumu Černe-
kovej, Bagalovej a Sabanošovej (2012) venovanému využitiu časopisov v MŠ, 
ZŠ a SŠ z hľadiska pedagogickej praxe vidíme, že časopis Predškolská výchova 
je v materských školách čítaný a využívaný, články v ňom sú z pohľadu učite-
liek MŠ zrozumiteľné, inšpiratívne a prínosné. Prieskumné výsledky ukazujú, že 
„časopis využíva raz mesačne, prípadne častejšie (raz alebo 2 krát týždenne) pri 
príprave na vyučovanie 61,9% skúmaných učiteliek a učiteľov a priamo na vyu-
čovaní 47,6% učiteľov“ (Černeková, Bagalová, Sabanošová, 2012, s. 7). Na zá-
klade týchto prieskumných zistení sa nazdávame, že realizáciou väčšieho počtu 
výskumov a ich následnou prezentáciou by sa zvýšila dostupnosť výskumných 
zistení k prijímateľom, a to učiteľkám/učiteľom materských škôl, ale aj odbor-
nej a širokej verejnosti, ktorí by na základe nich mohli uvážlivejšie a konkrét-
nejšie prispôsobiť svoje odborné pôsobenie v MŠ. Môžeme predpokladať, že 
výskumné príspevky sú uverejňované v zahraničných odborných a vedeckých 
periodikách, avšak na základe vykonanej prehľadovej štúdie Pupalu, Kaščáka 
a kol. (2015) zisťujeme, že to tak nie je. Z uvedeného nám vyplývajú otázky: 
Kde sa súčasné výskumné články prezentujúce výskumné zistenia z predškol-
skej výchovy a vzdelávania publikujú? Na túto otázku sme sa snažili hľadať 
odpovede v dátach dvoch štátnych grantových schém, ktoré cez MŠVVaŠ pod-
porujú vedu a výskum v SR: grantovej schéme Vedecká grantová agentúra Mi-
nisterstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej 
akadémie vied (skratka VEGA), ktorá podporuje projekty základného výskumu 
riešených na pracoviskách vysokých škôl a vedeckých ústavov SAV. 

Ako ilustruje tabuľka 5, z celkového počtu 244 podporených projektov VE-
GA medzi rokmi 2014 – 2020 v komisii č. 11 pre odbor vedy o človeku (psycho-
lógia, pedagogika a vedy o športe) bolo počas týchto rokov poskytlo dotáciu na 
riešenie 29 projektov, ktoré sa venovali výskumu detí predškolského veku, ale-
bo učiteľov predprimárneho vzdelávania. Ak sa v SR takéto štúdie realizujú, pre-
čo nie sú publikované v jedinom odborno-metodickom časopise zameranom na 
predškolskú výchovu na Slovensku?

Uvedomujeme, že v minulom a tomto roku kvôli celospoločenskej epidemio-
logickej situácii bola realizácia výskumu náročná, a preto dúfame, že sa nenapl-
nia všeobecnejšie hodnotenia Pajtinku (2021) v článku venovanom slovenským 
pedagogickým časopisom na Slovensku: „realita ostatných mesiacov ukazuje, 
že ministerstvo školstva a ministerstvo kultúry systematicky pracujú na likvidácii 
kultúrnej a pedagogickej tlače. Od začiatku minulého roka nedalo ministerstvo 
školstva dotáciu ani jednému z pedagogických časopisov, čím de facto vyhlásilo 
jeho likvidáciu“ (Pajtinka, 2021, s. 9). V oblasti školstva už reálne zanikli viace-
ré pedagogické časopisy: Slovenský jazyk a literatúra, Slovenský stenograf, Mú-
zy v škole, Rodina a škola, Dobrá škola, Pedagogická revue a i.), v deštrukčnom 
postavení sú Učiteľské noviny, Vychovávateľ, Naša škola a aj nami analyzova-



172

ný časopis Predškolská výchova.22 Ako hodnotí Pajtinka (2021, s.9) „kultúra zo-
miera potichu“.

Tab. 5: 

 rok celkový počet 
nových projektov

z toho projekty venované skúmaniu detí, či 
učiteľov predškolskej pedagogiky 

VEGA

2020 32 2
2019 36 3
2018 36 6
2017 37 3
2016 40 8
2015 34 5
2014 29 2

  244 29
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SUMMARY 

The literature review presents the thematic and methodological aspects of the articles in the 
science-methodology journal Preprimary education in a separate stage of its publication in the ye-
ars 2014-2020. The aim of the paper is to provide a characteristic of a) the content focus of the pa-
pers and b) the methodological profile of theoretical-empirical studies using the method of quan-
titative content analysis. The most significant findings of the analyzed period are the alarmingly 
low number of theoretical-empirical studies, in which the research findings of action research of 
pre-primary teachers are completely absent.

Key words: science-methodology journal Preprimary education, review, literature review, edu-
cational research
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