
ZBORNÍK
FILOZOFICKEJ FAKULTY

UNIVERZITY KOMENSKÉHO

PAEDAGOGICA
30

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE



Editorka: PhDr. Bibiána Timková, CSc.
Recenzenti: PhDr. Pavol Kompolt, CSc., PhDr. Milan Krankus, CSc.

© Univerzita Komenského v Bratislave, 2018

ISBN 978-80-223-4591-0



OBSAH

Filozoficko-antropologické významové pole dialógu  
ako východisko edukačných aktivít s dôrazom na chápanie človeka  
ako vzťahovej bytosti 
Mária POTOČÁROVÁ – Zlatica PLAŠIENKOVÁ........................................................... 5

Ako sa menia perspektívy súčasnej výchovy
Silvia DONČEVOVÁ  ..................................................................................................... 19

Diagnostické aspekty detskej výtvarnej tvorby
Ľuboslava SEJČOVÁ ..................................................................................................... 26

Postoje riaditeľov škôl k poradenskej pomoci žiakom  
a ich skúsenosti so zabezpečovaním pedagogicko-psychologického  
poradenstva žiakom
Zuzana HRĆAN...............................................................................................................59

Adam František Kollár – Sokrates z Terchovej
Janka  ŠTULRAJTEROVÁ..............................................................................................72





5

ZBORNÍK FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO
Ročník 30              PAEDAGOGICA                 Bratislava 2018

FILOZOFICKO-ANTROPOLOGICKÉ VÝZNAMOVÉ POLE 
DIALÓGU AKO VÝCHODISKO EDUKAČNÝCH AKTIVÍT 

S DÔRAZOM NA CHÁPANIE ČLOVEKA  
AKO VZŤAHOVEJ BYTOSTI1

Mária Potočárová – Zlatica Plašienková 

Anotácia: Príspevok poukazuje na filozoficko-antropologické aspekty významového poľa dia-
lógu v edukácii. Dôraz je pritom kladený na chápanie človeka ako vzťahovej bytosti. Autor-
ky najskôr poukazujú na chápanie dialógu v antickej filozofii a sledujú pritom gradačnú líniu 
logické – etické – ontologické, ktorú nachádzajú v učení Sokrata a Platóna. Oproti tejto línii 
vymedzujú chápanie dialógu formulované predstaviteľmi dialogickej filozofie (zvlášť konkre-
tizované v myslení M. Bubera), ktoré sa odvíja v línii vzťahové – osobnostné – ontologické. 
V obidvoch prístupoch nachádzajú vyústenie v ontologickej oblasti, ktorá predstavuje oblasť 
sebakonštituovania človeka. Antropologické významové pole dialógu sa tak stáva dôležitým 
teoretickým východiskom edukácie. V tejto súvislosti autorky rozvíjajú aj úvahy o základných 
rovinách dialógu, akými sú: stretnutie, porozumenie a narácia a poukazujú na ich aplikačný 
význam v kontexte edukačných aktivít. 

Kľúčové slová: dialóg, edukácia, dialogická filozofia, človek ako vzťahová bytosť

ÚVOD

Prv než poukážeme na niektoré filozoficko-antropologické aspekty významo-
vého poľa dialógu v edukácii s dôrazom na chápanie človeka ako vzťahovej by-
tosti, považujeme za potrebné vysvetliť, ako ponímame samotný dialóg. V deji-

1 Tento príspevok je čiastkovým výstupom grantu VEGA č. 1/0549/18.
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nách  európskej filozofie má chápanie dialógu dlhú tradíciu. Stretávame sa s ním 
už v antickej filozofii, neskôr ho v modifikovanej podobe nachádzame napríklad  
v Hegelovej dialektickej filozofii, presnejšie v Hegelovej dialektickej metóde2 
a v súčasnosti dominuje predovšetkým v rôznych koncepciách dialogickej filo-
zofie. 

Porozumieť významu dialógu v rámci našej témy vyžaduje najprv aspoň 
stručne túto tradíciu predstaviť a zdôrazniť pritom aj jeho rozdielnu sémantickú 
stránku. 

CHÁPANIE DIALÓGU V ANTICKEJ FILOZOFII

Európska filozofická tradícia, ktorá výrazným spôsobom ovplyvnila chápanie 
a význam dialógu v edukácii, siaha až do antického obdobia. Je spojená s viace-
rými mysliteľmi, z ktorých najvýznamnejší boli Sokrates a Platón3. 

Základom sokratovsko-platónskej tradície bolo chápanie dialógu vo význa-
me dialektickej metódy. Táto metóda je základom dialektického myslenia ako 
spôsobu nášho správneho usudzovania. Ide tu teda primárne o pojmovo-logický 
proces usudzovania. Tento proces sa realizuje a rozvíja prostriedkami dialogickej 
komunikácie, v rámci ktorej otázky a odpovede formujú myšlienky účastníkov. 
To zároveň vedie týchto účastníkov k hlbšiemu poznávaniu, presnejšiemu vyjad-
rovaniu svojich myšlienok a stanovísk a tiež k spoločnému definovaniu pojmov 
a odhaľovaniu pravdy. Známym v antike bolo Sokratovo kladenie otázok, ktoré 
malo diskutujúcich viesť k správnym odpovediam či k vyriešeniu teoretických 
sporov. V konečnom dôsledku tak môžeme dialogickú komunikáciu chápať ako 
proces dialektického tvorenia pojmov a hľadania pravdy. 

Zhrňme teda, že Sokrates a jeho dialektická metóda boli vedené pravdou. 
Sokrates sa tiež domnieval, že keď človek poznáva, čo je správne, bude podľa 
toho aj konať. Poznanie je preto úzko spojené s dobrom, kým s nevedomosťou 
je spojené zlo. Ako pripomínajú autori W. Raeper a L. Smithová, Sokrates sa 
pritom zaoberal aj rozdielom medzi domnienkou (čo si myslím, že je pravdivé) 
a istým, overeným poznaním (čo viem, že je pravdivé). Svoju metódu používal 
pri praktickom rozhodovaní o tom, ako správne žiť (Raeper, Smithová, 1994,  
s. 11). Zároveň hľadanie a poznanie pravdy bolo pre Sokrata i Platóna dôležitou 

2 Hegelovým chápaním, ktoré vychádzalo z antického chápania dialógu v zmysle dialektického 
myslenia a dialektickej metódy (pozostávajúcej z tézy, antitézy a syntézy), sa na tomto mieste 
nebudeme zaoberať, lebo pre potreby tohto príspevku to nie je dôležité. 

3 Na niektoré nové výskumu v súvislosti s autorstvom klasických Platónových dialógov Štát-
nik a Sofista poukazuje článok Z. Zelinovej, ktorá skúma argumentačnú hypotézu spojenú 
s Aristotelovým autorstvom týchto dialógov (Zelinová, 2018, s. 133-144). 
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súčasťou starostlivosti o ľudskú dušu (týka sa teda aj získavania /nadobúdania/ 
ľudských cností – areté). Keďže poznanie pravdy súvisí s konaním dobra, lo-
gický aspekt dialogickej komunikácie je tu teda spojený s etickým aspektom 
ľudského konania, Platón bol presvedčený, že ak človek hľadá a pozná prav-
du, nemôže konať nesprávne, nemôže chcieť zlo, môže chcieť konať iba dobro.  
A konanie dobra je neoddeliteľné od cnostného charakteru človeka4. Formovanie 
cnostného charakteru človeka spojené s etickým konaním človeka je vlastne sta-
rosť o dušu, ktorú môžeme chápať vo význame sebarealizácie človeka. Ide tak 
aj o antropologickú otázku.

Ak by sme chceli zhrnúť týchto pár poznámok, mohli by sme uzavrieť, že tra-
dičný význam chápania dialógu v antickej filozofii je spojený s jeho významom 
pre jednotlivca, a teda pre každého účastníka dialógu osobitne a jeho individuál-
nu starosť o svoju dušu. Je teda akoby zameraný na jednotlivca samého osebe, na 
jeho individuálny život, hoci vždy ide o život jedinca v rámci určitej spoločnosti, 
komunity, napr. v rámci antickej polis (mestskom štáte). 

Keď však hovoríme o živote jednotlivca v spoločnosti, samozrejme, hovorí-
me aj o spôsobe sebarealizácie jedinca. Hovoríme o potrebe ľudského sebautvá-
rania, sebaformovania, teda o ontologickom procese sebauskutočňovania člove-
ka. A tak by sme mohli uzavrieť, že vyššie opísaný význam tradičného chápania 
dialógu v antickej filozofii nás vedie od logického spôsobu uvažovania k etické-
mu správaniu a ku ontologickému konštituovaniu ľudského bytia. 

Nazdávame sa teda, že na základe tradičného antického chápania významu 
dialógu môžeme hovoriť dokonca o jeho polysémantickom priestore, ktorý je 
procesuálne vyjadrený gradačnou líniou logické – etické – ontologické. Týka 
sa teda života jednotlivca a spôsobu jeho utvárania, zdokonaľovania a sebarea-
lizácie, ktorého východiskom je vedenie dialógu. Toto vedenie dialógu je tiež 
hlavnou úlohou filozofie (filozofického vzdelávania či filozofického spôsobu sa-
motného života). 

Na pozadí tohto antického chápania významu dialógu môžeme teraz pouká-
zať na jeho chápanie v dialogickej filozofii 20. storočia. 

CHÁPANIE DIALÓGU V DIALOGICKEJ FILOZOFII

V dialogickej filozofii 20. storočia5 bol princíp dialógu sformulovaný via-
cerými jej predstaviteľmi: Hermannom Cohenom, Franzom Rosenzweigom, 

4 Tieto súvislosti nájdeme vo viacerých Platónových dialógoch, no najmä v tých, ktoré sa vo 
všeobecnosti nazývajú „sokratovské dialógy”: Chardmides, Laches, Lysis, Protagoras, Hippias 
Menší, Hippias Väčší, Obrana Sokratova a iné (Pozri: Platon, 1990). 

5 Dialogickú filozofiu niektorí autori nazývajú tiež filozofiou dialógu (Poláková, 1995).
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Ferdinandom Ebnerom, Martinom Buberom, Emmanuelom Levinasom a ďal-
šími. V tomto príspevku sa ale nebudeme zaoberať názormi týchto jednotlivých 
predstaviteľov. Pokúsime sa však poukázať na sémantickú rovinu ich chápania 
dialógu v súvislosti s interpretáciou sebarealizácie človeka v inej procesuálne 
gradačnej línii, než to bolo v antickom chápaní. Takýmto spôsobom chceme do 
určitej miery predstaviť aj celkový prínos dialogickej filozofie k rozvoju filozo-
ficko-antropologického (predovšetkým personalistického) myslenia a jeho mož-
nú implementáciu v oblasti edukácie.

Položme si najskôr otázku: Čo viedlo týchto moderných mysliteľov nanovo 
premyslieť sémantickú rovinu dialógu a spolu s ním aj problematiku chápania 
človeka a jeho sebarealizácie?

Podľa nášho názoru k potrebe nanovo formulovať význam princípu dialó-
gu, a tým otvoriť aj novú dimenziu chápania ľudskej existencie, týchto autorov 
viedlo úsilie prekonať tradičné európske myslenie o človeku. Toto myslenie už 
od antiky kládlo dôraz na takú jeho všeobecnú vlastnosť, akou je rozum alebo 
racionalita. No z dejín filozofického myslenia je tiež známe, že tým postupne na-
stávala glorifikácia a hypertrofia tejto racionality. Pozorujeme to prinajmenšom 
už od novoveku a tento proces dosiahol svoj vrchol v dobe osvietenstva, predo-
všetkým u Kanta6. Bol to práve Kant, ktorý vyzýval, aby sa človek oslobodil od 
všetkých autorít (napríklad náboženských a iných), aby mal odvahu používať iba 
svoj vlastný rozum (Sapere aude!), aby bol nezávislý od iných, aby sa teda po-
stavil – obrazne povedané – na vlastné nohy. Táto na prvý pohľad dobre myslená 
výzva však doviedla európske myslenie na scestie, ba priam do „slepej uličky“. 
Chápanie človeka ako čisto racionálnej bytosti totiž zatlačilo do úzadia chápanie 
človeka aj ako spirituálnej, duchovnej bytosti. Zo zreteľa sa stratilo chápanie 
človeka s bohatosťou jeho vnútorného sveta a osobnostného prežívania. Vytrati-
lo sa tak základné chápanie človeka ako osoby či osobnosti7. 

Dialogická filozofia túto osobnostnú dimenziu človeka nanovo odhalila, vyz-
dvihla a charakterizovala. Podarilo sa jej to aj vďaka tomu, že ju uviedla do sú-
vislosti s novým významovým poľom dialógu (resp. princípu dialógu). V centre 
pozornosti dialogickej filozofie tak bolo nielen chápanie človeka ako osoby, ale 
aj nová sémantická rovina dialógu. 

Dialóg tu – na rozdiel od jeho klasického antického chápania – vyjadruje vzá-
jomný vzťah aktérov, teda účastníkov dialógu. V tomto vzťahu nie je už cieľom 
primárne rozvíjať logicko-pojmové myslenie človeka, jeho správne usudzovanie 
a s tým spojené povedzme aj hľadanie nejakej pravdy v poznaní, ale cieľom je 
rozvíjať osobnostnú stránku človeka. To znamená, že ide o rozvíjanie jednotli-

6  V tomto kontexte je to známa Kantova krátka úvaha z roku 1874: Odpoveď na otázku: Čo je to 
osvietenstvo? (Kant, 2006, s. 22-25).

7 Pojem osoba a osobnosť budeme v tomto príspevku používaťsynonymicky.
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vého, konkrétneho, neopakovateľného ľudského personálneho „ja“. Toto „ja“ 
sa totiž môže rozvíjať iba vo vzťahu k niekomu alebo niečomu inému (k svetu, 
druhému človeku, Bohu). Vzťah tak vyjadruje základný postoj človeka ku všet-
kému. V kontexte dialogickej filozofie ide, samozrejme, predovšetkým o dialo-
gický vzťah. 

Významným spôsobom na to poukázal predovšetkým M. Buber (1878 – 
1965). Podľa neho však tento vzťah, tento postoj človeka k svetu vôbec môže 
byť dvojaký: jeden je vyjadrený slovnou dvojicou „Ja-Ty“ a druhý slovnou dvo-
jicou „Ja-Ono“. Tento dvojaký postoj Buber charakterizuje takto: „Nie je žiadne 
Ja osebe, ale iba Ja základného slova Ja-Ty a Ja základného slova Ja-Ono“ (Bu-
ber, 1969, s. 8-9). Túto základnú myšlienku svojej filozofie o vzťahovom, teda 
relačnom chápaní človeka vyslovil Buber vo svojom hlavnom diele pod názvom 
Ja a Ty (Ich und Du) v roku 19238, ale rozvinul ju aj v iných prácach9. 

Kým prvý postoj vyjadrený slovnou dvojicou „Ja-Ty“ zdôrazňuje personálny 
(v zmysle osobnostný) vzťah človeka k svetu, druhý, vyjadrený slovnou dvojicou 
„Ja-Ono“ poukazuje na akúsi neosobnú, predmetnú, vecnú rovinu vzťahu človeka 
k svetu. V tejto rovine sa človek neprejavuje z osobnostného hľadiska, ale jeho 
vzťah k svetu (vrátane vzťahu k ľuďom) je vyjadrený z funkčného, účelového či 
dokonca manipulatívneho hľadiska, ktoré je veľmi príznačné aj pre modernú dobu. 

V kontexte nášho príspevku je relevantné zdôrazniť, že z filozoficko-antropo-
logického hľadiska človeka chápeme primárne ako vzťahovú bytosť a že v rám-
ci tohto ponímania človeka ako vzťahovej bytosti nás bude zaujímať dialogický 
vzťah človeka, ktorý je vyjadrený prvou slovnou dvojicou, teda dvojicou „Ja-Ty“. 

Zároveň zdôrazňujeme, že chápanie človeka na základe slovnej dvojice „Ja-
Ty“ nás vedie nielen k definovaniu človeka ako osoby, ale že samotné konštitu-
ovanie človeka ako osoby sa realizuje iba v dialogickom vzťahu. Preto je veľmi 
dôležité, aby sme ako ľudia nestratili schopnosť viesť dialóg, teda byť v dialógu 
so svetom, s inými ľuďmi (prípadne s Bohom), čiže aby sme nestratili schopnosť 
žiť dialogický život. Dialogický vzťah je totiž autentickým vzťahom, v ktorom 
sme zároveň „oslovovaní“ druhým Ty a v ktorom sme schopní „odpovedať“ na 
každé takéto oslovenie. Iba v tomto dialogickom vzťahu sa formujeme a preja-
vujeme ako jedinečné osoby či osobnosti. Ide teda o personálne sebauskutočňo-
vanie človeka, ktoré je jeho bytostným určením. V tomto rámci teda môžeme 
vidieť procesuálne vyjadrenú gradačnú líniu: vzťahové (relačné) – osobnostné 
(personálne) – ontologické.

8 Citujeme tu z českého prekladu z roku 1969.
9 Buberovo rozvinutie tejto myšlienky vo viacerých jeho prácach analyzoval napríklad M. Bi-

zoň, ktorý zároveň poukázal aj na mnohé nedorozumenia, ktoré s touto interpretáciou súvisia. 
Týkajú sa najmä chápania vzájomnosti ako neoddeliteľnej súčasti vzťahu Ja-Ty (Bizoň, 2014, 
s. 569- 580; Bizoň, 2017). 
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Už z tohto stručného výkladu vidíme (odhliadnuc od mnohých špecifík Bu-
berovej koncepcie), že význam dialógu (alebo polysémantický priestor dialógu) 
je v dialogickej filozofii celkom iný, než bol v klasickej antickej filozofickej 
interpretácii. 

Napriek tomu však môžeme konštatovať, že medzi obidvomi interpretáciami 
významu dialógu môžeme nájsť aj spoločného menovateľa. Je ním bytostné, 
ontologické určenie človeka. Rozdiel medzi nimi spočíva iba v tom, že k tomuto 
bytostnému určeniu človeka, teda k ontologickej rovine sa metodicky dostávame 
inak, a to vzhľadom na rozdielne chápanú sémantickú rovinu dialógu. 

V tradičnej interpretácii významu dialógu sme videli, že ontologická rovina 
bola vyústením logickej a etickej stránky ľudského bytia. V dialogickej filozofii 
sa k ontologickej stránke dostávame cez vzťahovú a personálnu rovinu ľudského 
bytia10. Musíme ale podotknúť, že všetky tieto roviny sú neoddeliteľné aspekty 
jedného a toho istého procesu dialógu či dialogickej komunikácie. Tento proces 
je vlastne v určitom zmysle transformatívnym procesom, teda procesom, ktorý 
je aj formotvorným, tvorivým, originálnym konštitutívnym procesom ľudského 
bytia, ľudskej existencie a sebarealizácie človeka. A teraz sa môžeme pristaviť 
pri otázke, aký význam dialógu nachádzame v edukácii. 

VÝZNAM DIALÓGU V EDUKÁCII 

Vychádzame z predpokladu, že edukácia (ktorá integruje výchovu a vzdelá-
vanie) by mala mať jasný filozofický základ. Tento výrazne poukazuje na vý-
znam ideí vo výchove a zdôrazňuje hľadanie hodnotových a etických kritérií,  
a to v každej dobe (dokonca aj v tej našej, hodnotovo rozkolísanej, postmodernej 
dobe). Taktiež nás vedie k antropologicky relevantnému chápaniu ľudskej osoby, 
čo sa premieta do filozofie výchovy. V jej kontexte sa potom s porozumením 
prichádza k človeku ako k jedincovi, ktorý sa nachádza v špecifickej – výchov-
nej – situácii. Treba však podotknúť, že z filozofického pohľadu ide o rešpekto-
vanie „celého“ človeka v tejto situácii, nielen jeho „rozkúskovaných“ obrazov, 
s akými sa stretávame v rámci zamerania niektorej z pedagogických disciplín. 
A nadovšetko si treba uvedomiť a vnímať, že filozofické uvažovanie v edukácii 
otvára človeku jeho vlastný svet, jeho skutočnú cestu k samému sebe, ale aj 
k druhým, k sociálnemu svetu, ktorý ho obklopuje a s ktorým komunikuje aj 
prostredníctvom dialógu. 

10 Na tomto mieste by sme tiež chceli upozorniť na zaujímavý príspevok P. Rusnáka, ktorý sa 
v súvislosti s významom filozofie dialógu zaoberá aj otázkou interpretácie vzťahového a perso-
nálneho rozmeru ľudského bytia z perspektívy chápania „druhého“, „iného“ ako „daru“ (Rus-
nák, 2018, s. 78-100).
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Na tento rozmer edukácie v súvislosti s celostným chápaním človeka, ktorý 
objavuje svoju cestu a samého seba dokonca ako podobu transcendentného daru 
len vďaka otvorenému vzťahu k inými, ku svetu, výstižne poukazuje napríklad M. 
Strouhal, ktorý píše: „V najhlbšej vrstve samého seba nachádza človek seba ako 
dar. Človek je darovaný sám sebe, pretože k tomu, aby sa dostal k svojim vlast-
ným možnostiam, potrebuje otvorenosť druhých a svet. Preto ani výchova, ani 
výučba nemôžu byť len výcvikom nejakých vlôh či možností subjektu, už aj preto 
nie, lebo situácie sú nutne vždy iné a vyžadujú vždy iné konanie alebo správanie, 
iný typ angažovania sa. Človek má smerovať k všeobecnejším, transcendentným 
štruktúram, ktoré mu situácie otvárajú a výchova ho pre ne musí učiniť citlivým“ 
(Strouhal, 2013, s. 29). Prebudiť citlivosť k tomu, čo nás presahuje, je tak aj zále-
žitosťou edukácie.

Autor tiež pripomína, že v európskej tradícii vskutku začína samotná teória 
výchovy Sokratovým spochybňovaním domnelých neotrasiteľných istôt a Plató-
novým programom spoločenskej nápravy, cez filozofické „pýtanie sa“. Pre pla-
tonizmus je výchova vecou hľadania, otvárania sa ideám a tomu, čo nemáme 
v moci a čo je mimo dosah akejkoľvek ľudskej kompetencie, teda toho, čo nás 
naozaj presahuje. V tomto zmysle výchovu tak možno charakterizovať aj ako 
proces celoživotnej reflexie o zmysle a význame nášho života (Strouhal, 2013,  
s. 16, 18).  

Bez nároku na analýzu jednotlivých koncepcií edukácie11 treba povedať, že 
výchova a vzdelávanie predstavujú mnohotvárny a viacúrovňový proces, ktoré-
ho základným cieľom je nielen rozvíjanie vedomostí, znalostí, kultivácia schop-
ností, zručností, ale aj rozvoj praktických návykov jedinca, jeho získaných skú-
seností a zážitkov. A ako uvádza aj M. Zelina, edukácia tiež znamená formovanie 
hodnotovej orientácie, interiorizovaných názorov, postojov a ďalších osobnost-
ných kvalít človeka s cieľom dosiahnuť žiaduce sociálne správanie a rešpekto-
vanie najmä etických zásad života. Zároveň je tak aj „hľadaním dobra“, dobra 
v sebe, v druhých, v našom sociálnom a vzťahovom prostredí, s ktorým sme 
v aktívnej interakcii a v dialógu (Zelina, 2004).

Každá podoba edukácie má svoje špecifické ciele a metódy v závislosti od toho, 
v akom prostredí a akými prostriedkami sa realizuje, či je pôsobením vo formál-
nych edukačných inštitúciách (napríklad v škole), alebo v neformálnom prostredí, 
v mimoškolskom prostredí, v neformálnych spoločenstvách a zvlášť v rodine. 

Keď sa teraz ešte v krátkosti vrátime k našim predchádzajúcim úvahám o vý-
zname chápania dialógu v antickej a dialogickej filozofii v súvislosti s eduká-

11 Zo súčasných teoretikov výchovy v slovenskom, českom i širšom európskom prostredí sa opie-
rame najmä o práce autorov: Brezinka, 2001; Comoglio, Cardoso, 1996; Franta, 1988; Gara, 
2008; Kučerová, 1996; Pelcová, 2000; Pelikán, 1995; Pellerey, 1998; Průcha, 2000; Sliwerski, 
2009; Strouhal, 2013; Tonelli, Gallo, Pollo, 1992; Zelina, 1996, 2004.
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ciou, chceli by sme doplniť, že v edukácii sa môžeme pridŕžať oboch chápaní,  
a to či už ide o antické ponímanie (a najmä sokratovské dialógy), keď sa význam 
dialógu implementuje v línii: logické – etické – ontologické, alebo o významo-
vé pole dialógu dialogickej filozofie, ktorú vyjadruje línia: relačné (vzťahové) 
– osobnostné (personálne) – ontologické. 

Významový kontext dialógu v antickom ponímaní je v rámci edukácie apli-
kovateľný na rozvoj logického uvažovania, ktoré zároveň zdôvodňuje etický do-
pad na sociálne správanie sa človeka v procese jeho sebarealizácie. Významový 
kontext dialógu dialogickej filozofie je aplikovateľný na vzťahovo-osobnostný 
rozmer jednotlivca, ktorý má dopad na prijatie a kultivovanie jeho bytia ako 
ľudskej osoby, utváranie človeka ako personálneho bytia. Vo všeobecnosti tu 
tiež platí, že cez vzťahové väzby človek vstupuje do ontologického procesu seba-
realizácie, sebakonštituovania či sebautvárania, podmieneného celým spektrom 
a bohatosťou vonkajšej reality vrátane edukačných procesov. V dialogickej filo-
zofii tak nachádzame dôležité pramene pre teoretické východiská „dialogickej 
pedagogiky“, ako aj pre praktické uplatnenie dialogického prístupu v konkrét-
nych edukačných aktivitách. 

Nedá nám, aby sme na tomto mieste ešte nepripomenuli zopár postrehov, 
ktoré vyjadril už spomínaný M. Buber v súvislosti s úlohou dialógu vo výchove. 
Hoci on sám nebol pedagógom v pravom zmysle slova, na svoje „pedagogické“ 
názory sa odvolával vo viacerých svojich prácach, ale najkoncentrovanejšie sa 
k téme vyjadril v práci Řeči o výchově (Buber, 2017). Veľmi zreteľne v nej kon-
štatuje: „Vychovávateľský vzťah je čisto dialogický“ (Buber, 2017, s. 38), pri-
čom najvnútornejšou podstatou tohto vzťahu je dôvera. Je to dôvera voči svetu, 
s ktorým človek vstupuje do vzájomného dialógu (vrátane edukačnej aktivity 
v zmysle vychovávateľského vzťahu).

Buber pritom rozlišuje tri hlavné formy dialogického vzťahu. Prvou formou 
je dišputa. Ide o dišputu dvoch ľudí, ktorí sú podstatne odlišní z hľadiska pova-
hy, názorov, povolania. Dôležitá je tu skutočnosť, že obidvaja legitímne uznajú 
toho druhého, pričom vlastná pravda, presvedčivosť a stanovisko sa tým nijako 
neumenšuje a neuskutočňuje sa žiadna „relativizácia“, ale uznanie pravdy bytia či 
bytia pravdy existujúceho. V určitom zmysle slova ide o abstraktnú formu vzťa-
hu, no nie z dôvodu, že by chýbala skúsenosť bezprostrednosti, ale preto, že sa 
týka človeka iba ako duchovnej osoby a odhliada od skutočnosti jeho celého bytia 
a života (Buber, 2017, s. 40-41). Ďalšie dve formy vzťahu sú založené na konkrét-
nej a úplnej skutočnosti bytia a života. Druhú formu predstavuje vychovávateľský 
vzťah, ktorý má svoj základ v jednostrannej skúsenosti zahrňovania (Buber, 2017, 
s. 41). Nebezpečenstvo tohto jednostranného zahrňovania môže vyústiť do ľubo-
vôle vychovávateľa. Takže vychovávateľ by mal mať na pamäti, že svoje konanie 
musí zakúšať aj zo strany náprotivku. Musí byť zároveň akosi aj „na protiľahlej 
strane“, na „povrchu“ druhej duše, ktorá jeho konanie (formujúci vplyv) prijíma. 
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Nejde tu pritom o nejakú pojmovo konštruovanú dušu, ale o postoj k jedinečnej 
duši, k jedinečnej bytosti, ktorá žije „naproti nemu“ a ktorá sa spolu s ním dostáva 
do spoločnej situácie „vychovávania“ a „vychovávaného“ (Buber, 2017 s. 41-42).  
Platí však pritom, že toto zahrňovanie nemôže byť vzájomné. Tretiu formu dia-
logického vzťahu Buber nazýva priateľstvom (Buber, 2017, s. 43). Táto forma 
sa už zakladá na konkrétnej a vzájomnej skúsenosti zahrňovania. Vychovávateľ, 
ktorý má skúsenosť osoby stojacej oproti, „z druhej strany“ a v tejto skúsenosti 
obstojí, zakúša naraz dvojakú skutočnosť: svoju hranicu v inakosti, ako aj svoju 
milosť v spolunaležitosti s druhým. Postupne zisťuje, čo vychovávaný človek 
potrebuje, alebo nepotrebuje na to, aby sa vyvíjal a rozvíjal a dospel až k mož-
nostiam sebavýchovy (Buber, 2017, s. 44). V danej súvislosti Buber píše: „Sily 
sveta, ktoré žiak potrebuje k vystavaniu svojej bytosti, má vychovávateľ vyberať 
zo sveta a vťahovať do seba“ (Buber, 2017, s. 45). Inými slovami to znamená, 
že výchova človeka skrz človeka je výber pôsobiaceho sveta cez jednu osobu 
a v nej. Vychovávateľ je teda ten, ktorý zhromažďuje stavebné sily sveta a potom 
v sebe samom, vo svojom „ja“ – ktoré je naplnené svetom – tieto stavebné sily aj 
oddeľuje, odmieta a potvrdzuje (Buber, 2017, s. 45). V tomto procese sa aj on sám 
vychováva k tomu, aby bol „orgánom“ týchto stavebných síl12.

Odhliadnuc od pertraktovaných myšlienok M. Bubera, však na tomto mieste 
musíme pripustiť, že dialóg sa často chápe len ako istá forma, prostriedok či 
metóda edukačného pôsobenia, spôsob edukačného ovplyvňovania, ktorý využí-
vame na účely dosahovania vytýčených cieľov poznávania, vzdelávania a vý-
chovného formovania osobnosti dieťaťa/žiaka alebo iného ľudského subjektu, 
osoby. V tomto zmysle dialóg môže mať aj podobu bežnej diskusie, výmeny 
názorov, poznatkov, skúseností, presviedčania o princípoch správneho, dobré-
ho alebo zlého konania a podobne, pričom sa dialógom nevstupuje do hlbších 
analýz myslenia. Dalo by sa povedať, že sa tu vo veľkej miere využíva dialóg 
v zaužívanom bežnom (nefilozofickom) chápaní. 

Zároveň možno dodať, že dialóg sa v edukačnom prostredí považuje za ur-
čitú podobu komunikácie. Keď sa teda pokúsime zamyslieť nad dialógom ako 
podobou komunikácie komplexnejšie, a to predovšetkým na pozadí poznania 
základov dialogickej filozofie, dospejeme k záveru, že v edukácii je dialóg aj 
určujúcim vyjadrením vzťahu medzi subjektmi edukácie13. V tomto kontexte 
chápe edukáciu napríklad J. Pelikán. Podľa tohto autora „edukácia predstavuje 
predovšetkým medziľudský vzťah, ktorý má za cieľ, aby sa vychovávaný stal 

12 V slovenskej pedagogike poukázal na význam Buberovho myslenia v pedagogike ako prvý  
M. Krankus, ktorý sa sám hlási k princípom dialogickej pedagogiky opierajúcej sa o dialogickú 
filozofiu výchovy (Krankus, 2007). 

13 V danej súvislosti napríklad J. Gara hovorí, že aplikovaná dialogická filozofia je vlastne samot-
ná „pedagogika dialógu“ (Gara, 2008). 
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autentickou, vnútorne integrovanou a socializovanou osobnosťou“ (Pelikán, 
1995, s. 36). Edukáciu vo svojej podstate možno chápať ako dialogický vzťaho-
vý personálny proces, v ktorom zároveň musí byť kladený aj veľký dôraz na roz-
mer slobody ľudskej osoby, zodpovednosť, dôveru, rešpekt, akceptáciu a prijatie 
toho druhého. Základom realizácie dialogickej edukácie je úcta k ľudskej osobe 
a jej uznanie, rešpektovanie jej slobody, svojbytnosti, ale aj vedome prevzatej 
zodpovednosti. To však vyžaduje, aby – inými slovami povedané – podstatou 
dialogickej edukácie bol vzťah lásky. Láska totiž v sebe integruje predovšetkým 
obojstranné slobodné rozhodnutie a zodpovedné prijatie druhého človeka také-
ho, aký je, ale zahŕňa aj konanie, ktoré je prejavom vôle, motivácie a konkrétne-
ho činu  v prospech dobra toho druhého („chcenia“ dobra pre druhého). To, že 
sú prejavy takejto lásky sprevádzané prežívaním dobrých pocitov a šľachetných 
citov, sa nevylučuje. Ale láska nie je iba vyšší cit. Láska k druhej osobe sa re-
alizuje ako dialogický vzťah. Najviac a osobitým spôsobom sa v rámci eduká-
cie láska ako dialogický vzťah realizuje a rozvíja v prostredí rodinného diania  
a prežívania rodinných vzťahov14, ale tieto otázky nie sú teraz predmetom nášho 
skúmania. Všimnime si však ešte chápanie dialógu z hľadiska niektorých zák-
ladných vrstiev či rovín, ktoré môžeme vo výchove uplatňovať.

ZÁKLADNÉ ROVINY DIALÓGU VO VÝCHOVE 

Pri vymedzení významového poľa dialógu v edukácii môžeme rozlíšiť nie-
koľko rovín. Na tomto mieste sa pokúsime stručne charakterizovať iba tri zá-
kladné roviny dialógu: rovinu stretnutia, rovinu porozumenia a  rovinu narácie, 
pričom sa budeme opierať aj o názory niektorých už spomínaných talianskych 
autorov15. 

Najzákladnejšiu rovinu dialógu predstavuje rovina stretnutia. Edukačný dia-
lóg je totiž vždy aj stretnutím, „aktom stretnutia“, spôsobom stretnutia sa so sve-
tom druhého človeka, druhej osoby. Už od najútlejšieho veku neustále prechá-
dzame stretnutiami s inými ľuďmi, s inými osobami. Stretnutie sa je podnetom, 
impulzom, kde môže začať realizácia dialógu a súčasne sa stáva priestorom, 
ktorý rozvíja a upevňuje našu schopnosť sebapoznania a sebarealizácie. Stretnu-
tie je založené na uvedomení si toho, kto som a aký som, ako aktívne vnímam 

14 Osobitne to možno vidieť a hodnotiť v rodinnej komunikácii. Prostredie rodiny je azda naj-
markantnejším príkladom prostredia, v ktorom sú zakomponované určité osobitné predpoklady  
a jedinečné podmienky na dialogickú edukáciu. Na špecifické znaky rodinného prostredia, 
ktoré sú podporované najmä dialógom, upozorňuje vo svojej štúdii napríklad poľská autorka  
E. Napora (Napora, 2013).

15 Boli publikované predovšetkým v práci autorov (Tonelli, Gallo, Pollo, 1992). 
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aj samého seba, svoje možnosti, ale predovšetkým aj svoju zodpovednosť. Preto 
každé stretnutie v dialógu môžeme chápať pre každú osobu ako príležitosť rásť, 
učiť sa, dospievať a dozrievať. V medziľudskej (interpersonálnej) dialogickej 
komunikácii stretnutie znamená, že sa odpútame od toho, čo sami vlastníme. 
Odstupom sa „oslobodíme“ aj od jednostranného a opakovaného presadzovania 
svojho „ja“, aby sme sa otvorili tomu druhému, tomu inému, čím sa obohacuje 
naše spoločné stretnutie. Dialogické stretnutie je vlastne vykročením v ústrety 
druhej osobe. V spoločnom stretnutí s druhým však aj sami rastieme, stávame sa 
viac a plnšie osobami či osobnosťami. A to je vlastne úloha, ktorá prebieha počas 
celého nášho života a ktorú realizujeme aj dialogickou edukáciou. 

Rovina porozumenia predstavuje v edukačnom dialógu akési zjednotenie 
názorových horizontov, zosúladenie, postojovú harmóniu a názorové zblíženie 
v obsahu, čo je predmetom dialogickej komunikácie. Toto zjednotenie sa potom 
často prejavuje nielen ako zjednotenie v názoroch a postojoch, ale má odozvu 
aj v samotnom správaní osôb, ktoré sú v danom dialogickom vzťahu. Ak však 
hovoríme o zjednotení, to neznamená, že sa vzdávame vlastných osobných po-
zícií. Ide tu o porozumenie druhému a o také zjednotenie horizontov, ktoré tvorí 
spoločne akceptované významy v názoroch a správaní. Je to porozumenie, ktoré 
sa formuje postupne a predpokladá toleranciu rozdielnosti a rešpektovanie je-
dinečnosti toho druhého. V tomto zmysle dialóg nie je len výmenou vzájom-
ných predstáv a zámerov či slovných obsahov, ale predovšetkým je vytváraním 
platformy vzájomných vzťahov porozumenia. A toto vzájomné porozumenie sa 
stáva novým predpokladom na ďalší rozvoj vzťahu v oblasti edukácie. Môžeme 
tak dodať, že táto platforma porozumenia sa nevytvorí mimo edukačný proces, 
ale vzniká priamo v konkrétnej edukačnej situácii. 

Tretiu rovinu významového poľa dialógu využívaného v edukácii predsta-
vuje rovina narácie. Hoci sa narácia (ktorej najlepšie rozumieme ako určitej 
podobe vyrozprávaného príbehu) môže na prvý pohľad zdať (podľa vonkajšej 
formy) iba ako monologické rozprávanie, má (z vnútorného hľadiska) podobu 
edukačného dialógu. Zároveň je totiž interpersonálnou vzťahovou dialogickou 
podobou komunikácie, pretože vťahuje do prežívania príbehu osobu počúva-
júceho. Dôležitý význam narácie, teda príbehového rozprávania, je tiež pri for-
movaní hodnotovej orientácie subjektu edukácie, ako na to upozorňujú talianski 
autori (Tonelli, Gallo, Pollo 1992, s. 28), ktorí uvádzajú, že narácia nie je iba 
akousi sekvenciou zachytených udalostí a zážitkov, ktoré protagonisti subjek-
tívne prežívajú. Podľa nich narácia predstavuje aj spôsob interpretácie reality, 
lebo je akoby určitým návodom, ako konkrétne žiť a prežívať určité hodnoty 
či normy spoločného života. Inými slovami to znamená, že narácia umožňuje 
chápať udalosti a možné perspektívy ich riešenia. Sila narácie preto spočíva aj 
v tom, že poukazuje na živý príklad a svedectvo rozprávajúceho. Osobná skú-
senosť a svedectvo majú silnejší vplyv na presvedčenie subjektu edukácie a na 
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celkový efekt výchovy než množstvo neosobných argumentov, ktoré dokazujú 
(iba) pravdivosť nejakých prezentovaných tvrdení. Ten, kto svoj príbeh rozprá-
va, zároveň pozýva tých, ktorí počúvajú, aby vstúpili do jeho vlastného sveta, do 
interakcie (dialógu) s ním. Okrem toho tým preukazuje aj ochotu vstúpiť do in-
terakcie (dialógu) so svetom druhých ľudí, svojich poslucháčov. Rovina narácie 
takto ovplyvňuje počúvajúceho do takej miery, do akej ho sám rozprávač dokáže 
vtiahnuť do interakcie16. Ako vidno, narácia je skutočne vzťahovým dialogic-
kým, a nie monologickým, procesom. 

Charakterizovaním týchto troch základných rovín významového poľa dialó-
gu sme zároveň poukázali na fakt, aké dôležité sú v edukácii významové roviny 
dialógu – stretnutie, porozumenie a narácia (naratívne „spolu-prežívanie“) prí-
behu. Všetky tri roviny vypovedajú najmä o personálnom vzťahovom charaktere 
dialogickej edukácie. Okrem toho treba tiež zdôrazniť, že úloha dialógu v edu-
kácii spočíva okrem vyššie uvedených faktorov a rovín aj vo vytváraní ďalších 
podmienok na udržanie plodného vzájomného dialogického vzťahu medzi edu-
kátorom (učiteľ, pedagóg, rodič) a edukantom (žiak, študent, dieťa). 

Sumarizujme teda, že dialogická edukácia rozvíja potenciál ľudskej osob-
nosti, pestuje vzájomnú dôveru, ktorá dodáva odvahu k otvorenosti, pomáha 
správne formovať obraz o sebe, buduje zdravé sebahodnotenie a sebavedomie 
osobnosti, vychováva k prejavom osobnej slobody a zodpovednosti, ale i k em-
patii voči druhým, k prosociálnosti, k veľkodušnej pomoci a podpore druhých. 
Význam a úloha dialógu v edukácii je v tomto zmysle nenahraditeľná.  

 ZÁVER

Záverom nášho príspevku už iba dodávame, že v každej podobe edukácie 
dialóg plní svoju úlohu v obidvoch vyššie analyzovaných sémantických význa-
moch: vo význame, ktorý mu pripisovala antická filozofická tradícia, ako aj vo 
význame dialogickej filozofie. Pochopiteľne, pritom treba brať do úvahy vekové 
osobitosti, vývinové zvláštnosti vychovávaných, ako aj primeraný obsah jednot-
livých rovín dialógu. V každom prípade je však dialóg významným faktorom tak 
kognitívneho, ako aj emocionálneho, individuálneho aj a sociálneho (ešte viac 
zvýrazneného ako prosociálneho) sebakonštituovania človeka. Z tejto perspek-
tívy by sme už mohli iba uzavrieť, že v konkrétnych edukačných aktivitách je 
realizovateľné prepojenie sokratovsko-platónskeho chápania dialógu ako dialek-
tickej metódy myslenia, vysvetľovania a hľadania pravdy so vzťahovo-personál-
nym chápaním dialógu, rozpracovaným v dialogickej filozofii. 

16 Na tomto mieste treba poznamenať, aká dôležitá je aj úloha slova v narácii. Na mnohoraký 
význam slova upozorňuje napríklad S. Vertanová (Vertanová, 2007, s. 317-324).
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SUMMARY

PHILOSOPHICAL-ANTROPOLOGICAL MEANING OF THE DIALOGUE  
AS THE BASIS OF THE EDUCATIONAL ACTIVITIES

The paper points to the philosophical-anthropological aspects of the dialogue in the 
education with focus on the understanding of the man who is constituated by relation-
ships. The authors first refer to the understanding of dialogue in the ancient philosophy. 
In this context the gradual line as logical –  ethical – ontological is followed, as it can be 
found in the Socrates‘ and Plato’s teachings. As a contrary to this, the understanding of 
the dialogue defined by the representatives of the dialogical philosophy (particularly in 
M. Buber’s thought) is presented by the line relational – personal – ontological. Both 
approaches result into ontological field, which is the area of self-creation of a human 
being. The anthropological meaning of the dialogue thus becomes an important theo-
retical basis of the education. Therefore, the authors furthermore deal with the basic 
levels of dialogue, such as encounter, understanding and narration, and they point out the  
relevance of its application in the context of educational activities.
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AKO SA MENIA PERSPEKTÍVY SÚČASNEJ VÝCHOVY17

Silvia Dončevová

Anotácia: Výchova je fenomén, ktorého ciele sú ovplyvnené potrebami spoločnosti. Lenže po-
treby spoločnosti sa v skutočnosti vzhľadom na výchovu až tak nemenia – na rozdiel od vzdelá-
vania, ktoré by malo promptne reagovať na celospoločenské zmeny, najmä v pracovnej oblasti. 
Vyzerá to tak, že vo výchove bude stále rovnako dôležité, aby sa osobnosť človeka vyvíjala 
smerom k plnohodnotnej mravnej, kultúrnej, rozumnej a zdravej bytosti, ktorá bude žiť zodpo-
vedne k sebe a svojmu ľudskému aj prírodnému okoliu. Štúdia analyticky spracováva aktuálne 
spoločenské očakávania, ktoré kladú na tradičnú výchovu nové nároky a vytvárajú tak nové 
výchovné perspektívy, s ohľadom na výchovné autority. 

Kľúčové slová: výchova, rodina, škola, vrstovnícke skupiny, spoločnosť.

ÚVOD

Výchova je fenomén, ktorý si v súčasnosti vyslúžil skôr negatívne konotácie 
– hovorí sa o nej najmä vtedy, keď zlyháva. Je všade a vlastne nikde – pretože 
výchovná prax ukazuje, že výchova minimálne na Slovensku v mnohých oblas-
tiach dlhodobo zaostáva. Pritom oblasti teórie výchovy ako základného výcho-
diska pre výchovnú prax zahŕňajú stále živé a prospešné témy: emočnú výchovu, 
výchovu k hodnotám, morálke, partnerstvu a sexualite, rodičovstvu, k efektív-
nemu využívaniu kognitívnych kapacít, umenia, športu, prírodného bohatstva 
a pod. Podľa Bendla (2015, s. 66) sa výchova má zaoberať otázkami dobra, zla, 
spravodlivosti, prirodzenosti, užitočnosti, povinnosti, ale tiež otázkami zmyslu 

17 Príspevok spracúva výskumné údaje medzinárodného výskumného projektu MyWeb - Measuring 
of Youth and Children Wellbeing, ktorého hlavnou výskumníčkou za Slovenskú republiku bola 
autorka v rokoch 2013 – 2015. Dostupné na: https://www.fp7-myweb.eu 
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a smerovania života človeka. Strouhal (213) zdôrazňuje pri pojme výchova jej 
silu formovať, Zelina (2010) pridáva k procesu formovania a rozvoja aj udr-
žiavanie a (seba)zdokonaľovanie. No z nášho pohľadu azda najviac vystihuje 
aktuálne perspektívy výchovy Pelikán (1995) a jeho predstava o úlohe výchovy: 
pomôcť dieťaťu od narodenia prejsť postupne od interiorizácie základných in-
formácií od rodičov k nevyhnutným fázam ako sebauvedomenie, sebapoznanie, 
sebavýchova a pochopenie slobody priamo úmerne k pocitu zodpovednosti za 
vlastné konanie a správanie. Podľa nás sú to všetko fenomény, ktoré sú nevy-
hnutné pre úspešný vývin osobnosti ako objektu výchovy smerom k vlastnej 
slobode a sebavýchove, teda osobnosti ako subjektu výchovy. Preto nepozná-
me jednu teóriu výchovy, ale mnohé teórie výchovy. Ich oblasti majú smerovať 
k čo možno najoptimálnejšiemu vývinu osobnosti dieťaťa. A kto iný ako rodič, 
učiteľ, spoločnosť by mal ciele týchto oblastí realizovať od narodenia dieťaťa 
a pomôcť mu tak v tomto významnom procese prechodu k autonómii myslenia  
a konania? 

ČO JE NOVÉ V RODINE – ALEBO KDE SA VÝCHOVA ZAČÍNA

Nie je až také podstatné, či je rodina úplná, neúplná alebo doplnená – pod-
statné je stále to, či je, alebo nie je harmonická, či rodičia sú, alebo nie sú pre 
svoje deti autoritou. Taká môže byť aj rodina s jedným rodičom, desiatimi deť-
mi, vlastnými aj získanými, dvoj- alebo trojgeneračná, akákoľvek. Na počte zá-
leží oveľa menej ako na láske, dôvere, zodpovednosti a vzájomnom rešpekte. 
Pre dobrú perspektívu výchovy v rodine je dôležitý vplyv pozitívneho vzoru 
rodiča a snaha o dosiahnutie najlepšieho záujmu dieťaťa. Manniová (2007) po-
važuje pozitívny vzor rodiča za jeden zo štyroch elementárnych krokov k rodi-
čovskej autorite – takej dôležitej pre úspešnú výchovu, medzi ďalšie zaraďujeme 
jeho schopnosť byť dobrým poradcom, organizátorom aj edukátorom vlastných 
detí. Ide o logický vzorec harmonickej rodiny – vďaka nemu sa možno priblížiť 
k vytúženému cieľu, a tým je spokojné a šťastné dieťa. 

To však nemožno dosiahnuť, ak rodič nesleduje najlepší záujem dieťaťa, ale 
svoj vlastný. Takéto prípady sa veľmi často vyskytujú napríklad pri rozchádzaní/
rozvádzaní sa rodičov a prípadnom zakladaní si nových rodín. Dieťa sa stáva 
stredobodom vyrovnávania sa rodičov so vzniknutou situáciou, v horšom prí-
pade je prekážkou nového života rodičov. Aj napriek tomu, že zákon o rodine 
aj trestný zákon hovorí jasne – záujem dieťaťa/maloletého je na prvom mieste, 
realita ukazuje, že ani zďaleka to tak nie je. Výpovede sudcov či vyšších súdnych 
úradníkov, ktoré mala autorka možnosť analyzovať počas svojho pôsobenia ako 
lektorka, hovoria zrozumiteľne a v neprospech detí – v momente, keď majú ro-
dičia konať tak, aby vzniknutá situácia nepoškodila integritu dieťaťa, často vní-
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majú iba vlastné potreby a konajú iba v prospech seba. Dieťa ostáva na okraji 
ich záujmu a stáva sa jedinou skutočnou obeťou situácie. Dobrý rodič by si mal 
vedieť v každej (aj zložitej) situácii položiť otázku: Koho najlepší záujem je tu 
vlastne prezentovaný? 

Čo hovoria samotné deti a mladí ľudia o živote vo vlastnej rodine? V rámci 
medzinárodného výskumného projektu Measuring of Youth and Children Well-
being (MyWeb) sme mali možnosť realizovať a analyzovať množstvo bezpro-
stredných interview s deťmi na druhom stupni slovenských základných škôl 
a tiež s mladými ľuďmi v niektorých typoch stredných škôl. Deťom vo veku  
10 – 15 rokov a mladým ľuďom vo veku 15 – 21 rokov sme kládli otázky, ktoré 
sa týkali pojmu blahobyt/wellbeing v súvislosti s rodinou, so školou, s priateľmi, 
so životom v spoločnosti. Na otázku, čo si predstavujú pod pojmom blahobyt, 
najčastejšie odpovedali: „domov, kde žijem s obomi rodičmi a sme šťastní a bez 
problémov“ (Dominik, 14), „keď máte dostatok lásky, rodinu, priateľov“ (Eva, 
13), „rodina, šťastie, láska“ (Viktor, 15). Všimli sme si, že pre deti do 15 rokov 
bola na prvom mieste rodina bez výnimky, no pre mladých ľudí nad 15 rokov 
boli už prioritou peniaze, dom, auto, mať sa dobre, len výnimočne napr. dobrá 
práca, rodina, priatelia. Na otázku, ako sa cítiš vo svojej rodine, odpovedali: 
„som spokojný, mám čo potrebujem... a keď nemám, tak mi dajú rodičia“ (Filip, 
21), „s rodičmi máme konflikty, rodičia nám zakazujú...“ (Iveta, 17), „ja som 
veľmi spokojná s našim domácim prostredím, určite lepšie, ako keby som mala 
vyrastať v detskom domove“ (Kristína, 12), „moja mamina má dve zamestnania 
a nie je až tak často doma, ako by mohla byť, ale má tie zamestnania preto, aby 
nás mohla uživiť... ja by som bola radšej, keby mala jednu lepšiu prácu (Eva, 
13), „len mama s otcom majú vzťahy také kadejaké.... to sa mi nepáči..., keby sa 
mama s ocom dali dokopy“ (Jakub, 13), „od malička mi chýba otec, väčšinou sa 
o mňa starali starí rodičia, mama, potom teta (Kristína, 18). 

Vo všeobecnosti však možno povedať, že slovenské deti a mladí ľudia sú 
so svojou rodinou skôr spokojní, spĺňa ich očakávania a vedia, že sa na rodinu 
môžu spoľahnúť. Aj keď často reagovali na svoju rodinu kriticky, uvedomujú si, 
že by to mohlo byť aj horšie a že sami často neprispievajú k rodinnej pohode. 
K tej neprispieva ani fakt, že stále viac rodičov (najmä otcov) musí dochádzať za 
prácou, a to aj do zahraničia, rodičia majú stále menej času a najmä vôle venovať 
sa svojim deťom a často chýba aj viacgeneračná výpomoc starých rodičov. 

Aké sú teda nové perspektívy výchovy vzhľadom na modernú slovenskú ro-
dinu? Ide rozhodne o veľkú výzvu: hoci stále nemáme ucelenú (a povinne za-
vedenú do škôl) koncepciu výchovy mladých ľudí k zodpovednému partnerstvu 
a rodičovstvu, treba o ňom hovoriť. Partnerstvo a rodičovstvo sa začína tam, kde 
sa končí moja osobná sloboda a moje vlastné potreby. Pretože od tohto momentu 
nie som iba ja, ale sme my – všetci tí, ktorí so mnou partnerstvo a rodičovstvo 
tvoria. A ak to má fungovať, mali by byť pre mňa rovnako dôležití ako ja sám. 
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Alebo možno ešte o kúsok viac. Tam totiž začína rešpekt voči výchovným auto-
ritám – eskalujúci problém súčasnej výchovy. 

ČO JE NOVÉ V ŠKOLE – KDE BY VÝCHOVA MALA POKRAČOVAŤ 

Škola je inštitúcia primárne vzdelávacia, ale keďže výchovu nemožno od 
vzdelávania oddeliť, učitelia chtiac-nechtiac preberajú na seba výchovnú zod-
povednosť. Mnohí rodičia ignorujú fakt, že sa tým nezbavujú vlastnej zodpo-
vednosti za výchovu svojho dieťaťa a že učiteľ iba nadväzuje tam, kde sa rodič 
doteraz dostal. A to je často problém – rodičia už tradične popri práci a vlastných 
aktivitách nemajú na svoje deti čas a očakávajú, že učiteľ to za nich „dobehne“. 
Lenže nielenže to nedobehne, ale dieťa má veľký problém – vďaka absencii 
v niektorej z hore uvedených výchovných oblastí hrozí dieťaťu neprospievanie, 
depresie, „šikanovanie“, záškoláctvo, suicidálne správanie, závislosti či iná so-
ciálna patológia. 

Čo ukázal vyššie uvedený výskum? Na otázku, ako sa slovenské deti cítia 
v škole, odpovedali: „v našej triede sme všetci ako jedna rodina..., žiadne kon-
flikty, šikana..., ale niekedy sa učíme také veci, ktoré v živote nevyužijeme..., 
možnosti vzdelávania ... tu u nás v regióne sú nedostatočné, aj priestor na špor-
tové aktivity..., máme nové ihrisko, ale to nestačí... (Jakub, 13), „nespravodli-
vosť...., keď napríklad naša triedna na nás nakričí a my za to nemôžeme (Viktor, 
15), „odtrpím si to a idem preč“ (Filip, 18). Podľa všetkého má slovenská škola 
okrem vzdelávacieho aj výchovný problém – nie je problémom materiálne za-
bezpečenie, ale ľudský potenciál. Jedna vec je deti vzdelávať, druhá je byť pre ne 
vhodnou výchovnou autoritou. Čo z toho pre výchovu v slovenskej škole vyplý-
va? Jednoduchá odpoveď: učiteľ ako výchovná autorita. Súčasťou vzdelávania 
budúcich učiteľov nemá byť iba odborná/vzdelávacia časť (čo je stále prioritou 
na Slovensku – ako dedičstvo bývalého politického systému), ale prioritou by 
opäť mal byť aj rozvoj osobnostnej stránky adeptov učiteľstva, čiže ich výchov-
ných kompetencií. 

Dobrým učiteľom je učiteľ, ktorý je schopný vnímať najlepší záujem žiaka/
študenta, bez ohľadu na osobné problémy a frustrácie. To vyžaduje odosobniť sa 
od prekážok v učiteľskom povolaní a vnímať samého seba ako osobu, ktorej úlo-
hou je pomáhať svojmu žiakovi /študentovi pri napredovaní (nielen v školskom 
výkone). Vzhľadom na to, akí študenti dnes prichádzajú na pedagogické fakulty, 
mali by sme spozornieť – ak sa nezmenia priority študentov učiteľstva a peda-
gogiky (a súčasne celého slovenského školského systému), nemôžeme očaká-
vať, že budúci učitelia budú chcieť zamerať svoju pozornosť na žiaka/študenta. 
Pretože náš výskum opäť ukázal, že učiteľ by mal byť aj pozitívnym vzorom  
s morálnym kreditom. 
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AKÝM PRÍNOSOM JE PRI VÝCHOVE SVOJICH OBČANOV SPOLOČNOSŤ?

V poslednom čase sa zdá, že aj ulica vychováva. Ak nie je kvalitná celospo-
ločenská klíma, tak prečo nie? Smerovanie spoločnosti určujú rôzne autority, 
najčastejšie politické a mediálne. Nie vždy ich však možno nazvať osobnosťami 
v pravom zmysle slova, pretože politická a mediálna kultúra zachytáva široké 
spektrum charakterov a názorov. Hoci je Slovensko demokratickým, a teda aj so-
ciálnym a právnym štátom, v poslednom čase sme svedkami toho, že „prerod“ zo 
socializmu na kapitalizmus sa ešte stále veľmi nepodaril. Slovenská spoločnosť 
ako celok naďalej preferuje stratégie správania a konania, ktoré nemožno ozna-
čiť za výchovne vhodné. Sčasti sú dedičstvom predchádzajúceho politického 
režimu (klientelizmus, rodinkárstvo, podplácanie a pod.), no sčasti sú akoby sú-
časťou slovenskej mentality (závisť, osočovanie, klamanie, podvádzanie a pod.). 
Chceme, aby sa deti a mladí ľudia slušne správali a čestne konali, ale slušnosť 
a česť sami často nepodporujeme. Vo výchove stále platí rovnaká axióma: rob 
to, čo chceš, aby robili druhí. Deti a mladí ľudia od narodenia interiorizujú to, čo 
im my ako ich vzory odovzdávame. Preto je nelogické tvrdiť, že nová generácia 
je horšia ako tá predchádzajúca – je vlastne taká istá, pretože preberá len to, čo 
vidí okolo seba. Pozrime sa, ako podľa nášho výskumu vnímajú spoločnosť deti 
a mladí ľudia: „kedysi niekto nepracoval, tak ho zavreli... a teraz mu za to ešte 
aj platia... a to by tak nemalo byť, všetci by mali pracovať, a nie sedieť doma 
a brať podporu... práca sa vždy nájde, len oni sa často vyhovárajú“ (Jakub, 13), 
„veľké slovo mladí nemajú..., iba ak by spravili nejaký veľký protest..., inak nás 
spoločnosť veľmi neberie na vedomie..., ale mala by, podľa toho sa zariadiť, 
zohľadniť náš názor..., napríklad na internete aspoň“ (Filip, 21), „každý sa snaží, 
aby bolo dobre iba jemu..., každý sa venuje sebe..., spoločnosť nezaujíma náš 
názor“ (Filip, 18), „dospelí by si nás mali vypočuť..., kedysi to bolo lepšie, keď 
mladí išli robiť, dostali byt..., dnes si musia brať pôžičky“ (Iveta, 17), „starší si 
myslia, že vedia všetko najlepšie a my nič nevieme“ (Juraj, 18). Faktom je, že 
výskum odhalil nedostatočnú vôľu komunikovať a vypočuť hlas detí a mladých 
ľudí v celoeurópskom meradle. Paradoxná situácia, keď deti a mladí ľudia na-
stavujú zrkadlo dospelým a chcú, aby reflektovali správnosť vlastného správania 
a konania. Preto považujeme za vhodné, aby boli okrem výchovy ku kritickému 
mysleniu vedení aj k občianskej zodpovednosti a aby dokázali verejne deklaro-
vať svoje postoje a argumenty tak, aby ich hlas bol počutý a vypočutý. 

VÝCHOVA A VRSTOVNÍCKE SKUPINY – KEĎ INÍ ZLYHAJÚ 

Priatelia tvoria pevnú súčasť formovania ľudskej osobnosti, s pozitívnym aj 
negatívnym prínosom. Veľmi často suplujú to, čo v rodine chýba – potrebu pod-
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pory, istoty, lásky, blízkeho vzťahu, dobrej rady alebo vypočutia. Nás zaujímalo, 
aký intenzívny je výchovný vplyv priateľov v živote slovenských detí a mladých 
ľudí: „máme dobrý vzťah, pomôžeme si s úlohami alebo keď niekto niečo potre-
buje, tak sa mu snažíme pomôcť..., kamaráti v Trsťanoch, keď idú von alebo na 
futbal, vždy sa rád pridám..., mám veľa kamarátov aj kamarátok“ (Dominik, 14), 
„ako sa hovorí, v akej partii si, taký si... a je to pravda..., mňa moji ovplyvňujú 
v dobrom...“ (Eva, 13), „mám dobrých kamarátov, čo ma podržia..., keď nemáš 
kamarátov, nemáš nič..., lebo kamaráti ťa podržia a pochopia“ (Viktor, 15). Aj 
náš výskum ukázal, že priatelia sú stále nevyhnutnou súčasťou našich životov, 
bez ohľadu na vek. Medzi respondentmi sa nenašiel jediný, ktorý by tento fakt 
vyvrátil. Znamená to, že človek je v každej fáze svojho života tvor sociálny a so-
ciabilný. Považujeme to za dobrý signál toho, že aj napriek zložitým situáciám 
existuje prostredie, ktoré môže nahradiť mnohé nedokonalosti výchovného pro-
stredia rodiny, školy či celospoločenského priestoru.

ZÁVER 

Zdá sa, že ani v 21. storočí našim deťom celkom nerozumieme. Vieme, ako 
sa majú správať oni/ony k nám, ale nemáme celkom istotu v tom, ako sa máme 
my správať k nim. Potrebujeme odborníkov na prácu s deťmi, ale prospešní by 
boli skôr na prácu s rodičmi. V súčasnosti treba seriózne integrovať myšlienky 
a názory detí, a to prostredníctvom výskumu a vytvorenia účinného participatív-
neho mechanizmu pre počúvanie detí, ich priame zapojenie do rozhodovacích 
procesov. Odborníci na politiky tvrdia, že „najdôležitejšiu úlohu hrajú deti zdola 
nahor – v miestnej politike, napríklad v školách, kde by malo byť viac priestoru 
na ich interakciu s rozhodovacími procesmi“.18 Deti sa nerodia zlé, sú iba obeťa-
mi zlých rozhodnutí rodičov, učiteľov, rôznych výchovných autorít – vedomých 
či nevedomých. Presne tu sa začínajú problémy, s ktorým sa deti dennodenne 
stretávajú. 
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DIAGNOSTICKÉ ASPEKTY  
DETSKEJ VÝTVARNEJ TVORBY 

Ľuboslava Sejčová

Anotácia: V príspevku autorka opisuje možnosti využitia detskej kresby v diagnostike a pri pora-
denskej práci. Príspevok sa zaoberá skúmaním detskej kresby v histórii, zásadami používania kres-
by v diagnostike, vývinovými znakmi detskej kresby a charakteristickými znakmi detskej kresby. 
Opisuje aj východiská interpretácie detských kresieb. Najčastejšie zobrazovaným aj výskumne 
interpretovaným objektom býva u detí kresba ľudskej postavy. Odráža sa v nej záujem dieťaťa 
o svet, chápanie seba i pozorovanie všetkých ľudí naokolo. V týchto kresbách nachádzame odraz 
vývinového napredovania a intelektu dieťaťa, ale aj vývinu jeho motoriky a skúsenosti s kreslením 
a nachádzame tam aj tie najbližšie bytosti, ktoré dieťa má. Vo svojom príspevku sa autorka zaoberá 
jednak kresbou ľudskej postavy, kresbou rodiny a kresbou zvierat, domu a stromu a iných námetov. 

Kľúčové slová: kresbové testy, voľná kresba, vývinové štádiá detskej kresby, kresba ľudskej 
postavy, kresba rodiny, domu, test stromu

Skúmanie kresby predstavuje „kráľovskú cestu“ do detskej duše. Psycholo-
gický výskum detskej kresby sa datuje od vzniku empirickej, experimentálnej 
psychológie. Na začiatku skúmania detskej kresby bolo v centre záujmu hod-
notenie poznávacích zložiek detského vývoja, jeho vnímania, rozvoja jemnej 
motoriky, utvárania pojmov a intelektu. Novú dimenziu skúmania ovplyvnilo 
poznanie, že kresba odráža osobnosť dieťaťa a jeho vzťahy, hovorí o citovom 
prežívaní dieťaťa. Tak sa v posledných päťdesiatych rokoch minulého storočia 
v rámci psychologickej diagnostiky rozvíja projektívna diagnostika. Kresba tak 
ponúka kľúč k pochopeniu „zašifrovaných“ problémov dieťaťa. Odhaľuje v nej 
i obsahy, o ktorých sa mu nehovorí ľahko, alebo ich prežíva a zobrazuje v podo-
be symbolov, ktoré tlmia naliehavosť týchto obsahov a zážitkov (Davido, 2001).
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1.  SKÚMANIE DETSKEJ KRESBY V HISTÓRII

Prvé kroky k poznaniu detského výtvarného prejavu uskutočnili pedagogic-
ké osobnosti ako J. A. Komenský, J. J. Rousseau, J. H. Pestalozzi, F. Fröbel,  
J. Locke. Prvú vedeckú štúdiu, ktorá sa zaoberala výtvarným vývinom dieťaťa, 
vypracoval taliansky historik umenia C. Ricci (1887) pod názvom L´arte dei 
bambini. O rok neskôr v Paríži B. Perez vydal L´art et poésie chez ľenfant. Obe 
práce výtvarný prejav skúmali z psychologického hľadiska. Opakom bola práca 
J. Sullyho z roku 1895 pod názvom Štúdie detstva, v ktorom podáva súvislý 
teoretický výklad a skúmanie detskej duše. Vo svojej štúdii detskej kresby sa ob-
medzuje na obrysové znázornenie ľudskej postavy, zvierat a predovšetkým koní. 
Väčšinou svoj výskum zameral na 2- až 6-ročné deti. Ďalší bádatelia orientujú 
svoje výskumy na výtvarný vývin dieťaťa v ranom veku (Luquet, G. H., 1913, 
1927; Lowenfeld, V., 1947; Kellog, R., 1969; Arnheim, R., 1974; Brittain, W. 
L., 1979; Freeman, N. H., 1980; Kindler, A. M., 1999). Najrozsiahlejší a najzná-
mejší výskum detskej kresby uskutočnila R.Kellogová (1969). Na vývin detskej 
kresby sa orientuje i S. Lewinstein , K. Lamprecht, G. A. Clark (1987, 1997), G. 
Kerchensteiner (1905), P. Lombrosová, W. Stern, G. P. Hartlaub (1922), J.Berger 
(1936), S. Szuman (1969). Teória významného nemeckého teoretika a pedagó-
ga Britscha, G. ovplyvnila i neskoršie formovanie systému učenia výtvarnej 
výchovy, a to Reada, H., (1964, 1967), ale i R.Arnheima (1974, 1992) (podľa 
Šupšáková, 2000). Z Čiech a Slovenska sa výtvarným vývinom dieťaťa zaobe-
rali: L.Švarc (1918), O. Chlup (1925), L. Ondrůjová (1930), R. Čermák (1927), 
Strnad E. (1925), neskôr V.Příhoda (1977), G. Pavlovič (1946), J. Uždil (1974, 
1976) a ďalší (in Lipnická, Ujčiková, 2012).

Začiatkom 19. storočia bola detská kresba väčšinou charakterizovaná ako pri-
mitívny pokus o zobrazenie, preto sa jej nevenovala takmer žiadna pozornosť. 
Dôležitosťou hry a detskej kresby v živote detí sa zaoberali významní autori 
ako J. J. Rousseau, J. H. Pestalozzi či F. Fröbel. Neskôr, v roku 1918 u nás vy-
chádza kniha Františka Čádu s názvom Rozpravy z psychologie dítěte a žáka. 
Čáda zdôrazňoval, že kresby dieťaťa sú predovšetkým druhom reči. Spontánne 
kresby prezradia, ktoré veci dieťa upútajú najviac. Sú to kresby ľudskej postavy 
(45 – 75 %) a zvierat (23 %). Podľa Čádu (Pogády, J. a kol., 1993) je ku kresbám 
dôležité pripojiť záznamy, ako sú: 
–  osobné údaje dieťaťa, pohlavie, vek, dátum,
–  označenie, či ide o kresbu spontánnu, alebo po vyzvaní,
–  či je nakreslená podľa predlohy, alebo spamäti,
–  čo dieťa nakreslilo alebo chcelo nakresliť,
–  iné okolnosti.
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Týmito poznatkami Čáda položil skutočné základy pre odbornú prácu s det-
skou kresbou u nás. J. Uždil (1974) uvádza, že by sme mali rešpektovať zvlášt-
nosti detského zobrazenia skutočnosti, nevidieť v nich nesprávnosti a chyby len 
preto, že dieťa kreslí v zásade inak než dospelý. Všetko, čo dieťa nakreslí, preto 
berme vážne, vyhýbajme sa podceňovaniu a irónii rovnako ako prílišnému chvá-
leniu a preceňovaniu. Detský prejav má iba vtedy hodnotu, ak nie je napodobne-
ním alebo keď nie je pozmenený zásahom dospelých. 

2.  VYUŽITIE DETSKEJ KRESBY V DIAGNOSTIKE  
A PRI PORADENSKEJ PRÁCI

Detská kresba je jedným z najvhodnejších prístupov k poznaniu osobnosti 
dieťaťa. Prvé štúdie o detských obrázkoch sú spojené s menom G. H. Luqu-
et a vznikli pred deväťdesiatimi rokmi. Detské kresby sa využívajú (Davido, 
2001):
–  pri testovaní mentálnej úrovne, 
–  ako komunikačný prostriedok – ak dieťa dostatočne nezvláda jazyk a nevie 

niečo slovne vyjadriť,
–  ako prostriedok skúmania afektivity dieťaťa,
–  prostriedok na vyjadrenie znalostí dieťaťa o svojom tele a jeho situovania 

v priestore. 
 
E. Polášková a M. Vítková (1994) uvádzajú takéto využitie detskej kresby 

v diagnostike: je vhodná na meranie
–  všeobecnej mentálnej úrovne,
–  schopností reprodukcie členených celkov,
–  jemnej motoriky a zrakovo-pohybovej fázy,
–  schopnosti sústrediť sa na úlohu a schopnosti vyvinúť potrebné úsilie a úlohu 

dokončiť,
–  rozlišovacej schopnosti,
–  predstavivosti,
–  pamäti, abstrakcie,
–  laterality,
–  analyticko-syntetickej činnosti.

M. Vágnerová (2001) uvádza tieto možnosti využitia kresby:
–  Môže poskytnúť orientačnú informáciu o celkovej vývinovej úrovni dieťaťa. 

Môže slúžiť ako screening globálneho vývinu rozumových schopností. Ty-
pickým príkladom môže byť zisťovanie školskej zrelosti.

–  Je užitočná na zisťovanie úrovne senzomotorických schopností, resp. vývinu 
jemnej motoriky a vizuálnej percepcie.
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–  Môže signalizovať spôsob citového prežívania, t. j. tendenciu k určitému 
emočnému reagovaniu i k aktuálnemu citovému ladeniu.

–  Je užitočným nástrojom na poznanie určitých špecifických vzťahov a posto-
jov, ktoré dieťa niekedy nechce alebo ani nedokáže prejaviť inak (napr. o nich 
rozprávať).

3.  KRESBOVÉ TESTY V PSYCHOLOGICKOM PORADENSTVE 

Vývin psychológie kresby I. Hárdi (1992) charakterizuje takto:
Prvá etapa (1885 –- 1908) – počiatočná etapa, v ktorej bola v popredí ana-

lýza grafického prejavu detí a ilustrácia psychického vývinu dieťaťa pomocou 
kresby. K najvýznamnejším predstaviteľom tejto etapy patrili: C. Ricci, Perez, 
Barnes, Baldwin, Brown, Götze, Kerschesteiner, Claparéd, Rouma a Luquet. 

Druhá etapa (1908 – 1928) – táto etapa bola charakteristická sledovaním 
vývinu detskej kresby. V tejto etape sú významné práce H. Engovej a F. Go-
odenoughovej, ktorej test umožnil pomocou kresby postavy určiť inteligenčnú 
úroveň dieťaťa. 

Tretia etapa (1928 –- 1939) – v tomto období vznikol Warteggov test, spočí-
vajúci v dokresľovaní určitej predlohy. Kresby sú podrobované obsahovej analý-
ze (vplyv psychoanalýzy). Objavuje sa otázka psychopatológie – do akej miery 
kresba vyjadruje chorobný stav. Jedným z predstaviteľov analytického smeru je 
aj Widlöcher.

Stvrtá etapa (1939 – 1939) sa stala významnou prácami L. K. Franka o pro-
jekcii. V tejto etape rozoznávame tri smery: 
1.  Smer, v ktorom autori zdôrazňujú klinickú validitu. Hlavnou predstaviteľkou 

klinického smeru je K. Machoverová. 
2.  Smer reprezentujúci expresiu a Gestalt-psychologicku redukciu. Aplikovali 

sa poznatky z grafológie, napr. Kochov test kresby stromu; oba smery prevlá-
dali v rokoch 1940 – 1950. 

3.  Smer (v rokoch 1950 – 1960) reprezentujúci fenomenologickú typológiu, 
hľadajúcu Gestaltpsychologické typy, grafické komplexy.
Piata etapa (1960 – doteraz) sa zameriava na výskum detskej kresby z no-

vých aspektov (Harris, Goodnow, Švancarová, Švancara, Mühle a i.). Znovu 
sú spracovávané rozličné oblasti vývinovej psychológie (percepcia, kognitívne 
procesy, vývin reči).

V práci s detskou kresbou možno využívať viacero kresbových testov. Kaž-
dý test je väčšinou zameraný na určitú oblasť, na vývin dieťaťa po biologickej 
stránke (vývin motoriky), psychickej stránke, testuje sa napr. pripravenosť die-
ťaťa na školu, inteligenčná úroveň dieťaťa, úroveň mentálnej zrelosti, psychic- 
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ké poruchy, rodinné prostredie dieťaťa, diagnostikuje sa týranie či zneužívanie 
v rodine. Valachová (2005) takto rozdeľuje kresbové testy:
–  Voľná kresba a námetová kresba - používa sa pri nadväzovaní kontaktov 

dospelého s dieťaťom, v situáciách, keď treba navodiť dôveru, u detí s ko-
munikačnými problémami. Dieťa nemá pri kresbe žiadne obmedzenie, treba 
len zvoliť primeranú tému kresby vzhľadom na vek a pohlavie dieťaťa. Tieto 
kresby sa dajú hodnotiť len kvalitatívne.

–  Riadená kresba – tematické kresbové testy – dieťaťu sa ponúkne určitá 
téma, kresba sa hodnotí kvalitatívne aj kvantitatívne. Takéto testy slúžia na 
diagnostiku kognitívnych schopností dieťaťa, jeho osobnosti a percepčno-
motorických schopností.

 –  Kresba podľa predlohy – atematické kresbové testy – ide o napodobe-
nie rôznych geometrických tvarov, zoskupenie čiar pod., využívajú sa pri 
diferenciálnej diagnostike u detí, ktoré ešte nezvládnu voľnú alebo tematickú 
kresbu, u detí v ranom detstve alebo s mentálnou retardáciou.

Vágnerová (2001) člení kresbové testy na:
1.  Kresbové testy na zistenie rozumových schopností dieťaťa – používajú sa 

najmä v predškolskom a mladšom školskom veku. V neskoršom školskom 
veku už nie sú také spoľahlivé, aby sme z nich mohli zistiť stupeň inteli-
gencie. Medzi tieto testy zaraďujeme napr. Test kresby ľudskej postavy, Test 
hviezd a vĺn. 

2.  Kresbové testy hodnotiace úroveň senzomotorických schopností – sem zara-
ďujeme testy založené na metóde obkresľovania, slúžia na posudzovanie zre-
losti a funkčnosti mozgových centier, rozvoja motoriky, zrakového vnímania 
a senzomotorickej koordinácie. Medzi najznámejšie testy takéhoto typu patrí 
Test obkresľovania a Bender-Gestalt Test. 

3.  Projektívne kresbové testy – sú založené na projekcii, na schopnosti signa-
lizovať emočné prežívanie. Test kresby postavy a Test hviezd a vĺn sa dá 
hodnotiť aj projektívne. Ďalej sem zaraďujeme Test stromu Karla Kocha, Test 
troch stromov a tematické kresbové testy, akými sú napríklad: Test kresby 
rodiny, Test kresby začarovanej rodiny a iné. 

4.  Kresbové testy kreativity – Medzi najznámejšie patria: Torranceho figurálny 
test tvorivého myslenia a Urbanov test tvorivosti, pri ktorých majú deti za 
úlohu dokresľovať určité útvary a prostredníctvom týchto testov sa hodnotí 
fluencia, flexibilita, originalita a kreativita.

Švancara a kol. (1980) uvádza tieto zásady používania kresby v psychologic-
kej diagnostike: 
– Každú kresbu najprv zaradíme podľa vývinovej úrovne; kresba je tým menej 

spoľahlivým ukazovateľom rozumového vývinu, čím staršie je dieťa – vší-



31

mame si dôležité vývinové charakteristiky kresby. Dvojdimenzionálne zná-
zornenie a proporciu zobrazovaných častí – všímame si neobvyklé znaky, 
napr. chýbajúce časti.

– Pri kvalitatívnej analýze kresby prihliadame na plynulosť čiary, silu, strieda-
nie tlaku, spojenie a nadväznosť línie. Sledujeme nahromadenie tzv. znakov 
organicity, ktoré môžu signalizovať patologické procesy.

– Pri individuálnom vyšetrení prepubescentov a pubescentov sa osvedčuje 
kresba stromu, kresba ľudskej postavy v tomto veku môže spôsobiť rozpaky.

– Najviac chýb v psychologickej diagnostike je spôsobených nadsadenou pro-
jektívnou interpretáciou kresby, závery si overujeme exploráciou, rozhovo-
rom s rodičmi a na výskumné účely sa osvedčuje hodnotenie kresby dvoma 
nezávislými posudzovateľmi.

4.  VÝVINOVÉ ZNAKY DETSKEJ KRESBY

Podľa Piageta je detská kresba formou semiotickej funkcie a vo vývine má 
svoje miesto medzi symbolickou hrou a obrazovou predstavou (t. j. zvnútorne-
nou napodobeninou). Vývinové členenie detského výtvarného prejavu na jednot-
livé štádia podľa neho možno dávať do súvislosti s vývojom myslenia. Vývinové 
štádiá výtvarného prejavuje určuje takto:
1.  Senzomotorické obdobie (do 2 rokov veku dieťaťa), keď sa vytvárajú schémy 

správania sa a modely určitých činností, teda ako sa správať v priestore a ako 
manipulovať s predmetmi. Prvé stretnutia s prostredím zanecháva stopy vo 
vnímaní a postojoch jedincov. Podľa B. Šupšákovej (2000) je to obdobie be-
zobsahových čmáraníc.

2.  Obdobie predoperačného myslenia (od 2 do 7, resp. 8 rokov veku dieťaťa), 
pre ktoré je typické egocentrické myslenie, nesenzibilné myslenie (neschop-
nosť zmyslovo vnímať) a rozvíjanie jazyka. Dieťa v tomto období koná na 
základe impulzov. Keďže čas ako taký nevníma, podľa Piageta ho treba vy-
staviť priamej skúsenosti na základe experimentovania, a to metódou pokusu 
a omylu. Je to obdobie spontánnej obsahovej detskej kresby – obdobie det-
ského naivného realizmu (Šupšáková, 2000).

3.  Obdobie konkrétnych operácií (od 7, resp. 8 rokov do 11, resp. 12 rokov veku 
dieťaťa), pre ktoré sú typické operácie s konkrétnou činnosťou, s predmetmi, 
nové situácie. Tieto operácie je schopné dieťa vykonávať aj vo svojej mysli, 
v predstave. Tu sú viditeľné prvé kroky abstraktného myslenia. Je to obrat  
k napodobňovaniu optickej podoby, uvádzaný aj ako vizuálny realizmus 
(Šupšáková, 2000).

4.  Obdobie formálnych operácií (od 11, resp. 12 rokov do 14, resp. 15 rokov 
veku dieťaťa) je charakteristické vývojom abstraktného myslenia, schopnos-
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ťou abstraktných operácií, nezávislých od konkrétnej manipulácie. Je to ob-
dobie straty záujmu o výtvarný prejav (Šupšáková, 2000).

Detské kresby podľa G. H. Luqueta prechádzajú štádiami, ktoré tesne súvisia 
s vývinom intelektu dieťaťa. Vývin detskej kresby má svoje zákonitosti a typic-
ké štádiá, charakteristické pre daný vek (Davido, 2001): 

Približne v jednom roku veku – dieťa vie robiť škvrny, nie vždy však rodičia 
dovolia deťom kresliť, aby si v tom veku neublížili. 

Vo veku 1,5 až 2 roky – kreslí čmáranice, dieťa s obľubou čmára všetkými 
smermi, bez toho, aby zodvihlo ceruzku z papiera.

Pred 3. rokom – dieťa nachádza kruh, špirálu, štvorec, trojuholník, kľukatú 
čiaru, ktoré rôzne kombinuje,

Od troch rokov (približne do piatich) – kreslí hlavonožcov. Postava je na-
kreslená kolieskom (znázorňuje hlavu a trup) a dvoma čiarkami (nohy), neskôr 
pridáva dve čiarky – ruky. 

V štyroch rokoch – ukladá na papier svoje predstavy, nakreslí tvár, gombičky 
na kabátik, postave pribúdajú detaily – ústa, oči. Keď dieťa kreslí postavu, kreslí 
samo seba. 

Okolo piateho roku – sa na postave začína objavovať trup, znázornený ďal-
ším kolieskom. Začína sa obdobie intelektuálneho realizmu – dieťa kreslí, čo vie 
a pozná (napr. hlava z profilu má dve oči, alebo do siedmych rokov sú niektoré 
obrázky priehľadné, transparentné napr. majú viditeľné vnútorné orgány). Ak 
transparentnosť pretrváva do 10. roku veku, možno uvažovať o retardácii dušev-
ného vývinu. Perspektíva chýba až do veku 7. roku, dieťa používa tzv. sklápanie 
(napr. postáv, ktoré stoja v kruhu, neprekrývajú sa, ale niektoré sú dole hlavou, 
je to ako pohľad z lietadla). 

Od šiestich rokov – je postava človeka kompletná, so všetkými končatinami. 
Podľa štúdií 71,5 % päťročných detí kreslí nohy iba ako čiarku, len 33 % 5- až 
6-ročných detí ruky pripája k telu na správnom mieste, 4,3 % z nich vyznačuje 
ramená. Detailov na postave pribúda s rastúcou mentálnou úrovňou. 

Od veku 7 rokov – dieťa kreslí, čo vidí, je to obdobie vizuálneho realizmu 
(končí približne v 12. roku). Objektívnejšie vidí realitu a veci. Nastáva tu dôleži-
tý vývinový skok – dieťa začína zobrazovať postavu z profilu.

Po 12. roku – nastupuje posledné štádium – zobrazovanie priestoru.
Georg Henri Luquet vníma kreslenie ako detskú hru, ktorá nepotrebuje part-

nera, ktorá zamestnáva ruky a zrak a nenáročne uvádza do pohybu vnútorné 
skúsenosti dieťaťa. Dieťa do ôsmich až deviatich rokov kreslí to, čo o sebe alebo 
o predmetoch a veciach vie, staršie deti zasa kreslia to, čo vidia. 
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5.  CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY DETSKEJ KRESBY

Súhrn charakteristických znakov detskej kresby (na základe sledovania zna-
kov vo výtvarných prácach žiakov 1. ročníka ZŠ) B. Šupšáková (1995, in Gre-
gušová, 2004) uvádza: 
– lineárnosť, ucelenosť, uzavretosť, úspornosť ťahu – pričom vedená línia je 

stále definitívna,
– kresbový zhluk – sa objavuje, keď dieťa v kresbe nerešpektuje polohu pred-

metov, v snahe nakresliť čo najviac prvkov bez časovej súvislosti,
– vytváranie grafických typov – dieťa si vytvára určité spôsoby zobrazovania 

veci a ľudí, ktoré opakuje a vracia sa k nim, 
– antropomorfizmus – dieťa prenáša ľudské znaky na zvieratá, prípadne veci, 
– personifikácia – oživovanie neživých predmetov,
– deformácie, dispropocie, výtvarná nadsádzka – pôsobivé veci, ľudí a zvieratá 

dieťa rado v kresbe zväčšuje, aby im dalo výraz dôležitosti; časté deformácie 
v proporciách vyplývajú z funkčnosti, 

– zobrazovanie predmetov dôsledne vedľa seba a bez prekrývania – dieťa kreslí, 
to, čo o veciach vie, a vyhýba sa prekrývaniu prvkov (klobúk nezakrýva vlasy),

– transparentnosť, priehľadnosť – dieťa zobrazuje časti, ktoré sú v skutočnosti 
zakryté, takéto zobrazenie sa neopiera o skutočné videnie, ale o poznatky, 

– výtvarné rozprávanie – štvrtý rozmer kresby, ktorý sa dieťa snaží vyjadriť, je 
čas, často znázorňuje celý rad epizód, ktoré umiestňuje na jednej ploche,

– zobrazenie priestoru – základná čiara znamená začiatok zobrazovania, dolný 
okraj výkresu považuje za zem a vzdialenejší okraj je nebo,

– preklápanie, sklápanie – veci, ktoré sú nad horizontom alebo sa na úrovni očí, 
premieta do seba, dieťa klopí do pôdorysu (zobrazuje predmety z vtáčej i zo 
žabej perspektívy), 

– viacpohľadovosť, zmiešaný profil – zložitejšie predmety dieťa nekreslí z jed-
ného uhla pohľadu, ale spája pohľady z viacerých strán, 

– zaokrúhľovanie, grafoidizmus – naklonenie kresby v smere písaného písma, 
zaokrúhľovanie ostrých a pravých uhlov – ako dôsledok zotrvania na pred-
chádzajúcej kruhovej forme, 

– r-princíp, zákon kolmosti – záľuba ostro odlíšiť obidva základné smery. Ná-
vyk kresliť figúry a veci kolmo k vodorovnej línii (dieťa kreslí kolmo aj na 
šikmých líniách, napr. komín je zobrazený kolmo na šikmú stenu),

– reálnosť prázdneho priestoru – prázdny priestor vyšrafujú, vybodkujú,
– zobrazovací automatizmus – dieťa niektoré prvky, detaily rozmnoží toľko-

krát, že to odporuje skutočnosti (napr. niekoľko sĺnk na oblohe),
– nepravý zdobený ornament – prezdobený výtvor je obvykle obsahovo chu-

dobný, dieťa sa snaží zakryť medzery v predstavivosti, môže to byť aj preja-
vom radosti nad zvládnutím určitého druhu línie,
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– rytmus, opakovanie, symetria – sú základom kompozičných schopností die-
ťaťa, prejavujú sa najmä v členení plochy,

– citlivosť – veci, ku ktorým má dieťa citový vzťah, uplatňuje aj tam, kde je to 
neobvyklé,

– kolorit (farebnosť) – sa prejavuje preferenciou určitých farieb, deti väčšinou 
obľubujú sýte, čisté tóny.

6.  INTERPRETÁCIA DETSKÝCH KRESIEB

Stretnutie sa ruky vyzbrojenej písacou pomôckou s pevným podkladom býva 
spočiatku náhodné. Až opakovaním podporeným túžbou jedinca a jeho blízkeho 
okolia bude táto aktivita získavať svoju hodnotu. Zo strany dieťaťa často ide 
o radosť z kreslenia a z toho, že obrázkom možno niekoho obdarovať, že jeho 
aktivita je oceňovaná dospelými. Kresba ako komunikačný prostriedok je často 
využívaný malými deťmi. Na nevedomej úrovni dieťa veľmi dobre vie, že kres-
ba vypovedá o ňom samotnom. Hovorí o jeho vývoji, túžbach, obavách alebo 
úzkostiach (Cognet, 2013). 

Roseline Davido vymedzuje základné východiská pri interpretácii detskej 
kresby. V kresbách si podľa Davidovej (2001) zásadne všímame:
– Umiestnenie obrázkov na ploche papiera, môžeme to interpretovať Pulve-

rovou schémou; vyplnenie alebo nevyplnenie plochy papiera vypovedá o úz-
kosti alebo o intelektuálnej chudobe.

– Geometriu kresby a farby: Ľavá strana papiera predstavuje minulosť, pro-
stredná časť – súčasnosť, pravá – budúcnosť. Ľavá strana symbolizuje vzťah 
k matke, teda k minulosti. Pravá strana odráža vzťah k otcovi, a teda pokrok 
a budúcnosť. Ľavá strana predstavuje introverziu, pravá budúcnosť a extro-
vertnosť. Každý smer má nejaký význam, čiary smerujúce hore poukazujú na 
mysticizmus, čiary vedené smerom dolu poukazujú na materialistickú stránku. 

– Realizácia čiar, jemné a váhavé čiary kreslia utlmené a bojazlivé deti, nekon-
trolovanú čiaru – nepokojné a agresívne deti, realista preferuje rovné čiary 
a uhly. 

– Sila čiary prezrádza sebadôveru. Tenké čiary naznačujú dieťa, ktorému chý-
ba sebadôvera, je ustrašené a má zábrany, obrázok často prerába. Silné čiary 
kreslia agresívne deti. Vyrovnané deti majú čiary pod kontrolou. 

– Mierne, citlivé dieťa radšej kreslí krivky, naopak, realistické a podnikavé deti 
často používajú priamky a uhly. Ak má impulzívnosť pod kontrolou, prejavu-
je sa to rovnováhou medzi priamkami a krivkami. 

– Ak dieťa dáva prednosť bodkám a drobnejším škvrnám, svedčí to o jeho úz-
kostlivej starostlivosti. 

– Farby, ktoré dieťa používa – extrovert uprednostňuje červenú, žltú, oranžovú 
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aj v kombinácii, na rozdiel od introverta, ktorému stačí menší počet farieb, 
napr. modrá, zelená, šedá.

– Obsahovú stránku kresby, zobrazené témy, postavy a symboly, tu analyzu-
jeme prvky, z ktorých sa kresba skladá, ich správnosť, vyváženosť kresby, 
harmóniu a pod.

Daniel Widlӧcher (1965) hovorí, že dieťa prostredníctvom kresby vytvára 
svoj vlastný „psychologický portrét“. K analýze kresby pristupuje z troch pozí-
cií. Hodnotí (in Cognet, 2013):
1.  Expresívnu hodnotu kresby – ktorá závisí od grafického štýlu. Čiary sú 

fyziologickým odrazom temperamentu dieťaťa. Existujú deti, ktoré kreslia 
živé, rýchle, agresívne čiary, pričom takmer prederavia papier. Potom sú deti 
kresliace čiary váhavé, ostýchavé, ktoré sa sotva dotknú papiera. Čiary môžu 
byť plné ostrých uhlov a vlnoviek.

2.  Expresívnu hodnotu farby – teplé farby sú typické pre deti otvorené, dobre 
adaptované v skupine. Neutrálne farby charakterizujú uzavreté deti, nezávislé 
i agresívne. Červená je obľúbenou farbou malých detí, neskôr vyjadruje ne-
priateľské pohnútky a agresívne naladenie. Čierna vyjadruje inhibíciu, strach 
a úzkosť. Oranžová často vyjadruje radostnú, uvoľnenú náladu. Zelená môže 
vyjadrovať odpor voči prísnej disciplíne, fialová je často spojená s konflik-
tom a napätím. Prekrývanie farieb vyjadruje rozporuplné sklony, izolácia fa-
rieb svedčí o rigidite a strachu. 

3.  Projektívnu hodnotu kresby – podobá sa výkladu sna. Ak sa len mecha-
nicky používa snár, nie je to správna interpretácia a ani pri kresbe nemožno 
aplikovať akýsi jednoznačný interpretačný kľúč. Odborník by mal získať od 
dieťaťa najmä asociácie myšlienok, je vhodné opakovať kresby a prehlbovať 
si svoj vzťah s klientom. 

4.  Naratívnu hodnotu kresby – jediná kresba nestačí na to, aby sme vstúpili 
do imaginárneho sveta dieťaťa, je vhodné urobiť komparatívnu analýzu sé-
rie obrázkov dieťaťa. To, čo nám nedokáže priamo povedať o svojich snoch 
a pocitoch v konkrétnych situáciách, nám môže naznačiť svojimi obrázkami.

Mátejová a Hanus (1990) uvádzajú, že pri hodnotení detského výtvarného pre-
javu, ale aj pri hodnotení prác dospelých pacientov si všímame a hodnotíme najmä:
1.  Primeranosť kresby veku dieťaťa – tu si všímame, či je kresba primeraná 

veku dieťaťa, alebo je na vyššej či nižšej úrovni;
2.  Tému kresby – signifikantná je samotná voľba témy, už tým, že dieťa niečo 

zobrazuje, nás môže priviesť k tomu, akými myšlienkami a predstavami sa 
dieťa zamestnáva. Deti často kreslia veci, ku ktorým majú citový alebo záuj-
mový vzťah a o ktorých si myslia, že ich vedia dobre nakresliť (napr. chlapci 
radi kreslia kone, autá a dievčatá kvety, účesy a i.).
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3.  Líniu – môžu to byť línie bez prítlaku, sotva viditeľné, alebo línie prerušo-
vané a hrubé, s veľkým prítlakom. Hodnotíme aj rýchlosť kresby, prudkosť 
a rozhodnosť ťahov. U duševne zdravých ľudí býva línia modulovaná, tvo-
rená striedavo s väčším a menším prítlakom, čo kresbe dodáva určitú živosť 
a rytmus. Línie vedené s malým prítlakom a často aj prerušované vidíme 
u depresívnych a anxióznych detí a dospelých a u schizofrenikov. Špicaté, 
hranaté a hrubé línie sú známkou agresivity.  

4.  Konfliktové momenty – prejavujú sa nadmerným gumovaním, zosilňovaním 
a tieňovaním jednotlivých častí, transparenciou a vynechaním niektorých čas-
tí postavy. Za nadmerné gumovanie sa považuje, keď sa vyskytuje viac ako 
trikrát na jednej postave. Silné gumovanie je výrazom strachu pred telesnou 
časťou a pred jej zodpovedajúcim významom. Za zosilňovanie sa považuje 
kreslenie určitých miest s veľkým prítlakom. Zosilnenie býva výrazom kon-
fliktu, viažuceho sa tiež na zodpovedajúcu telesnú časť. Rovnakú príznakovú 
hodnotu ako zosilňovanie má aj tieňovanie. Pri transparencii je časť tela pod 
odevom viditeľná. Obyčajne ide o transparenciu sexuálneho detailu a usu-
dzujeme na konflikt, ktorý sa viaže k príslušnej oblasti. Transparenciu ako 
prejav konfliktu môžeme hodnotiť len u detí starších ako desať rokov. U detí 
a dospelých sa často stretávame s vynechaním niektorých častí tela. Býva to 
známkou zníženého sebavedomia, pocitu viny, depresie. 

5.  Plochu – každá technika si vyžaduje určitú veľkosť plochy papiera. Kresby 
depresívnych detí aj dospelých sú typické tým, že nevyužívajú celú plochu 
papiera, nakreslia maličkú postavu umiestnenú v hornej alebo dolnej časti 
a takmer celá plocha papiera zostane prázdna. 

6.  Statickú alebo dynamickú figurálnu kompozíciu – môže to byť kompozícia 
s figúrami, ktorým chýba pohyb, činnosť, figúry sa vyznačujú určitou strnu-
losťou. Nachádzame ich vo výtvarnom prejave neurotických detí a dospelých 
a v kresbách schizofrenikov. Určitá aktivita a pohyb je typická pre výtvarný 
prejav zdravých detí a dospelých.

7.  Farbu – zdravé deti a dospelí majú primeranú, adekvátnu farebnosť. Neu-
rotické deti a dospelí inklinujú k tmavým, najmä tmavomodrým, čiernym 
a k studeným farbám, niekedy používajú jednu alebo dve farby. Pre agresívne 
deti je typické používanie teplých farieb, najmä červenej, často aj na takých 
miestach, kde to nie je opodstatnené (napr. plachetnica s červenými plach-
tami). V ojedinelých prípadoch deti aj dospelí používajú neprimerané farby 
(napr. zelená myš), to sa vyskytuje napr. u detí s ľahkým mozgovým poško-
dením a u dospelých schizofrenikov.

8.  Čas potrebný na ukončenie kresby – môžeme pritom vidieť rôzny prístup 
k práci, niektoré deti sú pomalé, iné, výtvarne nadané, vedia za pomerne krát-
ky čas vytvoriť zaujímavé práce. Nápadne rýchlo kreslia a maľujú napríklad 
instabilné deti.
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9.  Kvalitu výtvarného prejavu – je závislá od mnohých faktorov, ktoré ju 
ovplyvňujú. Môže to byť napr. cvik a príležitosť, intelektová vyspelosť, ďalej 
prípadná únava, pokles pozornosti alebo nezvládnutá impulzivita a nepokoj, 
ktoré kvalitu výtvarného prejavu znižujú. Kvalita kresby býva nízka najmä 
u depresívnych, anxióznych a neurotických detí, a to aj napriek tomu, že in-
telektovo môžu byť na veľmi dobrej úrovni. Kvalitu výtvarného prejavu mô-
žeme hodnotiť podľa päťstupňovej stupnice:
I.  Výborná kvalita, ktorá má mnoho perfekcionistických čŕt, zodpovedajú-

cich veku dieťaťa, prípadne je na vyššej úrovni.
II.  Veľmi dobrá kresba, má dobré detailizované stvárnenie, zodpovedajúce 

veku dieťaťa.
III.  Dobrá kresba priemernej kvality, zodpovedajúca veku dieťaťa.
IV.  Málo uspokojujúca kresba, podpriemerná, s chýbajúcimi alebo zle na-

kreslenými detailmi.
V.  Nedostatočná, zlá kresba, nezodpovedajúca veku dieťaťa.

10. Interpretácia kresby, maľby, plastiky – nám umožňuje utvoriť si celistvejší 
obraz o vzťahu dieťaťa k zobrazenému deju, osobám a predmetom. Treba 
sa snažiť zistiť, prečo to kreslí. Niektoré deti spontánne interpretujú svoju 
kresbu už v priebehu kreslenia, iné až po jej ukončení. Interpretáciu každého 
dieťaťa si arteterapeut zaznamenáva do denníka. Všetky výtvarné práce mu-
sia byť jasne označené dátumom, prípadne číslom.

Podľa nášho názoru si na kresbách a maľbách detí, ale aj dospelých môžeme 
všímať tieto znaky:
1.  Obsahové hľadisko kresby 

–  typ kresby (voľná; tematická kresba; kresba podľa predlohy),
–  charakter kresby (konkrétna; abstraktná kresba),
–  vzťah k zobrazovanej realite (držanie sa reality; nezmysel), 
–  proporcie zobrazovaných prvkov (zväčšovanie alebo zmenšovanie prv-

kov, disproporcie),
–  vývinové hľadisko (infantilná kresba; zodpovedá veku dieťaťa),
–  držanie sa stanovenej témy, alebo kreslenie iných vecí v prípade zadania,
–  zobrazené témy, postavy a symboly v prípade voľných kresieb, 
–  obľúbené námety.

2.  Výtvarné hľadisko 
–  spôsob spracovania (kresliarska vyspelosť – výtvarné nadanie, bez nadania), 
–  vzťah medzi celkom a detailmi (orientácia na celok, orientácia na vykres-

ľovanie detailov),
–  využitie plochy výkresu (umiestnenie v strede, do rohu výkresu; využitie 

celej plochy výkresu),
–  dynamika kresby (opatrná, alebo odvážna kresba),
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–  prítlak na podložku (jemne drží ceruzku a netlačí alebo, naopak, tlačí do 
podložky), 

–  použitie farieb (základných farieb, resp. lomených), počet farieb (viac fa-
rieb alebo monochromatický obraz),

–  plošnosť alebo plastickosť obrazu (tieňovanie – pokus o hĺbkovú kresbu),
–  vyjadrenie alebo nevyjadrenie perspektívy (zbiehanie línii pri zobrazení 

napr. domov, stola),
–  lineárne kreslenie alebo šrafovanie či vyfarbovanie celých plôch,
–  vzhľad čiar (jemné, hrubé; rovné, trasľavé; expresívne, dynamické a divo-

ké alebo bojazlivé a neisté), 
–  estetické hľadisko (jednoduchá kresba, krása, harmónia, originalita, tvori-

vosť).
3.  Spôsob kreslenia a správanie sa pri kreslení

– prejavy strachu u detí pri kreslení, 
–  prejavy neistoty a predčasné zanechanie úlohy, alebo časté gumovanie 

a opravovanie kresby,
–  pomalosť alebo rýchlosť splnenia úlohy, 
–  komunikácia dieťaťa s výskumníkom počas kreslenia, 
–  komunikácia dieťaťa s ostatnými deťmi (v prípade skupinovej práce) na-

vzájom počas kreslenia,
–  zaujatie pre stanovenú úlohu alebo odbiehanie, nepozornosť, vyrušovanie.

7. KRESBA ĽUDSKEJ POSTAVY

Najčastejšie zobrazovaným aj výskumne interpretovaným objektom u detí 
býva kresba ľudskej postavy. Odráža sa v nej záujem dieťaťa o svet, chápanie 
seba i pozorovanie všetkých ľudí naokolo. V týchto kresbách nachádzame od-
raz vývinového napredovania a intelektu dieťaťa, ale aj vývinu jeho motoriky 
a skúsenosti s kreslením a nachádzame tam tie najbližšie bytosti, ktoré dieťa má.

V interpretácii detskej kresby ľudskej postavy sa môžeme opierať o niekoľ-
ko znakov, ktoré majú diagnostickú hodnotu (in Vágnerová, 2002):
– ako prvé sú obyčajne kreslené postavy, ktoré dieťaťu nie sú ľahostajné,
– veľmi malú postavu deti často kreslia úzkostné, s pocitom neistoty; nápadne 

veľká postava býva typická pre deti, ktoré majú sklon k sebapresadzovaniu 
až k agresívnemu konaniu,

– nedostatočné alebo chybné spojenie jednotlivých častí postavy je spojené s 
poruchami ponímania vlastnej telovej schémy, sex. zneužívanie,

– absencia podstatných častí tela – hlavy, trupu, končatín, čŕt tváre môže byť 
dôsledkom stresovej situácie, pocitu bezmocnosti, psychických porúch, schi-
zofrénie,
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– zvýraznené oči – bývajú považované za signál paranoidných čŕt; prázdne oči 
môžu signalizovať poruchu vzťahov s okolím, nápadne veľké ústa alebo zdô-
raznené zuby – za signál paranoidných čŕt, prejav potreby ovládnuť okolie, 
reagovať agresívne, silnú potrebu slasti, neschopnosť odložiť uspokojenie,

– absencia trupu sa vyskytuje u schizofrenikov,
– príliš úzky trup – neadekvátny vzťah k vlastnému telu,
– infantilné stvárnenie trupu – neistotu v identifikovaním sa so zodpovedajúcou 

rodovou rolou,
– nohy, ktoré sú deformované, môžu znamenať neistotu, neukotvenosť, ich šik-

má poloha je prejavom organického postihnutia CNS,
– nápadne krátke alebo deformované horné končatiny môžu signalizovať ko-

munikačné problémy, neistotu a strach z kontaktu s ľuďmi, bezmocnosť; ná-
padne veľké končatiny môžu vyjadrovať manifestnú agresivitu alebo latentnú 
túžbu po moci,

– nápadne alebo nedostatočne oblečené postavy sa vyskytujú u detí, ktoré sa 
radi predvádzajú, so zameraním na vlastný zovňajšok,

– ak dieťa kreslí hlavu až na koniec, je to signál jeho komunikačných a adap-
tačných ťažkostí,

– nápadne malá postava nakreslená v rohu môže byť prejavom citovej nevyrov-
nanosti, neistoty, nízkeho sebahodnotenia u detí, ktoré sa cítia nejako ohroze-
né; nápadne veľká postava, ktorá presahuje vymedzený priestor, symbolizuje 
tendenciu presahovať vymedzené pravidlá a požiadavky okolia príliš nereš-
pektovať,

– slabé, neisté, škrtané či prerušované čiary, tieňovanie, začiernenie, nápadne 
veľa opráv alebo gumovanie svedčí o emocionálnom napätí, neistote, nepo-
hode, emocionálnych ťažkostiach (úzkosť, strach, depresia),

– ochranná bariéra okolo postavy, uzavretie postavy v určitom priestore, za plo-
tom poukazuje na potrebu psychickej bariéry medzi subjektom a prostredím 
(napr. zneužívané dieťa), starostlivé stvárnenie s mnohými dôkladne vykres-
lenými detailmi je charakteristické pre úzkostné deti s perfekcionistickým 
prístupom, vyskytuje sa aj u  rigidných aj depresívnych detí, ktorým chýba 
spontánnosť, ako aj strnulá postava so vzpriameným telom, s nohami a rame-
nami tesne pri tele. 

Na kresbe postavy môžeme tiež hodnotiť (Pogády a kol.,1993): 
1.  Úroveň zobrazenia – prejaví sa maliarska zručnosť, intelekt. 
2.  Konzistentnosť alebo správnosť postupu: Sledujú sa proporcie a vedenie 

línií. Zlá konzistentnosť svedčí o psychickej dezintegrácií, u organicky de-
mentných detí i dospelých, pri schizofrénii. 

3.  Veľkosť figúry – svedčí o pocitoch menejcennosti alebo o kompenzačnej 
snahe po uplatnení, o manickej expanzii.
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4.  Pozícia figúry: ak je umiestnená pri okraji, svedčí to o introverzii, o malom 
sebavedomí.

5.  Postoj: spredu – extraverzia, profil – introverzia, zozadu – agresivita, znížené 
hodnotenie pohlavia.

6.  Výraz: zodpovedá nálade pokusnej osoby.
7.  Chybné výkony: bývajú pri neurotických poruchách:

a)  nesúlad vo veľkostných pomeroch častí,
b)  zabudnutie na podstatné jednotlivosti alebo ich vynechanie,
c)  prekreslenie a korigovanie.

8.  Zobrazenie jednotlivých častí tela sa hodnotí osobitne:
a)  hlava: 

–  príliš veľká hlava: prevláda racionálna kontrola nad pudovým a afek-
tívnym životom – bujné sebavedomie pri mánii,

–  malá hlava: u depresívne utlmených, nedostatok sebadôvery,
–  držanie hlavy (zdvihnutá, nachýlená) súvisí s náladou a so sebacitom,
–  mimoriadne veľká brada: úsilie o uplatnenie, tendencia k agresivite;

b)  vlasy – symbol vitality a sexuality:
–  excesívne ovlasenie: náročnosť, zvýšená miera sexuálnych želaní,
–  nedostatok vlasov: sexuálny strach, vytesnenie v sexuálnej oblasti 

a agresívne postoje; 
c)  oči – rozhodnosť voči okoliu, introverzia alebo extraverzia:

–  veľmi veľké s riasami: zvýšená erotická reaktivita,
–  strata očí: strata kontaktu a reality (pri schizofrénii).

d)  normálny nos – sebaistota, sebapresadzovanie;
e)  ústa – odrážajú orálnu fixáciu:

–  zmyselné ústa s plnými perami: vyjadrujú zosilnenie orálnej potreby,
–  čiarkové ústa: potlačenie orálnych želaní;

f)  nápadná kresba uší: citlivosť, zraniteľnosť:
–  senzitívne – paranoidné zameranie,
–  excesívne a často s chybami pri halucináciách.

g)  držanie rúk – súvisí so schopnosťou kontaktu:
–  ruká zovretá v päsť: agresívne tendencie,
–  vynechanie rúk: pocity viny a poruchy medziľudských vzťahov.

h)  nohy – sebaistota:
–  pevný postoj: sebaistota a spojenie s realitou,
–  neistý postoj: neistota,
–  úzky postoj, stlačené nohy: sexuálny útlm. 

9.  Druhotné detaily – väčšinou sa kreslí oblečenie:
–  nadmerne zdôraznené oblečenie, mimoriadne pedantne nakreslené topán-

ky sú znakom prítomnosti nutkavých neurotických mechanizmov,
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–  nahé alebo čiastočné oblečenie: uvoľnenie konvenčných sociálnych vzťa-
hov, narcistické a exhibicionistické tendencie,

–  nedecentné oblečenie: sa vyskytuje u manických, dementných a schizof-
rénnych jedincov.

 Často sú pridané palice, dáždniky, cigarety, kvety. Majú symbolický alebo 
sexuálne symbolický význam.

10.  Porovnanie oboch figúr: Poukazuje na vzťah k opačnému pohlaviu.
– Nedostatočná pohlavná diferenciácia: sexuálne vytesnenie, zábrana pri 

prijímaní sexuálnej úlohy, niekedy kreslí vlastnú figúru s črtami opačného 
pohlavia,

– náprotivnú postavu maľuje najskôr.
– Rozdiel medzi veľkosťami postáv: keď je opačná postava menšia, signali-

zuje to nízke hodnotenie druhého pohlavia alebo odvrátenie sa od neho. 
Keď je druhá postava väčšia, signalizuje to vzťah závislosti od opačného 
pohlavia, u pijanov – strach pred manželkou. 

– Agresivita opačnej postavy:
– väčšia agresivita druhej postavy: strach z opačného pohlavia,
– vlastný agresívny prístup prechádza do opačného pohlavia. 

Roseline Davido (2001) vymedzuje tieto základné východiská pri interpre-
tácii kresby postavy: 
– u starších detí sú veľké hlavy patologickým príznakom, vyskytujú sa u para-

noikov, ktorí trpia hypertrofiou „ja“,
– dievčatá a chlapci s homosexuálnymi sklonmi kreslia postavám veľké oči, 

vyskytuje sa aj výrazne vyznačené obočie; na obrázkoch primitívnych alebo 
agresívnych detí je obočie naježené,

– uši slúžia na to, aby sme sa niečo dozvedeli, takže dieťa, ktoré túži po pozna-
ní, ich kreslí veľké, tiež dieťa, ktoré horšie počuje ich zobrazí obrovské; alebo 
na kresbách úplne chýbajú – ako neschopnosť komunikovať,

– ústa symbolizujú reč, potravu i erotiku, podľa psychoanalytikov dieťa pri ko-
jení „pojedá“ matku; dieťa, ktoré neznázorní ústa, spravidla vyjadruje sexu-
álne problémy alebo problémy vo vzťahoch (oidipovský komplex, zlé vzťahy 
s matkou); postavy bez úst sú typické pre deti, ktorým doma chýba láskyplná 
komunikácia, a svedčí to tiež o neschopnosti komunikovať, môže sa za tým 
skrývať niečo, o čom sa nesmie hovoriť,

– otvorené ústa s vycerenými zubami naznačujú agresivitu; hrubé pery sa vy-
skytujú u zmyselne založených osôb, 

– veľmi agresívne deti niekedy kreslia postavy z profilu, 
– dobre vyznačené ruky a paže vzdialené od tela vyjadrujú sociabilitu; ak ruky 

úplne chýbajú, dieťa má sexuálne alebo sociálne problémy (delikvencia). 
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V diagnostike detí a mládeže sa najčastejšie používajú tieto kresbové testy 
zamerané na zobrazenie a hodnotenie ľudskej postavy:

1. Ogdon-DAP-Kresbový test ľudskej postavy. Zameriava sa na dôležité 
detaily hlavy a tela, na oblečenie. 

2. Goodenoughovej test kresby ľudskej postavy. Myšlienku analytického 
rozboru kresby postavy na základe hodnotenia ich čiastkových prvkov uskutoč-
nila v roku 1926 Florence Goodenoughová. Svoje normy koncipovala pre vek od  
3 do 13 a pol roka. Získala ich spracovaním 2306 kresieb amerických detí. Jej hod-
notiaca škála obsahuje 51 bodov. Súčet bodov sa prevedie na mentálny vek a z po-
meru mentálneho a chronologického veku získame IQ (Šturma, Vágnerová, 1982). 

Testom kresby postavy sa testuje inteligenčná úroveň dieťaťa. Má 78 detai-
lov, ktoré sa hodnotia v korelácii s IQ. Dieťa má nakresliť postavu. Inštrukcia 
znie: nakresli pána, ako najlepšie vieš. Kritika testu postavy ako testu detskej 
inteligencie sa týka 51 položiek, ktorými sa hodnotia a uprednostňujú konform-
né, presné kresby, kde čiary čisto nadväzujú, a oceňované je tiež hromadenie 
detailov. V kritike sa tiež zdôrazňuje fakt, že tvorba dievčat je lepšia než tvorba 
chlapcov a tento rozdiel je štatisticky veľmi významný (Perron a Perron-Borel-
liová, 1996, in: Cognet, 2013). 

Najvýznamnejším pokračovateľom F. Goodenoughovej sa stal jej žiak Dale 
B. Harris. V roku 1963 uverejnil najuznávanejšie prepracovanie testu. Rozšíril 
jeho použitie do 15 rokov, vytvoril i jeho alternatívnu formu pre kresbu ženskej 
postavy a dieťa nechával nakresliť aj samo seba, aby skúmal jeho sebaponíma-
nie. Hodnotiaca škála pre postavu muža obsahovala 73 a pre ženu – 71 polo-
žiek. Tabuľky štandardného skóre sú vypočítané na vek 3 – 15 rokov, zvlášť pre 
dievčatá a chlapcov. Tým sa vyvažuje relatívne lepší kresbový výkon u dievčat 
(Švancara a kol., 1980).

3. Machoverovej test kresby ľudskej postavy. V roku 1949 K. Machovero-
vá zostavila Draw a Person Test (DAP). Vychádza z Goodenoughovej testu. Die-
ťa má najprv nakresliť postavu a potom postavu opačného pohlavia. Testujúci 
pritom nespresní, akého pohlavia by postava mala byť. Dieťa sa identifikuje s pr-
vou postavou, je to väčšinou osoba rovnakého pohlavia, nakreslí, ako sa vidí, aký 
má názor na seba. Potom má dieťa nakresliť postavu, ktorej pohlavie je opačné 
ako pohlavie postavy na prvom obrázku. Predpokladá sa, že postava na prvom 
obrázku bude pohlavne totožná s kresliacim. Druhou postavou je spravidla nie-
kto, kto je pre dieťa dôležitý. Deti, ktoré majú problémy so sexuálnou identitou, 
túžia byť opačného pohlavia, ako prvú postavu kreslia osobu opačného pohlavia 
alebo asexuálnu osobu, s bezpohlavnými črtami. Diagnostický význam má aj 
rozmer postavy a jej umiestnenie na papieri. Postava veľkých rozmerov pouka-
zuje na agresivitu, malá postava (menšia ako 6 cm) – na pocit menejcennosti. 

4. Kresba postavy podľa J. Šturmu a M. Vágnerovej (1982) rozdeľuje po-
ložky testu do dvoch kategórií: obsahové a formálne. Test kresby postavy podľa 
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Vágnerovej a Šturmu je modifikáciou testu F. Goodenoughovej. Obsahová časť 
testu je v dobrej korelácii s testami inteligencie a formálna časť – s percepčno-
motorickými skúškami a s mnohými testami inteligencie. Formálne skóre detí 
s LMD s poruchami vnímania a motoriky býva spravidla nižšie ako obsahové. 
Test je určený pre deti od 3,6 do 11 rokov. Test kresby postavy hodnotí vývin 
percepcie a senzomotorickej koordinácie a iba orientačne hodnotí úroveň men-
tálneho vývinu. Preto je vhodné ho použiť napr. v diagnostike oneskoreného 
vývinu rozumových schopností, pri odhade školskej zrelosti, u detí s poruchami 
sluchu a reči, v oblasti diferenciálnej diagnostiky organického postihnutia CNS 
(LMD, DMO, epilepsii a pod). Používame túto inštrukciu: Chcel by som, aby 
si mi na tento list papiera nakreslil obrázok pána. Nakresli obrázok tak, ako to 
najlepšie vieš. Máš na to dosť času, pracuj dôsledne. Dieťa kreslí mäkkou ceruz-
kou na papier formátu A4 na výšku. Na kresbe hodnotíme celkovo 35 položiek  
(15 obsahových – kvalita detailov a 20 formálnych – vzájomné proporcie častí 
tela, dvojdimenzionálne stvárnenie, spojenie častí tela, symetriu pravej a ľavej 
časti tela, náročnosť stvárnenia ťažších častí tela, kvalitu tvaru a eventuálny pro-
fil). Po zhodnotní kresby získame skóre: celkové, obsahové a formálne 

5. Dynamický test kresby ľudskej postavy – I. Hárdi (1992) vytvoril túto 
psychodiagnostickú pomôcku založenú na analýze série kresieb vytvorených je-
dincom a ich komparácii v čase. Vhodná je skôr pre dospelých klientov a ado-
lescentov. Prostredníctvom série kresieb ľudskej postavy sa môžeme dozvedieť 
niečo o dynamike duševného ochorenia. Vznikla na základe takmer 50 000 kre-
sieb prevažne psychiatrických pacientov. Postup administrácie testu: Pacienta 
požiadame o kresbu až po rozhovore s ním a po vykonaní iných vyšetrení. Dáme 
mu guľôčkové pero a papier formátu A5 a vyzveme ho, aby nakreslil ľudskú 
postavu (človeka). Na rozdiel od iných autorov (napr. Machoverovej) pacien-
tanenútime kresliť celú postavu, pretože by sme brzdili jeho spontánnosť. Pri 
vyhodnotení kresieb sa berú do úvahy formálne, obsahové kategórie, úroveň 
prejavu v kresbe a hľadisko časovej dimenzie (kresba vyhotovená v akútnom 
alebo chronickom stave, klinický obraz ochorenia, možná prognóza a dynamika 
ochorenia prejavujúca sa v kresbe). 

6. Test kresby ľudskej postavy na zisťovanie zneužívania. Cieľom scree-
ningového dotazníka pre detskú kresbu ľudskej postavy od autorov L. W. Peter-
sonovej a M. Hardina (2001) je zisťovanie pohlavného zneužívania. Dotazník 
pozostáva z 28 bodov, kde výskumník pri jednotlivých položkách odpovedá 
ÁNO lebo NIE. Pri jednotlivých odpovediach sú uvedené počty bodov, ktoré 
sa na záver spočítajú a výsledkom je toto vyhodnotenie: normálne, nerozhodné 
alebo podozrivé. Prvých sedem indikátorov je najzávažnejších a je veľmi dôle-
žité si ich v detskej kresbe dobre všímať. Dosiahnuté výsledky slúžia ako ná-
vod pre ďalšie vyšetrenie pomocou rozhovoru s dieťaťom, lekárskej prehliadky 
a súdneho posudku (Peterson, W. L., Hardin, M., 2001, s. 40). Vyhodnocovanie 
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dotazníka by sa malo realizovať v prítomnosti dieťaťa, aby dieťaťu bolo umož-
nené jednotlivé znaky vo svojej kresbe vysvetliť. Zadanie je rovnaké ako pri 
predchádzajúcom vyhodnocovaní, teda: Nakresli ľudskú postavu, ako najlep-
šie vieš. 

7. Metóda Davido-CHaD -- je to projektívny test na odhalenie sexuálne-
ho zneužívania, prípadne iných problémov detí (napr. detekcie samovražedných 
sklonov). Pri tejto metóde treba mať od dieťaťa štyri kresby (Davido, 2001):
–  kresba z detstva, čo je obrázok, ktorý dieťa najčastejšie kreslilo, keď bolo 

menšie, 
– kresba rúk, kde inštrukcia znie „nakresli ruky, nakresli ich, koľko chceš 

a v akej pozícii chceš“,
– kresba ruky, ktorá prekáža, čo spočíva v zobrazení ruky, ktorá je obťažujúca 

alebo dotieravá,
– voľná kresba je obrázok, aký dieťa najčastejšie kreslí v dobe, keď sa test rea-

lizuje.
Ruka sa nesmie obkresliť. Subjekt má k dispozícii pastelky a čiernu ceruzku. 

Zneužívané deväťročné dievčatko tak nakreslilo ako kresbu z detstva obra, ktorý 
mal bábätko v bruchu; kresbu rúk -- mamine ruky; ruku, ktorá prekáža– ruku 
spolužiakov, ktorí jej robia zle, a voľnú kresbu dievčatka pri hrade. 

8. Nakresli osobu v daždi – test Hammera z roku 1967 pod názvom „Draw 
a person in the rain drawing“, dieťa má nakresliť osobu v daždi na hárok papiera 
o rozmeroch A5. Dostane dve ceruzky s tvrdosťou 2, ktoré majú na sebe gumu. 
Hárok papiera by mal byť podaný klientovi vo vertikálnej polohe. Porovnáva 
sa postava, ktorú proband nakreslí voľne, s postavou, ku ktorej dostáva inštruk-
ciu, aby ju nakreslilo v daždi. Predpokladá sa, že dážď pretvára okolie postavy 
na stresujúce, nepohodlné a klient upustí od svojich obranných mechanizmov  
a zobrazí sám seba tak (pod vplyvom autoprojekcie), ako sa cíti, a tak dá najavo 
svoju zraniteľnosť (Davido, 2001). 

9. Body image test – J. Šickovej - Fabrici (2002) spočíva v podaní obrysu 
ľudskej postavy na výkrese formátu A4. Úlohou dieťaťa alebo klienta je farebne 
dokresliť nevyfarbený obrys postavy. Postava je bez tváre, nahá a bezpohlavná. 
Treba doplniť oblečenie, jednotlivé časti tela, vytvoriť muža alebo ženu, dať 
postave meno. Vo väčšine prípadov testovaný kreslí sám seba. Diagnostikované 
deti i dospelí často do obrysu postáv podvedome zakreslia svoj fyzický alebo 
psychický problém, ktorý majú. 

10. Nakresli osobu, ktorá trhá jablko (PPAT – Person Picking an Apple 
from the Tree Drawing, L. Ganttová, 2000). Kreslí sa dvanástimi farebnými pas-
telkami na formát A4. Výskumník pomocou bodovej škály 0 – 5 bodov hodnotí 
kresbu. Podľa manuálu sa skúma štrnásť položiek – využitie priestoru, úroveň 
nakreslenej osoby, integrácia obrázku, zodpovedajúce farby, logika, prítomnosť 
stereotypov, vložená energia.
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8.  KRESBA RODINY

Kresba rodiny sa u detí objavuje hneď ako začne dieťa vytvárať prvé poku-
sy o znázornenie postavy. Mama je zväčša najväčšou postavou a má centrálne 
postavenie na výkrese, neskôr každý z členov rodiny získava reálnejšie tvary 
i veľkosť. V týchto kresbách nachádzame odraz vzťahu dieťaťa k členom rodiny, 
atmosféru, ktorá tam vládne i možné konflikty a skryté túžby a problémy dieťa-
ťa. Spoznáme najbližšie bytosti, ktoré dieťa má. Hodnotenie kresby rodiny nie 
je jednoduché, závisí od subjektívneho pohľadu diagnostika, ktorý si v kresbe 
musí všímať tieto stránky kresby (podľa Vágnerovej, 2001; Novák, 2004), (in 
Ondíková, 2007):

1. Celkový dojem – prvým bodom v hodnotení kresby rodiny je dať na celko-
vý dojem, akým kresba na diagnostika pôsobí. Všímame si, ako je rodina nakres-
lená, či na nás pôsobí pozitívnym dojmom, alebo, naopak, ide o rodinu, v ktorej 
by sme nechceli žiť. Všímame si, koľko postáv je v kresbe, kto chýba, akú čin-
nosť vykonávajú jednotliví členovia rodiny, či sú v kresbe aj nejaké zvieratá a aké 
miesto v kresbe zastávajú. Vidno v kresbe typické vyčlenenie „ženských“ a „muž-
ských“ úloh? Často sa v typických rodinách vyskytuje obraz, keď mamička varí, 
upratuje alebo sa hrá s deťmi, zatiaľ čo otec leží na pohovke, číta si a oddychuje. 
Všímame si, či dieťa nakreslilo nábytok, napríklad televízor často v kresbe máva 
dominantné miesto, a tak si všímame, kto pri ňom sedí. Ďalej si všímame, kto s au-
torom kresby kooperuje, kto pri ňom stojí najbližšie, to vypovedá o vzájomných 
vzťahoch. Zaujímavým aspektom je aj umiestnenie celej rodiny na papieri. Zaberá 
celú plochu papiera, alebo je umiestnená excentricky? Vpravo býva sféra rodiny 
ladená extrovertne, vľavo, naopak, introvertne. Priestor hore na papieri symboli-
zuje optimizmus, naopak, dolný priestor papiera je typický pre pesimizmus.

Celkový dojem, ktorý máme z kresby, konfrontujeme s informáciami, ktoré 
už o dieťati máme, teda ak už trochu poznáme jeho rodinnú anamnézu. Avšak 
i kresba so značne pozitívnym dojmom nemusí signalizovať harmonické rodinné 
prostredie. Stáva sa, že dieťa žijúce v zlom rodinnom prostredí má tendenciu zo 
svojej reality „uniknúť“ do sveta fantázie, v ktorom je všetko „ružovejšie“.

2. Osoby a ich „zobrazenie“ v kresbe – v tomto bode hodnotenia kresby si 
všímame osoby, teda jednotlivých členov rodiny. Kto je nakreslený, kto chýba 
a prečo? Absencia určitej osoby môže znamenať prejav citovej absencie. Mlad-
šie deti väčšinou nakreslia len potrebný počet rovnako vyzerajúcich postáv alebo 
zabudnú nakresliť prostredie, ktorom sa rodina práve nachádza. V takýchto prí-
padoch však ide len o nezrelosť rôznych schopností potrebných  na stvárnenie 
kresby. U starších detí však tento jav už môže vypovedať o emočných problé-
moch dieťaťa vo vzťahu k jeho rodine. 

3. Veľkosť postáv – veľkosť postavy symbolicky vyjadruje veľkosť význa-
mu, aký ma daná osoba pre dieťa. Dá sa povedať, že čím väčšia je postava, tým 
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významnejšia je pre dieťa. Veľkosť postavy nemusí zodpovedať realite, naprík-
lad v kresbe môže dieťa zobraziť súrodenca – bábätko ako najväčšieho člena ro-
diny, znamená to, že bábätko je v danom momente stredobodom pozornosti ce-
lej rodiny, má výnimočné postavenie. Naopak, malá postava znamená len malý 
význam alebo dieťa tak premieta do kresby svoje tajné želanie spraviť daného 
člena rodiny bezvýznamným. Napríklad dieťa nakreslí svojho nevlastného otca 
celkom maličkého a vyjadruje tým svoju žiarlivosť a nespokojnosť so situáciou 
doma, chcelo by matku len pre seba. Pri posudzovaní veľkosti postáv treba byť 
opatrný, napríklad mladšie deti kreslia veľké postavy z dôvodu, že majú ešte 
veľa voľného priestoru na papieri, a tak sa ho snažia naplniť, alebo preto, lebo 
senzomotoricky sa väčšia postava kreslí ľahšie.

4. Poradie postáv – pri kreslení rodiny si treba všímať, v akom poradí dieťa 
kreslí jednotlivých členov svojej rodiny. Ich poradie a priestorové umiestnenie 
nám môže napovedať o vzájomných vzťahoch medzi členmi rodiny, ich prefe-
rovania aj o averzii voči nim. Pri interpretácii treba byť opatrný, ale môžeme 
povedať, že osoba, ktorá je bližšie pri autorovi kresby na obrázku spravidla býva 
významnejšia ako tá, ktorá je znázornená ďalej. Vágnerová vysvetľuje, že „fy-
zická blízkosť môže znamenať aj blízkosť psychickú, potrebu vzájomného vzťahu 
alebo len skutočnosť častého kontaktu. Väčšia vzdialenosť môže vyjadrovať po-
trebu dištancovať sa od toho človeka, ale môže signalizovať i malú frekvenciu 
kontaktov alebo pocit izolácie“ (2001, s. 304). Pozornosť treba zbystriť aj v prí-
pade, ak dieťa umiestni nejakého člena rodiny na iné miesto ako ostatných, alebo 
okolo určitej postavy môže spraviť kruh ako symbol oddelenia. Takýto spôsob sa 
vyskytol v kresbe týraného chlapca, ktorý sa sám od svojej rodiny oddelil, akoby 
sa chcel od nich izolovať, a dal tak najavo, že sa s nimi necíti dobre.

5. Spôsob zobrazenia – pri tomto bode si všímame, ako sú postavy nakres-
lené. Mladšie deti mávajú vo zvyku kresliť všetkých členov rodiny prakticky 
rovnako, ale v tomto veku ide len o ich nedostatočné kresliace schopnosti. T. 
Novák (2004) podotýka, že týmto spôsobom môže ísť aj o snahu dieťaťa nikoho 
v rodine neuprednostňovať alebo si ho nepohnevať. Iná situácia je, ak sú dve 
postavy z hľadiska veľkosti rozdielne, ale inak sa na seba veľmi podobajú. Takto 
dieťa kreslí seba a člena rodiny, s ktorým sa identifikuje, napríklad otec so sy-
nom alebo matka s dcérou. 

Postava vymaľovaná čiernou farbou alebo vyšrafovaná je väčšinou zdrojom 
strachu alebo neistoty. Takisto postava, znázornená len veľmi slabými kontúra-
mi, býva z diagnostického hľadiska nejako problematická a treba ďalej pátrať 
po príčinách. Gumovanie, preškrtávanie, prekresľovanie postavy v kresbe býva 
znakom úzkosti a neistoty. Otočenie postavy do inej strany môže znamenať ne-
záujem o dianie v rodine, negatívny vzťah k niekomu v rodine, únik, ba dokonca 
odmietanie tohto človeka. Ak postave chýbajú niektoré časti tela, môže to vyjad-
rovať symbolickú snahu dieťaťa takýmto spôsobom daného človeka obmedziť. 
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Pri týchto javoch treba postupovať opatrne, lebo dieťa niekedy môže kresliť ne-
pozorne a na kresbu sa príliš nesústredí, a tak vznikajú rôzne deformácie postáv 
alebo iné chyby.

6. Výraz jednotlivých postáv a zobrazenie jednotlivých častí tela – výraz 
tváre či tela pri nejakej činnosti môže mať tiež svoju diagnostickú hodnotu, treba 
ich však hodnotiť nanajvýš opatrne a závery treba brať len hypoteticky.

Výraz tváre odráža náladu zobrazeného človeka a tak v kresbách detí často 
vídavame úsmev, ale i plač, prísnosť a agresivitu. T. Novák (2004) uvádza, že 
veľká hlava symbolizuje sebavedomie a sklon ku kontrolovaní situácie v rodi-
ne. Ak na hlave chýbajú vlasy, môže to byť prejavom úzkosti a prípadne potla-
čených erotických impulzov. Otvorené oči znamenajú sklon k extraverzii, na-
opak, zavreté – zas k introverzii. Uši, ktoré sú dôrazne a nápadne znázornené, 
sú vnímané ako obraz zvýšenej citlivosti hlavne na kritiku, ale môže to byť aj 
prejavom nedotklivosti a tajnostkárstva. Ruky majú takisto veľký emocionálny 
význam. Ruky za chrbtom väčšinou znamenajú odmietanie nejakého kontaktu 
alebo snahu o určitý odstup. Ruky prekrížené vpredu pred trupom signalizujú 
odstup a obranu, akoby chceli povedať: „Nedotýkaj sa ma!“.

7. Vynechanie niektorého člena rodiny – Čo symbolizuje kresba, v ktorej 
dieťa vynechá nejakého člena rodiny? T. Novák (2004) uvádza dve možnosti. 
Prvá by mohla signalizovať prianie dieťaťa, aby daný člen rodiny zmizol z jeho 
sveta, tak ako zmizol aj z obrázku. Ide o akési vedomé potláčanie potreby dieťaťa 
popierať existenciu neželanej osoby. V opačnom prípade, ak napríklad dieťa za-
budne nakresliť otca, ale neznamená to, že by ho nechcel vo svojom svete alebo 
že by ho nemal rád. Dieťa k obrázku môže podať komentár, napríklad: „Otecko 
je v práci“. Stávajú sa i prípady, keď dieťa nakreslí nejakého člena rodiny navyše, 
napríklad otca, aj keď svojho otca nikdy nepoznalo a nežilo s ním. Vyjadruje tak 
túžbu, koho by ešte chcelo doma mať. Niekedy pri chýbajúcich členoch rodiny 
netreba hlbšie pátrať, stáva sa, že dieťa ich jednoducho zabudne nakresliť, ale ten-
to fenomén je častý hlavne v prípadoch, ak dlhšiu dobu niektorých členov rodiny 
(hlavne vzdialenej) nevidelo a nie je s nimi v každodennom kontakte.

V diagnostike detí a mládeže sa najčastejšie používajú tieto kresbové testy 
zamerané na zobrazenie a hodnotenie kresby rodiny:

1. Kresba rodiny. Existujú rôzne variácie zadaní v teste rodiny:
–  Test kresby rodiny od Daniela Porota (1952) – dieťa je požiadané, aby na-

kreslilo svoju rodinu. Kreslí na papier čiernou ceruzou a psychológ pozoruje, 
v akom poradí boli postavy nakreslené, čo bolo opravované, analyzuje sa 
privilegované umiestnenie osôb a ich veľkosti. Privilegovaná osoba, ktorá 
býva nakreslená ako prvá, na vybrané miesto (napr. do horného ľavého rohu), 
alebo väčšia ako ostané, je pre dieťa najdôležitejšia. Ďalší autori vypracovali 
ďalšie verzie Porotovho základného testu (in Cognet, 2013): 
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–  Test kresby rodiny Lousa Cormana - detský psychiater L. Corman (1964) pri 
zadávaní testu viac zdôrazňuje predstavivosť. Navrhuje zadanie: „Nakresli 
rodinu, rodinu, ktorú si predstavuješ“, alebo „predstav si rodinu podľa svoj-
ho a nakresli ju“. Na realizáciu ponúka čiernu ceruzku alebo farebné pastel-
ky. Dôležitý je spôsob, ako kresba vznikala. Treba si poznamenať, na ktorom 
mieste papiera a ktorú postavu dieťa začalo kresliť. Dôležitý je aj čas veno-
vaný tej či onej postave. Analýza kresby vymyslenej rodiny prebieha v troch 
etapách:
1. Opis – dieťa je požiadané, aby opísalo každú z postáv, ich miesto v rodine, 

vek.
2. Citové preferencie – dieťa má určiť, ku komu cíti sympatie a antipatie, 

a potom má označiť, ktorá postava je najšťastnejšia.
3. Identifikovanie sa – Dieťa sa má do tejto rodiny trochu viac zapojiť a iden-

tifikovať sa s jednou z postáv: „Kto by si bol ty?“
4. Rozhovor – V následnom rozhovore má dieťa vyjadriť, ako by mohol vy-

zerať budúci obrázok rodiny. 
 L. Corman rozlišuje tri roviny interpretácie – grafickú rovinu (sila čiary, ryt-

mus nákresu, priestorové zobrazenie na stránke), rovinu formálnych štruktúr 
(stupeň dokonalosti tvorby, interakcie postáv), rovinu obsahu a psychoana-
lytickú interpretáciu (vyjadrenie citových sklonov k postavám, zdôraznenie 
postavy pri pozitívnych tendenciách alebo degradácia postavy pri odpore 
a nenávisti) (in Cognet, 2013).

– Test kresby rodiny C. Jourdan-Ionescuovej a Joan Lachanceovej – autor-
ky ponúknu subjektu list papiera na šírku a farebné pastelky. Čas realizácie 
kresby rodiny sa meria. Potom má subjekt pomenovať svoju rodinu a napísať 
tam mená osôb, ich vek, pohlavie a príbuzenskú väzbu. Potom je vyzvaný, 
aby určil, s ktorým členom rodiny sa identifikuje: „Ktorou postavou by si rád 
bol“.
Pri analýze kresieb spočíva prvý bod v porovnaní nakreslenej rodiny so  sku-

točnou rodinou (valorizácia alebo devalorizácia postavy, vynechanie člena rodi-
ny), druhým bodom je určenie vývinovej úrovne kresby najlepšie nakreslenej po-
stavy (podľa Goodenoughovej) a treťou rovinou je globálny aspekt (kvalita kres-
by, umiestnenie, veľkosť členov rodiny, typ ťahu, regresívne faktory – zjednodu-
šená kresba, skotomizácia – chýbajúce postavy, symetria, farba a výraz postáv). 
Štvrtou rovinou je aspekt detailov (základné, neobvyklé, pohlavie, oblečenie) 
a piatou rovinou je klinický aspekt (ktorí členovia sú v popredí, s ktorou posta-
vou sa subjekt identifikuje, na aký typ psychických funkcií kresba poukazuje, je 
expresívna alebo racionálna, aké sú vzťahy medzi postavami) (in Cognet, 2013).
– Kresba dieťaťa s otcom a mamou podľa Rogera Perrona a Michѐle Perron- 

-Borelliovej – R. Perron a M. Perron-Borelliová (1996) žiadali deti, aby na-
kreslili dieťa s otcom a s mamou. Skúmali 600 subjektov vo veku od 4 do 10 
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rokov. Autori zaznamenali poradie nakreslených postáv a potom sa s deťmi 
rozprávali o tom, kde je otec a mama, kto je lepšie nakreslený, s kým je dieťa 
radšej, čo spolu radi robia a i. Zistili, že ako prvá najčastejšie býva nakreslená 
postava dieťaťa, táto tendencia sa dokonca vekom zvyšuje; potom nasleduje 
rodič rovnakého pohlavia, rodič opačného pohlavia býva ako prvý nakreslený 
len zriedka (14 – 28 % kresieb). Dieťa býva zobrazené vo väčšine prípadov 
medzi rodičmi (39 % chlapcov a 41 % kresieb dievčat). Tiež zistili, že rodič 
rovnakého pohlavia, ako je autor kresby, najčastejšie býva zobrazený naľavo 
od dieťaťa, rodič opačného pohlavia -- na pravej strane. Už od najmladšieho 
veku, od 4 rokov, je pohlavie špecifikované rozmerom (otec je väčší, hlava 
je pretiahnutá) a detailmi tváre (ústa, oči). Väčšinou však dievčatá zobrazujú 
svoju matku väčšiu ako otca, zatiaľ čo u chlapcov je to naopak (in Cognet, 
2013).
Podľa Matějčeka a Strohbachovej (1981, in Svoboda, 2001) má byť dieťaťu 

podaná inštrukcia „Nakresli obrázok, ktorý by vyjadroval život celej vašej rodi-
ny“. Test je vhodný pre deti od 6 do 12 rokov, u mladších detí existuje riziko, 
že v kresbe ešte nedokážu zobraziť svoje predstavy. Hodnotenie testu vo veľkej 
miere závisí od subjektívneho pohľadu diagnostika, ktorý si v kresbe všíma via-
ceré ukazovatele (Vágnerová, 2001; Novák, 2004). 

2. Dynamická kresba rodiny. Test Kinetic Family Drawing (KFD). Ten-
to americký test vypracoval v roku 1970 C. Burns a S. H. Kaufman. Požiada-
me dieťa, aby nakreslilo každého člena rodiny včítane seba, ako niečo robia. 
V mnohých prípadoch nachádzame otca, ako si číta noviny, matka varí a deti sa 
pozerajú na televíziu – ako obraz bezproblémovej rodiny. Test sa v Spojených 
štátoch používa i v prípadoch podozrenia na týranie dieťaťa. Môžeme tak vidieť 
na kresbách, ako rodičia po sebe hádžu taniere a deti sa im uhýbajú... Pri kinetic-
kej kresbe rodiny, teda rodiny znázornenej v určitej situácii, pri určitej činnosti, 
si všímame, či situácie alebo činnosti na seba nadväzujú. Kresba by vo všeobec-
nosti mala pôsobiť na hodnotiaceho pozitívne a vyvážene.

3. Kresba začarovanej rodiny. Stimuluje symbolické vyjadrovanie dieťa-
ťa a charakteristiky členov rodiny, ako ich dieťa vidí. Dieťaťu dáme otázku: 
Predstav si, že sa všetci členovia tvojej rodiny premenili na zvieratá. Nakresli, 
na aké a prečo? Domáce zvieratá symbolizujú láskyplné ovzdušie, ktoré je v ro-
dine. Kresbou začarovanej rodiny sa zaoberal aj český psychológ Z. Matějček. 
Test kresby začarovanej rodiny aplikoval vždy po kresbe „Naša rodina“. Takáto 
kresba u dieťaťa viac stimuluje symbolické spracovanie prežívania a postojov 
k vlastnej rodine. Ide v podstate o to, že dieťa premení alebo, lepšie povedané, 
„zašifruje“ jednotlivých členov svojej rodiny do zvierat. Kresbou začarovanej 
rodiny nám dieťa môže podať informácie, ktoré by za normálnych okolností 
nechcelo priamo povedať, alebo by to ani nedokázalo, napríklad to , že má prob-
lematický vzťah s autoritatívnym otcom alebo že žije v neharmonickom rodin-
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nom prostredí. M. Vágnerová uvádza tieto znaky, ktoré si všímame (in Ondíko-
vá, 2007):

Psychické vlastnosti a prejavy správania zvieraťa v ich antropomorfizácii. 
Napríklad brat je stále lenivý, tak ho dieťa znázorní ako prasa, sestra je hlúpa 
a hádavá, tak bude hus, usilovná babička bude včielkou...

Vonkajšie, viditeľné znaky Napríklad mamička je pekná, a tak bude farebným 
motýľom, otecko je veľký, a  tak bude na obrázku medveďom.

Vzťah toho človeka k dieťaťu, resp. vzťah s týmto človekom: Napríklad ba-
bička ma stále kontroluje a stráži, tak ju nakreslím ako psa. Mamička sa o nás 
všetkých stará, a tak bude usilovná včielka.

9.  KRESBA ZVIERAT, DOMU A STROMU A INÉ NÁMETY

V kresbách zvierat si podľa Davidovej (2001) všímame, že:
– krvilačné zvieratá obvykle vyjadrujú obraz otca, ktorého sa dieťa bojí, alebo 

napovedajú o úzkostných stavoch dieťaťa,
– letiace vtáky vyjadrujú istý stupeň mysticizmu,
– s neobvyklými zvieratami sa môžeme stretávať u duševne chorých detí.

V kresbách obľúbených námetov si podľa Davidovej (2001) všímame, čo 
dieťa zobrazuje, napr.:
– slnko – jeho výskyt v kresbe poukazuje na vplyv otca, teplé slnko s lúčmi 

znamená dobré vzťahy s otcom, vyblednuté – opačný prípad;
– loďka – keď sa vyskytuje, môže to znamenať samotu a túžbu po úniku; zna-

mená tiež záujem o sexuálne otázky (falické komíny); 
– voda, rieka – sa často vyskytuje u dieťaťa, ktoré sa pomočuje (tiež postava 

hasiča), alebo poukazuje na sexuálne zneužívanie; 
– námorník – kreslia ho hlavne deti, ktoré nie sú spokojné a šťastné, vyjadruje 

túžbu vydať sa na cestu, uniknúť zo skutočnosti;
– kovboj – je to agresívna postava, vyjadruje revoltu dieťaťa, jeho túžbu byť 

veľký, silný a robiť dojem na okolie; čím viac je ozbrojený, tým väčšiu úz-
kosť a neistotu vyjadruje;

– policajt – je to typická agresívna postava, možno v tom vidieť tendencie  
k asociálnosti;

– klaun – kreslí ho dieťa, ktoré sa nevie adaptovať na školský systém, vyjadruje 
tiež sklon k depresiám,

– starec – vyskytuje sa často v kresbách asociálnych a agresívnych detí, ide  
o akési priznanie, že sa dieťa chce zbaviť nežiaducej osoby, ktorá nebude 
dlho žiť (napr. tak sa prejavia agresívne city dcéry voči otcovi); 

– zmrzačenie postavy – dieťa konfliktné zóny osoby nezobrazí, napr. otcovi, 
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ktorý trestá syna kopancom, dieťa nenakreslí nohu,
– teplé šaty – dieťa, ktoré sa nakreslí vo väčšom množstve teplých šiat. je prav-

depodobne depresívne a cíti sa nemilované, chráni sa tak pred citovým chla-
dom,

– vrecká a gombíky – zvyšujú hodnotu postáv a ich dôležitosť. Príliš veľký 
počet vreciek a gombíkov však znamená pocit závislosti.

Aj keď je kresba postavy a rodiny zrkadlom do duše dieťaťa, do jeho naj-
bližšieho prostredia, kresba domu je odrazom vonkajšej hranice medzi rodinou 
a vonkajším prostredím. Aj tu si môžeme všímať, ako dieťa zobrazí dom: či 
je oplotený, okná sú otvorené, alebo je nepríjemne vyzerajúci, či je tp naopak. 
V kresbách domu si podľa Davidovej (2001) zásadne všímame:
– dom vyjadruje stavbu svojho Ja– otvorené okná a viaceré dvere vypovedajú 

o prívetivom, živom a otvorenom dieťati,
– ak je dom malý, okná sú maličké,svedčí to o poruche afektivity; medzi 6 – 8  

rokom to prezrádza nesmelosť a pripútanosť k matke, nad 8 rokov – pocit 
menejcennosti a osamelosť, v puberte – zdržanlivosť v prejavovaní citov 
a senzibilitu. 

– ak dom zaplňa celý papier alebo ho presahuje – dieťa túži po prejavoch lásky, 
akceptácii, 

– domy v tvare zámku predstavujú ideálne útočisko,
– domy odpudivého vzhľadu – dieťa sa cíti pod nátlakom rodiny,
– osamelý, neprístupný dom bez dverí, obohnaný vysokým plotom, alebo ak 

k nemu nevedie cesta, je znakom nezdaru a prehry,
– u narušených detí býva cesta k domu „zaslepená“,
– u detí z detských domovov je celý obrázok podivný a nesúrodý, dom býva 

obklopený autami, lietadlami a všeličím.

V kresbách stromu si podľa Davidovej (2001) všímame:
– dieťa, ktoré kreslí strom na pravú stranu papiera, je orientované na pokrok, 

sociabilitu a má dobrý vzťah k otcovi,
– dieťa, ktoré nakreslí strom na ľavú stranu smeruje k egoizmu, strachu z bu-

dúcnosti a pripútanosti k matke,
– poškodenie kmeňa naznačuje traumu z minulosti,
– strom široký dole ukazuje na materiálne založené dieťa,
– ak strom smeruje nahor, dieťa bude založené duchovne a mysticky. 

Strom v sebe nesie symboliku človeka a podobne ako v kresbe domu zobra-
zuje kresbou stromu dieťa svoje JA. Vývoj kresby stromu môžeme prirovnať 
vývoju kresby ľudskej postavy. Spočiatku je stromom len dohora trčiaca čiara, 
ktorú v pravom uhle pretínajú vodorovné čiarky, na ktorých sú oválne krúžky, 
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ktoré znázorňujú listy. Dieťa tak skoro ešte nerozlišuje ihličie alebo listy, miesto 
nich kreslí len akési chuchvalce. Neskôr dieťa kreslí vetvičky už v prijateľnej-
šom uhle a ich  rozvetvenie sa zdokonaľuje. Rozlišovanie ihličnatého a listnaté-
ho stromu si deti uvedomujú hlavne v čase okolo Vianoc, keď s obľubou kreslia 
vianočné ihličnaté stromčeky. Listnaté stromy väčšinou znázorňujú ako ovocné 
(Ondíková, 2007).

Dôležitou etapou vo vývine kresby stromu je, keď dieťa strom „zakorení“, 
čiže znázorní zem tak, že kmeň stromu vodorovne pretne čiarou. Davido (2001) 
sa nazdáva, že tento akt zodpovedá dobrému zaradeniu dieťaťa do rodinného 
a sociálneho života. Dôležité je taktiež venovať pozornosť štruktúre stromu (Da-
vido, 2001). Strom môžeme rozdeliť na dve časti: stabilnú časť, tvorenú kme-
ňom, koreňmi, vetvami, a na dekoratívne prvky stromu – listy, plody, okolie. 
Kmeň znázorňuje stabilné JA detskej osobnosti. Každé poškodenie kmeňa alebo 
vetiev môže znamenať prekonanú traumu v minulosti. Podľa dostredivého alebo 
odstredivého smeru vetvičiek môžeme hovoriť o introvertnosti alebo extrovert-
nosti dieťaťa. Strom, ktorý je dolu široký, môže svedčiť o materiálne založenom 
dieťati a, naopak, strom, ktorý sa rozvetvuje do výšky, naznačuje, že ide o du-
chovne až mysticky založenú detskú osobnosť.

Test stromu patrí do skupiny kresebných projektívnych metód. Neurčitý  
a mnohoznačný podnet – nakresliť strom otvára priestor na prirodzenú tenden-
ciu nášho vedomia smerovať k aktuálnym vnútorným konfliktom a potlačeným 
psychickým obsahom, ktoré sa v kresbe prejavia v symbolickej rovine (Altman, 
2002). Test stromu predstavuje jednoduchú, časovo nenáročnú diagnostickú 
metódu, ktorá umožňuje komplexný pohľad na osobnosť. Kresbou stromu sa 
zaoberali viacerí autori. Hlavným tvorcom Testu stromu je Karel Koch a jeho 
práca Der Baumtest prvýkrát vyšla v roku 1949. Český manuál ku kresbe stromu 
vytvoril v roku 1998 Zdeněk Altman a v roku 2002 vypracoval jeho druhé aktu-
alizované vydanie.

V diagnostike detí a mládeže sa najčastejšie používajú tieto kresbové testy 
zamerané na zobrazenie a hodnotenie kresby domu, stromu a iných námetov:

1. Test domu. Predstavuje vlastný obraz dieťaťa, jeho kontakt s realitou, ci-
tovú zrelosť. Pri kresbe domu si terapeut všíma, ako dieťa kreslí, aké farby pou-
žíva, aké línie kreslí, či silné, alebo slabé, prípadnú transparentnosť, umiestnenie 
domu na papieri. Všetky detaily majú svoju symboliku: okná a dvere prestavujú 
otvorenosť dieťaťa pred okolitým svetom, absencia okien alebo dverí zase pred-
stavuje uzavretosť dieťaťa. Steny domu a ich hrúbka vypovedá o sile ega die-
ťaťa. Strecha symbolizuje myslenie a fantáziu a komín zase teplo vo vzťahoch 
(Šicková-Fabrici, J., 2006).

2. Test hviezd a vĺn. „Der Sterne-Wellen-Test“ vytvorila nemecká psycho-
logička U. Avé Lallemant v roku 1979. Dieťa má do rámčeka nakresliť hviez-
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dy nad vlnami (pre mladšie deti), hviezdnu oblohu nad oceánom (pre starších).  
U dieťaťa, ktoré zvládne tento test, sa predpokladá schopnosť abstrahovať pojmy 
do konkrétnej duševnej predstavy a zároveň musí chápať priestorové súvislosti.

Test hviezd a vĺn bol v 90-tych rokoch štandardizovaný na českú populá-
ciu autormi Šturmom a Kucharskou (1997). Pri hodnotení správnosti predstavy 
a obsahovej stránky je dôležité, či dieťa má správne priestorové cítenie, čiže 
hviezdy musia byť hore a vlny dole na obrázku. Test hviezd a vĺn sa dá úspeš-
ne použiť pri zisťovaní porúch CNS (centrálnej nervovej sústavy). (Vágnerová, 
2002, in Ondíková, 2007).

3. Kresbový test Dom – strom – človek (Buck, 1948) je populárny medzi 
arteterapeutmi, ale často je nevhodne používaný ako technika. Pri zadaní HTP 
dom – strom – osoba by sme mali od dieťaťa získať súpravu od 4 do 8 kre-
sieb. Ponúkneme mu papier formátu A6 a úloha je ohraničená časovým limitom.  
U detí začíname s kolekciou 8 farbičiek. Papier predkladáme v horizontálnej 
polohe a dieťa požiadame, aby nakreslilo dom. Kresba stromu sa realizuje na 
zvislo položenom papieri. Dieťaťu ponúkneme papier a určitý časový limit. Po-
tom zadáme inštrukciu testovanej osobe, aby nakreslila obrázok osoby opačného 
pohlavia. V nasledujúcej časti testu požiadame respondenta, aby zopakoval kres-
lenie podľa predošlých inštrukcií, ale iba za pomoci ceruzy.

4. Test imaginácie a zmyslu pre súvislosti (Šicková, 1984). Inštrukcia znie: 
Na papier A4 nakresli obrázok  na základe týchto slov: cesta, svetlo, človek, 
hlas. Verbálne impulzy evokujú u človeka niečo konkrétne. Väčšina kresliacich 
vytvorí určitý dej. Deti mentálne handicapované zvyknú kresliť obrázky bez 
kontextu, oddelene (Šicková-Fabrici, 2002).

5. Fayov test „kresba dámy“ – prvýkrát bol publikovaný v roku 1924 do-
ktorom Fayom, a umožňuje preskúmať pozornosť, pamäť, imagináciu, úsudok 
a odhaliť rôzne charakterové zvláštnosti. V kolektívnom testovaní, ktoré sa hoj-
ne využívalo v prvej polovici 20. storočia, deti dostali úlohu vyjadriť kresbou 
krátku vetu, ktorú učiteľ napísal na tabuľu: Žena sa prechádza a prší. Žiak si 
potom napíše vetu hore na papier. Keď je kresba hotová, nie je hodnotená podľa 
estetickej hodnoty, ale podľa zobrazených nápadov, ktoré sú indikátorom vyjad-
rovacích schopností dieťaťa. V zadaní je päť elementov:prechádzajúca sa žena, 
prostredie, prší, žena sa schováva pred dažďom. Hodnotí a boduje sa, akým spô-
sobom a či sú zobrazené tieto elementy. Žena by mala byť rozpoznateľná – suk-
ňou alebo účesom. Mal by tam byť dážď, prostredie, okolie a i za dáždnik sa 
pridáva bod (in Cognet, 2013).

6. Test stromu. (K. Koch). Kresba stromu symbolizuje kresbu samého seba. 
Dieťaťu dáme úlohu: Nakresli akýkoľvek ovocný strom. K hodnoteniu Testu 
stromu Z. Altman v roku 1998 vydal český manuál. Pri testovaní dieťa dosta-
ne papier vo formáte A 4 a ceruzku a dostane pokyn, aby nakreslilo strom tak 
dobre ako len vie, ale nemal by to byť strom ihličnatý a ani palma. Kresba nie je 
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časovo ohraničená, zvyčajne trvá cca 5 – 10 minút. Po dokončení kresby nasle-
duje rozhovor poradcu s dieťaťom. Hodnotenie testu stromu je veľmi obťažné  
a vyžaduje si dlhoročnú prax odborníka. Z. Altman uviedol niekoľko základných 
hodnotiacich kritérií (Altman, 2002): posúdenie kresby ako celku; hodnotenie 
podľa umiestnenia a veľkosti kresby; podľa celkového subjektívneho dojmu, 
akým strom pôsobí; posúdenie kresby z grafologického hľadiska, podľa ťahu, 
tlaku a spôsobu vedenia čiar; posúdenie zrelosti kresby, hodnotenie infantilných 
znakov; symbolická interpretácia; interpretácia jednotlivých detailov; posúdenie 
spôsobu, akým sú časti stromu vzájomne spojené a prepojené; hodnotenie kres-
by stromu z hľadiska vývoja osobnosti dieťaťa.

Test stromu podľa Z. Altmana (2002) nie je vhodné používať ako jedinú sa-
mostatnú metódu, je vhodné ho použiť ako súčasť testovej batérie. Bez možnosti 
ich overenia nemôžeme získaným výsledkom prisudzovať spoľahlivú hodnotu. 
Dobre koreluje najmä s ostatnými projektívnymi technikami (napr. Lüscherov 
farebný test, kresba postavy, test ruky, ROR). Vhodné je použitie osobnostných 
dotazníkov (napr. Eysenckov osobnostný dotazník, ICL) a súčasťou vyšetrenia 
by vždy malo byť aj pozorovanie a rozhovor. 

7. Test stromu R. Storu. Zadanie autora má štyri časti (Davido, 2001):
Nakresli akýkoľvek strom okrem jedle.
Nakresli iný strom, ale taktiež nie jedľu.
Nakresli vymyslený, vysnený strom, ktorý v skutočnosti neexistuje.
Nakresli so zavretými očami ľubovoľný strom, taký, aký chceš.
Vďaka súboru kresieb získame poznatky o človeku. Prvá kresba odráža sprá-

vanie sa v neznámom prostredí, pretože sa subjekt kontroluje. V druhej kresbe 
stratí ostražitosť a prezradí o sebe viac. V tretej sa prejavia neuspokojené ten-
dencie, alarmujúce sú príliš originálne stromy a štvrtá kresba naznačuje ťažko 
prežívané situácie z detstva, ktoré sa znovu vynárajú. Deti so silnou osobnosťou 
kreslia stromy dôraznými a výraznými čiarami. 

8. Test troch stromov – R. Corboz. Dieťaťu dáme úlohu: Nakresli nejaké 
tri stromy. Dôležité je, že v inštrukcii nesmie byť obsiahnutá formulácia, aby 
si dieťa predstavilo stromy ako rodinu. Požadujeme imagináciu nejakých troch 
stromov. Po ich nakreslení sa spýtame: Koho z rodiny ti stromy pripomínajú? 
Spravidla sa dozvieme, že stromy znázorňujú konkrétnych členov rodiny. Napí-
šu mená pod stromy a opisujú ich. Corbozo zistil, že na základe týchto  kresieb 
stromov možné rozpoznať citové vzťahy k iným ľuďom a medzi jednotlivými 
členmi navzájom. M. Svoboda navrhuje zamerať sa pri interpretácii testu na tieto 
kategórie (in www. psychodiagnostika.cz): zobrazenie členov rodiny v kresbe; 
plošné rozloženie stromov; poloha identifikačného stromu; absencia identifikač-
ného stromu; dominancia niektorého stromu; zvláštne prvky, naznačujúce pato-
lógiu v kresbe; detailné doplnky v kresbe; vzájomné prepletenier stromov; typo-
vá odlišnosť či podobnosť stromov; výskyt ihličnatých stromov; nápadne malé 
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stromy; asymetria v kompozícii; príliš prázdna kresba; absencia materského či 
otcovského stromu; poloha identifikačného stromu uprostred; nápadný výškový 
rozdiel medzi identifikačným stromom a rodičovskými stromami; všetky stromy 
jedného druhu; každý strom iného druhu; identifikačný strom rovnakého druhu, 
ako je jeden z rodičovských.

9. Variácie na test stromu (in Miškovičová, 2011). Jednou z variácií na test 
stromu je jeho stvárnenie podľa I. Pálffyovej. Klienti sú inštruovaní k tomu, aby 
nakreslili strom s koreňmi, kmeňom a korunou s konármi, do ktorých budú ná-
sledne písať. Do koreňov píšu, čo zdedili, získali alebo dostali od svojich pred-
kov (duchovné dedičstvo či dary), do kmeňa majú doplniť, čo dosiahli sami a do 
koruny píšu svoje plány do budúcnosti. Podľa toho, o akú vekovú kategó riu ide, 
sa menia aj proporcie stromu. Mládež a mladí dospelí majú nakreslenú veľkú 
korunu, keďže majú ešte všetko pred sebou a majú veľa plánov. Starší klienti, 
naopak, kreslia výrazné korene a kmeň a koruna je menej košatá. 

Ďalším využitím techniky stromu je Strom rodiny, keď je do stredu stromu, 
priamo na kmeň, umiestnené JA klienta. Klient je ďalej inštruovaný, aby za-
kreslil do stromu tých ľudí (aby do kruhov zapísal ich mená a aby ich konárom 
napojil na kmeň), ktorých považuje za členov svojej rodiny. Čím bližšie je osoba 
zakreslená k Ja, tým bližší vzťah k nej testovaná osoba má. Intenzitu vzťahov 
tiež možno zvýrazniť veľkosťou kruhu alebo hrúbkou konára. Tieto techniky 
však neslúžia ako klasické symbolické znázornenie seba, ale zachytávajú inter-
personálny vzťahový rozmer.

10. Test identifikovania sa so zvieraťom (Zazzo). Dieťaťu dáme otázku: Na 
aké zviera by si sa chcel premeniť a prečo? Dieťa nepriamo opisuje svoj vnútor-
ný svet zdôvodňovaním rozhodnutia (napr. chce byť orlom, lebo si môže voľne 
lietať – potreba slobody). Získame tak od dieťaťa jeho jedinečnú charakteristiku 
alebo momentálnu túžbu či pocit, akoby nenápadne prenesenú zo sveta zvie-
rat. Môžeme vidieť identifikovanie sa s mierumilovnými zvieratkami (lienka, 
mačka, delfín) alebo i s rôznymi šelmami (puma, tiger) a  tento obraz môžeme 
komparovať s osobnosťou dieťaťa. Identifikovanie sa s mäkkýšmi, chrobákmi, 
plazmi, červami a s malými hlodavcami je vysoko negatívna, je to znak poruchy. 

ZÁVER 

Napriek tomu, že uvedené projektívne kresebné testy treba vyhodnocovať 
veľmi opatrne (je tu subjektívna voľnosť pri výklade, ktorá umožňuje riziko sub-
jektívneho skreslenia, a preto sú výsledky závislé od skúseností diagnostika), je 
kresba dieťaťa a dospievajúceho vďačným doplnkom v diagnostike a pri pora-
denskej práci. Problémom týchto nástrojov je síce otázka platnosti výsledkov 
(validity), a preto k výsledkom testu pristupujeme skôr ako k hypotézam vyža-
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dujúcim si overenie než ako k jednoznačne daným faktom a spoliehame sa aj na 
nevyhnutný doplňujúci rozhovor s dieťaťom. Napriek tomu tieto techniky od-
haľujú potlačené a nevedomé stránky osobnosti (pocity menejcennosti, traumy) 
a získame nimi zaujímavé postrehy a informácie o posudzovanej osobe, ktoré by 
pri použití iných metód zostali skryté.

SUMMARY

Despite the fact that the above-mentioned projective drawing tests have to be evaluated 
very carefully – there is a subjective freedom of interpretation that allows the risk of 
subjective distortion, so the results depend on the experience of diagnostician, the drawing 
of the child and the adolescents is a thankful addition to diagnostics and counselling. 
The problem of these tools is indeed the question of the validity of the results and we 
approach the test results as hypotheses requiring verification rather than as a definite fact. 
Also, we rely on the necessary additional interview with the child. Nevertheless, these 
techniques reveal the suppressed and unknowing aspects of the personality (feelings of 
inferiority, traumas), and we obtain interesting observations and information about the 
assessed person that would remain hidden by using other methods.
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PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO  
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Anotácia: Príspevok sa zaoberá postojmi riaditeľov, resp. vedúcich zamestnancov základných 
škôl k poradenskej pomoci žiakom základných škôl s problémami v učení sa a v správaní sa. 
Analyzuje poradenskú pomoc žiakom v prostredí školy, ako aj v prostredí centier pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie. Príspevok prezentuje výsledky výskumu autorky. 

Kľúčové slová: riaditelia základných škôl, žiaci základných škôl, poradenská pomoc žiakom, 
pedagogicko-psychologické poradenstvo

ÚVOD

Napriek poklesu počtu žiakov v školách stúpa počet žiakov, ktorí potrebujú 
poradenskú pomoc. Vyskytuje sa stále viac žiakov, ktorých učitelia odporúčajú 
do poradenského systému pre ťažkosti s učením sa a správaním sa. Podľa auto-
rov Učiaceho sa Slovenska, v roku 2013 takmer 20 % žiakov učitelia odporúčali 
do starostlivosti poradní, pretože ich klasické pedagogické postupy v škole už 
neboli dostatočne účinné (Burjan a kol., 2017). 

V príspevku sa pokúsime priblížiť, aké sú postoje riaditeľov, resp. vedúcich 
zamestnancov základných škôl k poradenskej pomoci žiakom a aké sú ich skú-
senosti so zabezpečovaním pedagogicko-psychologického poradenstva žiakom 
s problémami v učení sa a správaní sa.

Predstavíme vybrané výsledky širšie koncipovaného výskumu dizertačnej 
práce (Hrćan, 2018), ktorý sa zaoberal súčasným systémom školského pedago-
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gicko-psychologického poradenstva v základných školách vo vybraných krajoch 
v Srbskej republike (Belehrad a okolie), ako aj vo vybraných krajoch v Sloven-
skej republike (Bratislava a okolie). 

Predmetom analýzy v tejto časti sú názory respondentov – riaditeľov, resp. 
vedúcich zamestnancov základných škôl na vybrané otázky poradenskej pomoci 
žiakom základných škôl. Ide o: kvantitatívne a kvalitatívne znaky potreby po-
radenskej pomoci žiakom, spoluprácu s rodičmi, učiteľmi a s centrami pedago-
gicko-psychologického poradenstva a prevencie v poradenskej pomoci, faktory 
účinnosti, resp. neúčinnosti poradenskej pomoci. 

Na účely výskumu boli vytvorené otázky štruktúrovaného rozhovoru. Res-
pondentmi sa stali: n = 6 riaditeľov, resp. vedúcich zamestnancov základných 
škôl v Bratislave a okolí. Naši respondenti boli prevažne ženského pohlavia  
n = 5 (83 %), vo veku od 38 do 64 rokov a s dĺžkou odbornej praxe od 10 do 38 
rokov. Respondentov uvádzame v tabuľke č. 1 – podľa toho, v akom poradí sa 
s nimi uskutočnil rozhovor.

Tabuľka č. 1: Údaje o respondentoch riaditeľoch, resp. vedúcich zamestnancov 
základných škôl

Respondenti n Pohlavie Vek Dĺžka 
odbornej 

praxe

Typ 
školy

Kraj

Pán P. (1) muž 38 10 základná Bratislava

Pani K. (2) žena 42 16 základná Okolie Bratislavy

Pani F. (3) žena 64 38 základná Bratislava

Pani Z. (4) žena 53 29 základná Okolie Bratislavy

Pani Š. (5) žena 45 24 základná Okolie Bratislavy

Pani H. (6) žena 54 31 základná Bratislava

1 HODNOTENIE SÚČASNEJ ÚROVNE PORADENSKEJ POMOCI ŽIAKOM 
ZÁKLADNÝCH ŠKÔL Z POHĽADU RIADITEĽOV ŠKÔL  
– VÝSKUMNÉ ZISTENIA

V tejto časti predstavíme názory riaditeľov, resp. vedúcich zamestnancov 
základných škôl v Bratislave a okolí na súčasnú situáciu poradenskej pomoci 
žiakom s problémami v učení sa a v správaní sa v prostredí školy, z hľadiska 
dostupnosti, včasnosti, komplexnosti a účinnosti poradenskej pomoci. Ďalej bu-
deme analyzovať faktory ovplyvňujúce výsledky poradenskej pomoci žiakom 
základných škôl v prostredí školy. Uvedieme tiež názory riaditeľov, resp. ve-
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dúcich zamestnancov základných škôl na spoluprácu s Centrami pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie v oblasti poradenskej pomoci žiakom, 
ktorí majú problémy v učení sa a v správaní sa, z hľadiska dostupnosti, včasnosti 
a komplexnosti poradenskej pomoci žiakom v prostredí centra.

1.1 Hodnotenie súčasnej úrovne poradenskej pomoci žiakom základných 
škôl v prostredí školy

Respondenti hodnotia súčasnú situáciu poradenskej pomoci žiakom základ-
ných škôl ako nedostatočnú, predovšetkým z hľadiska veľmi nízkeho počtu po-
radenských pracovníkov, ako aj obmedzujúcich finančných prostriedkov a mož-
ností: (1) „Veľmi nízko, takmer žiadna nie je. Nedostatočne zaplatené sú, aj keď 
človek ich zoženie, nie sú peniaze na takéto prostriedky. Ak aj sú, tak minimál-
ne na jedného človeka, ktorý nedokáže obsiahnuť priemernú školu, problémy 
žiakov a poradenskú pomoc mládeži“. Podľa výpovedí respondentov veľkým 
nedostatkom je, že mnoho škôl nemá školského psychológa: (2) „myslím si, že 
veľké mínus je, že nemáme školského psychológa, to tu veľmi chýba. Lebo ten 
si myslím, že by ešte najviac vedel týmto deťom poradiť “. Situáciu v oblasti po-
radenskej pomoci komplikuje aj nedostatočná prax odborných zamestnancov:  
(5) „máme špeciálnu pedagogičku bez praxe, čiže spoliehame sa na svoje vlast-
né vedomosti a schopnosti, prípadne telefonicky sa s niekým radíme a hľadáme 
tak pokútnym spôsobom...“. Komunikácia s poradňami (CPPPaP) nie je v takej 
forme, ako by to školy potrebovali: (2) „chceli by sme to určite viac, aby tu 
oni chodili, aby videli, aká je tu situácia, ale to sa nedeje“. Podľa výpovedi 
respondentky, problémom je aj to, že málo špeciálnych pedagógov chce ísť pra-
covať do školy: (4) „radšej sa zdržujú v poradniach a pracujú s deťmi priamo 
v poradniach“.

Najskôr bližšie uvedieme, ako respondenti vnímajú poradenskú pomoc žia-
kom základnej školy s problémami v učení sa a v správaní sa, z hľadiska dostup-
nosti, včasnosti, komplexnosti a účinnosti poradenskej pomoci. 

Najprv nás zaujímala „dostupnosť poradenskej pomoci žiakom“, kde sme 
zisťovali najmä počty žiakov, ktorí potrebujú pomoc, a poradenské kapacity ško-
ly. Respondenti cítia, oproti minulosti, prudký nárast žiakov, ktorí majú rôzne 
ťažkosti a potrebujú poradenskú pomoc: (5) „Však máme koľko, integrovaných 
okolo 20 detí možno, a so špeciálnymi potrebami cez 70 detí. Však keď si to 
zoberiete dokopy, to máte 90 detí, a to nám pribúdajú stále“; (2) „My ich máme 
na škole spolu asi 36, ale z toho ich delíme na deti, ktoré sú integrované, a deti, 
ktoré v správe majú nejaké poruchy a oslabenia, ale nevyžadujú si ešte integ-
ráciu, ale tých detí je dosť veľa“; (3) „No tak u nás je mimoriadne situácia, 
25,5 % žiakov druhého stupňa majú problémy“. Z výpovedí respondentov je 
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zrejmé, že vysoké počty žiakov základných škôl potrebujú poradenskú pomoc, 
ale poradenských pracovníkov na školách je veľmi málo: (2) „tak myslím si, že 
je veľmi málo, že máme iba jedného špeciálneho pedagóga, pretože pokiaľ má 
týmto deťom pomáhať, a je ich 36, tak reálne koľkokrát týždenne si môže jedného 
žiaka zobrať – raz. Čiže to je nič, určite by ich malo byť viac!“; (5) „Jedna špe-
ciálna pedagogička (a to ešte bez praxe) je na túto situáciu veľmi málo“. Školy 
sú väčšinou odkázané na pomoc externých pracovníkov z poradní (CPPPaP):  
(1) „len tí nie sú na škole pravidelne. Takže nejaký interný zamestnanec, ktorý 
by bol potrebný, to je veľmi zriedka“. Podľa výpovedí respondentov v súčasnej 
dobe ťažko možno nájsť triedu, v ktorej by neboli minimálne dve, tri deti s po-
ruchami: (5) „ja som minulý rok mala v triede dvoch integrovaných a ďalších 
šiestich so špeciálnymi pedagogickými potrebami, a bolo to čo robiť, aby sme to 
všetko zvládli“. Respondenti túto situáciu dávajú do súvislosti so súčasným spô-
sobom života a uvádzajú tiež vplyv spoločnosti na žiakov: (1) „nejaká zvláštna 
doba je, že teda deti majú čoraz viac poruchy učenia a čoraz viac problémov 
majú. Súvisí to aj s krízou rodiny a krízou spoločnosti“. 

Ďalej sme sa zaoberali „včasnosťou a komplexnosťou poradenskej pomoci 
žiakom“. Zaujímalo nás, či sú ťažkosti a poruchy žiakov zachytené včas a či je 
táto pomoc komplexná, resp. či zahŕňa aj reedukáciu. Podľa respondentov to, či 
žiaci dostanú pomoc včas, závisí najmä od toho, či je na pôde školy poradenský 
pracovník: (1) „tak v rámci školy, ako keď je tam ten pracovník, tak jasné, že do-
stane sa k takejto pomoci včas“. Keď škola nemá odborného zamestnanca, môžu 
byť nápomocní aj učitelia: (4) „myslím si, že mám natoľko fundovaných učiteľov, 
že dokážu rozpoznať pomerne skoro, či má dieťatko nejakú tú poruchu“. Ďalším 
dôležitým činiteľom, ktorý ovplyvňuje včasnosť pomoci, sú rodičia, najmä ich 
angažovanosť a prístup k danej situácii: (2) „Pokiaľ my povieme rodičovi, že sú 
nejaké problémy u dieťaťa, on to má riešiť. Pokiaľ to rodič nerieši, tak, bohužiaľ, 

Obrázok 1: 
Poradenská pomoc žiakom ZŠ s problémami v učení sa a v správaní sa v prostredí školy
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prejde aj veľa času, kedy sa už mohlo dávno tomu dieťaťu pomáhať.“; (4) „Zá-
leží hlavne na rodičoch, či sú ochotní s dieťaťom ísť do nejakého poradenského 
zariadenia“. Sú aj rodičia, ktorí neakceptujú, že ich dieťa má nejakú poruchu, a 
nesúhlasia s vyšetrením so slovami: (2) „moje dieťa určite také nie je, moje dieťa 
je v pohode“. V neposlednom rade včasnosť poradenskej pomoci ovplyvňujú aj 
poradne (CPPPaP): (5) „Tam tá iniciatíva z našej strany je okamžitá a urgentná, 
a teraz už je o tom, že či sa nám podarí niekoho zohnať, či tie deti zoberú, alebo 
nezoberú do poradne“. 

To, či je pomoc, ktorú žiaci dostávajú, komplexná, tiež ovplyvňuje viacero 
činiteľov. Jedným z nich je prítomnosť poradenského pracovníka v škole a jeho 
úväzok: (1) „naša špeciálna pedagogička robí, čo môže, ale keďže sa nedá za-
platiť, aby robila len špeciálnu pedagogičku, musí popritom aj učiť, takže robí, 
čo môže, v rámci tých 45 minút za týždeň“. Ďalej komplexnosť pomoci ovplyv-
ňujú aj skúsenosti a prax poradenského pracovníka: (5) „naša špeciálna peda-
gogička sa snaží robiť reedukácie, ale aby som vám povedala, že toto naozaj 
robí odborne a na takej úrovni, ako má, to vám nezaručím ani na 15 %. Lebo 
neviem, kde by mohla tú prax získať “. Okrem toho veľmi podstatným činiteľom 
sú aj rodičia a ich ochota cvičiť s deťmi: (2) „V poradni dajú program pre ro-
diča, ktorý má s dieťaťom cvičiť, školský špeciálny pedagóg toto nestíha všetko 
robiť, pretože musí s nimi písať diktáty, písomky, venovať sa oblastiam, v kto-
rých sú slabí, a nieto ešte odstraňovať ich oslabenia! Lenže rodičia to nerobia, 
bohužiaľ“.

Treťou kategóriou je „účinnosť poradenskej pomoci žiakom“. Responden-
ti hodnotili účinnosť poradenskej pomoci predovšetkým ako slabú: (4) „je to 
málo, každopádne si myslím, že celkovo systém školstva nie je tak nastavený, aby 
tu tie deti mali ideálne podmienky v školách“. Účinnosť pomoci veľmi závisí 
aj od spolupráce s poradňou. Respondenti majú skúsenosti, že poradne: (2) „to 
nechávajú na školu – výchovný poradca, špeciálny pedagóg, učitelia, jednodu-
cho my všetci v spolupráci. Veľmi málo sa stretávame s tým, žeby to oni nejak 
riešili“. Respondenti by prijali, aby poradenskí pracovníci z poradní (CPPPaP) 
chodili pravidelne na školy: (2) „výchovná poradkyňa ich už veľakrát prosila, 
príďte, urobte nejaké preventívne programy, začali, nedokončili, rok sa neozvali. 
To je iba o tom, že pošlú nám správu po rodičovi, alebo poštou, a týmto to končí 
jednoducho, to už je na nás, čo my budeme na škole s nimi robiť “. Okrem toho 
respondenti vnímajú, že by so žiakmi mali viac pracovať aj učitelia, ale v sú-
časnej dobe sa to ťažko dosahuje: (4) „učebné osnovy sú široko zamerané a nie 
je možnosť sa až tak venovať v triede tým deťom zo strany klasických učiteľov“. 
Respondenti veria, že účinnosť poradenskej pomoci by sa výrazne zvýšila, keby 
mala každá škola svojich školských poradenských pracovníkov: (1) „pedagóg 
a psychológ na každej škole! Som to povedal preto, že tomu verím, že by to po-
mohlo aj v správaní, aj v učení sa“.
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1.2 Faktory ovplyvňujúce výsledky poradenskej pomoci žiakom 
základných škôl v prostredí školy

Podľa výpovedí respondentov sme vybrali štyri najčastejšie faktory ovplyv-
ňujúce výsledky poradenskej pomoci žiakom. 

Prvým faktorom sú „rodičia a učitelia“. Ide najmä o slabý záujem a nízku 
angažovanosť zo strany rodičov, ako aj učiteľov: (2) „Rodič, jednoznačne rodič. 
Keď z poradne nastavia dobrý program často sa stane to, že rodič to neplní, 
a nestačí, že iba náš špeciálny pedagóg s tým dieťaťom tu robí, keď doma sa 
s ním nerobí nič“; (3) „Ak rodič nemá záujem, dieťa nemá záujem, a my máme 
záujem, tak vtedy je to veľmi ťažké“. Veľmi dôležitým činiteľom je aj osobnosť 
učiteľov a ich neochota dodržiavať odporúčania z poradne a akceptovať poruchy 
žiakov: (2) „nebudem toto robiť, ja nie som matka Tereza, toto je príliš veľký 
servis, a tieto deti sú lenivé, čo budú robiť neskôr v živote“. Okrem uvedeného 
zo strany učiteľov sa môže objaviť aj nedostatok vedomostí na prácu so žiakmi, 
ktorí majú ťažkosti a poruchy. Prejavuje sa to najmä na druhom stupni základnej 
školy. (5): „Nevravím, že pani učiteľky nechcú, veľakrát ale povedia, že nevedia. 
Že ako sa im premietajú tie poruchy do jazykov, do geografie, do matematiky. 
Sami tvrdia, že ako keby nemali dostatok vedomostí a vzdelania a vôbec nejakú 
takú podporu, a druhá vec je boj s časom“. 

Ďalším faktorom je „nedostatok poradenských pracovníkov“: (2) „Je tu 
málo poradenských pracovníkov. Na počet detí je tu náš špeciálny pedagóg sám, 
čo je málo – nemá čas si ich brať ani raz do týždňa. Mali sme ešte jednu špeciál-
nu pedagogičku na pol úväzku, ale riaditeľ ju teraz dal učiť.“ (5): „No, samoz-
rejme, nemáme odborníkov. Nemáme, a nezoženiete, nikto vám to sem nepríde 
len tak robiť, je ich nedostatok“. Podľa výpovedí respondentky, často na poho-

Obrázok 2: 
Faktory ovplyvňujúce výsledky poradenskej pomoci žiakom ZŠ v prostredí školy
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vory chodia kandidáti bez praxe a bez vedomostí: (5) „neviem prídu na pohovor 
tie dievčatá, chápem, že si hľadajú prácu v nejakom odbore, ale ja neviem aké 
to majú vzdelanie. Väčšinou to nie sú úplné vzdelania, alebo sú to také rýchlo 
vzdelania – ony nemajú ani prax, ani vedomosti.“ Respondenti vnímajú súčasnú 
situáciu ako veľmi ohrozujúcu pre školu: (1) „veľmi málo pracovníkov, a to, 
že v škole nie je interný špeciálny pedagóg a psychológ, je obrovský problém,  
a dovolil by som si povedať, že to je časovaná bomba aj“.

Jedným z faktorov je aj „rozšírené spektrum porúch“. Stále pribúdajú žiaci, 
ktorých poruchy sú čoraz komplexnejšie: (4) „to spektrum porúch sa veľmi roz-
širuje o kadejaké ešte drobnôstky, že už to nie je čistá porucha učenia, dyslexia, 
ale sú teraz všelijaké kombinované poruchy. A už ani poradenstvo nestíha, teda 
nemá kompetentných ľudí na to vyškolených“; (3) „Komplikuje to, že väčšinou 
tieto deti a integrácie, to sú vážne poruchy, napríklad ADHD, kde sú poruchy 
správania, alebo poruchy psychického rázu“. Podľa výpovedi respondentky ako 
výrazné sa ukazujú logopedické problémy žiakov: (5) „a z toho sa vyvíja strašne 
veľa, niečo by sa s tým malo robiť, lebo teraz mi prvýkrát v histórii zlyhávajú dve 
deti v prvom ročníku z prospechu kvôli tomu, že prišli s ťažkými logopedickými 
vadami, ktoré neboli podchytené a budú pravdepodobne opakovať ročník“.

V neposlednom rade jedným z faktorov sú aj výrazné „systémové nedos-
tatky“. V prvom rade by sme sem mohli zaradiť byrokratické prekážky a ne-
dostatok finančných prostriedkov: (1) „Veľké byrokratické prekážky cítime. Je 
neuveriteľné, čo všetko musíte napísať, aby ste získali pedagogického asistenta, 
ktorého každá škola potrebuje. Tie finančné podmienky sú tiež veľmi dôležitý 
faktor“. Problémom je aj to, že žiaci chodia na individuálne konzultácie počas 
vyučovacích hodín: (1) „Tie deti zároveň musia mať vyučovanie a individuál-
ne konzultácie, takže to nejako tiež je neskoordinované. Nemali by prichádzať 
o výchovno-vzdelávaciu činnosť a zároveň na tie konzultácie by mali chodiť“. 
Objavujú sa aj situácie, keď respondenti pociťujú ako problém aj to, že rodičia 
majú vybavený papier z poradne, lebo chcú pre svoje dieťa úľavy: (2) „Je straš-
ne veľa tých detí, a my vidíme na niektorých, že majú vyslovene vybavený papier 
z poradne“; (5) „V tomto školskom roku sme mali 26 detí v materskej škole, 
ktorí mali odklad povinnej školskej dochádzky. Niektorí to mali opodstatnene, 
ale niektorí mali vybavené“. Rodičia vnímajú papier z poradne ako poistku, že 
dieťa nemôže prepadnúť: (2) „nemôže mať päťky, bude mať úľavy, všetko pôj-
de ľahšie“. Na druhej strane sa objavujú rodičia, ktorí vnímajú integráciu ako 
postihnutie: (2) „toto ja neakceptujem, moje dieťa nebude integrované“. Často 
systém zlyhá aj v tom, že poradenskí pracovníci pripíšu žiakovi nejakú poruchu 
na žiadosť rodičov: (1) „niekedy zaradia žiaka do tej poruchy možno aj neopod-
statnene, že teda na vyžiadanie rodiča, alebo aby sa robili nejaké ústupky tomu 
žiakovi“. Veľmi závažným problémom je skúsenosť respondentov, keď dostali 
z poradne (CPPPaP) správu z vyšetrenia, ktorá bola zrejme len skopírovaná:  
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(5) „Viete, ono strašne veľa závisí, že z akej poradne idete. V niektorých porad-
niach máte identické papiere, a tam sa naozaj medzi to len vymení meno a v pod-
state máte tam kvantum požiadaviek na učiteľa a jednu požiadavku na dieťa, 
alebo na rodiča, ani tá sa neplní “. Poradne (CPPPaP) sú tiež preťažené, a odráža 
sa to na dlhých čakacích termínoch na vyšetrenie: (3) „Preťaženosť poradne, tie 
termíny sú dlhé pretože je stále viac detí, ktoré majú rôzne problémy. Znižuje sa 
nám počet detí celkovo, ale zvyšuje sa počet detí s problémami “. Okrem toho, 
že sa preťaženosť poradní prejavuje dlhými čakacími termínmi, ukazuje sa aj 
problém slabej spolupráce so školou: (6) „Bolo by fajn, keby pravidelne, raz  
– dvakrát za týždeň, sme sa mohli ísť poradiť priamo do poradne a kedy by oni 
k nám minimálne raz týždenne prišli, aby sme si vymieňali skúsenosti, ako to 
u nás prebieha a aké my máme aktuálne problémy. No, žiaľ, nedeje sa to“. Podľa 
výpovedi jednej respondentky súčasná situácia s nárastom žiakov s ťažkosťami 
a poruchami a ich následné integrovanie do bežných tried, keď sa dostávame do 
situácii, že každá trieda obsahuje viacero integrovaných žiakov, je veľmi nároč-
ná a odrádza mladých učiteľov od výkonu tejto profesie: (4) „Keď sa to bude 
stále týmto smerom uberať, že budú tie deti integrované v bežných základných 
školách – no obávam sa, že aj tí učitelia, tak ako utekajú mladí, tak budú utekať. 
Nevydržia, pretože tá práca je náročná“. Okrem toho, že to výrazne ovplyvňuje 
prácu učiteľov, ovplyvňuje to aj žiakov v triede: (4) „preto, že keď máte v jednej 
triede tri deti s ADHD, dvoch s poruchami učenia, potom trpí tá klasická intakt-
ná bežná populácia v tej triede. Lebo sa musíme stále vracať, oni chcú individu-
álny prístup a ťažko sa niekedy vykorčuľuje z týchto situácií, naozaj “.

1.3 Hodnotenie súčasnej úrovne spolupráce s CPPPaP v oblasti 
poradenskej pomoci žiakom základných škôl, ktorí majú problémy 
v učení sa a správaní sa

Ďalej sa budeme zaoberať úrovňou spolupráce s poradňami, resp. centrami 
(CPPPaP) v oblasti poradenskej pomoci žiakom. Podľa výpovedí respondentov 
spolupráca závisí od konkrétneho centra, ale je málo frekventovaná. V prvom 
rade uvedenú spoluprácu negatívne ovplyvňuje personálne poddimenzovanie 
centier: (1) „Aj oni sú poddimenzovaní, aj u nich škrtia, len aby ich bolo čo 
najmenej. Ale snažia sa teda, pracujú. Len keď tam nie je nejaká tá frekvencia, 
tá pravidelnosť, tak to nejaký účinok podľa mňa nemá“; (3) „Je tam málo špe-
ciálnych pedagógov a psychológov, ktorí nemajú časový priestor na to riešiť 
jednotlivé prípady intenzívnejšie“. Okrem toho situáciu v pomoci komplikuje 
aj množstvo škôl, ktoré každé centrum zahŕňa: (1) „Naše centrum má náš celý 
obvod, tak si to treba spočítať koľko je to škôl, škôlok a stredných škôl. Akože 
to je veľmi málo, to, jednoducho je to úplne zanedbané štátom“. Respondenti 



67

majú ako pozitívne, tak aj negatívne príklady spolupráce s centrami: (2) „S jed-
nou poradňou je úžasná spolupráca, volajú nám, komunikujú spolu so školským 
pedagógom, čo sa potvrdilo, nepotvrdilo. Vidím, že aj oni majú záujem, že za-
volajú, že ako toto dieťa napreduje. Správy sú písané fakt tak, že keď sa do nich 
pozrieme, vidíme odporúčania, také konkrétne veci“; (3) „Napríklad sme spolu 
zachránili chlapca, ktorého bolo odporúčané poslať do školy pre deti s ADHD, 
ale poradili sme si s tým a pracujeme s ním individuálne“. Negatívne príklady sa 
týkajú najmä nedostatočnej spolupráce: (6) „od septembra sme ich tu videli dva-
krát [rozhovor prebiehal 13. februára]. Nepoznajú náš personál, žiakov si vôbec 
nepamätajú. A teda, keď sa im aj snažíme priblížiť nejaké naše ťažkosti, čo by 
sme potrebovali riešiť a tak, vyrozprávame im to a o dva mesiace zistíme, že už 
tá pani psychologička tu nie je, už je nová, a tak dokola“. To, čo je podľa nášho 
názoru veľmi negatívnym príkladom spolupráce zo strany poradne, je neplnenie 
si svojich povinností v rámci tvorby správ z vyšetrenia žiakov: (2) „tie správy 
sú veľakrát iba kopírované, v hlavičke je Nikolas, v texte je Maťo, a na konci je 
ženský rod. To je vidno, že veľakrát sa to jednoducho kopíruje. Tam nám veľmi 
chýbajú také odporúčania, čo konkrétne robiť “.

Hodnotenie spolupráce respondentov s i CPPPaP v oblasti poradenskej po-
moci žiakom základnej školy, ktorí majú problémy v učení sa a správaní sa, bliž-
šie uvedieme prostredníctvom hodnotenia dostupnosti, včasnosti a komplexnosti 
poradenskej pomoci žiakom v prostredí centra. 

Najprv nás zaujímala „dostupnosť poradenskej pomoci žiakom ZŠ (v pro-
stredí CPPPaP)“. Zisťovali sme najmä to, aké sú čakacie doby na vyšetrenia  
v centrách. Podľa výpovedí respondentov čakacie doby sú až príliš dlhé, presa-
hujú niekoľko mesiacov: (2) „No tie čakacie doby, sú dosť dlhé. Je to taká neprí-
jemná vec, pretože veľakrát sa stane, že napríklad pošleme dieťa ešte na konci 
školského roka preto, lebo už vieme, že asi tam bude nejaká porucha, a mohol 

Obrázok 3: 
Hodnotenie spolupráce respondentov s CPPPaP v oblasti poradenskej pomoci žiakom ZŠ
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by byť integrovaný, tak aby sme to v budúcom školskom roku stihli “. Termíny na 
vyšetrenia dokonca presahujú aj pol roka: (3) „s tou dostupnosťou je to trošku 
horšie, aktuálne čo ideme integrovať žiaka, to bolo napríklad vyšetrenie, ktoré 
sme posielali vo februári, ale doriešilo sa to až v októbri“; (4) „tie čakacie doby 
sú okolo pol roka, ale je veľa tých detí, stále ich pribúda, takže oni tiež majú čo 
robiť, veľmi, veľmi“. Situáciu komplikuje aj to, že centrá majú na starosti veľmi 
veľa škôl a majú na to málo zamestnancov: (5) „No u nás je problém ten, že 
patríme pod poradňu, ktorá má veľa klientov, a my sme niekde v takom cípe, čiže 
dostupnosť, čo sa týka nejakej intervencie alebo spolupráce, je skoro nulová. 
Celé toto, čo tu padá, je na kapacite centier – majú strašne málo ľudí “. Z toho 
dôvodu je aj návšteva škôl zo strany centier veľmi málo frekventovaná: (6) „Je 
ich tam málo v tých centrách a sami nám vždy hovoria, že nestíhajú, a že majú 
strašne veľa škôl tí jednotliví odborníci. Preto nechodia k nám tak často a pra-
videlne, ako by sme potrebovali “. Podľa výpovedí respondentov dostupnosť je 
nízka aj kvôli množstvu detí, ktoré potrebujú pomoc: (4) „oni sú naozaj odkázaní 
len vyšetriť, koniec a znova. A sú radi keď stíhajú vôbec tie návaly detí, ktoré sa 
im tam ženú. Je to v súčasnej dobe hodne, hodne“.

Ďalej sme sa zaoberali „včasnosťou a komplexnosťou poradenskej po-
moci žiakom ZŠ (v prostredí CPPPaP)“. Zaujímalo nás, či sú ťažkosti a po-
ruchy detí zachytené včas a či táto pomoc obsahuje aj reedukáciu. Podľa výpo-
vedi respondentky včasnosť pomoci závisí aj od ochoty zamestnancov centier:  
(2) „lebo my tam nemôžeme poslať 30 detí naraz, aby si ich pozreli. Čiže to záleží 
zase od ich ochoty. Ak sú ochotní, prídu, pozrieme si deti a už vidíme, u koho by 
mohlo niečo byť. Vtedy je to včasné“. V niektorých poradniach nie sú ochotní 
integrovať žiakov do druhého ročníka, z dôvodu, že sa ešte môžu rozbehnúť:  
(2) „môžu, ale keď sa na ne nebudeme ani pozerať, tak možno sa nerozbehnú. 
A vtedy sme prešvihli už dva roky, kedy sme museli čakať, kým on nebude tre-
tiak“. Komplexná pomoc, ktorá zahrnuje aj reedukáciu, sa často žiakom dostáva 
len v obmedzenej miere: (5) „Diagnostiku dostaneme, ale nejaké intervencie ná-
sledne, absolútne žiadne. Čiže reedukácia sa tým deťom v našej poradni nedos-
táva“. Závisí to, samozrejme, aj od dôslednosti rodiča, lebo ak nechce pripustiť, 
že jeho dieťa má poruchy: (2) „stane sa, že tá reedukácia sa nerobí, a v piatom 
ročníku si potom rodič láme hlavu, že čo to spravil“; (4) „Je to o dôslednosti ro-
dičov, pretože práve tieto deti sú odkázané aj na prípravu doma. Oni by mali mať 
zafixovanú nejakú takú formu prípravy, aj doma, aj v škole. A proste no, nedeje 
sa to často. A potom sa ten efekt nedostaví!“.
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ZÁVER

Podľa výpovedí respondentov v súčasnosti je prudký nárast žiakov, kto-
rí majú rôzne ťažkosti a potrebujú poradenskú pomoc. Dokonca sa spektrum 
porúch žiakov rozširuje o rôzne kombinované poruchy. Poradenskú pomoc im 
môžu poskytnúť školy – keď majú odborných zamestnancov, alebo ju poskytujú 
CPPPaP.

Respondenti hodnotia súčasnú situáciu v poradenskej pomoci žiakom základ-
ných škôl v prostredí školy ako veľmi nízku a nedostatočnú, najmä z hľadiska 
veľmi nízkeho počtu poradenských pracovníkov, ktorých si mnohé školy nemô-
žu dovoliť kvôli nedostatku financií. To, že si školy nemôžu dovoliť školských 
odborných zamestnancov, resp. školského psychológa a špeciálneho pedagóga, 
je podľa respondentov veľkým problémom (napr.: (1) „dovolil by som si pove-
dať, že to je časovaná bomba aj“). Podľa výpovedí respondentov každá škola by 
mala mať odborných zamestnancov, lebo to zvyšuje jej kvalitu. 

Školy očakávajú poradenskú pomoc od CPPPaP, ktoré tiež pri nedostatoč-
nom počte poradenských pracovníkov nedokážu zabezpečiť starostlivosť všet-
kým žiakom z množstva škôl v ich obvode. Respondenti hodnotia túto situáciu 
ako zanedbanú štátom (napr.: (1) „jednoducho je to úplne zanedbané štátom“).

Z uvedených dôvodov čakacie termíny na vyšetrenia v centrách „sa vyšplha-
li“ na niekoľko mesiacov, dokonca aj vyše pol roka (napr. : (4) „tie čakacie doby 
sú okolo pol roka, ale je veľa tých detí, stále ich pribúda“). Spôsobuje to riziko, 
že žiaci nedostanú okamžitú pomoc a poruchy sa zhoršia. 

V prípade, že škola má odborných zamestnancov, reedukácia sa zabezpečuje 
individuálnym vzdelávacím plánom/ je zahrnutá do individuálneho vzdelávacie-
ho plánu. Otázne však je, či v dostatočnej miere. Často sa dostane iba žiakom 
druhého a najmä tretieho a štvrtého ročníka na prvom stupni základnej školy. 
Pre starších žiakov sú to iba upravené písomné či ústne skúšky, individuálne vy-
svetlenie učiva (napr. : (3) „len v tomto je tá pomoc, už v inom sa starším žiakom 
nevenujú“). Čiže komplexná starostlivosť sa nedostáva všetkým žiakom školy 
(napr.: (3) „nie je to anblok, že celá škola má komplexnú starostlivosť“). Je to 
spôsobené aj tým, že napr. jeden odborný zamestnanec tie počty žiakov na škole, 
ktorí potrebujú pomoc, nezvláda, resp. nemá na to kapacitu. 

Respondenti hodnotia rodičov a učiteľov ako slabý článok v pomoci dieťaťu, 
teda v reedukácii. V prípade rodičov často ide najmä o slabý záujem a nízku 
angažovanosť. Rodičia by mali s deťmi cvičiť podľa programu, ktorý dostanú 
z  CPPPaP, lenže často to nerobia. Okrem toho sa stáva, že rodič neakceptuje 
poruchu dieťaťa a nesúhlasí s vyšetrením. V prípade učiteľov sa vyskytuje ne-
ochota dodržiavať odporúčania z poradne a akceptovať poruchy žiakov (napr. : 
(2) „ja nie som matka Tereza, toto je príliš veľký servis, a tieto deti sú lenivé“). 
U učiteľov sa môže objaviť aj nedostatok vedomostí a schopností na prácu so 
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žiakmi, ktorí majú ťažkosti a poruchy. Situáciu komplikuje aj počet tých žiakov 
v triede, ktorí potrebujú pomoc, a celkovo vysoký počet žiakov v triede (napr.: 
(5) „ja som minulý rok mala v triede dvoch integrovaných, a ďalších šiestich 
so špeciálnymi pedagogickými potrebami, a bolo to čo robiť, aby sme to všetko 
zvládli“). Okrem toho uvedená situácia, keď pomaly nemožno nájsť triedu, ktorá 
nemá integrovaných žiakov a žiakov s ťažkosťami, je veľmi náročná a odrádza 
mladých učiteľov od výkonu tejto profesie. Učitelia odchádzajú, lebo to nezvlá-
dajú (napr. : (4) „nevydržia, pretože tá práca je náročná“).

Výsledky a účinnosť poradenskej pomoci na pôde školy, okrem už uvedené-
ho nedostatku odborných zamestnancov, rozšíreného spektra porúch a často aj 
nízkej angažovanosti rodičov a učiteľov, negatívne ovplyvňujú aj ďalšie fakto-
ry, najmä systémové nedostatky, akým je aj nedostatok financií na financovanie 
škôl. Objavujú sa aj ďalšie závažné situácie. Jednou z nich je aj to, že respondenti 
pociťujú, že rodičia majú „vybavený papier“ z  CPPPaP, lebo chcú pre svoje die-
ťa úľavy (napr. : (2) „nemôže mať päťky, bude mať úľavy, všetko pôjde ľahšie“). 
Ďalšou závažnou situáciou, resp. problémom je tá skúsenosť respondentov, keď 
dostali z  CPPPaP správu z vyšetrenia, ktorá bola zrejme len skopírovaná (napr.: 
(2) „v hlavičke je Nikolas, v texte je Maťo, a na konci je ženský rod, to je vidno, 
že veľakrát sa to jednoducho kopíruje“).

Respondenti sa zhodli v tom, že aktuálny poradenský systém je poddimen-
zovaný. Podľa respondentov poradenstvo má byť o poradenstve, a nie o počte 
klientov. Školy, ako aj CPPPaP, zápasia s nedostatkom odborných zamestnancov 
a to ovplyvňuje ich celkový chod.
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SUMMARY
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ADAM FRANTIŠEK KOLLÁR – SOKRATES Z TERCHOVEJ

Janka Štulrajterová

Anotácia: 17. apríla 2018 uplynulo 300 rokov od narodenia európskeho osvietenského mysliteľa 
slovenského pôvodu - Adama Františka Kollára. Stal sa poradcom Márie Terézie nielen v oblasti 
školstva, ale aj pri viacerých reformách, ktoré mali modernizovať monarchiu a myslenie v ob-
dobí osvietenstva. Najdôležitejšiu časť jeho vedeckej práce tvorili práce z práva, histórie, kni-
hovníctva a školstva. Vo svojich spisoch vystupoval aj proti privilégiám uhorskej šľachty, čím 
si zabezpečil množstvo neprajníkov. Cieľom príspevku je predstaviť osobnosť Adama Františka 
Kollára, ktorému súčasníci pre jeho rozhľadenosť a múdrosť dali prezývku Slovenský Sokrates. 
Bol prvým kustódom a neskôr riaditeľom cisársko-kráľovskej Dvorskej knižnice, ktorá repre-
zentovala významnú kultúrno-vedeckú inštitúciu. Adam František Kollár bol uhorským vlas-
tencom, zároveň ale uvedomelým Slovákom osvietenského obdobia. Príspevok je deskriptívny 
a neprináša nové poznatky

Kľúčové slová: dejiny výchovy a vzdelania, A. F. Kollár, osvietenstvo, Dvorská knižnica, Dvor-
ská školská komisia, reforma školstva

„Osmičkové roky“ v našich dejinách majú špecifickú atraktivitu a mohli by 
sme si za názov príspevku zvoliť akúkoľvek tému z roku 1848, 1918, 1938, 
1948, 1968, 1988. Najvýznamnejším sa asi v tomto momente zdá byť rok 1918 
a blížiace sa 100. výročie vzniku medzivojnovej Československej republiky. 
Namiesto analyzovania a bilancovania udalostí a práce množstva osobností  
z obdobia prvej republiky sme sa rozhodli vybrať si osobnosť staršieho obdobia. 
Osobnosť, ktorá to z malej slovenskej obce dotiahla až na významné funkcie na 
kráľovskom dvore. Hoci neprajníci nazvali Adama Františka Kollára posmeš-
ným „tót Sokrates“, my ho pre jeho erudíciu, znalosť veľkého počtu jazykov 
a neúnavnú činnosť na kráľovskom dvore dnes právom označujeme za Sloven-
ského Sokrata. Spolu s polyhistorom Matejom Belom Adam František Kollár 
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patrí k významným predstaviteľom barokovej vedy vo období osvietenstva slo-
venského pôvodu. Aj keď sa ich návrhy nerealizovali, obaja menovaní patria 
medzi popredných priekopníkov idey vytvorenia organizačnej základne vedy 
v podobe uhorskej učenej spoločnosti. Priatelia a profesori debrecínskeho ko-
légia označili Kollára za pokračovateľa Jána Sambuca – trnavského humanistu, 
ktorý v 16. storočí pôsobil na dvore cisára Maximiliána II. a Rudolfa II.

Keďže ho významný slovenský bibliograf František Rizner vo svojej Biblio-
grafii písomníctva slovenského nespomenul, predmetom záujmu a spracovania 
historikov sa stal až v dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia. Prvú menšiu 
monografiu venovanú tomuto učencovi vydal Michal Eliáš v Matici slovenskej 
v roku 1968. Z maďarských historikov sa mu detailne venoval Lajos C. Csóka, 
ktorý v monografii Školská reforma Márie Terézie a Adam Kollár (1936, 1977) 
vyslovil hypotézu, že samotný Kollár je autorom podstatnej časti Ratio educa-
tionis. V monografii Slovenský Sokrates – život a dielo Adama Františka Kol-
lára (1983) mu autor J. Tibenský jeho názory na základe vecných argumentov 
vyvracia. Zaujímavá je štúdia A. Czizmadiu, ktorá spracúva jednu časť mozai-
ky Kollárových názorov a systematického výskumu. Autor v štúdii Zápas A.F. 
Kollára s uhorskou šľachtou (1964) predstavuje aj následky, ktoré Kollár musel 
znášať po vydaní spisu O pôvode a o nepretržitom používaní zákonodarnej moci 
v cirkevných záležitostiach apoštolských kráľov uhorských. Z posledných člán-
kov venovaných A. F. Kollárovi môžeme spomenúť vedecko-populárny článok  
P. Kuneca s názvom Slovenský Sokrates – ako to Adam Fratišek Kollár z Tercho-
vej dotiahol až na viedenský dvor. 

Adam František Kollár, významný vedec, knihovník a historik, ktorý každo-
denne pracoval so starými listinami, mal, paradoxne, problém zisti,ť kedy a kde 
sa narodil. A hoci rozhodujúce v živote významnej osobnosti je jeho dielo a činy, 
postupne sa podarilo „vyskladať“ mozaiku jeho biografie. Narodil sa 17. apríla 
1718 v Terchovej. Ako uvádza Tibenský (1983, s. 11), v liste jednému priateľovi 
Kollár napísal: “Narodil som sa na Kysuciach v Trenčianskej stolici, vychovaný 
som bol v Starých Horách a prvé základy vzdelanosti som dostal v Banskej Bys-
trici... preto si rád dávam prímenie Banskobystrický.“ Na viacerých titulných 
listoch svojich prác sa podpisoval ako „Adamus Franciscus Kollarius, Panonius 
Neosoliensis“ banskobystrický Panón a mnoho starších prác rakúskych a uhor-
ských životopiscov uvádzala Banskú Bystricu aj ako miesto jeho narodenia.

Kollár sa narodil do skromných pomerov, jeho otec Matej Kollár (Kollárik) 
bol potomkom schudobneného zemianskeho rodu a pracoval ako strážca mede-
ných baní v Španej doline. Rodina sa do Španej doliny prisťahovala, keď mal 
Adam František päť rokov. Začal navštevovať miestnu školu, kde sa učil čítať 
a písať. V ďalšom štúdiu pokračoval v banskobystrickej mestskej škole a násled-
ne na nižšom jezuitskom gymnáziu. Prestúpil na kolégium do Banskej Štiavnice 
a stredoškolské štúdiá ukončil na jezuitskom kolégiu v Trnave. Jezuitské trnav-
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ské gymnázium v tej dobe patrilo k najlepšie vybaveným jezuitským gymná-
ziám v Uhorsku. Po absolvovaní gymnázia A. F. Kollár v roku 1736 vstúpil do 
jezuitského rádu. Noviciát započal o rok neskôr vstupom do jezuitského kolé-
gia v Trenčíne. Počas dvojročného pôsobenia sa zlepšil v klasických jazykoch  
a v najčastejšie používaných jazykoch v monarchii. V roku 1740 sa zapísal na 
štúdium na filozofickej fakulte viedenskej univerzity a po dvoch rokoch štúdia 
pôsobil v rámci pedagogicko-misijnej praxe v Liptovskom Mikuláši. V roku 
1741 sa vrátil späť do Viedne a venoval sa štúdiu východných jazykov: hebrej-
činy, turečtiny a perzštiny. Ovládal základy francúzštiny a taliančiny a väčšinu 
slovanských jazykov. Od roku 1746 študoval na teologickej fakulte viedenskej 
fakulty a na základe sporov s jezuitskými spolubratmi a mentormi sa po skončení 
druhého ročníka ešte pred vysviackou rozhodol zo Spoločnosti Ježišovej vystú-
piť. Vystúpenie z rehole schvaľoval predstaviteľ jezuitského rádu v monarchii 
a súhlas sa vyžadoval aj od samotného pápeža. Takéto rozhodnutie bolo v tej 
dobe skôr zriedkavé, a preto si A.F. Kollár vyslúžil nenávisť jezuitov a mnohých 
neprajníkov, ktorí ovplyvnili realizáciu, resp. nerealizáciu niektorých jeho pro-
jektov. K vystúpeniu zo Spoločnosti Ježišovej mu pomohol Gerard von Swieten, 
osobný lekár Márie Terézie a panovníckej rodiny, tiež prefekt cisársko-kráľov-
skej Dvorskej knižnice. Do Dvorskej knižnice Kollár nastúpil 10. júna 1748 ako 
skriptor. Gerard von Swieten spoznal v Kollárovi horlivého a húževnatého učen-
ca a stal sa teda jeho ochrancom. Mladý Kollár vynikal perfektnou znalosťou 
klasickej latinčiny a ďalších cudzích jazykov. Hneď po nástupe do Dvorskej 
knižnice ho G. von Swieten poveril prednášaním gréčtiny poslucháčom medicí-
ny viedenskej univerzity v priestoroch čitárne. (Tibenský, 1983)

Vďaka svojej pracovitosti a vynikajúcim jazykovým schopnostiam ho už 
v roku 1749 Mária Terézia vymenovala do funkcie druhého kustóda.19 Osemnáste 
storočie je v historiografii označované ako klasické obdobie viedenského baroka, 
Viedeň menila svoj vonkajší vzhľad a v tomto období vznikla aj budova Dvorskej 
knižnice. Je považovaná za klenot viedenského baroka. Jej najväčšou pýchou sa 
stala čitáreň s knižnicami siahajúcimi až po strop, plnými kníh a starých kódexov.

Panovníčka Mária Terézia adresovala svojim deťom a nástupcom heslo: 
„Najdôležitejšou starosťou vládcu je výber jej radcov“. (Tibenský, 1983, s. 20) 
Ona sama sa obklopovala lojálnymi, vzdelanými, rozhľadenými a schopnými 
mužmi. Pracovali na návrhoch reforiem, ktoré kráľovná postupne pretavovala 
do praxe a oni vo svojej politickej praxi aplikovali myšlienky a kultúrnu politiku 

19 Chod Dvorskej knižnice usmerňoval a riadil prefekt, ktorý mal významné postavenie na dvore 
a vedenie knižnice bolo len formálnym zamestnaním. Okrem prefekta v knižnici pracovali dva-
ja kustódi s titulom prvý a druhý, dvaja skriptori – pisári. Po smrti druhého kustóda Gottfrieda 
Spannagela, osem mesiacom po nástupe Kollára do Dvorskej knižnice, bol do tejto funkcie 
vymenovaný práve on.
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osvietenského absolutizmu. Reprezentantom všetkej moci v štáte bol panovník, 
ktorý mal byť vodcom a zároveň ochrancom svojho ľudu. A. F. Kollár, mla-
dý 30-ročný muž, ktorý opustil jezuitský rád, vstúpil v 50. rokoch do veľkého  
a rušného sveta a nastúpil na cestu vedy. Veľmi rýchlo sa zorientoval v mnoho-
národnostnom charaktere ríše a pre jeho jazykové schopnosti sa stal tlmočníkom 
a expertom aj pre iné dvorské inštitúcie. Vydal latinský preklad Tureckých dejín 
z turečtiny, dvojzväzkové latinské Základy tureckého jazyka. Kollár vykonával 
prácu v knižnici svedomito. V rokoch 1758 – 1766 vypracoval štvorzväzkový 
systematický katalóg teologických tlačí a od roku 1759 vydával súpis jej ruko-
pisných kódexov. (Kunec, 2017) V roku 1758, takmer po desaťročnej službe 
v knižnici, dosiahol druhú najvyššiu hodnosť a bol vymenovaný za prvého kus-
tóda. Táto funkcia sa v cisárskom kultúrnom okruhu považovala za naozaj veľkú 
kariéru. Prvoradou úlohou bola akvizícia nových kníh a rozširovanie knižnice 
o nové veľké fondy kníh a rukopisov. Tie získaval kúpou alebo darom. Ďalej 
duplicitné knihy vyraďoval a posielal do univerzitných knižníc, prípadne ich vy-
mieňal s domácimi a zahraničnými knižnicami. Palatina – Dvorská knižnica sa 
stala významnou kultúrnou inštitúciou doma i v zahraničí, tezaurom svetových 
knižných a rukopisných unikátov. (Tibenský, 1983, s. 88) A. F. Kollár nebol len 
riaditeľom, ale aj vedcom – historikom, ktorý vedecké metódy uplatňoval pri 
výklade historických prameňov.

V roku 1762 vydal svoje prvé veľké pôvodné vedecké dielo, založené na 
štúdiu pôvodných listín – Dejiny patronátneho práva apoštolských kráľov uhor-
ských v troch dieloch. Po vydaní tejto práce bol Kollár označený za nevďačníka 
a nepriateľa nielen katolíckej cirkvi, ale aj uhorskej šľachty. Svojimi proticirkev-
nými a sociálnymi názormi iritoval tieto dve skupiny. Tie vynaložili veľa úsilia 
na to, aby jeho názory spochybňovali a vyhlasovali za kacírske.

V roku 1763 prišiel s návrhom projektu na zriadenie Uhorskej vedeckej 
spoločnosti – Societac litteraria (Literárna spoločnosť) alebo Societas Hunga-
rica (Uhorská spoločnosť). Členmi mali byť len uhorskí občania, bež ohľadu 
na náboženskú príslušnosť, a mala mať vlastivedné výskumné zameranie. Tento 
projekt sa nepodarilo zrealizovať a hlavným argumentom Štátnej rady bolo, že 
v Uhorsku nemôže vzniknúť akadémia vied, keď ešte neexistovala celoríšska vo 
Viedni (tamže).

Zlomovým v Kollárovom živote sa stal Bratislavský snem z roku 1764, naj-
dlhší v dejinách uhorských snemov. Jedným z bodov bolo zdanenie uhorskej 
šľachty, ktorá sa svojho privilégia tvrdošijne odmietala vzdať. Nie je predmetom 
nášho príspevku hlbšie analyzovať historické udalosti a program Bratislavské-
ho snemu, no v súvislosti s Kollárom stojí za zmienku, že rozhorčenie snemo-
vých poslancov z plánov kráľovnej sa obrátilo proti novej knihe A. F. Kollára  
O pôvode a o nepretržitom používaní zákonodarnej moci v cirkevných záležitos-
tiach apoštolských kráľov uhorských. Vyšla začiatkom roka 1764 vo Viedni a ma 
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politickú tendenciu propagovať absolutistickú moc Habsburgovcov.20 Kollár sa 
pre túto knihu stal známy nielen v Uhorsku, ale v celej vzdelanej Európe. Stal sa 
terčom nenávistných vášní uhorskej šľachty, ktorej prisluhovači skladali na neho 
posmešné epigramy (pozri bližšie Czizmadia, 1964).

Kollár sa po týchto udalostiach dostal do ešte bližšieho kontaktu s panovníč-
kou a radil Jej Majestátu cisárovnej v uhorských záležitostiach. Obracala sa na 
neho priamo Mária Terézia alebo Štátna rada, aby vypracoval rôzne expertízy. Po-
litici na kráľovskom dvore sa pochvalne vyjadrovali o jeho schopnostiach a zna-
lostiach – či už z banského práva, alebo pre jeho dôkladnú znalosť uhorských 
dejín, uhorského práva. Ako uvádza Tibenský (1983, s. 53), „postup A. F. Kollára 
začal sa skutočne až po jeho dramatickom konflikte s uhorskou šľachtou a hie-
rarchiou, aj keď ešte nejaký čas vplyvní uhorskí magnáti na dvore otvorene proti 
nemu vystupovali alebo intrigovali“. Bol adeptom na riaditeľa Archívu Uhorskej 
komory v Bratislave, ale predseda Uhorskej komory Anton Grassalkovich proti 
tomuto návrhu vystúpil práve pre aféru okolo Kollára na poslednom sneme. Mária 
Terézia ustúpila a v roku 1769 vymenovala Kollára za radcu Mincovej a banskej 
komory, s ktorou spolupracoval od 50-tych rokov. Tejto funkcie sa po roku vzdal, 
pretože bol veľmi zaťažený a nestačil sa plnohodnotne venovať práci v knižnici. 
Po smrti svojho priaznivca Gerarda von Swietena sa Kollárovi doširoka otvorila 
brána jeho dvorskej kariére. A. F. Kollár bol oddaným služobníkom Jej Veličen-
stva a Mária Terézia sa na neho obracala ako na knihovníka a odborníka, niekedy 
s radou, čo by jej odporučil čítať, inokedy s vážnymi otázkami súvisiacimi s re-
formou školstva. O radu a spoluprácu ho žiadali aj dvorské inštitúcie. Najviac 
odborných posudkov so od neho vyžiadala Štátna rada, do roku 1772 vypracoval  
34 najrôznejších posudkov a správ. Významné sú jeho politické posudky, obhaju-
júce práva viedenského dvora na niektoré pohraničné oblasti (tamže, s. 54).

Najväčšiu pozornosť z hľadiska predmetu nášho záujmu si A. F. Kollár zas-
luhuje vo vzťahu k školským otázkam, k reforme stredného školstva a to, či 
skutočne bol anonymným spolutvorcom uhorskej školskej reformy. V jednom 
zo svojich elaborátov týkajúcich sa reformy stredných škôl si za motto zvolil 
Cicerov výrok: „Aký väčší a cennejší dar môžeme dať štátu, ako keď vyučujeme 
mládež?“ Jedným z hlavných centralistických cieľov tereziánsko-jozefínskych 
reforiem bolo obmedzenie monopolu cirkvi a zoštátnenie a unifikácia školského 
systému pre celú monarchiu. 

Jedným z prvých impulzov bola iniciatíva Gerarda von Swietena zreformovať 
viedenskú univerzitu a podľa jej vzoru sa reformovali aj ostatné univerzity, na 

20 Tibenský (1983, s. 33-51) považuje túto prácu za historické vedecké dielo s poznámkový apa-
rátom, no jej vydanie bolo zámerne načasované pred snemom a proti Kollárovi sa vzniesla vlna 
kritiky, ktorá ho prenasledovala až po zvyšok života. Aféra okolo Kollárovej knihy, značne 
umelo vyvolaná a takticky politizovaná, zamotala a spomalila rokovania bratislavského snemu. 
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území dnešného Slovenska išlo o trnavskú univerzitu. Kollár zase vypracoval ná-
vrhy na reformu právnickej a filozofickej fakulty trnavskej univerzity. Štátna rada 
sa v roku 1772 na neho obrátila so žiadosťou, aby posúdil ročné tézy a prednášky 
profesorov právnickej univerzity. Vyjadril pripomienky k prednáškam o vlastníc-
kych právach uhorskej šľachty a k názoru o večnom pripútaní poddaného k pôde. 
Čo však výrazne a nečakane zasiahlo oblasť školstva, bolo zrušenie jezuitského 
rádu (bulou pápeža Benedikta XIV. 21. júla.1773). Pre stredné školy a univerzi-
ty, v ktorých výučbu zabezpečovali predovšetkým jezuiti, to malo ďalekosiahle 
následky.21 Zrušením jezuitského rádu sa pristúpilo k zoštátneniu školstva a nut-
ne k jeho reforme. Fatálnymi dôsledkami jezuitského vplyvu v školstve však bol 
fakt, že štát okrem jezuitských pedagógov nemal takmer žiadnych iných, a preto sa 
jedným z kľúčových bodov školskej politiky stala otázka výchovy profesorského 
dorastu. Kritická situácia v školstve si vyžiadala rýchlu aktivizáciu dvora. Mária 
Terézia poverila baróna Franza Kressela vytvorením mimoriadnej komisie, ktorá 
mala vypracovať návrh na zlepšenie školstva v celej ríši. V januári 1774 bola zor-
ganizovaná Dvorská študijná komisia, ktorej hlavnou náplňou mala byť školská  
a kultúrna politika. (Mátej, 1976) Do okruhu dvorských radcov patril aj A. F. Kol-
lár, ktorému bolo zverené založenie akadémie vied a knižnice. Novú funkciu Kol-
lár prijal spôsobom jemu vlastným – horlivo. Založenie celoríšskej akadémie vied 
však považoval za menej pálčivé ako prípravu návrhu reformy latinských gym-
názií. Vypracoval a panovníčke predstavil nemecky koncipovaný Plán pre nižšie 
latinské školy alebo humaniora. Bola to osnova budúceho päťtriedneho gymnázia. 
Plán mal tri časti. V prvej hovoril o základnom poslaní gymnázií, a teda o príprave 
na vyššie univerzitné štúdium. Za najdôležitejšie preto považoval dôkladné osvoje-
nie si latinského (náboženského i vedeckého) jazyka. V druhej časti načrtol učebné 
osnovy päťtriedneho gymnázia, ktoré rozdelil na 10 semestrov. V poslednej časti 
sa dotkol organizačných aspektov nových vyučovacích metód, školskej disciplíny, 
skúšok a prázdnin. Mária Terézia bola s týmto návrhom spokojná a poverila ho, 
aby v komisii viedol referát latinských škôl a ako hlavný riaditeľ mal svoj plán 
realizovať počnúc nasledujúcim školským rokom. Mal vypracovať nové učebnice, 
organizovať výchovu učiteľov pre budúce reformované gymnáziá a  vo výučbe 
mal zavádzať nové moderné didaktické metódy. Uvedomoval si naliehavosť po-
treby vychovať generáciu nových učiteľov, nezaťažených jezuitskou učenosťou. 
Ako píše Tibenský (1983, s. 66), sám si vyberal nadaných mladíkov študujúcich 
na viedenskej univerzite a oboznamoval ich so svojou víziou vo vlastnom dome. 
Sústredil 23 poslucháčov, budúcich gymnaziálnych profesorov, zo všetkých častí 
Habsburskej monarchie. Zabezpečil im štipendium a Gratian Marx označil túto 

21 Jezuiti podľa súpisu z roku 1776 mali v Uhorsku polovicu gymnázií (29 zo 61). Na území dneš-
ného Slovenska vyučovali na 14 gymnáziách z 23 a na dvoch vysokých školách. (Mátej, 1976, 
s. 161)
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Kollárovu snahu ako Collegium praeparandiae – učiteľský ústav. Veľa času ve-
noval vypracovaniu nových moderných výchovných metód, ktoré si chcel najprv 
overiť a až následne aplikovať na celý školský systém. Mal predstavu, že časom 
z učiteľských zborov odídu všetci „exjezuiti“ a piaristi a nahradia ich laickí pe-
dagógovia. Mária Terézia i štátni ekonómovia sa proti tomu ohradili, keďže lac-
ných rádových pedagógov mali nahradiť novými štátnymi svetskými pedagógmi, 
s výdavkami na ktorých štátna pokladnica nerátala. Pomerne rýchlo bývali bra-
tia jezuiti proti Kollárovi začali snovať intrigy. Odpor začal narastať aj na dvoch 
viedenských gymnáziách, ktoré riadil a na ktorých vyučovali len bývalí jezuiti. 
Intrigy proti Kollárovi sa objavili aj na samotnom cisárskom dvore. VDvorskej 
študijnej komisii vytvárali tlak, aby dodal kompletne rozpracovaný plán na refor-
mu latinských gymnázií. Kollár však chcel definitívny plán predložiť až po jeho 
predbežnom overení. Panovníčka urgovala Kollára, aby jej predstavil definitívny 
plán. Jeho Návod súkromný pre verejných profesorov latinských škôl v kráľovstve 
a rakúskych provinciách tiež nebol úplný. V úvode a prvých ôsmych kapitolách 
podáva cieľ, vzdelávacie metódy a osnovy vyučovacích predmetov. O posledných 
troch kapitolách podrobne rozpracoval len osnovy latinského jazyka. (Mátej, 1976, 
s. 165). Aj Martini za pomoci Ignáca Hessa pripravil návrh na reorganizáciu gym-
názií. Kollárov návrh má klasický charakter, Hessov viac sledoval realistický smer 
vyučovania a odborné vyučovanie. Nebol však medzi nimi výrazný obsahový roz-
por. Dvorská študijná komisia oba návrhy odmietla s odôvodnením, aby sa návrhy 
najprv overili vo Viedni a následne aby sa podľa nich vypracoval osobitný plán pre 
Uhorsko. Spor sa ukončil tým, že nový návrh mal vypracovať Gracián Marx. Jeho 
návrh bol schválený, ale neobsahoval reorganizáciu uhorského školstva. V tomto 
prípade Mária Terézia ustúpila od školskej centralizácie.

Niektoré Kollárove názory na školský systém boli nadčasové a mali demok-
ratické črty. Základným kritériom výberu žiakov nemal byť ich sociálny pôvod, 
ale nadanie. Gymnázium a celá výchova sa mali zamerať na verejné blaho. Veril 
v prirodzenú autoritu vychovávateľa a usilovnosť, poslušnosť žiakov, ktoré mali 
byť predpokladom na zavedenie uvedomelej školskej disciplíny. Disciplína sa 
nemá zakladať na strachu, ale na racionálnych dôvodoch. V princípe odmietal te-
lesné tresty a bitie, najmä mladších žiakov. Podľa Kollára vlastnosti učiteľa boli: 
morálny profil, pedagogické nadanie a odbornosť. Pod pojmom pedagogické na-
danie chápal vzťah učiteľa a žiaka, vybudovaný na vzájomnej náklonnosti a dô-
vere. Výchovu definoval ako starostlivosť vychovávateľov o formovanie mravov 
a správanie sa mládeže, o určitú telesnú a duševnú harmóniu. (Tibenský, 1983,  
s. 69) Výchovné metódy považoval za zastarané, preťažovali pamäť a ruku žia-
kov a analyzoval vhodnosť auditívnej a vizuálnej metódy. Vychovávateľ mal po-
užívať viaceré metódy, aby dosiahol želaný úspech. Základným cieľom Kolláro-
vej metódy v zmysle osvietenstva bolo precvičovať pamäť, učiť žiakov používať 
rozum a viesť žiakov k samostatnému uvažovaniu.
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Školstvo a školská reforma sa napriek počiatočným centralizačným snahám 
vyvíjala relatívne samostatne. Celou prípravou a organizáciou školskej reformy 
v Uhorsku bol poverený József Urményi – školský referent Uhorskej dvorskej 
komisie. Základný pilier tvorí tlačou vydaný 250-stranový spis Ratio educationis. 
(1988) Bol to veľký osvietenský projekt reformy uhorského školstva. Svojou 
štruktúrou a komplexnosťou zahŕňal celé uhorské školstvo – od ľudových škôl cez 
nižšie a vyššie latinské gymnáziá, kráľovské akadémie až po univerzitu. Obsahuje 
detailne rozpracované osnovy hlavných a mimoriadnych vyučovacích predmetov. 
Ako autori tejto mimoriadne zodpovednej a náročnej reformy sa uvádzajú okrem 
J. Urményiho aj archivár Dvorskej komory Daniel Trstiansky a profesor fyziky, 
bývalý jezuita Pál Makó, ktorý vyučoval i na trnavskej univerzite. Kollárova an-
gažovanosť a zainteresovanosť v otázkach školstva a reformy gymnázií podnie-
tili maďarského historika Lajosa J. Csóku domnievať sa, že aj Adam František 
je spoluautorom základnej časti prelomovej školskej reformy, zakotvenej v Ratio 
educationis. Vzhľadom na to, že sa nezachovali priame doklady a archívne do-
kumenty (korešpondencia, výpisky, koncepty), ktoré by dokladali priamu účasť 
Kollára na uhorskej školskej reforme, hypotézu maďarského historika vyvrátil vo 
svojej monografii J. Tibenský. Hoci sa J. Urményi vyjadril, že vzhľadom na jeho 
sily a nedostatočné skúsenosti v školstve sa nemohol sám odvážiť na spracovanie 
takého veľkolepého diela, sústredil okolo seba schopných, skúsených a odvážnych 
mužov, ktorí mu pomohli dielo dokončiť. A hoci archivár Trstiansky mal širokú 
erudíciu, nemal však s vyučovaním praktické skúsenosti. Bol v úzkom priateľstve 
s Kollárom a poznal jeho pedagogické názory. Mátej (1976, s. 166)vo svojej mo-
nografii uvádza, že „pôvodca pedagogickej časti Ratio educationis dobre poznal 
Locka, Besedowa, Rousseaua, jezuitské školstvo a všetky reformné práce Dvor-
skej študijnej komisie. Teoreticky vzdelaný v pedagogike, osnovateľ reformných 
plánov latinských škôl, bývalý jezuitský klerik, člen Dvorskej študijnej komisie, 
hlavný riaditeľ latinských škôl v monarchii, organizátor pedagogickej prípravy 
profesorov a riaditeľ dvoch viedenských gymnázií bol len Adam František Kol-
lár.“ Zamlčanie Kollárovho autorstva Csóka odôvodnil tým, že uhorská šľachta 
nenávidela A. F. Kollára a nevraživo sa k nemu stavala aj uhorská kancelária. Vo 
svojej práci školská reforma Márie Terézie a Adam František Kollár (1936) pri dô-
kladnom skúmaní Kollárovej pozostalosti porovnal posledné dve časti Ratio a iné 
Kollárove pedagogické práce, predovšetkým jeho návrh na reformu latinských 
gymnázií a našiel v nich zhodu. Nejde o doslovnú štylistickú zhodu, ale podľa 
Tibenského len o zhodu ideovú. (bližšie pozri 1983, s. 77-78) Keďže v zachovanej 
Kollárovej osobnej korešpondencii nie je ani jediná zmienka o Ratio educationis 
a, naopak, v Ratio nie je ani náznak novej vyučovacej metódy, na ktorej si tak veľ-
mi zakladal, je vzťah Kollár – Ratio educationis otázny. Pre historikov školstva je 
interesantný pre ďalšiu hĺbkovú analýzu a komparáciu, prípadne objavenie nových 
archívnych materiálov, ktoré by tento vzťah potvrdili, príp. vyvrátili.
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Zo súkromného života A. F. Kollára vieme len veľmi málo. Bol ženatý, ale 
krátko po narodení dcéry jeho manželka umrela. Mária Terézia zahrnula Kollára 
priazňou aj v podobe puta, keď sa stala krstnou mamou jeho jedinej dcéry Teré-
zie. Žiaľ, aj ona začiatkom roku 1774 zomrela. 

Priazeň cisárovnej však nestratil, aj napriek stroskotaniu jeho návrhu na re-
formu gymnázií a odvolania z funkcie riaditeľa všetkých gymnázií. Za 32 rokov 
vernej služby mu panovníčka udelila, resp. prinavrátila šľachtický titul a ve-
novala menší majetok – kúriu Keresztény v Šopronskej stolici. Posledné roky 
Kollárovho života boli často trpké, napriek tomu neúnavne pracoval na exper-
tízach týkajúcich sa uhorských záležitostí, prevažne hospodárskych a právnych. 
Po smrti Márie Terézie pochopil, že aj on je už za zenitom svojich síl a začal sa 
sťahovať do úzadia. Vyčerpávajúca vedecká práca, neodôvodnené intrigy a zhor-
šujúci sa zdravotný stav viedli v roku 1783 k jeho náhlemu úmrtiu vo veku  
65 rokov.

ZÁVER

Rozsiahla právnická, historická, knihovnícka, bibliografická a pedagogická 
činnosť A. F. Kollára ho právom oprávňuje označiť za významného osvietenské-
ho učenca. Kollár, ktorý v mladosti odvážne opustil jezuitský rád a jeho učenosť, 
zasvätil svoj život skutočnej vede. A hoci sa veľa z jeho plánov, projektov a ná-
vrhov nepodarilo uskutočniť, ako stúpenec osvietenských ideálov a zmeny staré-
ho poriadku svoj reformný spoločenský program spojil s osobnosťou cisárovnej 
Márie Terézie, ktorej verne slúžil až do jej smrti. Nie nadarmo sa jeho meno 
spája s inými učencom slovenského pôvodu – Jánom Sambucom či s Matejom 
Belom. Od uhorskej šľachty a kléru si vyslúžil prívlastok vlastizradca, no svo-
jou svedomitou heuristickou prácou sa venoval spracovaniu nielen slovanských 
a slovenských dejín, ktorými chcel osvetliť málo známe miesta z dejín svojej 
vlasti. Bol uhorským vlastencom, no zároveň uvedomelým Slovákom.

Hoci je sporná jeho participácia na najväčšej uhorskej školskej reforme, nie-
ktoré jeho názory sa v nej odrážajú. Svojimi návrhmi i skúsenosťami z praxe 
ovplyvňoval zmeny týkajúce sa reformy školstva.

Medzi neúspešne, zato však smelé Kollárove návrhy môžeme zaradiť aj pro-
jekt založenia uhorskej vedeckej spoločnosti s názvom „Societas litteraria“. 
V 70. rokoch Kollár vydával aspoň dvojtýždenník Privilegierte Anzeigen, kto-
rý ponúkal prehľad najnovších vedeckých poznatkov a objavov. (Kunec, 2017) 
Kollárovou zásluhou vznikla v roku 1778 viedenská Akadémia orientálnych ja-
zykov, inštitúcia pripravujúca do praxe kariérnych diplomatov. Diapazón jeho 
vedeckých aktivít bol teda naozaj obrovský a, napriek jeho nie veselému osob-
nému životu, pokračoval vo vedeckom bádaní až do svojej smrti.
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SUMMARY

On 17th April 2018 three hundred years passed from the birth of a European enlightened 
thinker of Slovak origin who participated significantly in the educational reforms. He 
became an advisor to Maria Theresa not only in the field of education but also the other 
reforms regarding the modernisation of the state and thinking during the period of 
Enlightenment. The most important part of his scientific work was that devoted to law, 
history, bibliography and education. He acted also against the privileges of Hungarian 
nobility in his publications and that made him many enemies. The aim of this study is 
to introduce the personality of Adam František Kollár who was nicknamed ‘The Slovak 
Socrates’ by his contemporaries for his far-sightedness and wisdom. 
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