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ÚVOD 
 

Cieľom tejto publikácie je komplexne zhodnotiť situáciu vo vyučovaní psychológie na 

Slovensku a konfrontovať výsledky našich analýz s aktuálnymi zahraničnými výskumami 

a trendmi vo výučbe psychológie. Súčasne si kladieme ambiciózny cieľ vytvoriť empiricky 

podložený základ pre zlepšenie postavenia psychológie v sekundárnom vzdelávaní a odbornej 

podpory učiteľov a učiteliek psychológie. 

Vedecká monografia autorského kolektívu sumarizuje výsledky čiastkových výskumných 

štúdií realizovaných v rokoch 2008 – 2013 v rámci projektu KEGA 021UK-4/2013 Vyučovanie 

psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja ako aj sekundárnych analýz 

výsledkov medzinárodného výskumu Európskej federácie asociácií učiteľov psychológie 

(EFPTA) Vyučovanie psychológie vo vyššom sekundárnom vzdelávaní v Európe. Aplikovaný 

výskum je zameraný na štyri oblasti: 

• situácia vo vyučovaní psychológie na Slovensku a v zahraničí, formálny a neformálny 

status a všeobecné ciele predmetu psychológia v kurikulách (kap. 1.2), 

• motivácia k štúdiu a vnímaný prínos štúdia psychológie u stredoškolských študentov a 

študentiek (kap. 1.1.1), 

• pregraduálna príprava, celoživotné vzdelávanie, metodické potreby a kompetencie 

učiteľov a učiteliek psychológie (kap. 1.2.3), 

• inovatívne edukačné prístupy vo vyučovaní psychológie a možnosti ich empirického 

overovania a následnej implementácie do stredoškolskej výučby: 

o  informačno-komunikačné technológie vo výučbe psychológie (kap. 2), 

o  zážitková výučba psychológie v rámci sociálno-psychologického tréningu (kap. 3), 

o  rozvíjanie kritického a vedeckého myslenia prostredníctvom študentských 

výskumných štúdií a kritických analýz psychologických výskumov, teórií 

a populárnych mýtov v psychológii (kap. 4). 

Syntéza výskumných zistení smeruje k návrhu obsahového a výkonového štandardu, ktorý 

sme v pracovnej verzii overovali počas dvoch rokov v rámci výučby voliteľného predmetu 

psychológia na gymnáziu a uvádzame ho v prílohe. 

Kvantitatívne aj kvalitatívne dáta z jednotlivých štúdií ilustrujú, aký význam má vyučovanie 

psychológie na stredných školách pre jednotlivé cieľové skupiny. Prikláňame sa k názoru, že 

význam predmetu psychológia vo výchove a vzdelávaní spočíva najmä v: 

• sebapoznávaní a sebareflexii študentov, porozumení sebe aj iným, 

• rozvíjaní kritického, vedeckého, psychologického myslenia, 

• rozvíjaní „zručností pre život“ (študijných, sociálnych a pod.), 

• príprave na ďalšie štúdium psychológie a príbuzných disciplín na pregraduálnom 

stupni, 

• rozvoji všeobecnej psychologickej gramotnosti v spoločnosti. 

Publikácia je určená najmä vedecko-výskumným pracovníkom a pracovníčkam vedeckých 

a odborných pracovísk rezortu školstva. Veríme, že výskumné dáta, ktoré sme zhromaždili 

a v tejto publikácii ich komplexne analyzujeme, podporia lepšiu dostupnosť a vyššiu dotáciu 

predmetu psychológia vo vyššom (príp. aj nižšom) sekundárnom vzdelávaní a prispejú 

ku skvalitneniu podmienok pre stredoškolské vyučovanie psychológie.  
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ČASŤ I 

Vyučovanie psychológie na Slovensku a v zahraničí 
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KAPITOLA 1 

VYUČOVANIE PSYCHOLÓGIE – VÝSKUM A PRAX 

Lenka Sokolová 
 

 

Od konca 19. storočia, kedy sa psychológia etablovala ako samostatná vedná disciplína, 

prenikla do mnohých oblastí ľudskej činnosti. Dnes je rozsiahlou empirickou vedou so širokou 

škálou subdisciplín,  expertnou profesijnou činnosťou, ktorej vykonávanie si vyžaduje 

legislatívnu reguláciu, ale je príťažlivou rekvizitou zábavného priemyslu. Tak, ako si 

psychologické poznanie našlo pevnú pozíciu v medicíne, marketingu či priemyselnej výrobe, má 

dnes svoje miesto aj vo vzdelávaní - na terciárnom stupni v príprave psychológov ale aj ďalších 

profesií a na sekundárnom stupni v oblasti rozvoja osobnosti, profesijných kompetencií či 

príprave na vysokoškolské štúdium. 

Problematike vyučovania psychológie v sekundárnom vzdelávaní sa na úrovni výskumu 

i metodiky výučby venuje odborová didaktika, didaktika psychológie. Didaktika psychológie 

podobne ako didaktiky tzv. veľkých predmetov (napr. cudzie jazyky1) hľadala a hľadá vlastnú 

identitu vo vzťahu k pedagogike, všeobecnej didaktike a najmä vo vzťahu k materskému 

vednému odboru - psychológii. Súčasne podobne ako iné odborové didaktiky ašpiruje na 

kreovanie komplexnej vedeckej disciplíny, ktorá, na rozdiel od úzko špecializovanej metodiky 

vzdelávania v psychológii, disponuje širšie koncipovaným výskumom. Didaktiku psychológie 

môžeme charakterizovať ako hraničnú vednú disciplínu, ktorá sa zaoberá špecifickými otázkami 

obsahu a procesu vyučovania psychológie, pričom zohľadňuje najmä osobitosti obsahu 

psychologických disciplín, ciele, metódy a etické aspekty vyučovania psychológie 

v sekundárnom vzdelávaní. 

T. Janík a I. Stuchlíková2 rozlišujú v odborovej didaktike a)  koncepcie založené na teóriách 

vzdelávania, ktoré voľbu cieľov podriaďujú vzdelávacej koncepcii, výber metód je podriadený 

otázke cieľov a obsahov, b)  koncepcie založené na kurikulárnych teóriách, vrátane teórií cieľov, 

c) koncepcie založené na teórii vyučovania a učenia, d)  koncepcie založené na teóriách 

komunikácie a interakcie, e) koncepcie založené na  konštruktivizme. Ak je didaktika 

psychológie v procese kreovania a hľadania koncepčných a výskumných priorít, môžeme len 

ťažko zhodnotiť dominantnú teoretickú koncepciu tejto disciplíny a považovať ju za východisko 

diskusie o výskume v oblasti vyučovania psychológie. Tento proces sťažuje aj skutočnosť, že na 

Slovensku i v európskom meradle sa tejto disciplíne venuje stále pomerne málo odborníkov a 

odborníčok. Príčiny sú u nás aj v zahraničí podobné:  

 dostupnosť a postavenie predmetu psychológia na stredných školách (túto problematiku 

detailne analyzujeme v ďalších podkapitolách),  

 relatívne krátka história psychológie ako stredoškolského predmetu aj didaktiky 

psychológie ako vednej disciplíny v porovnaní s disciplínami ako matematika, jazyky či 

filozofia. Metodika výučby týchto predmetov sa formovala už v časoch, keď psychológia 

ako samostatná veda prakticky neexistovala (napr. N. Stehlíková a M. Tichá3 v priereze 

histórie didaktiky matematiky odkazujú na prednášku o matematickom vzdelávaní z r. 

                                                           
1 Píšová, 2011 
2 Janík & Stuchlíková, 2010 
3 Stehlíková & Tichá, 2011 
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1872, t.j. pred založením Wundtovho laboratória, ktoré sa pokladá za počiatok vzniku 

psychológie ako samostatnej empirickej vedy.),  

 nízky počet univerzitných a mimouniverzitných vedeckých  a odborných pracovísk, ktoré 

by sa výskumne venovali špecificky didaktike psychológie, 

 chýbajúci, resp. nedostatočný dialóg teoretikov a teoretičiek didaktiky psychológie 

a učiteľov a učiteliek psychológie z praxe napr. prostredníctvom profesijného združenia, 

odborného periodika a pod.   

Pri vymedzení problémových oblastí či výskumných úloh pre didaktiku psychológie môžeme 

vychádzať aj z hierarchického systému, ktorý navrhuje D. Nezvalová4 pre didaktiku fyziky:  

1. vedecký systém disciplíny (psychológie),  

2. didaktický systém disciplíny, didaktická znalosť obsahu učiva psychológie,  

3. projekt výučby,  

4. proces výučby,  

5. výsledky výučby a ich hodnotenie,  

6. spoločenské uplatnenie vzdelávania v psychológii.  

V tomto kontexte navrhujeme štyri oblasti výskumu v didaktike psychológie, ktorým sa 

detailnejšie venujeme v tejto a nasledujúcich kapitolách: 

 analýza statusu psychologických predmetov (motivácia, očakávania, vnímaný prínos 

vzdelávania v psychológii v kontexte všeobecných cieľov vzdelávania a čiastkových 

cieľov predmetu psychológia, celospoločenský prínos vzdelávania v psychológii), 

 analýza obsahu a štruktúry učiva psychológie (problematika kurikula, výberu a 

didaktickej analýzy učiva psychológie, špecifické ciele v predmete psychológia a metódy 

ich overovania), 

 analýza učenia a vyučovania psychológie (metódy a prostriedky vyučovania 

psychológie, profesijná etika vo výučbe psychológie, inovatívne prístupy vo výučbe 

psychológie: zážitkové učenie a výučba psychológie formou sociálno-psychologického 

tréningu, využitie informačno-komunikačných technológií, rozvoj psychologického 

a vedeckého myslenia pomocou praktických a heuristických metód a pod.), 

 analýza prípravy a ďalšieho vzdelávania učiteľov psychologických disciplín 

(kvalifikačné požiadavky, predmetovo-špecifické kompetencie učiteľa psychológie). 

Vyučovanie psychológie na pre-univerzitných stupňoch vzdelávania charakterizujú niektoré 

špecifiká, ktoré utvárajú osobitý status tohto predmetu (problém kvalifikácie pedagógov, 

diverzita obsahu, metód i foriem hodnotenia na úrovni vzdelávacích systémov jednotlivých 

krajín, regiónov či typov škôl, absencia kvalitnej metodickej podpory, neadekvátny status 

v porovnaní s inými predmetmi a pod.). Práve táto situácia inšpirovala niekoľko rozsiahlych 

výskumov a analýz realizovaných v ostatných desiatich rokoch najmä pod záštitou profesijných 

združení a organizácií psychológov a učiteľov psychológie. Britská psychologická spoločnosť 

(BPS) publikovala v roku 2013 správu z výskumu o vyučovaní psychológie v rámci prípravy na 

záverečnú skúšku A-level, z ktorej vyplýva, že psychológia patrí k najžiadanejším predmetom 

tejto skúšky a predmet v roku 2011 absolvovalo až 55.000 študentov.5 Americká psychologická 

asociácia (APA) v roku 2012 vydala aktualizované štandardy výučby psychológie, ktoré na 

základe výskumných zistení formulujú aj štandardy a kompetencie učiteľov a učiteliek 

psychológie6. Sekcia pre učiteľov psychológie na stredných školách v rámci Americkej 

psychologickej asociácie (TOPSS) realizovala v rokoch 2011 a 2012 národný výskum na vzorke 

                                                           
4 Nezvalová, 2011 
5 British Psychological Society, 2013 
6 American Psychological Association, 2012a 
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1.087 učiteľov a učiteliek psychológie na stredných školách, výstupom výskumu sú detailné 

informácie o tom, kto učí psychológiu v Spojených štátoch amerických a aké sú metodické 

a vzdelávacie potreby týchto učiteľov a učiteliek7. Nemecká asociácia učiteľov a učiteliek 

psychológie (Verband der Psychologielehrerinnen und -lehrer) publikovala na svojich stránkach 

výsledky prieskumu zameraného na postavenie predmetu psychológia v kurikulách 

v jednotlivých spolkových krajinách, z ktorých vyplýva, že dostupnosť, obsah i štandardy výučby 

sa medzi jednotlivými krajinami výrazne líšia. Kým v niektorých sa psychológia vyučuje už 

v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania, v iných spolkových krajinách nie je dostupná 

vôbec8.  

Európska federácia asociácií psychológov (EFPA) sa v rámci edukačného výboru venuje aj 

problematike kvality psychologického vzdelávania a prípravy učiteľov a učiteliek psychológie9. 

V súčasnosti prebieha výskum zameraný na analýzu postavenia psychologických kurzov 

v univerzitnej príprave iných ako psychologických profesií. Iniciatívu komplexne zmapovať 

problematiku stredoškolskej výučby v Európe zahájila v roku 2008 aj Európska federácia 

asociácií učiteľov psychológie (EFPTA)10. Cieľom je porovnať východiská, tradície a postavenie 

učiteľstva psychológie v jednotlivých krajinách v rôznych kultúrno-spoločenských 

a ekonomicko-politických kontextoch, na teoretickej úrovni je cieľom výskumu rozšíriť 

poznatkovú bázu predmetovo-špecifických kompetencií učiteľov psychológie. V praktickej 

rovine si kladie za cieľ identifikovať príklady dobrej praxe, ktoré možno implementovať priamo 

do vyučovacieho procesu aj do pre-graduálnej prípravy učiteľov psychológie. Výsledky 

výskumov z rôznych edukačných prostredí naznačujú, že postavenie psychológie ako školského 

predmetu je problematické, rôznorodé a pomerne nestabilné.  

Aj v našom výskume11 sme pri konfrontácii výsledkov dotazníkového prieskumu zameraného 

na situáciu vo vyučovaní psychológie a odpovedí učiteľov a učiteliek v interview identifikovali 

rozpor medzi formálnym a neformálnym statusom predmetu psychológia. Formálny status 

určuje postavenie predmetu v učebnom pláne (cieľ kurzu, časová dotácia, počet študentov, 

výber učiva s dôrazom na dominantnú psychologickú paradigmu, požiadavky na výstupné 

zručnosti a vedomosti a pod.).  

 

                                                           
7 American Psychological Association, 2012b 
8 Verband der Psychologielehrerinnen und -lehrer 
9 European Federation of Psychologists´Associations, 2011 
10 Autorka je členku výskumného tímu EFPTA. 
11 Williamson, Schrempf & Sokolová, 2009 
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Obr. 1 Čo ovplyvňuje formálny status predmetu psychológia?12. 

 

 

Neformálny status predmetu psychológia je daný tým, ako ho vnímajú učitelia, študenti 

a vedenie škôl. Učitelia a učiteľky uvádzali, že prevláda predstava o psychológii ako o predmete 

menej náročnom na učenie aj na vyučovanie, čo korešponduje aj so štúdiou M. Smitha13.  Na 

druhej strane neformálny status predmetu sýti záujem a pozitívne odozvy študentov 

a študentiek a postoje a skúsenosti učiteľov a učiteliek psychológie, ktoré rezonujú aj vo 

výsledkoch viacerých výskumných štúdií, ktoré ďalej citujeme v tejto kapitole. Interpretácia 

výsledkov v kontexte platnej školskej legislatívy a pedagogickej dokumentácie  naznačuje, že 

napriek značnej diverzite má psychológia ako stredoškolský vyučovací predmet potenciál 

napĺňať všeobecné ciele vzdelávania a kľúčové kompetencie. Učitelia aj študenti tiež vnímajú 

psychológiu ako disciplínu, ktorá môže napomáhať rozvoju viacerých praktických životných 

zručností (sebapoznania, poznávania druhých, psychologického myslenia, kritického myslenia, 

sociálnych kompetencií). Rôzne aspekty vyučovania psychológie v kontexte slovenského 

i zahraničného školstva analyzujeme v nasledujúcich podkapitolách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Sokolová & Cabanová, 2012 
13 Smith, 2010 
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1.1 PREČO UČIŤ PSYCHOLÓGIU?  

 

Rastúci trend záujmu o štúdium psychológie na sekundárnom i terciárnom stupni 

vzdelávania v zahraničí dokumentujú aktuálne prieskumy prestížnych svetových profesijných 

združení psychológov14. Štúdie, ktoré mapujú predstavy a presvedčenia laickej verejnosti 

o psychologickej vede, však naznačujú, že obraz psychologickej profesie je značne skreslený, 

respondenti často nevedia, aké štúdium je potrebné pre získanie psychologickej kvalifikácie, 

alebo aké sú možnosti uplatnenia absolventov a absolventiek štúdia psychológie15. I. Rietz a S. 

Wahl16 a S. O. Lilienfeld17 poukazujú aj na rozpor medzi popularitou štúdia psychológie a 

skutočnosťou, že je časťou verejnosti vnímaná ako nevedecká, nedostatočne 

exaktná v porovnaní s inými empirickými vedami.  

G. T. Rosenthal et al.18 porovnávali predstavy o psychologickej profesii medzi študentmi a 

študentkami, ktorí absolvovali viac ako päť univerzitných kurzov psychológie a tými, ktorí 

neabsolvovali žiadne. Cieľom štúdie bolo zistiť, či absolvovanie kurzov psychológie prispieva 

k lepšiemu porozumeniu psychologickej profesie (požiadaviek na vzdelanie, možností 

uplatnenia či kompetencií psychológov a psychologičiek v praxi). Podľa analýzy autorov v oboch 

skupinách stále pretrvávajú určité chybné predstavy o psychologickej profesii, ústredné 

koncepty ako napr. minimálne kvalifikačné požiadavky na výkon profesie psychológa 

a vymedzenie kompetencií psychológov vystihli študenti a študentky, ktorí absolvovali kurzy 

psychológie štatisticky významne lepšie, ako tí, ktorí kurzy psychológie nenavštevovali. 

I. Rietz a S. Wahl19 zisťovali, aký je obraz psychologickej vedy medzi psychológmi a 

„nepsychológmi“. Upravený dotazník P. Hofstättera z roku 1965 obsahoval položky ako napr. 

„Študovať psychológiu je v móde.“ alebo „Psychológovia a psychologičky sú ľudia ako všetci 

ostatní.“ Respondenti a respondentky vyjadrovali súhlas resp. nesúhlas s jednotlivými 

položkami na 5-stupňovej škále. Z výsledkov vyplýva, že psychológovia a psychologičky vnímajú 

svoju disciplínu pozitívnejšie ako laická verejnosť. 

S. O. Lilienfeld20 podrobil analýze niektoré články z populárnych médií a výskumy 

odborníkov, ktoré naznačujú, že obraz psychologickej vedy v očiach verejnosti nie je lichotivý. 

Autor rozoberá tvrdenia o „nevedeckej“ podstate psychológie či jej prínose pre spoločnosť, 

predpokladá, že niektoré z týchto presvedčení pramenia z chybného usudzovania či 

neporozumenia podstaty psychologickej vedy na strane laickej verejnosti, niektoré však sú 

odrazom „neporiadku“ v psychologickej obci. Autor upozorňuje, že profesijné združenia 

psychológov by mali verejnosti pomáhať odlíšiť psychologickú vedu od rôznych nevedeckých 

prístupov či nesprávne medializovaných informácií. 

V prácach uvedených autorov a autoriek zaznieva požiadavka, aby sa psychologická obec 

zaoberala tým, ako prezentovať psychologickú vedu verejnosti.  Vyučovanie psychológie má 

prispievať aj k tomu, aby mladí ľudia dokázali odlíšiť pseudovedecké prístupy a metódy od 

vedeckého poznania21. Komunikovanie psychologických poznatkov širokej verejnosti prispieva 

k odklonu od expertne riadenej, jednoznačnej interpretácie poznania ku kriticky hodnotiacemu 

prístupu, ktorý umožňuje nazerať na problém na rôznych úrovniach22.  

                                                           
14 American Psychological Association, 2012b; British Psychological Society, 2013 
15 Rosenthal, McKnight & Price, 2000; Rietz, Wahl, 2000 
16 Rietz, Wahl, 2000 
17 Lilienfeld, 2011 
18

 Rosenthal, Soper, Rachal, McKnight & Price, 2004 
19 Rietz, Wahl, 2000 
20 Lilienfeld, 2011 
21 Lilienfeld et al, 2001 
22 Hayes, 1998 (in Jarvis, 2006)  
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Niektorí odborníci považujú rozšírenie psychologického vzdelávania na sekundárnom stupni 

škôl aj za nástroj zvyšovania odolnosti voči záťaži a budovania psychického zdravia či 

„psychologickej sebaobrany“23. Prezident Európskej federácie asociácií psychológov (EFPA) R. 

Roe24 na konferencii Európskeho parlamentu „Psychology: Contribution to EU policy making“ 

uviedol: „Je ťažké pochopiť, prečo sa majú ľudia učiť základy fyziky a biológie, ale nie poznatky o 

ľudskom myslení, prežívaní a správaní. Psychologická gramotnosť dostupná pre všetkých môže 

prispieť k redukovaniu a odstráneniu mnohých problémov, ktoré nás trápia.“   

„Najzávažnejšie problémy spoločnosti – vrátane kriminality, chudoby, predsudkov, násilia 

a ekologickej udržateľnosti – súvisia s ľudskými postojmi, hodnotami a správaním. Psychologická 

veda má, v spolupráci s ďalšími vednými disciplínami, pomáhať porozumieť týmto problémom 

a hľadať riešenia. Ak uvážime, že má psychológia potenciál byť prínosom pre spoločnosť a zlepšiť 

život ľudí, zaslúži si, aby bol úvod do tejto disciplíny zahrnutý do stredoškolského kurikula.“25 

Psychologické predmety a kurzy v sekundárnom vzdelávaní by teda mali podľa odborníkov 

napomáhať budovaniu realistického obrazu psychológie ako vedy a profesie a súčasne by mali 

prispievať k zdravému a harmonickému rozvoju osobnosti dospievajúcich, ktorý je v súčasnej 

spoločnosti atakovaný mnohými rizikami (násilie, závislosti, rizikový životný štýl, zmeny 

v sociálnych vzťahoch a pod.). Stretávajú sa však názory výskumníkov a výskumníčok 

s očakávaniami študentov a študentiek a skutočnými krokmi vzdelávacích politík? 

 

 

1.1.1 Motivácia a očakávania dospievajúcich od štúdia psychológie 

 

Na základe počtu študentov a študentiek, ktorí sa každoročne uchádzajú o štúdium 

psychologických disciplín v sekundárnom i terciárnom vzdelávaní u nás i v zahraničí26 možno 

povedať, že záujem o psychológiu v spoločnosti narastá. N. Špitková27 psychológiu uvádza ako 

prvú v rebríčku disciplín atraktívnych pre stredoškolákov. Podľa štatistiky Ústavu informácií 

a prognóz školstva za rok 201228 sa o štúdium psychológie (jednoodborový študijný program 

„psychológia“) na vysokej škole uchádzalo až 3284 študentov, čím psychológia obsadila tretie 

miesto v poradí najžiadanejších študijných programov. Na štúdium je však prijatých len cca 24% 

uchádzačov, z prvej desiatky najžiadanejších disciplín je najmenšia pravdepodobnosť prijatia 

práve u psychológie. 

Príčinu tohto trendu by sme mohli hľadať napr. v expertizácii spoločnosti, expertné posudky 

a vyjadrenia psychológov k najrôznejším oblastiam ľudskej činnosti a popularizácia psychológie 

v médiách prispievajú k informovanosti mladých ľudí o tejto disciplíne a zvyšujú jej atraktivitu. 

Obraz spoločenskej prestíže povolania psychológa, túžba porozumieť ľudskej psychike alebo 

snaha nájsť riešenia a odpovede na otázky vlastného správania a prežívania sú ďalšími impulzmi 

k štúdiu psychológie. Študijné a profesijné preferencie dospievajúcich sú však výsledkom 

zložitého komplexu motivačných a osobnostných premenných – potreby, záujmy, hodnoty, 

charakterové a výkonové vlastnosti osobnosti. Zvýšený záujem o štúdium psychológie preto 

nemožno zjednodušujúco interpretovať len optikou mediálneho obrazu tejto disciplíny. 

 

 

                                                           
23 Ahonen-Eerikeinen, 2005 
24

 European Federation of Psychologists´Associations, 2011 
25 American Psychological Association, 2012a 
26 Jarvis, 2006, 2011b; Schrempf, Williamson & Sokolová, 2009; British Psychological Society, 2013 
27 Špitková, 2007 
28 Ústav informácií a prognóz školstva, 2013 
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Obr. 2 Trend záujmu stredoškolákov o vysokoškolské štúdium v odbore psychológia  

(zdroj ÚIPŠ, 2013). 

 

Podľa A. Roeovej29 je výber povolania motivovaný uspokojovaním individuálnych 

psychologických potrieb. Autorka ich rozdelila do dvoch skupín podľa toho, či sú orientované 

smerom k ľuďom alebo nie: 

a) služby, obchodné vzťahy, organizovanie, kultúra a zábava, 

b) technika, veda, práca vykonávaná vonku, v prírode.  

Výsledky výskumov i štatistiky rezortu školstva30 dokumentujú, že medzi stredoškolákmi 

dominuje profesijný záujem o spoločensko-vedné a ekonomické disciplíny a mierne klesá 

záujem o technicky a prírodovedne orientované disciplíny. Záujem o štúdium psychológie je teda 

v súlade s určitým spoločenským trendom. Dôležitú úlohu v procese rozhodovania  

o profesijnom smerovaní stredoškolákov zohráva aj vzťah jedinca k študijným odborom 

a profesiám a zhodnotenie vlastných dispozícií pre výkon danej profesie. Podľa štúdie J. 

Ferjenčíka a P. Tatranovej31  majú činitele ako spoločenská prestíž odboru a možnosť dobrého 

zárobku či uplatnenia väčší význam pre študentov, ktorí si volia právne a ekonomické odbory 

a sú menej časté u uchádzačov o štúdium medicíny a učiteľstva. Uchádzači o štúdium medicíny 

a učiteľstva preferujú ako pracovnú hodnotu altruizmus.  

Popri záujmoch a hodnotovej orientácii ovplyvňujú proces rozhodovania o kariérnej voľbe aj 

osobnostné dispozície. M. Groma32 uvádza ako jednu z teórií kariérového vývinu osobnostne 

orientovanú teóriu, ktorá vychádza z predpokladu, že si ľudia „vyberajú zamestnanie, v ktorom 

vidia potenciál pre uspokojenie svojich potrieb. Na druhej strane, podobná skúsenosť s istým 

druhom práce vedie u zamestnancov aj k vytváraniu podobnej osobnosti.“ W. B. James33 

porovnával vlastnosti osobnosti u študentov psychológie, učiteľstva a techniky. U študentov 

technického smeru zistil v profile Big Five významne vyššiu emočnú stabilitu a tvrdohlavosť, 

kým študenti a študentky učiteľstva vykazovali vyššiu mieru prívetivosti a zmyslu pre 

stotožnenie sa. U študentov a študentiek psychológie sa zistila vysoká miera otvorenosti voči 

skúsenosti a pracovnej zanietenosti a významne nižšia tvrdohlavosť. J. A. McCray, A. R. King a M. 

                                                           
29 Roe (in Vendel, 2008, s. 32) 
30 pozri napr. Špitková, 2007; Vendel & Vendelová, 2009 alebo Ústav informácií a prognóz školstva, 2013 
31 Ferjenčík & Tatranová, 2001 
32 Groma, 2012, s. 14 
33 James, 2009 
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D. Bailly34 skúmali všeobecné a rodovo-špecifické osobnostné faktory súvisiace s výberom štúdia 

psychológie. Intuitívnu rolu feminínnych činiteľov, ako napr. vyššia tendencia žien otvorene 

s inými hovoriť o osobných problémoch, však bolo náročné empiricky overiť a ich významný 

vplyv na výber štúdia psychológie autori nepotvrdili. 

O. Mikšík35 skúmal sebaponímanie u uchádzačov a uchádzačiek o štúdium psychológie. Podľa 

výsledkov jeho výskumu študenti a študentky, ktorí úspešne prešli do záverečného kola 

prijímacieho konania na štúdium psychológie, vykazujú rozdiely v sebahodnotení v porovnaní s 

rovesníkmi. A to v škálach kontaktívnosti, ochote prispôsobovať sa a v anticipačnej regulácii 

správania. Uchádzači a uchádzačky o štúdium psychológie chápu samých seba ako: 

• „Výrazne kontaktívnych, s tendenciou vyhľadávať  a rozvíjať sociálne kontakty a s vysokou 

potrebou sociálneho prijatia. S tým súvisí vysoká sociálna flexibilita, tendencia byť 

v centre pozornosti a spoločenského diania, sklon ovplyvňovať spoločenské aktivity, 

srdečnosť a dobré vyjadrovacie schopnosti, dôveryhodnosť,  ochota angažovať sa 

v prospech druhých […]. 

• Menej uvážlivých, so zníženou hladinou anticipačnej regulácie správania, ktorá súvisí 

s menším zvažovaním možných dôsledkov aktuálnych i potenciálnych situačných 

kontextov […], ochota spoliehať sa na náhodu, […], vo vyhrotených situáciách prejavovať 

skôr citový ako racionálny prístup k realite. 

• Menej adaptabilných so sklonom k nezávislosti, neústupčivosti a nepoddajnosti. To svedčí 

o tendencii k profilu samorastlého a pritom húževnatého až rigidného jedinca, 

neochotného meniť svoje prístupy a názory, usilujúceho sa jednať podľa vlastných 

predstáv“36. 

Impulz k voľbe štúdia psychológie teda môže byť v kontexte vyššie citovaných výskumov 

motivovaný záujmom o ľudí, spoločenským trendom či špecifickým komplexom osobnostných 

čŕt. Ďalšími významnými činiteľmi sú predstavy a presvedčenia dospievajúcich o štúdiu 

psychológie, pričom možno vymedziť tri oblasti týchto presvedčení: 

a) obraz psychológie ako vednej disciplíny (sýtený spoločenskou prestížou 

psychologického poznania ale aj pretraktovanými predsudkami a mýtmi o podstate 

psychologickej vedy), 

b) obraz psychológie ako praktickej profesie, povolania (sýtený osobnou skúsenosťou so 

psychológom, mediálnym obrazom psychológov, beletrizovaným obrazom 

psychologickej profesie v literatúre a filme), 

c) obraz psychológie ako školského predmetu resp. študijnej disciplíny (sýtený 

informáciami o náročnosti štúdia, osobnosti konkrétnych učiteľov a učiteliek 

psychológie, štatistikami o úspešnosti pri záverečných skúškach, resp. prijímacom 

konaní). 

V štúdiách zameraných na modely motivácie k voľbe štúdia psychológie prevažujú výskumy 

z vysokoškolského prostredia, ktoré analyzujú motívy voľby vysokoškolského štúdia, pričom 

zber dát prebieha buď  v skupine študentov a študentiek, ktorí sú už na štúdium prijatí, alebo 

medzi stredoškolákmi, ktorých prijímacie konanie len čaká. Možno predpokladať, že 

presvedčenia stredoškolákov (najmä tých, ktorí v sekundárnom vzdelávaní neabsolvovali 

predmet psychológia) budú viac ovplyvnené predstavami a presvedčeniami, ktoré analyzujeme 

na začiatku tejto kapitoly, ako u študentov a študentiek univerzitného štúdia. Tento trend sa 

prejavil napr. v štúdii Gallucciho37, ktorý analyzoval motívy stredoškolákov k voľbe 

                                                           
34 McCray, King & Bailly, 2010 
35 Mikšík, 2002 
36 Mikšík, 2002, s. 116 
37 Gallucci, 1997 
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vysokoškolského štúdia psychológie. Väčšina jeho respondentov a respondentiek uviedla ako 

hlavný motív voľby intenzívny záujem o odbor. Ďalej bolo pre študentov a študentky dôležité 

dosiahnuť vysokoškolský titul a profesijné uplatnenie v odbore psychológia, respondenti 

uvádzali aj ašpirácie na vlastnú súkromnú prax a profesijnú nezávislosť, práve tu sa ukázalo, že 

predstavy o možnostiach uplatnenia sú značne skreslené. 

Kolektív amerických výskumníkov a výskumníčok38 analyzoval motiváciu vysokoškolských 

študentov a študentiek k štúdiu psychológie. Pomocou metód triedenia a zhlukovej analýzy 

vytvorili trojdimenzionálnu mapu, ktorá zachytáva vzťahy medzi jednotlivými motívmi k výberu 

štúdia psychológie. Základnú dimenziu mapy tvoria motívy kategórie „pomoci iným“ verzus 

orientácie na seba samého. Do druhej dimenzie autori a autorky zaradili motív porozumieť 

ľuďom a ich správaniu. Tretiu dimenziu tvoria motívy orientované na každodennú aplikáciu 

psychológie v praxi. Každá z dimenzií má dva póly, profil motivácie jedinca pretína všetky tri 

dimenzie. Autori a autorky štúdie poukazujú na sémantickú vzdialenosť charakteristík, ktoré 

vystihujú psychológiu ako pomáhajúcu profesiu a charakteristík, ktoré sýtia obraz psychológie 

ako empirickej vedeckej disciplíny.  

V českom prostredí analyzovala motívy k voľbe štúdia psychológie u vysokoškolákov 

a vysokoškoláčok M. Devečková39. Z rozboru interview so študentmi a študentkami 

jednoodborového štúdia programu psychológia vyabstrahovala šesť kategórií, ktoré uvádzame 

v tab. 1. Napriek záujmu o štúdium psychologických vied, ktorý spomíname v úvode tejto 

kapitoly, autorka uvádza, že voľba štúdia psychológie nie je u uchádzačov a uchádzačiek vždy 

stabilnou a vyhranenou voľbou. 

 
 

Tab. 1 Kategórie motivácie k voľbe vysokoškolského štúdia psychológie40 

Kontakt so psychológiou 

(teoretický / v praxi) 

 

Napríklad absolvovanie predmetu týkajúceho sa 

psychológie na strednej škole alebo priamy kontakt so 

psychologickou disciplínou napríklad prostredníctvom 

rodičov. 

 

Riešenie problémov 

(vlastných / druhých) 

 

Voľba motivovaná presvedčením, že štúdium psychológie 

pomôže vyriešiť osobné problémy resp. problémy druhých 

ľudí. 

 

Osobné predpoklady 

 

Osobnostné dispozície pre výkon psychologickej profesie, 

napr. empatia.  

 

Pochopenie ľudského 

fungovania /sebapoznania 

 

Štúdium psychológie predstavuje možnosť porozumieť 

sebe a ľuďom okolo seba. 

Práca s ľuďmi / 

Psychológia ako 

pomáhajúca profesia 

 

Osobná túžba pracovať s ľuďmi a ochota pomáhať im. 

Vylučovacia metóda 

 

Voľba vysokoškolského odboru bola ovplyvnená, tým čo 

jedinec pôvodne nemal v pláne študovať.  

 

 
                                                           
38 Stewart, Hill, Stewart, Bimler & Kirkland, 2005 
39 Devečková, 2010 
40 Devečková, 2010, s. 59 
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Motívy k voľbe vysokoškolského štúdia a stredoškolského voliteľného predmetu sa môžu 

líšiť. M. Jarvis41 na základe výsledkov štúdií a situácie v stredoškolskej výučbe psychológie vo 

Veľkej Británii sformuloval tri hypotézy, ktoré môžu vysvetľovať záujem študentov 

o psychológiu ako stredoškolský predmet: 

1. hypotéza náročnosti, študenti predmet psychológia považujú v porovnaní s inými 

voliteľnými disciplínami za menej náročný. Tento predpoklad a jeho výskumné overovanie 

vychádza z britského vzdelávacieho systému, kde si študenti volia predmety maturitnej skúšky 

(A-level) zo škály viacerých predmetov, vrátane prírodných vied, cudzích jazykov a pod. Hoci 

tento impulz môže byť prvotným motívom voľby, prieskumy medzi britskými študentmi 

a študentkami naopak ukázali, že len 27% respondentov, ktorí už psychológiu študujú ju 

považovalo za menej náročnú ako iné predmety. Až 43% uviedlo, že je psychológia náročnejšia 

ako iné predmety42. 

2. hypotéza vnútornej motivácie predpokladá, že študenti psychológiu považujú za zaujímavý 

predmet, pričom tento záujem môže vyplývať zo záujmu o ľudí, záujmu o disciplínu samotnú, 

z novosti, atraktivity, záujmu o pracovné uplatnenie v oblasti psychológie a záujmu 

o sebapoznanie.43 Skutočnosť, že je psychológia v spoločnosti všeobecne vnímaná ako 

prirodzene zaujímavá, autori považujú v prípade motivácie stredoškolákov za veľmi významný 

motív.  

3. hypotéza terapie vychádza z predpokladu, že si psychológiu ako predmet volia študenti, 

ktorí hľadajú hlbšie porozumenie svojich osobných ťažkostí a otázok duševného zdravia, 

medziľudských vzťahov a pod. Užšie vymedzenie tejto hypotézy predpokladá u študentov 

prítomnosť ťažkostí v oblasti mentálneho zdravia, tu sa podľa výskumov, na ktoré M. Jarvis 

odkazuje44, u študentov a študentiek nepotvrdil terapeutický motív, ani sa nenaplnilo 

očakávanie, že by štúdium psychológie vo vysokej miere priťahovalo študentov a študentky so 

závažnými problémami v oblasti duševného zdravia. V širšom vymedzení predpokladáme, že 

študenti a študentky očakávajú od štúdia psychológie odpovede na otázky ich prežívania 

a vzťahov (bez zjavnej patológie). V tomto kontexte by sme hypotézu 3 mohli nazvať skôr 

„poradenskou“ ako „terapeutickou“. Práve toto očakávanie od štúdia kladie osobitné nároky na 

kompetencie učiteľov psychológie (bližšie v kap. 1.2.3). 

Výsledky vyššie uvedených výskumov sme použili ako východisko pre vytvorenie dotazníka 

motivácie k štúdiu psychológie45, ktorého cieľom bolo identifikovať presvedčenia, ktoré vedú 

stredoškolákov  a stredoškoláčky k voľbe štúdia psychológie. V 38-položkovom dotazníku 

študenti a študentky posudzovali jednotlivé výroky na 7-stupňovej škále (napr. „Štúdium 

psychológie som si zvolil/a, pretože by som chcel/a pracovať ako psychológ/psychologička“ 

vôbec nesúhlasím (1) – výrazne súhlasím (7). Nástroj zostavoval a korigoval medzinárodný 

autorský kolektív (pracovná verzia bola v papierovej aj online forme pilotne testovaná). Položky 

tvoria sedem kategórií – oblastí motívov, posledná položka bola otvorená. Celková reliabilita 

nástroja meraná Cronbachovým alfa na medzinárodnej vzorke (n=360) bola 0.89. Reliabilitu 

jednotlivých subškál uvádzame v tabuľke 2. 

 

 

 

 

                                                           
41 Jarvis, 2006, s. 3 
42 Hirschler & Banyard, 2003 (in Jarvis, 2006) 
43 Walker, 2004 (in Jarvis, 2006) 
44 Walker, 2004; Hirschler & Banyard, 2003 (in Jarvis, 2006) 
45 Sokolová, 2013b; Sokolová, 2013c 
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Tab. 2 Cronbachovo alfa dotazníka motivácie k štúdiu psychológie (n=360) 

Kategória 1: Náročnosť štúdia  

(„štúdium psychológie je jednoduchšie ako štúdium iných odborov“) 
0,54 

Kategória 2: Terapeutický/poradenský motív  

(„štúdium psychológie mi môže pomôcť vyriešiť osobné problémy“) 
0,72 

Kategória 3: Altruistický motív  

(„chcem pomáhať ľuďom, spoločnosti“) 
0,79 

Kategória 4: Záujem o disciplínu  

(„chcem pochopiť fungovanie ľudskej psychiky, pretože sa mi to zdá zaujímavé“) 
0,71 

Kategória 5: Rodové hľadisko  

(„psychológia sa hodí viac pre ženy“) 
0,5 

Kategória 6: Pracovné uplatnenie  

(„chcem pracovať ako psychológ/psychologička“) 
0,66 

Kategória 7: Životný úspech  

(„absolventom psychológie sa v živote lepšie darí“) 
0,79 

 

V položkách sme zahrnuli všetky tri vyššie uvedené kategórie presvedčení: 

a) obraz psychológie ako vednej disciplíny: záujem o disciplínu, altruistický a terapeuticko-

poradenský motív. 

b) obraz psychológie ako praktickej profesie, povolania: pracovné uplatnenie, životný 

úspech a rodové hľadisko. 

c) obraz psychológie ako školského predmetu resp. študijnej disciplíny: náročnosť štúdia. 

Výskumnú vzorku slovenských respondentov (n=200) tvorili študenti (n=41) a študentky 

(n=159) končiacich ročníkov bratislavských gymnázií, ktorí si v poslednom roku štúdia zvolili 

psychológiu ako voliteľný predmet a/alebo uvažovali o možnosti prihlásiť sa na štúdium 

v jednoodborovom študijnom programe psychológia. Z deskriptívnej analýzy výsledkov vyplýva, 

že najsilnejším motivačným činiteľom je záujem o disciplínu (podobne ako vo vyššie citovanej 

štúdii Gallucciho46). Najvyššie percento súhlasných odpovedí sme teda evidovali v kategórii 4: 

záujem o disciplínu, pochopenie (a formovanie) psychiky seba a iných, ktorá vychádza z 

predpokladu, že študenti a študentky psychológiu považujú za zaujímavý predmet, pričom tento 

záujem môže vyplývať zo záujmu o ľudí, záujmu o disciplínu samotnú, z novosti, atraktivity, 

a záujmu o sebapoznanie.  

Altruistický motív (kategória 3) vychádza z chápania psychológie ako pomáhajúcej profesie. 

Ako uvádzajú J. Ferjenčík a P. Tatranová47 altruizmus ako pracovná hodnota je preferovaný 

u uchádzačov o štúdium medicíny či učiteľstva. Predpokladáme, že tento tradičný obraz 

psychológie je stále pre mnohých mladých ľudí silnou motiváciou k voľbe tejto študijnej cesty.  

Preferenciu tohto motívu uvádzajú aj autori a viacerých štúdií zo zahraničia, ktoré vychádzajú 

z odlišných edukačných kontextov48 

U poradenského motívu (kategória 2) predpokladáme, že si psychológiu ako predmet volia 

študenti, ktorí hľadajú hlbšie porozumenie svojich osobných ťažkostí a otázok duševného 

zdravia, medziľudských vzťahov a pod. Užšie vymedzenie tejto hypotézy predpokladá 

u študentov prítomnosť ťažkostí v oblasti mentálneho zdravia, tu sa podľa výskumov, na ktoré 

odkazuje napr. M. Jarvis49, u študentov a študentiek nepotvrdil terapeutický motív, ani sa 

                                                           
46 Gallucci, 1997 
47 Ferjenčík & Tatranová, 2001 
48 Metzner, Rajecki & Lauper, 1994; Stewart, Hill, Stewart, Bimler & Kirkland, 2005 
49 Jarvis, 2011 
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nenaplnilo očakávanie, že by štúdium psychológie vo vysokej miere priťahovalo študentov 

a študentky so závažnými problémami v oblasti duševného zdravia.  

V kategórii 5 študentky vyjadrili názor, že ich k voľbe štúdia neviedol obraz psychológie ako 

typicky ženskej profesie. Len 35% študentiek súhlasilo s tým, že sa psychologické štúdium hodí 

viac pre ženy ako pre mužov. Tento výsledok je v určitom rozpore s údajmi o študentoch 

a študentkách psychológie u nás i v zahraničí, kde na všetkých stupňoch vzdelávania spravidla 

prevládajú poslucháčky nad poslucháčmi. Výskumy zo Spojených štátov amerických uvádzajú, že 

na sekundárnom stupni tvoria ženy 60% študujúcich, kým na bakalárskom a magisterskom 

stupni štúdia je to už 77%50. V našej vzorke uchádzačov o štúdium psychológie bolo až 80% žien. 

V správe z konca 20. storočia o demografii psychologickej profesie sa uvádza, že psychológovia 

s PhD tvorili v USA 54% a žien-psychologičiek bolo 46%, študenti a študentky v prieskume 

predstáv o psychologickej profesii ale predpokladajú, že v odbore pôsobí viac žien ako mužov51. 

Kategória odpovedí s najväčším rozptylom je kategória 6 zameraná na profesijné uplatnenie 

v odbore psychológia. Takmer 40% uchádzačov o štúdium psychológie v rámci stredoškolského 

voliteľného predmetu uviedlo, že ich motívom k voľbe štúdia nie je kariérne uplatnenie 

v psychologickej profesii. Vysvetľujeme si to tým, že títo študenti a študentky sa uchádzali aj 

o štúdium iných odborov a ich identifikácia s psychologickou profesiou napriek záujmu o túto 

disciplínu ešte nie je taká silná ako u študentov prijatých na vysokoškolské štúdium psychológie. 

Percentuálne rozloženie a stredné hodnoty odpovedí vo všetkých sledovaných kategóriách 

uvádzame v tabuľkách 3 a 4. 

 

Tab. 3 Percentuálne rozloženie odpovedí v jednotlivých kategóriách dotazníka motivácie k štúdiu 

psychológie u slovenskej vzorky (n=200). 

 

KAT 1 KAT 2 KAT 3 KAT 4 KAT 5 KAT 6 KAT 7 

vôbec nesúhlasím 8,8 8,3 6,4 5,7 14,1 17,2 10,4 

nesúhlasím 8,2 7,8 7,2 7 10,1 9 6,6 

skôr nesúhlasím 12,2 11,9 9,2 11,1 15,3 10 9,6 

neviem sa rozhodnúť 21,4 19,6 21,2 16,2 25,3 18,7 19,7 

skôr súhlasím 20,2 22,1 18,5 19,1 13,6 12,2 17,7 

súhlasím 15 18 20,1 20,4 10,3 13,6 17 

výrazne súhlasím 14,2 12,3 17,4 20,5 11,4 19,3 19 

 100 100 100 100 100 100 100 

 

Tab. 4 Stredné hodnoty odpovedí v jednotlivých kategóriách dotazníka motivácie k štúdiu 

psychológie u slovenskej vzorky (n=200). 

 

priemer modus medián SD rozptyl 

KAT 1: Náročnosť štúdia 4,38 4 4 1,78 3,17 

KAT 2: Terapeutický/poradenský motív 4,45 5 5 1,74 3,02 

KAT 3: Altruistický motív 4,72 4 5 1,74 3,02 

KAT 4: Záujem o disciplínu 4,83 7 5 1,76 3,11 

KAT 5: Rodové hľadisko 3,92 4 4 1,84 3,39 

KAT 6: Pracovné uplatnenie 4,23 7 4 2,09 4,37 

KAT 7: Životný úspech 4,59 4 5 1,89 3,57 

 

                                                           
50 American Psychological Association, 2012 
51 Rosenthal, Soper, Rachal, McKnight & Price, 2004 
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Vo voľných odpovediach študenti a študentky popísali okrem vyššie uvedených 

dominantných motívov a presvedčení o štúdiu psychológie aj niektoré parciálne impulzy 

k štúdiu. V tejto skupine motívov sme formulovali päť kategórií odpovedí: osobný psychologický 

vzor (kontakt so psychológom alebo učiteľom psychológie, ktorý študentov a študentky 

ovplyvnil), vnímané dispozície (vlastnosti a schopnosti, ktoré študenti vnímajú ako výhodu, 

predpoklady či „nadanie“ k štúdiu psychológie), núdzová voľba (k štúdiu psychológie študentov 

viedla vylučovacia metóda, nie intenzívny záujem o disciplínu, tento motív sa však môže týkať 

skôr voľby gymnaziálneho seminára, nie priamo voľby vysokoškolského štúdia), nenáročné 

štúdium (táto kategória bola pomerne vysoko zastúpená aj v odpovediach v kategórii 1 nášho 

dotazníka, takmer polovica študentov považovala štúdium psychológie za menej náročné ako 

štúdium iných disciplín) a rodinná tradícia. Obsahové kategórie sumarizujeme metódou 

deskriptívnej frekvenčnej analýzy „data cloud“, kde veľkosť písma naznačuje frekvenciu výskytu 

danej obsahovej kategórie. 

 

 

Obr. 3 Motívy k štúdiu psychológie (analýza otvorených otázok, n=200). 

Výsledky našej štúdie aj prác ďalších výskumníkov a výskumníčok naznačujú, že motivácia 

k štúdiu psychológie je u stredoškolákov a stredoškoláčok sýtená všeobecne vnímanou 

atraktivitou tejto disciplíny a obrazom psychológie ako pomáhajúcej profesie. Presvedčenia 

študentov a študentiek o náročnosti a obsahu štúdia či možnostiach uplatnenia absolventov by 

bolo možné korigovať prostredníctvom vhodnej zvoleného obsahu štúdia základov psychológie 

v sekundárnom vzdelávaní. Opäť teda narážame na požiadavku formulovania cieľa 

stredoškolskej výučby psychológie v kontexte budovania realistického obrazu psychológie ako 

vedy či praktickej profesie. Táto úloha predmetu psychológia však nevyčerpáva všetky ciele, 

ktoré sú tomuto predmetu vo výpovediach učiteľov a učiteliek i v zahraničných kurikulách 

pripisované. 

 

1.1.2 Ciele predmetu psychológia 

 

Edukačné ciele zohrávajú dôležitú úlohu pri projektovaní, riadení aj hodnotení výučby. 

Špecifické ciele sa transformujú zo všeobecných cieľov vzdelávania a z čiastkových cieľov (napr. 

cieľov predmetu). Tieto ciele by mali odrážať spoločenské potreby, požiadavky na vzdelávanie, 

v prípade odborného vzdelávania aj kvalifikačné požiadavky príslušnej profesie. Ciele predmetu 

by tak mali zahŕňať ciele smerujúce k porozumeniu, aplikácii, analýze a hodnoteniu kľúčového 
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učiva danej disciplíny, ciele reflektujúce potreby spoločnosti, ciele smerujúce k rozvoju 

osobnosti študentov a študentiek a ciele reflektujúce ich záujmy a potreby. 

Formulovanie čiastkových cieľov predmetu psychológia determinuje niekoľko činiteľov: 

 Vzdelávacia koncepcia a priestor, ktorý je v nej vytvorený pre uplatnenie psychologických 

poznatkov. Štátny vzdelávací program pre ISCED 3A52 otvára isté možnosti pre uplatnenie 

poznatkov psychológie v prierezovej téme „osobnostný a sociálny rozvoj“, či voliteľných 

predmetoch „psychosociálny tréning“ a „psychológia“. Z našich skúseností však vyplýva, že 

odporúčania pre aplikáciu psychologických poznatkov sú príliš všeobecné.  

 Kompetencie, ku ktorým smerujú všeobecné ciele a ktoré môžeme potenciálne rozvíjať 

v predmete psychológia. Pre vyššie sekundárne vzdelávanie sú stanovené štyri skupiny 

cieľov53, pričom každá oblasť ponúka široké možnosti uplatnenia práve v psychologicky 

orientovaných predmetoch: 

o Personálne ciele - maximálne rozvinutie potenciálu každého žiaka pre osobnostné 

zrenie a stávanie sa svojskou, samostatnou (nezávislou) a tvorivou osobnosťou. 

o Sociálne ciele - rozvinutie žiakovho zmyslu pre sociálnu vzájomnosť, starostlivosť a 

spravodlivosť, upevnenie záujmu o uchovanie národného dedičstva a akceptovanie 

kultúrnych odlišností. 

o Profesijno-orientačné ciele - rozvinutie schopností k informovanému výberu svojho 

profesionálneho smerovania. 

o Všeobecno-vzdelávacie ciele - rozvinutie širokého kultúrneho (všeobecného, najmä 

vedeckého) vzdelanostného základu pre celoživotné zveľaďovanie pri súbežnom 

pestovaní kreativity.   

 Status predmetu psychológia vo vzdelávacom systéme a v jednotlivých študijných 

odboroch, činitele, ktoré utvárajú formálny a neformálny status predmetu psychológia 

popisujeme v úvode tejto kapitoly. Z formálneho postavenia predmetu psychológia na 

slovenských stredných školách vyplývajú tri kategórie čiastkových cieľov: 

o Akademické (všeobecno-vzdelávacie) ciele predmetu psychológia – v kognitívnej 

oblasti sú to najmä ciele zamerané na osvojenie základného poznatkového aparátu 

psychológie, dôraz kladieme na analytickú, syntetickú a hodnotiacu úroveň. Na socio-

afektívnej úrovni sa zameriavame najmä na uvedomenie si významu jednotlivých 

psychologických poznatkov pre osobný a profesijný život, na úrovni psychomotorickej 

potom vytvárame priestor pre trénovanie, rozvíjanie jednotlivých psychických funkcií a 

procesov.  

o Odborno-predmetové ciele predmetu psychológia – majú aplikačný charakter, na 

kognitívnej úrovni smerujú k osvojeniu a aplikovaniu teoretických poznatkov základných 

a vybraných aplikovaných disciplín psychológie, v socio-afektívnej oblasti uvedomenie si 

významu všeobecných a aplikovaných poznatkov psychológie pre potreby danej profesie, 

rozvíjanie niektorých profesijných kompetencií a postojov. V oblasti psychomotorickej 

rozvíjame a trénujeme profesijné zručnosti ako napr. komunikácia so zákazníkom a pod. 

o Osobnostno-rozvojové ciele predmetu psychológia – väčší dôraz sa kladie na socio-

afektívne a psychomotorické ciele zamerané na rozvoj komunikatívnych a sociálnych 

spôsobilostí, hodnôt, postojov, zdravý životný štýl, psychohygienu, kultiváciu osobnosti, 

ale aj budovanie sebaobrazu, sebareflexiu, sebapoznanie. Uplatnenie by mali nájsť vo 

všetkých formách výučby psychológie v sekundárnom vzdelávaní, kľúčové sú 

                                                           
52 Štátny pedagogický ústav, 2011 
53 Štátny pedagogický ústav, 2011 
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v prierezových témach osobnostného a sociálneho rozvoja a v predmete psychosociálny 

tréning. 

Zahraničné koncepcie pre-univerzitného vzdelávania v psychológii prevažne predstavujú 

akademicky orientované kurzy psychológie54. Východiskom pre formulovanie cieľov predmetu 

psychológia je rozvíjanie akademických znalostí, zručností a vyšších kognitívnych procesov 

(kritické myslenie, vedecké myslenie, psychologické myslenie) a tzv. zručností pre život alebo 

životných kompetencií. V príspevku Európskej federácie asociácií učiteľov psychológie (EFPTA), 

ktorý bol prezentovaný na konferencii Európskeho parlamentu „Psychológia pre Európu“ 

(Psychology for Europe) v roku 2011 sa uvádza, že: 

- učenie psychológie v pre-terciárnom vzdelávaní vedie u študentov a študentiek 

k lepšiemu vhľadu do vlastného učenia, má napomáhať rozvoju stratégií zvládania, 

zvyšovať motiváciu a podporovať sebadisciplínu, 

- obsah a ciele predmetu psychológia vedú k zvyšovaniu osobnostných kompetencií 

a životnej pohody študentov a následne k všeobecnému zvyšovaniu psychologickej 

gramotnosti v spoločnosti55. 

M. Jarvis56 rozlišuje krátkodobý (resp. strednodobý) cieľ vyučovania psychológie - získanie 

kvalifikácie, nadobudnutie vedomostí a zručností potrebných k úspešnému absolvovaniu 

predmetu či kurzu, a dlhodobý cieľ vyučovania psychológie - formovanie zručností 

a kompetencií, ktoré študent prenáša do svojho každodenného života (tzv. transferable skills).  

V kognitívnej oblasti sa za jeden z dominantných cieľov výučby psychológie považuje 

rozvíjanie tzv. psychologického myslenia. V našej literatúre sa tento pojem vyskytuje ojedinele 

a vymedzuje sa predovšetkým v kontexte identifikácie psychologickej kauzality („bez schopnosti 

psychologicky myslieť, t.j. identifikovať špecifickú kauzalitu psychologických fenoménov, nie je 

možné využiť poznatky psychológie v praxi. Takto psychologické myslenie vedie aj k rozvoju 

sociálnej inteligencie.“57) Ak vylúčime laické ponímania tohto fenoménu, môžeme vychádzať 

z vymedzení, ktoré ho považujú za určitú nadstavbu myslenia kritického či vedeckého58. Rozvoj 

psychologického myslenia ako cieľ predmetu psychológia môže podľa zahraničných autorov 

zahŕňať aj tieto oblasti: informačná gramotnosť a tímová spolupráca59, vedecké myslenie a 

kritická analýza psychologických teórií60, kritická analýza pseudovedeckých tvrdení61. 

S. O. Lilienfeld a D. Morier62 navrhujú, aby jednou z úloh psychológie v sekundárnom 

vzdelávaní bolo aj kritické hodnotenie tzv. psychologickej pseudovedy. Schopnosť odlíšiť 

vedecké a pseudovedecké informácie je dôležité, pretože a) študenti sú sústavne konfrontovaní 

s pseudovedeckými tvrdeniami v médiách a populárno-psychologických textoch. Dostupnosť 

týchto informácií vedie k utvrdzovaniu nevedeckých názorov, pretože študenti nedokážu tieto 

informácie kriticky posúdiť, b) pseudovedecké presvedčenia môžu mladých ľudí poškodiť, napr. 

ak vstupujú do poradenského alebo terapeutického procesu s pseudovedeckými presvedčeniami 

a predsudkami o psychologickej činnosti, c) pseudovedecké myslenie je „tenkým ľadom“. 

                                                           
54 Schrempf, Williamson & Sokolová, 2009 
55 Schrempf, 2011 
56 Jarvis, 2006, p. 9 
57 Nakonečný, Černohorský (in Šipöcziová, 1983, s. 87) 
58 McGhee, 2001 
59 Ranney, 2008 
60 McGhee, 2001 
61 Lilienfeld & Morier, 2001 
62 Lilienfeld & Morier, 2001 (publikované aj v Sokolová, 2010) 
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Neschopnosť kriticky posúdiť nevedecký názor môže u niektorých dospievajúcich viesť 

k neadekvátnym presvedčeniam o globálnych problémoch a ohrozeniach63.  

Podľa D. Wolfa64 by študenti a študentky úvodných kurzov psychológie mali: 

a) poznať základné fakty a princípy psychológie, 

b) poznať vedecké metódy psychológie a rozvíjať kritické myslenie, 

c) rozvíjať schopnosti sebapoznania a adjustácie, 

d) vedieť „čo psychológia je a čo nie je“, kriticky zhodnotiť populárne predsudky a povery 

o psychológii. 

Americká psychologická asociácia65 vymedzila štyri základné kategórie cieľov výučby 

psychológie. Študenti a študentky by mali dokázať: 

1. vysvetliť komplexnosť ľudského myslenia a správania rovnako ako činitele, ktoré určujú 

individuálne rozdiely medzi ľuďmi, 

2. demonštrovať základné porozumenie vedeckých metód, ktoré tvoria základ tejto disciplíny, 

3. uplatniť psychologické poznatky v každodennom živote, 

4. oceniť individuálne rozdiely a demonštrovať porozumenie otázok kultúry a diverzity. 

 

V. Kosíková66 uvádza na základe rámcových vzdelávacích programov pre české gymnáziá 

a stredné školy šesť cieľov výučby psychológie: 

1. získanie ucelenej predstavy o psychologických, sociálnych, etických a iných kontextoch 

ľudského života, pochopenie ich podstaty a schopnosť získané poznatky využívať vo svojej 

životnej praxi, 

2. schopnosť kriticky vnímať a hodnotiť verejné záležitosti a problémy, konanie druhých ľudí 

a svoje vlastné, vedieť vhodne korigovať svoje názory, postoje, správanie a konanie, 

3. schopnosť hľadať a nachádzať adekvátne spôsoby riešenia rozmanitých životných situácií, 

vytvárať pozitívne vzťahy k druhých ľuďom aj k širšiemu spoločenskému prostrediu, 

4. schopnosť primerane sa vyjadrovať, zdôvodňovať a obhajovať vlastné názory a presadzovať 

svoje oprávnené záujmy s ohľadom na potreby, názory a záujmy druhých ľudí, 

5. schopnosť zodpovedne sa rozhodovať – na základe slobodnej voľby a s vedomím vlastnej 

zodpovednosti, 

6. rozvíjanie žiaducich postojov k zdravému spôsobu života a celoživotnej zodpovednosti za 

vlastné zdravie, odmietnutie akejkoľvek závislosti a manipulácie. 

 

P. Bílková67 vo výskume medzi českými učiteľmi a učiteľkami psychológie zisťovala aj to, ako 

by sami vyučujúci formulovali ciele výučby psychológie na strednej škole. 42 respondentov 

a respondentiek uviedlo 71 rôznych odpovedí, ktoré autorka zosumarizovala do kategórií 

uvedených v tab. 5. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 Lilienfeld & Morier, 2001 
64 Wolf, 1942 (in Goss Lucas, 2008, p. 9) 
65 American Psychological Association, 2011 
66 Kosíková, 2010, s. 27 
67 Bílková, 2010 
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Tab. 5 Ciele výučby psychológie podľa výskumu českých učiteľov a učiteliek psychológie (n=42)68 

Ciele výučby psychológie n % 

Sebapoznanie 20 28% 

Znalosti odboru psychológia 18 26% 

Využitie poznatkov v živote a v zamestnaní 10 14% 

Poznanie druhých 7 10% 

Schopnosť komunikovať a vychádzať s druhými 7 10% 

Pripraviť študentov na prijímacie skúšky 2 3% 

Vedieť, kam sa obrátiť, keď potrebujú psychologickú pomoc 2 3% 

Prejaviť vlastný názor, odolať psychickému nátlaku 2 3% 

Starostlivosť o duševné zdravie 1 1,5% 

Zaujať študentov pre odbor 1 1,5% 

Splniť požiadavky Rámcového vzdelávacieho plánu 1 1,5% 

Spolu 71 100% 

 

Tento krátky exkurz do odborných diskusií o cieľoch stredoškolského psychologického 

vzdelávania naznačuje, že predmet psychológia nemá len budovať poznatkovú bázu vednej 

disciplíny, ale ašpiruje na komplexnejšie ciele - formovanie osobnosti, budovanie životných 

zručností, upevňovanie preferovaných hodnôt a životného štýlu. Všetkými uvedenými prístupmi 

k určeniu cieľa psychologického vzdelávania sa prelína požiadavka vedieť kriticky zhodnotiť 

poznatky psychológie a uplatniť ich v širšom spoločenskom kontexte.  Ponúka sa teda otázka, do 

akej miery obsah, rozsah, dostupnosť a ciele vzdelávania v psychológii napĺňajú očakávania 

študentov. Diskusia o cieľoch či obsahu vzdelávania v psychológii by sa teda z akademických 

kruhov mohla presunúť aj do školských lavíc (napr. britský projekt „Whose curriculum is it 

anyway?“).  

Za optimálny model formulovania edukačných cieľov v predmete psychológia považujeme 

odvodzovanie špecifických edukačných cieľov od všeobecných cieľov vzdelávania a čiastkových 

cieľov predmetu psychológia a z očakávaní či „objednávky“ študentov a študentiek psychológie. 

Predpokladáme, že takto formulované ciele zvyšujú motiváciu a ašpirácie študentov 

a efektívnejšie odrážajú aktuálne požiadavky spoločnosti na psychologické vzdelávanie. Pred 

odborníkmi a odborníčkami na výučbu psychológie stojí výzva skĺbiť spoločný rámec pre 

psychológiu v slovenskom sekundárnom vzdelávaní, sformulovať rámcové edukačné ciele 

predmetu psychológia a usilovať o ich implementovanie do príslušných pedagogických 

dokumentov podobne ako v napr. Českej republike. Takto formulované ciele by mohli byť 

základných východiskom pre zvýšenie statusu (formálneho aj neformálneho) predmetu 

psychológia v sekundárnom vzdelávaní ako aj zvýšenie dostupnosti kurzov psychológie na 

stredných školách rôzneho typu.   

Na základe analýz obrazu psychológie, motívov a očakávaní stredoškolákov od štúdia 

psychológie ako aj štúdia zahraničných kurikulárnych dokumentov možno navrhnúť, aby 

všeobecné ciele predmetu psychológia v našich podmienkach boli formulované nasledovne: 

 

 

 

 

 

                                                           
68 Bílková, 2010 
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Študenti a študentky vedia: 

1. Korektne používať psychologickú terminológiu, vysvetliť a uviesť príklady 

psychických procesov a javov v rozsahu obsahového štandardu predmetu na 

danom type školy. 

2. Rozlíšiť rôzne oblasti psychologickej činnosti, vedia, kde sa možno stretnúť 

s profesiou psychológa a aké sú princípy praktickej psychologickej činnosti. 

3. Aplikovať psychologické poznanie na každodenný život, na základe analýzy 

a syntézy psychologických poznatkov navrhovať a aplikovať riešenia v bežných 

životných situáciách (školských, rodinných, partnerských, pracovných a pod.).  

4. Kriticky hodnotiť rôzne oblasti verejného života a diania s ohľadom na aktuálny 

stav psychologického poznania. 

5. Kriticky hodnotiť mediálne obrazy psychologických javov prezentovaných 

v beletristických, publicistických či populárnych médiách (printových, 

audiovizuálnych a digitálnych). 

 

Študenti a študentky si uvedomia: 

1. Význam psychologického poznania a myslenia pre osobný život a osobnostný rast 

jedinca. 

2. Význam duševnej hygieny a zdravého životného štýlu ako podpory duševného 

zdravia a prevencie maladaptívneho riešenia záťažových situácií. 

3. Dôležitosť a význam etických princípov vo výskumnej, diagnostickej, poradenskej 

aj terapeutickej práci psychológa či psychologičky. 

4. Vplyv multikultúrnej diverzity a interindividuálnej odlišnosti – nadobudnú vyššiu 

citlivosť pre inakosť v bežných životných kontextoch. 

 

Študenti a študentky dokážu: 

1. Kriticky čítať a pracovať s odborným psychologickým textom. 

2. Navrhnúť a/alebo kriticky zhodnotiť jednoduchý  výskumný dizajn. 

3. Spracovať správu z prieskumu a/alebo kritickú esej k výskumnému problému. 

4. Vyhodnotiť a interpretovať cvičenia a didaktické experimenty zamerané na 

porozumenie kognitívnych procesov a skupinových javov. 

5. Použiť konkrétne techniky a stratégie v každodennom živote (napr. stratégie 

učenia, techniky komunikácie a pod.). 

 

 

Naplnením týchto čiastkových cieľov smerujeme k zastrešujúcemu cieľu vzdelávania 

v psychológii, ktorým je podľa aktuálnych zahraničných štúdií a kurikulárnych dokumentov aj 

rozvoj tzv. psychologickej gramotnosti. 
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1.1.3 Psychologická gramotnosť ako vzdelávací cieľ 

 

Pojem „gramotnosť“ sa tradične chápe ako schopnosť jedinca používať na úrovni receptívnej 

i produktívnej písanú reč – teda písať a čítať.  S vývojom spoločnosti prechádza však aj tento 

pojem rekonštrukciou, reflektuje potreby či nároky modernej spoločnosti, nachádza svoje 

miesto aj v rôznych legislatívnych a kurikulárnych dokumentoch. Posun v chápaní pojmu odráža 

spoločenské zmeny, mohli by sme hovoriť aj o akejsi civilizačnej gramotnosti, teda 

zručnostiach, schopnostiach a spôsobilostiach, ktoré sú potrebné na to, aby jedinec dokázal 

efektívne fungovať v súčasnej spoločnosti. V súčasnosti sa gramotnosť stala multidisciplinárnym 

fenoménom,  jej vymedzenie charakterizujú dva aspekty: 

a) Gramotnosť ako kontinuum – nehovoríme už o gramotnosti či negramotnosti, ale riešime 

„otázky miery a úrovne jednotlivých gramotností, a to nie vždy len v zmysle inter-

individuálnych rozdielov.“69 

b) Koexistencia viacerých oblastí gramotnosti, tzv. „multiliteracies“ – gramotnosť už 

prakticky nie je možné zastrešiť jedným univerzálnym konceptom. Gramotnosť 

v súčasnom ponímaní „zahrňuje celý rad štruktúr počnúc individuálnymi zručnosťami, 

schopnosťami a vedomosťami, cez sociálne praktiky a funkčné kompetencie, až po 

ideologické a politické ciele“70. V súvislosti s konceptom mnohonásobnej gramotnosti sa 

vynára aj otázka, či sú učitelia a učiteľky pripravení vzdelávať žiakov v oblasti tzv. nových 

gramotností71. 

Bez nároku na vyčerpávajúci prehľad uvádzame niektoré oblasti gramotnosti, ktoré sú 

v centre skúmania výskumníkov a výskumníčok aj odborníkov a odborníčok na vzdelávanie: 

• Čitateľská gramotnosť – táto oblasť priamo súvisí s pôvodným konceptom gramotnosti. Z. 

Humajová a Z. Klačanská72 vychádzajú z definície OECD a čitateľskú gramotnosť definujú ako 

„spôsobilosť porozumieť písanému textu, používať písaný text adekvátne v daných situáciách 

a premýšľať o ňom.“ 

• Matematická gramotnosť a Prírodovedná gramotnosť – tieto pojmy sa spájajú najmä 

s medzinárodnými meraniami OECD PISA. Vo výskumných štúdiách PISA je gramotnosť 

chápaná ako schopnosť žiaka aplikovať vedomosti z učiva matematiky a prírodných vied, 

využiť poznatky týchto disciplín v bežnom živote73. 

• Počítačová, technologická či digitálna gramotnosť – počítačové a ďalšie digitálne 

technológie sa stali bežnou súčasťou domácností a priniesli dramatické zmeny v oblasti 

prístupu, tvorby, ochrany a prijímania informácií. Schopnosť jedinca fungovať efektívne 

v digitálnom prostredí už nie je len pracovnou spôsobilosťou vybraných profesií, stáva sa 

„povinnou výbavou“, súčasťou gramotnosti jedinca. Vedecké porozumenie procesu utvárania 

a rozvoja digitálnej gramotnosti prináša mnohé otázky ohľadom úlohy školy, rodiny a 

kultúrnych aspektov formovania tejto oblasti gramotnosti74. 

• Finančná gramotnosť – spolu s rozšírením ponuky finančných produktov pre bežných 

spotrebiteľov ako aj alternatívnych spôsobov ich riadenia (internet banking, mobil banking 

a pod.) vyvstala požiadavka už na úrovni školského vzdelávania rozvíjať „schopnosť využívať 

                                                           
69 Zápotočná, 2004, s. 66 
70

 Zápotočná, 2004, s. 66 
71 Boling, 2005 
72 Humajová & Klačanská, 2007, s. 14  
73 OECD PISA, 2007 
74

 Hawisher, Selfe, Moraski & Pearson, 2004 
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poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom 

zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.“75 

• Kultúrna gramotnosť – v roku 1987 J. E. Hirsch vydal publikáciu „Cultural Literacy: What 

Every American Needs to Know“, v ktorej vymedzuje kultúrnu gramotnosť ako akýsi 

základný kultúrny rozhľad, relatívne stabilný súbor poznania z oblasti kultúry a histórie, 

ktorý by mal jedinec poznať. Tento pohľad však vyvolal mnohé diskusie aj kritické ohlasy 

v americkej aj našej spisbe76 a snaha etablovať tento pojem ako zastrešujúci koncept 

gramotnosti v pôvodnom Hirschovom poňatí rozhodne nie je všeobecne akceptovaná. 

• Mediálna gramotnosť – spolu s novými technológiami vstupujú do našich životov aj nové 

médiá. Dostupnosť širokej palety zdrojov, ktoré často ponúkajú skreslené či redukované  

informácie a stereotypné obrazy niektorých sociálnych javov77, si vyžaduje schopnosť naučiť 

sa rozumieť a súčasne tvoriť obsahovo i eticky korektný mediálny obsah. Mediálna 

gramotnosť teda predstavuje „súhrn zručností a schopností súvisiacich s prístupom k médiám, 

ktoré je možné zhrnúť do štyroch základných oblastí, ktorými sú prístup, hodnotenie/kritický 

postoj, analýza a tvorivosť. Všetky schopnosti sú faktorom osobného vývinu, ktoré formujú 

povedomie, kritické uvažovanie, ale aj schopnosť riešiť problémy.“78 

• Informačná gramotnosť – šírenie informácií v digitálnych časoch predstavuje pre 

vzdelávanie obrovskú výzvu. Internet ako médium umožňuje celkom odlišné narábanie 

s informáciami, než sme poznali pred 50timi rokmi: integruje všetky doterajšie informačné 

zdroje a kanály, umožňuje online prispievať v reálnom čase, publikovať môže prakticky 

každý, cieľová skupina príjemcov informácií sa rozširuje, obsah narastá omnoho rýchlejšie, 

kvalita a dôveryhodnosť obsahu však nie je zaručená. Cieľom vzdelávania by teda malo 

okrem iného byť aj rozvíjanie tzv. informačnej gramotnosti, teda schopnosti kriticky sa 

orientovať v množstve informácií a eticky korektne s voľne dostupným informačným 

obsahom narábať. Americké združenie Národné fórum pre informačnú gramotnosť navrhuje, 

aby informačná gramotnosť zahŕňala mediálnu gramotnosť, zručnosti spojené s používaním 

knižnično-informačných zdrojov (vyhľadávanie v databázach a pod.), kritickú gramotnosť 

(kritické čítanie, schopnosť odlíšiť korektné a nekorektné zdroje  a pod.) a informačnú etiku 

(používanie pravidiel ochrany osobných údajov a ochrany autorských práv)79. 

• Zdravotná gramotnosť -  aj pokroky v medicíne a zmeny v oblasti zdravotnej starostlivosti 

kladú na klientov a klientky týchto služieb nároky spojené s porozumením usmernení 

týkajúcich sa liečby a prevencie ochorení. Zdravotnú gramotnosť možno chápať ako 

schopnosť „uplatniť spôsobilosti gramotnosti na materiály súvisiace so zdravotnou 

starostlivosťou ako sú predpisy liekov, objednávky, označenia liekov či usmernenia pre domácu 

liečbu.“80 Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zdravotná gramotnosť predstavuje 

„kognitívne a sociálne spôsobilosti, ktoré  determinujú motiváciu a schopnosť jednotlivcov 

získať prístup, porozumieť a používať informácie spôsobom, ktorý smeruje k podpore 

a udržaniu zdravia.“81 

 

                                                           
75 Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo financií SR, 2008 
76 pozri napr. Zápotočná, 2004; Boneau, 1990; Shamshayooadeh, 2011 
77 pozri napr. Šramová & Fichnová, 2008 
78 Ministerstvo kultúry SR 
79 National Forum on Information Literacy, www.infolit.org 
80 Parker, Baker, Williams & Nurss, 1995 (in Nutbeam, 2000) 
81 Nutbeam, 2000, p. 64 
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Rozšírenie vyššie uvedeného zoznamu o pojem psychologická gramotnosť sa pripisuje C. A. 

Boneauovi82, ktorý ho použil v roku 1990 v štúdii inšpirovanej práve publikáciou J. E. Hirscha 

Cultural Literacy: What Every American Needs to Know z roku 1987. Cieľom štúdie bolo 

stanoviť a výskumne potvrdiť zoznam pojmov z desiatich oblastí psychológie, ktoré by mali 

tvoriť základné poznanie v psychologickej komunite, najmä u študentov a študentiek 

psychológie, t.j. základnú psychologickú gramotnosť. Z akademickej pôdy sa pojem rýchlo 

rozšíril a dnes už nehovoríme len o psychologickej gramotnosti študentov a absolventov štúdia 

psychológie, ale o psychologickej gramotnosti národa alebo o psychologicky gramotných 

občanoch83. Podstatu psychologickej gramotnosti možno chápať ako „adaptívne používanie 

psychologických poznatkov“84 alebo schopnosť „vhľadu a reflexie vlastného správania 

a psychických procesov a správania a psychických procesov iných, a schopnosť uplatňovať 

psychologické princípy v osobných, sociálnych a organizačných otázkach práce, vzťahov a širšej 

komunity.“85 

Americká psychologická asociácia považuje rozvoj psychologickej gramotnosti za kľúčový 

cieľ vzdelávania v psychológii, predstavuje základné poznatky psychológie – kritické hodnotenie 

myšlienok, emócií a správania, zdravia, individuálnych, rodinných a medziskupinových vzťahov, 

riešenia konfliktov, reziliencie a zvládania záťaže, komunikácie, postojov, hodnôt, morálneho 

vývinu, diskriminácie a predsudkov a environmentálnej psychológie. Účastníci konferencie 

Education Leadership Conference diskutovali o význame znalosti psychológie pre budúcnosť 

národa, požadovali, aby sa psychológia zahrnula do kurikula základných, stredných aj vyšších 

škôl s cieľom rozvíjať psychologické poznatky, zručnosti a kritické myslenie v každodenných 

situáciách86. Jedným z návrhov účastníkov konferencie bola práve revízia cieľov 

psychologického vzdelávania87. 

Pre definovanie edukačných cieľov rozvoja psychologickej gramotnosti je obsahovo 

najbližším koncept zdravotnej gramotnosti. D. Nutbeam88 vymedzil tri úrovne zdravotnej 

gramotnosti: 

a) Základná/funkčná gramotnosť – základné spôsobilosti spojené s písaním a čítaním, 

ktoré jedincovi umožňujú efektívne fungovanie v každodenných situáciách. 

b) Komunikatívna/interaktívna gramotnosť – vyššie kognitívne spôsobilosti, ktoré 

súvisia aj so sociálnymi kompetenciami a schopnosťou participovať v každodenných 

aktivitách, umožňujú jedincovi abstrahovať informácie, odvodzovať význam z rôznych 

foriem komunikácie a aplikovať informácie v nových podmienkach. 

c) Kritická gramotnosť – najvyšší stupeň kognitívnych spôsobilostí, ktorý spolu so 

sociálnymi kompetenciami jedincovi umožňuje kriticky analyzovať informácie a použiť 

tieto informácie k získaniu väčšej kontroly nad vlastnými životnými situáciami 

a udalosťami. 

 

 

 

 

 

                                                           
82 Boneau, 1990 
83 McGovern et al, 2010; Cranney & Dunn, 2011; Mair, Taylor & Hulme, 2013; Watt, 2013 
84 Cranney & Dunn, 2011 
85 McGovern et al, 2010, p. 11 
86 Belar, 2008 
87 Munsey, 2008 
88 Nutbeam, 2000, p. 263 - 264 
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Tab. 6 Úrovne psychologickej gramotnosti89 

 

  Oblasť prínosu 

Úroveň psychologickej 

gramotnosti a edukačný 

cieľ 

Obsah Individuálny prínos Spoločenský prínos 

Funkčná psychologická 

gramotnosť:  

komunikácia informácií 

Faktické informácie 

o podstate 

prežívania 

a správania jedinca 

a o princípoch 

a zákonitostiach 

psychológie ako 

vedy a praktickej 

disciplíny  

Lepšie znalosti v oblasti 

postavenia psychológie 

ako disciplíny, korektné 

narábanie so 

psychologickými 

pojmami, lepšie 

porozumenie 

odborných textov 

Vyššia participácia 

v aktivitách zameraných 

na duševné zdravie, 

citlivosť 

k interindividuálnym a 

multikultúrnym 

rozdielom 

Interaktívna psychologická 

gramotnosť:  

rozvoj individuálnych 

spôsobilostí  

Príležitosti 

k rozvíjaniu 

individuálnych 

spôsobilostí 

v bezpečnom 

a podporujúcom 

prostredí 

Vyššia motivácia 

a sebahodnotenie 

v oblasti praktických 

spôsobilostí, širší 

repertoár stratégií 

a techník sebapoznania 

a poznávania iných 

Vyššia schopnosť 

ovplyvňovať sociálne 

aktivity a sociálne 

normy komunitného 

života 

Kritická psychologická 

gramotnosť:  

osobná a komunitná 

zodpovednosť 

Informácie 

a príležitosti ku 

kritickému 

hodnoteniu 

psychologického 

poznania, ktoré 

smeruje 

k zodpovednému 

výberu stratégií 

v osobnom 

i pracovnom živote 

jedinca  

Vyššia reziliencia 

jedinca, efektívnejšie 

stratégie v oblasti 

sociálnych kontaktov, 

pracovných spôsobilostí 

a rodinnom živote 

Schopnosť kriticky 

hodnotiť verejne 

prezentovaný obraz 

psychologického 

poznania 

a psychologickej 

profesie 

Vyššia pripravenosť 

konať, aktívne sa 

podieľať na rozvoji 

komunity, budovanie 

zodpovenosti na úrovni 

komunity v oblastiach 

prevencie duševného 

zdravia a odstráňovania 

bariér, predsudkov 

a mýtov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 spracované a upravené podľa Nutbeam, 2000 
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1.2 AKO SA UČÍ PSYCHOLÓGIA NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH NA SLOVENSKU?  

 

Na slovenských stredných školách sa psychológia vyučuje od druhej polovice minulého 

storočia, najväčší priestor v minulosti mala ako odborný predmet v príprave profesií 

zameraných na prácu s ľuďmi (zdravotnícky personál, učitelia a vychovávatelia, pracovníci 

v oblasti služieb).  V osemdesiatych rokoch minulého storočia A. Šipöcziová90 s kolektívom 

autorov a autoriek publikovali rozsiahly metodický materiál pre vzdelávanie učiteľov a učiteliek 

psychológie. Súčasťou publikácie je aj analýza postavenia psychológie v učebných plánoch podľa 

skupín študijných odborov. Psychológia bola v tomto období zakomponovaná do učiva predmetu 

občianska náuka a vo viacerých odborných a učňovských odboroch bol zaradený povinne 

voliteľný predmet psychológia práce.  V súčasnosti sa akademická či aplikovaná psychológia 

vyučuje vo viac ako 50 rôznych predmetoch v desiatkach študijných programov gymnázií, 

stredných odborných škôl a konzervatórií. Ďalej majú psychologické poznatky priestor 

v štátnych vzdelávacích programoch pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie v prierezovej 

téme osobnostný a sociálny rozvoj91. Cieľom psychologických predmetov v sekundárnom 

vzdelávaní by malo byť rozvíjanie kritického a psychologického myslenia, sebapoznania 

a sociálnych zručností, budovanie životných zručností, upevňovanie preferovaných hodnôt 

a životného štýlu, schopnosti kriticky zhodnotiť poznatky psychológie a ich uplatnenia v širšom 

spoločenskom kontexte a celkovo kultivovať osobnosť študenta92.  

V rámci medzinárodného výskumu „Vyučovanie psychológie v sekundárnom  vzdelávaní 

v Európe“ sme analyzovali dotazníky zamerané na ciele, status a obsah psychologických pre-

univerzitných kurzov (n=18) z 9 krajín Európy (Anglicko, Škótsko, Nemecko, Dánsko, Fínsko, 

Holandsko, Španielsko, Island a Slovensko)93.  Cieľom obsahovej analýzy bolo vytvoriť databázu 

kurzov psychológie, identifikovať typické trendy v smerovaní pre-univerzitného 

psychologického vzdelávania v Európe a popísať príklady dobrej praxe. Z výsledkov vyplýva, že 

pre vzdelávanie v psychológii je charakteristická výrazná diverzita v obsahu, cieľoch aj 

formálnom statuse predmetu. Predpokladáme, že práve táto diverzita na národných aj na 

medzinárodnej úrovni patrí k činiteľom, ktoré sťažujú prípravu učiteľov psychológie 

a ovplyvňujú obraz predmetu psychológia a jeho neformálny status. Psychológia je všeobecne 

vnímaná ako predmet s nízkou hodinovou dotáciou v učebných plánoch a len v jednom 

z analyzovaných prípadov (Fínsko) má postavenie samostatného povinného predmetu, napriek 

tomu patrí k obľúbeným predmetom a učitelia a učiteľky z rôznych európskych krajín jej 

pripisujú význam najmä v rovine osobnostného rozvoja:  

 

„Psychológia pomáha rozvoju rôznych kompetencií, napr. kritického a analytického myslenia, 

akademických zručností a pod.“ 

 „Psychológia pomáha študentom počas štúdia a zlepšuje ich sebareguláciu v procese učenia.“ 

 „Študenti sa učia o sebe a ostatných. Dúfam, že tieto znalosti prispejú k lepším stratégiám 

zvládania v ich živote.“ 

„Myslím, že pomáhame študentov vytvárať si ,návyky myslenia‘. Pomáhame im začať kriticky 

myslieť a vytvárať rámec pre porozumenie psychológie ako vedy. “ 

                                                           
90 Šipöcziová, 1983 
91 Hauser, 2008, Štátny pedagogický ústav, 2011 
92 Sokolová, 2009  
93 Sokolová, Schrempf, Williamson & Coombs,  2011 
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Tab. 7 Vyučovanie psychológie na Slovensku podľa medzinárodnej klasifikácie ISCED94  

 

Stupeň 

ISCED 

Stupeň  a poskytovateľ 

vzdelávania (typ školy) 
Vek 

Dostupné vzdelávanie v oblasti 

psychológie 

ISCED 0 Predprimárne vzdelávanie 

(materské školy) 

3 – 6 x 

ISCED 1 Primárne vzdelávanie 

(1. stupeň základnej školy) 

6 – 10 Vybrané psychologické témy zahrnuté 

v osnovách voliteľnej etickej výchovy. 

ISCED 2 Nižšie sekundárne 

vzdelávanie 

(2. stupeň základnej školy) 

10 – 15 Vybrané psychologické témy zahrnuté 

v osnovách voliteľnej etickej výchovy 

a prierezových témach osobnostného 

a sociálneho rozvoja. 

ISCED 3 Vyššie sekundárne 

vzdelávanie  

všeobecné  

(gymnázia) 

odborné  

(stredné odborné školy a 

konzervatóriá) 

15–19 + 16 hodín v rámci povinného predmetu 

občianska náuka (náuka o spoločnosti) 

Psychosociálny tréning (po aktualizácii ŠtVP 

v r. 2011 nepatrí medzi povinné predmety na 

gymnáziách) 

Psychológia (seminár) (voliteľný predmet 

dostupný na niektorých gymnáziách a SOŠ) 

Povinné a voliteľné predmety na stredných 

odborných školách a učilištiach podľa 

zamerania študijného programu. 

Vybrané psychologické témy zahrnuté 

v osnovách voliteľnej etickej výchovy 

a prierezových témach osobnostného 

a sociálneho rozvoja. 

ISCED 4 Post-sekundárne, neterciárne 

vzdelávanie (stredné školy, 

príp. ďalšie inštitúcie) 

19 + Povinné a voliteľné predmety podľa 

zamerania študijného programu. 

 

ISCED 5 Terciárne vzdelávanie 

Vysokoškolské vzdelanie I. 

stupňa (Bc.) 

(univerzity a vysoké školy) 

 

Vysokoškolské vzdelanie II. 

stupňa (Mgr.) 

(univerzity a vysoké školy) 

 

19 + 

 

 

 

 

21 + 

Bakalárske študijné programy: 

- psychológia 

- sociálna a pracovná psychológia 

- učiteľstvo psychológie v kombinácii 

Povinné a voliteľné kurzy psychológie 

v rámci príbuzných študijných programov. 

Magisterské študijné programy: 

- psychológia 

- sociálna a pracovná psychológia 

- učiteľstvo psychológie v kombinácii 

Povinné a voliteľné kurzy psychológie 

v rámci príbuzných študijných programov. 

ISCED 6 Vysokoškolské vzdelanie  

III. stupňa (PhD.) 

(univerzity, vysoké školy, 

vybrané vedecké pracoviská) 

23 + Doktorandské študijné programy: 

- všeobecná psychológia 

- všeobecná a experimentálna psychológia 

- klinická psychológia 

- pedagogická poradenská a školská 

psychológia 

- sociálna psychológia 

- sociálna psychológia a psychológia práce 

 

                                                           
94 Sokolová, 2013 
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1.2.1 Psychológia vo všeobecnom sekundárnom vzdelávaní 

 

Na Slovensku získala psychológia na stredných školách širšie zázemie po vzdelávacej reforme 

v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Vtedy vznikol aj väčší priestor pre zaradenie 

psychológie ako voliteľného predmetu do študijných programov humanitne orientovaných 

gymnázií. Ciele predmetu psychológie na gymnáziách reagovali na tzv. nové poňatie 

gymnaziálneho vzdelávania, ktoré malo pozostávať zo všeobecnej polytechnickej zložky, ktorú 

tvorili povinné predmety, a odbornej zložky tvorenej povinne voliteľnými a nepovinnými 

predmetmi, medzi ktoré autori koncepcie zaradili aj psychológiu.95 V reformovanom poňatí 

vyučovania psychológie sa zdôrazňovala najmä „praktická stránka, aplikovateľnosť 

a využiteľnosť poznatkov pre vlastný vývin osobnosti žiaka i pre úlohy, ktoré ho čakajú v oblasti 

pracovnej, rodinnej, výchovnej, spoločenskej a pod.“96  Podľa odporúčaní autorov by prakticko-

aplikačnej výučbe psychológie by mali byť venované dve tretiny dotácie predmetu, kým 

všeobecno-teoretickým otázkam a vytvoreniu základného pojmového aparátu je určená jedna 

tretina dotácie. 

Súčasná platná legislatíva97 psychologickým disciplínam neposkytuje priestor v podobe 

plošne povinného predmetu. Úvod do psychologickej terminológie je v rozsahu cca 16 

vyučovacích hodín zakomponovaný v povinnom predmete občianska náuka. Posilnenie 

aplikačne orientovaného vzdelávania v psychológii navrhoval Štátny vzdelávací program ISCED 

3A z roku 200898, kde bol zaradený psychosociálny tréning ako povinný predmet v poslednom 

ročníku gymnázií (návrh osnov predmetu uvádzame v prílohe 2). Revidovaná verzia Štátneho 

vzdelávacieho programu pre vyššie sekundárne vzdelávanie z roku 201199 už však tento 

predmet zo skupiny povinných vylúčila, nakoľko sa ukázalo, že neboli vytvorené optimálne 

podmienky pre jeho plošné zavedenie (dostatok kvalifikovaných učiteľov, metodické zázemie, 

organizačné podmienky škôl). Ako povinne voliteľný alebo výberový predmet sa psychosociálny 

tréning (sociálno-psychologický výcvik) môže otvárať na gymnáziách a v niektorých študijných 

odboroch stredných odborných škôl v rámci tzv. disponibilných hodín, súčasne môže byť 

vhodným nástrojom napĺňania cieľov prierezovej témy „osobnostný a sociálny rozvoj“ v nižšom 

aj vyššom sekundárnom vzdelávaní (bližšie pozri v kap. 3).  

 

Tab. 8 Výber z učebného plánu pre gymnáziá. 

4-ročné gymnázium 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 

Občianska náuka 0 0 2* 1 

Psychosociálny tréning (voliteľný s možnosťou 
zaradiť v ktoromkoľvek ročníku v rámci 
disponibilných hodín) 

(1-2) (1-2) (1-2) (1-2) 

Psychológia - seminár (voliteľný s možnosťou zložiť 
maturitnú skúšku z predmetu psychológia) 

0 0 (2) 2 - 4 

Spoločensko-vedný seminár (voliteľný s možnosťou 
zložiť maturitnú skúšku z predmetu občianska náuka) 

0 0 (2) 2 - 4 

*v predmete je zaradený blok zameraný na základy psychológie v rozsahu cca 16 hodín. 

 

 

                                                           
95 Šipöcziová, 1983 
96 Šipöcziová, 1983, s. 33 
97 Zákon o výchove a vzdelávaní 245/2008 
98 Hauser, 2008 
99 Štátny pedagogický ústav, 2011 
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Na Slovensku na gymnáziách pôsobí približne 50 učiteľov a učiteliek psychológie (obr. 4). 

Gymnáziá predmet psychológia otvárajú podľa záujmu študentov a študentiek, pričom na 

niektorých školách sa otvára nepravidelne, iné ho zaradili do stabilnej ponuky predmetov, 

v niektorých školách sa neotvára vôbec. Gymnáziá psychológiu vyučujú v rôznych hodinových 

dotáciách, od dvoch vyučovacích hodín po štyri vyučovacie hodiny týždenne v poslednom 

ročníku, niektoré školy predmet ponúkajú v predposlednom aj v poslednom roku štúdia, 

v takom prípade spravidla v dvojhodinovej dotácii.   

 

 
Obr. 4 Učitelia psychológie na Slovensku podľa typu strednej školy (ÚIPŠ, 2009) 

 

 

Podľa našich odhadov (informácií od učiteľov, webstránok škôl a dostupných štatistík) 

ponúka psychológiu menej ako 20% z 254 slovenských gymnázií (obr. 5). Tento údaj môže byť 

skreslený, pretože niektoré školy predmet psychológia neponúkajú pravidelne, alebo orientujú 

na výučbu psychológie spoločensko-vedný seminár. Ten navštevuje viac študentov (pozri tab. 9) 

a vyučujúci často modifikujú jeho obsah podľa študijných preferencií študentov, môže teda byť 

zameraný práve na psychológiu, hoci samostatný predmet psychológia škola neponúka. 

 

 

 
 

Obr. 5 Gymnáziá podľa krajov Slovenska s odhadom počtu gymnázií, kde sa vyučuje samostatný 

predmet psychológia.  

(pozn. údaje sme získavali v roku 2012 z webstránok škôl, preto odhad nemusí byť presný) 
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Tab. 9 Počet študentov voliteľného seminára zo psychológie na gymnáziách100 

 2003 2005 2007 

Celkový počet študentov gymnázií 100057 99758 99915 

Psychológia (seminár) 

 (podiel z celkového počtu) 
677  (0,68 %) 775  (0,78 %) 916  (0,92 %) 

Spoločenskovedný seminár  

(podiel z celkového počtu) 
9781 (9,8 %) 10448 (10,5 %) 9383 (9,4 %) 

 

 

Štandardy pre výučbu psychológie sú dané v podobe Cieľových požiadaviek (pozri v prílohe 

1), tieto však nie sú tak detailne rozpracované ako napr. vo Veľkej Británii alebo v Spojených 

štátoch amerických. Odporúčanou učebnicou pre gymnáziá je učebnica Mariána Košča zo série 

učebníc pre náuku o spoločnosti (prvé vydanie vyšlo v roku 1994), táto učebnica však nepokrýva 

všetky témy cieľových požiadaviek. Učitelia a učiteľky majú pomerne široký priestor vo výbere 

učiva (v závislosti od dotácie predmetu na danom gymnáziu) aj vo voľbe metód priebežného 

hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. 

 

 

1.2.2 Psychológia v odbornom školstve 

 

Ako povinný predmet zahrnutý do skupiny odborných predmetov sa psychológia vyučuje 

v študijných odboroch pedagogických a sociálnych akadémií, konzervatórií, zdravotníckych škôl 

a niektorých študijných programov zameraných na obchod a služby. Povinne voliteľný 

všeobecno-vzdelávací alebo odborný predmet so zameraním na psychológiu nájdeme v 

ponuke desiatok študijných programov stredných škôl, nie všetky školy však tieto predmety 

pravidelne otvárajú. Psychológia figuruje v názvoch 55 rôznych stredoškolských predmetov. Na 

základe vyžiadaných štatistík o vyučovaní psychológie v sekundárnom vzdelávaní – prehľad 

učiteľov a učiteliek psychologických predmetov101 - majú psychologické disciplíny najvyššie 

zastúpenie na stredných odborných školách (obr. 6). Až 86% učiteľov vyučuje psychológiu ako 

povinný predmet (obr. 6), z hľadiska obsahu predmetu je najvyššie zastúpený všeobecný 

predmet psychológia, ďalej nasledujú predmety zamerané na psychológiu a pedagogiku 

a predmety zamerané na psychológiu trhu a práce (obr. 7). 

 

 

 
Obr. 6 Učitelia psychológie na Slovensku podľa typu predmetu (ÚIPŠ, 2009) 

 

                                                           
100 Sokolová, 2013 
101 Ústav informácií a prognóz školstva, 2011 
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Obr. 7 Učitelia psychológie na Slovensku podľa obsahového zamerania predmetu (ÚIPŠ, 2009) 

 

Odborné školstvo prechádza v ostatných rokoch zmenami. Zvýšený záujem o gymnaziálne 

štúdium a naopak pokles záujmu o odborné vzdelávanie viedol k redukcii či reštrukturalizácii 

niektorých študijných odborov. Tento trend ovplyvnil aj zastúpenie psychologických disciplín 

v učebných plánoch jednotlivých odborov. V tabuľke 10 sumarizujeme počty stredných škôl 

v jednotlivých  krajoch Slovenska. Postavenie povinného odborného predmetu má psychológia 

tradične v študijných odboroch konzervatórií, stredných pedagogických škôl a akadémií 

a stredných zdravotníckych škôl, tie v súčasnosti tvoria len 8% celkového počtu stredných škôl 

na Slovensku, k poklesu počtu týchto stredných odborných škôl zrejme neprispel len nižší 

záujem o štúdium v odbornom školstve ale aj presun prípravy učiteľov a učiteliek materských 

a umeleckých škôl ako aj zdravotníckych pracovníkov na vysoké školy. Ako jeden z povinne 

voliteľných predmetov alebo ako súčasť iného odborného predmetu však psychológia figuruje 

v mnohých študijných odboroch zameraných najmä na obchod a služby. 

 
Tab. 10 Počty stredných škôl na Slovensku podľa krajov102  

Kraj/typ školy Gymnázium Konzervatórium 

Stredné 

odborné 

školy (spolu) 

Stredné 

pedagogické 

školy a 

akadémie 

Stredné 

zdravotnícke 

školy 

bratislavský 47 4 67 4 2 

banskobystrický 31 2 66 2 3 

trenčiansky 20 0 46 1 2 

trnavský 22 1 48 1 3 

žilinský 30 3 73 2 5 

nitriansky 28 2 64 1 3 

prešovský 40 0 84 2 6 

košický 36 4 60 2 5 

SPOLU 254 16 508 15 29 

 

 

 

                                                           
102 Mapa regionálneho školstva, Ústav informácií a prognóz školstva, 2013 
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a) Pedagogické odbory 

Najvyššie zastúpenie majú psychologické disciplíny v študijných odboroch pedagogických 

a sociálnych akadémií, stredných pedagogických škôl a lýceí. V odboroch ako učiteľstvo 

materskej školy, kultúrno-výchovný pracovník či animátor voľného času je psychológia 

spravidla zaradená ako jeden z povinných odborných predmetov v každom roku štúdia 

s povinnou maturitnou skúškou. V prvom roku štúdia je výučba zameraná na všeobecnú 

psychológiu a psychológiu osobnosti, v druhom roku na vývinovú psychológiu a v ďalších 

ročníkoch na pedagogickú a sociálnu psychológiu. Znalosti a spôsobilosti psychologických 

disciplín sú zakomponované aj v jadre študijného odboru v profile absolventa. Odporúčanou 

učebnicou je  séria učebníc Psychológia pre pedagogické a sociálne akadémie autorského 

kolektívu pod vedením Mirona Zelinu. 

 

Tab. 11 Výber z učebného plánu pre pedagogické a sociálne akadémie. 

učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 

Občianska náuka 1 1 1 0 

Psychológia (odborný predmet) 2 2 2 3 

Sociálno-psychologický výcvik (voliteľný) 0 0 2 2 

 

b) Konzervatóriá 

Absolventi a absolventky umeleckých odborov na konzervatóriách boli pripravovaní na 

umelecké pôsobenie alebo na pedagogické pôsobenie v oblasti umeleckých predmetov napr. na 

základných umeleckých školách. Preto má psychológia postavenie povinného predmetu aj 

v učebných plánoch konzervatórií. Súčasne je obsah predmetu psychológia obohatený 

o špecifické aspekty umeleckého pôsobenia (napr. témy vyjadrovania a interpretácie emócií, 

tvorivosti, neverbálnej komunikácie, motivácie alebo zvládania záťaže). Odporúčanou učebnicou 

pre konzervatóriá je publikácia Gabriely Herényiovej Psychológia pre konzervatóriá z roku 

2010. 

 

Tab. 12 Výber z učebného plánu pre konzervatóriá. 

študijný odbor „moderný tanec“ 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 

Náuka o spoločnosti 0 0 1 1 

Psychológia 0 1 0 0 

Pedagogika 0 1 0 0 

 

c) Zdravotnícke odbory 

Tvorba pedagogickej dokumentácie pre zdravotnícke učebné odbory bola a stále je pod 

gesciou  ministerstva zdravotníctva. Odbory stredných zdravotníckych škôl dlhodobo patrili 

k odborom, kde bola psychológia rozšírenou a pevnou súčasťou učebných plánov najmä 

v príprave zdravotných sestier rôznych špecializácií a prvé stredoškolské učebnice psychológie 

pre stredné školy boli vydané práve pre zdravotnícke odbory. Zavedenie vysokoškolskej 

prípravy niektorých pracovníkov v zdravotníctve presunulo časť tejto výučby na zdravotnícke 

univerzity a vysoké školy a pozícia psychológie na stredných zdravotníckych školách sa tak 

mierne oslabila. Stále tu však v niektorých študijných odboroch psychológia figuruje ako jeden 

z povinných odborných predmetov. Cieľom predmetu psychológia je najmä rozvíjať špecifické 

kompetencie zdravotníckych pracovníkov v komunikácii a prístupe k pacientom. 
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Tab. 13 Výber z učebného plánu pre stredné zdravotnícke školy. 

študijný odbor „asistent výživy“ 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 

Občianska náuka 0 1 1 0 

Psychológia a pedagogika (odborný predmet) 0 0 2 0 

študijný odbor „zdravotnícky asistent“ 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 

Občianska náuka 0 1 1 0 

Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia  
(odborný predmet) 

2 2 0 0 

 

 

d) Odbory ekonómie, obchodu a služieb 

Odbory škôl zameraných na obchod, služby a podnikanie sú rôzne zamerané, v ich učebných 

plánoch sa môžu odrážať aj regionálne špecifiká. Psychológia sa v nich obvykle realizuje ako 

jeden z povinných alebo povinne voliteľných odborných predmetov. Najčastejšie ide o predmety 

aplikovanej psychológie: psychológia trhu a práce alebo psychológia a spoločenská komunikácia 

Cieľom predmetu psychológia je rozvíjať poznatky a spôsobilosti zamerané na komunikáciu so 

zákazníkmi, riešenie konfliktných a záťažových situácií, témy psychológie osobnosti a sociálnej 

aplikované na problematiku trhu a práce.  

 

Tab. 14 Výber z učebného plánu pre obchodné akadémie. 

študijný program „obchodná akadémia“ 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 

Občianska náuka 0 1 1 0 

Spoločenská komunikácia (odborný predmet) 0 2 0 0 

Psychológia práce (voliteľný) 0 0 0 2 

 

 

e) Technické, poľnohospodárske a výrobné odbory 

V učebných plánoch technických odborov ako hutníctvo, strojárstvo, poľnohospodárstvo či 

elektrotechnika v minulosti figuroval medzi voliteľnými a nepovinnými predmetmi samostatný 

predmet „psychológia práce“.  So zmenami, ktorými odborné školstvo v ostatných rokoch 

prechádza prišlo aj oslabenie pozície psychologických disciplín na týchto typoch škôl. 

V niektorých odboroch predmety boli vypustené z učebného plánu, v niektorých ostávajú, no 

školy ich často neotvárajú, či už z dôvodu nedostatku záujmu študentov alebo absencie 

kvalifikovaného vyučujúceho pre tento predmet. Ak je predmet psychológia zaradený 

v učebnom pláne, figuruje v školskom vzdelávacom programe v rámci disponibilných hodín pre 

odborné predmety. 

 
Tab. 15 Výber z učebného plánu pre strednú poľnohospodársku školu. 

študijný program „poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo 
a rozvoj vidieka“ 

1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 

Občianska náuka 0 1 1 0 

Psychológia práce (voliteľný v rámci disponibilných hodín 
odbornej prípravy) 

0 0 0 2 

 

 

Postavenie psychológie ako stredoškolského predmetu na Slovensku pripomína zahraničné 

trendy, ktoré sme naznačili v úvode tejto kapitoly. Variabilne koncipovaná výučba pod odbornou 
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gesciou rôznych inštitúcií (Štátny pedagogický ústav, Ministerstvo zdravotníctva, Štátny inštitút 

odborného vzdelávania) vedie k nejednotnosti v pedagogickej dokumentácii, metodických 

usmerneniach, neraz i odbornej terminológii, ktorá sa v psychológii na stredných školách 

používa. Takáto situácia kladie veľké nároky na učiteľov a učiteľky psychológie, ktorí sa po 

nástupe do praxe často ťažko orientujú v podmienkach výučby psychológie v danom odbore, a to 

najmä vtedy, keď učiteľstvo psychológie nie je ich primárnou kvalifikáciou. 

 

 

1.2.3 Učiteľky a učitelia psychológie a ich príprava 

 

Kto sú vlastne učitelia a učiteľky psychológie na Slovensku? Aké je ich odborné zázemie, 

kvalifikácia a profesijné potreby? Podľa vyššie citovaných štatistík pôsobí na Slovensku 

v sekundárnom vzdelávaní viac ako 600 učiteľov a učiteliek psychológie. Variabilita študijných 

programov a predmetov so psychologickým obsahom je vysoká, výber predmetov a orientačné 

počty učiteľov a učiteliek v rokoch 2005 a 2010 uvádzame v tabuľke 16. 

 

Tab. 16 Vybrané psychologické predmety na stredných školách v r. 2005 a 2010103  

Predmet 

Počet 

učiteľov 

v r. 2005 

Počet 

učiteľov 

v r. 2010 

Aplikovaná psychológia 3 9 

Patopsychológia 2 4 

Pedagogika a psychológia 16 26 

Psychológia 218 206 

Psychológia a etika práce 5 2 

Psychológia a patopsychológia dieťaťa 8 3 

Psychológia a pedagogika 50 54 

Psychológia a sociológia práce 2 7 

Psychológia a spoločenská komunikácia 5 5 

Psychológia a spoločenská výchova 37 59 

Psychológia a výchova 9 2 

Psychológia práce 56 25 

Psychológia práce a medziľudské vzťahy 4 5 

Psychológia práce a trhu 64 78 

Psychológia predaja 3 2 

Psychológia trhu 11 10 

Psychológia v obchode 4 2 

Psychosociálny výcvik (tréning) 23 46 

Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia 0 65 

Psychológia, pedagogika a sociológia 0 18 

Sociálna psychológia 31 0 

Sociológia a psychológia 3 0 

Učiteľov a učiteliek spolu: 554 632 

                                                           
103 Sokolová, 2013 (spracované podľa ÚIPŠ, 2005, 2010) 



Psychológia v sekundárnom vzdelávaní  2013

 

 
38 

Vysoká variabilita zamerania psychologických predmetov a špecifickosť obsahu učiva 

psychológie tvoria osobitné podmienky pre výkon povolania učiteľa či učiteľky psychológie.  

Obraz o učiteľoch a učiteľkách psychológie sa pokúsime sumarizovať na základe dát 

z niekoľkých výskumov. O detailné zmapovanie profesijného zázemia a potrieb učiteľov 

a učiteliek psychológie na Slovensku sa vo svojej práci pokúsila P. Kontrová104. Oslovila 145 škôl 

a priamo 79 učiteľov a učiteliek. Návratnosť elektronického dotazníka bola 20% (t.j. 46 učiteľov 

a učiteliek psychológie, čo predstavuje približne 7% všetkých učiteľov a učiteliek psychológie na 

Slovensku). Podľa tohto výskumu je typickou učiteľkou psychológie na Slovensku žena vo veku 

40 rokov s 9-ročnou praxou vo vyučovaní psychológie, bez kvalifikácie pre výučbu psychológie 

a vyučuje psychológiu ako povinný predmet v odbore pedagogických a sociálnych akadémií. 

Práve nízke percento odborného vyučovania psychológie pôsobí alarmujúco. Až 52% opýtaných 

neabsolvovalo psychologické štúdium (učiteľstvo psychológie alebo jednoodborové štúdium 

psychológie). Učitelia a učiteľky získali kvalifikáciu v odboroch ako pedagogika, etická výchova, 

ošetrovateľstvo, výchova k občianstvu, sociálna práca, špeciálna pedagogika, či trénerstvo alebo 

dokonca odevné výrobné procesy. Na podobný trend poukazujú aj výskumy zo zahraničia. 

Americká psychologická spoločnosť105 uvádza, že štúdium psychológie absolvovalo len 18% 

oslovených stredoškolských učiteľov psychológie, ostatní získali titul v odbore učiteľstvo. 

Podobný výskum ako P. Kontrová robila v českých podmienkach P. Bílková106. Do jej výskumu sa 

zapojilo 42 českých učiteľov a učiteliek psychológie pri návratnosti dotazníkov 19%, taktiež 

poukazuje na nízku kvalifikovanosť učiteľov a učiteliek psychológie. 

 

 

 
Obr. 8 Kvalifikácia učiteľov psychológie na Slovensku (n=46)107 

 

Učiteľov psychológie v študijnom odbore 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov 

pripravujú na Slovensku tri pedagogické fakulty (napr. v roku 2010 magisterské štúdium 

absolvovalo 77 budúcich učiteľov a učiteliek psychológie108). Pre vyučovanie psychológie sú tiež 

kvalifikovaní absolventi a absolventky jednoodborového štúdia psychológie, ktorí absolvujú aj 

                                                           
104 Kontrová, 2012 
105 American Psychological Association, 2012 
106 Bílková, 2010 
107 Kontrová, 2012 
108 Ústav informácií a prognóz školstva, 2010 
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doplňujúce pedagogické štúdium. Podľa štatistických údajov z roku 2009109 na gymnáziách, 

konzervatóriách a stredných odborných školách  na Slovensku pôsobilo 28% nekvalifikovaných 

učiteľov psychológie a učiteľov v dôchodkovom veku, t.j. v systéme napriek každoročnému 

prísunu absolventov chýba 180 učiteľov a učiteliek psychológie.  

V porovnaní so zahraničím110 príprava učiteľov psychológie zaostáva najmä v oblasti kvality 

a rozsahu povinnej pedagogickej praxe a ponuky ďalšieho vzdelávania špecificky pripraveného 

pre potreby učiteľov a učiteliek psychológie. Slovensko patrí k menšine krajín v rámci Európy, 

kde o rozsahu praxe nerozhodujú štátne inštitúcie, ale samotní poskytovatelia vysokoškolskej 

prípravy, t.j. univerzity111, relatívne nízka dostupnosť psychológie na stredných školách často 

vedie aj k minimalizovaniu požiadaviek na praktickú prípravu študentov a študentiek učiteľstva 

psychológie. Pritom práve v predmetoch pedagogickej praxe, sociálno-psychologického tréningu 

a didaktiky psychológie možno plnohodnotne rozvíjať predmetovo-špecifické kompetencie 

učiteľov a učiteliek psychológie a pripraviť na podmienky školskej výučby psychológie. 

 

Tab.  17 Porovnanie pregraduálnej didaktickej prípravy učiteľov a učiteliek psychológie112 . 

 

 Pedagogická fakulta 
Univerzity 

Komenského v 
Bratislave 

Pedagogická fakulta 
Univerzity Konštantína 

Filozofa v Nitre 

Pedagogická fakulta 
Univerzity Mateja 

Bela v Banskej 
Bystrici 

Bakalársky stupeň: 
Didaktika 
psychológie 

2* 0 2 

Bakalársky stupeň: 
Pedagogická prax 
v predmete 
psychológia 

0 0 0 

Magisterský stupeň: 
Didaktika 
psychológie 
 

3 4+2 (povinne voliteľný) 3 

Magisterský stupeň: 
Pedagogická prax 
v predmete 
psychológia 

2+2 1+1+2 1+1+2 

Pozn. Rozsah prípravy je uvedený v počtoch hodín týždenne v danom stupni štúdia. 

*údaj zo študijného plánu akreditovaného v r. 2013 

 

Dostupnosť prípravy učiteľskej prípravy zameranej špecificky na vyučovanie psychológie 

v mnohých krajinách nie je samozrejmosťou. V niektorých krajinách vyučujú psychológiu 

učitelia a učiteľky kvalifikovaní pre inú aprobáciu alebo absolventi a absolventky 

jednoodborového štúdia psychológie. Napr. v Nemeckej spolkovej republike je len jedna 

univerzita, ktorá pripravuje učiteľov a učiteľky psychológie v aprobačnom študijnom programe. 

Študijný program Technickej univerzity v Dortmunde bol v roku 2009 inovovaný a boli 

posilnené práve kurzy praktickej prípravy (formou praktického semestra) a kurzy odborovej 

didaktiky.113 

                                                           
109 Ústav informácií a prognóz školstva, 2009 
110 Williamson et al, 2011, Sokolová et al, 2011 
111 Eurydice, 2009 
112 spracované podľa údajov zo študijných plánov jednotlivých študijných programov dostupných online 

v rokoch 2008 – 2011 (niektoré údaje môžu aktuálne prechádzať zmenami) 
113 Schneider, 2013 
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Ďalšie vzdelávanie (aj s možnosťou získania prvej a druhej atestácie v zmysle platnej 

legislatívy) učiteľom a učiteľkám psychológie poskytujú najmä metodicko-pedagogické centrá. 

Sporadicky ponúkajú vzdelávacie aktivity univerzity alebo centrá pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie. Učitelia a učiteľky preto siahajú aj po vzdelávacích programoch 

poskytovaných súkromnými subjektmi alebo občianskymi združeniami. V zahraničí je bežné , že 

na vzdelávacie potreby učiteľov a učiteliek psychológie reagujú cielenou ponukou vzdelávania 

profesijné združenia a asociácie pre vyučovanie psychológie. Podľa výskumu P. Kontrovej114 by 

učitelia a učiteľky v ďalšom vzdelávaní privítali práve kurzy špecificky zamerané na učiteľstvo 

psychológie, nové témy a trendy a ich prepojenie s praxou, inovatívne metodiky vyučovania 

predmetu, kurzy sociálno-psychologických tréningov s metodikou, väčšiu propagáciu 

existujúcich kurzov, praktické workshopy a konferencie. Učitelia a učiteľky by ocenili aj viac 

možností pre stretnutia učiteľov a učiteliek psychológie, aby si mohli vymieňať svoje skúsenosti 

z vyučovania115. V  práci českej autorky tiež rezonovala potreba prakticky orientovanej ponuky 

ďalšieho vzdelávania so zameraním na zážitkové a aktívne sociálne učenie a sociálno-

psychologický tréning116. Psychológia sa u nás aj v Českej republike vyučuje aj ako tematický 

celok v predmete Občianska náuka (na Slovensku) a Základy sociálních věd (v Čechách), najmä 

učitelia a učiteľky týchto predmetov vnímajú nedostatok praktických spôsobilostí pre zážitkové 

vyučovanie psychológie, pretože v rámci vysokoškolskej prípravy vo svojej aprobácii takéto 

kurzy spravidla neabsolvovali. 

D. Jendruščáková117 vo svojej práci analyzovala interview s učiteľmi  a učiteľkami 

a kandidátmi a kandidátkami učiteľstva psychológie s cieľom hlbšie porozumieť procesu 

utvárania predmetovo-špecifických kompetencií učiteľa psychológie. Okrem tradičných 

problémov učiteľskej profesie (status profesie v spoločnosti, finančné ohodnotenie, časová 

tieseň či administratívna záťaž učiteľov) poukázal kvalitatívne orientovaný výskum aj na 

špecifické postavenie učiteľov a učiteliek psychológie, ktoré ich do istej miery odlišuje od 

učiteľov a učiteliek iných predmetov. Tieto špecifiká zaraďujeme do troch kategórií: profesijná 

samota, dilema profesijnej identity a špecifiká motivácie a aktivizácie žiakov vo vyučovaní 

psychológie.     

 

„Dilema profesijnej identity“ 

Štúdium psychológie ponúka študentom a študentkám prístup k „poznaniu ľudskej duše“, 

mnohí kandidáti a kandidátky učiteľstva psychológie už počas štúdia viac inklinujú 

k možnostiam uplatnenia v oblasti psychologickej praxe ako učiteľstva118. Tento rozpor 

často pokračuje aj v učiteľskej praxi. V prostredí školy môžu byť učiteľ či učiteľka 

psychológie vnímaní ako poradcovia či terapeuti, kompetentní vykonávať diagnostiku a 

spôsobilí efektívnejšie riešiť rôzne náročné situácie v školskom prostredí. Pre učiteľov 

a učiteľky môže byť náročné (najmä v ranej fáze pedagogickej kariéry) tieto nároky 

zvládnuť a nájsť primeraný profesionálny spôsob ako prijať túto „dvojitú identitu“. 

„Samotná psychológia je disciplína o ľuďoch a pre ľudí... Učiteľ psychológie psychológiu 

nielen učí, ale aj sám má byť psychológom, teda nejakým tzv. nápomocným odborníkom. 

Myslím si, že mnoho ľudí v jeho okolí to od neho očakáva. Zvlášť, keď sa úprimne zaujíma 

o osudy ľudí okolo seba.“ P/Ž/2013/20/10  

                                                           
114 Kontrová, 2012 
115 Kontrová, 2012 
116 Bílková, 2010 
117 Jendruščáková, 2013 
118 Majzlanová, 2009 
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 „... učiteľ psychológie musí byť skutočne učiteľom i psychológom. Psychológia je krásna 

a zaujímavá veda, stráca však zmysel, ak budem viesť žiakom len k tomu, aby si osvojili 

učivo z učebnice. Možno v tom je ten podstatný rozdiel, psychológiu nemožno brať iba ako 

trebárs matematiku, treba ukázať o čom to celé je. Viesť ich k pochopeniu, že psychológia je 

vlastne na to, aby som pochopila samú seba, svojich blízkych, ľudí okolo seba“. 

P/Ž/2013/17/6 

„Keď sa od nás očakáva, že vždy máme odpovede na problémy. Že vždy poradíte, pomôžete. 

No niekedy to nejde. Aj my sme len ľudia.“ P/Ž/2013/20/10 

„Pripravená? Hm... ako sa to vezme. Mala som kvantum teoretických vedomostí zo 

psychológie, no absolútne mi chýbali akékoľvek praktické skúsenosti, zručnosti. Očakávalo 

sa odo mňa, respektíve možno ja sama som mala nejaké očakávania sama od seba. A to, že 

budem vedieť riešiť rôzne neočakávané situácie, problémy zručnejšie ako iní vyučujúci, no v 

tomto smere som sa riadila skôr vnútornou intuíciou ako odbornosťou. Myslím, že počas 

štúdia psychológie by malo byť viac praxe. Absolvovanie tréningov, pretože nie každého 

môže viesť intuícia správnym smerom.“ P/Ž/2013/17/6119 

 

K podobným záverom opäť dospela vo svojom výskume aj P. Bílková120. Výrok skúsenej 

učiteľky psychológie dokumentuje, ako optimálne zachovať rovnováhu medzi očakávaniami 

okolia a súčasne kompetenciami učiteľa psychológie:  

 

„No, je to ťažké. Na mňa sa teda študenti obracajú dosť často, a hoci nie som psychológ, ale 

som učiteľ psychológie, nemôžem ich v takej chvíli odmietnuť a sklamať. Prichádzajú za 

mnou, pretože majú ku mne dôveru. [...] Riešim to väčšinou s ohľadom na typ problému. 

Tam, kde si myslím, že to prekračuje moje možnosti, tak odporučím kontakt.  

Spolupracovala som dlho s PPP a v našom meste poznám väčšinu inštitúcií, ktoré poskytujú 

psychologické poradenstvo alebo terapiu. Keď ide o problémy s učením, vzťahmi so 

spolužiakmi a tak a nie je to nič vážne, v takýchto prípadoch to riešim väčšinou sama.“ 

(preklad autorky) 

 

„Profesijná samota“ 

Učitelia a učiteľky „malých“ predmetov často pociťujú vo svojej praxi nedostatok 

príležitostí pre stretávanie a zdieľanie skúseností s ďalšími učiteľmi či už na úrovni vlastnej 

školy alebo širšej pedagogickej komunity v regióne. Chýbajúce možnosti konzultovať 

a reflektovať vlastné pedagogické pôsobenie môžu viesť k nižšej pracovnej spokojnosti 

učiteľov a učiteliek a taktiež brzdiť ich profesijný rast.  

 

„Žiaľ, tu sú učitelia trochu opustení. Chýba im niečo, respektíve možno aj niekto, s kým sa   

možno poradiť, kto by priniesol nové nápady a poznatky. Zaujímavé semináre...  žiaľ bývajú 

v čase vyučovania a nie sú vždy najlacnejšie. Semináre a školenie si preto vyberám len 

sporadicky.“ P/Ž/2013/20/10121 

 

 

 

                                                           
119 Jendruščáková, 2013 
120 Bílková, 2010 
121 Jendruščáková, 2013 
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„Psychológia – veda o živote“  

Pozitívnym aspektom práce učiteľa či učiteľky psychológie nepochybne je záujem 

a motivácia študentov a študentiek. Učitelia v medzinárodnom výskume122 aj v domácich 

štúdiách123 uvádzajú, že témy blízke každodennému životu a sebapoznaniu sú pre študentov 

a študentky atraktívne a motivujúce. Zaujať a aktivizovať žiakov preto nemusí byť 

v psychológii také náročné ako v iných predmetoch. Na druhú stranu prílišná orientácia na 

prezentáciu poznatkov sebapoznávacími metódami môže viesť k redukcii poznania 

psychológie na intuitívne porozumenie na úkor vedecko-psychologického myslenia (bližšie 

v kapitole 4). 

„Tak psychológia je taký odbor, ktorý je o ľuďoch, ľudskom prežívaní, správaní a ľudskej 

duši. Jednotlivé informácie sa dajú ľahko podložiť bežnými príkladmi zo života. A zase je 

tam veľa tém, ktoré sú zaujímavé a učiteľ môže nimi ľahko motivovať a zaujať kolektív.“ 

Š/Ž/2013/5/4 

„Je to vlastne predmet o živote. A o živote je pre mňa rozprávať sa s ľuďmi veľmi 

naplňujúce.“ P/Ž/2013/20/10 

„Naučiť žiakov psychologicky myslieť, teda nielen memorovať učivo... Najdôležitejšie je 

motivovať žiakov k sebazdokonaľovaniu, zároveň sebapoznaniu a naučiť ich psychologicky 

myslieť.“ P/Ž/2013/38/9124 

 

Uvedené tri kategórie vymedzujú špecifické nároky na spôsobilosti učiteľa či učiteľky 

psychológie. Je samotvorcom, neraz sa vo svojom profesijnom okolí nemá na koho obrátiť. 

Očakáva sa od neho, že nebude len učiteľom, ale aj odborníkom – psychológom, poradcom, 

diagnostikom, či v krajnom prípade aj terapeutom, že si bude vedieť s mnohými školskými 

situáciami poradiť lepšie ako iní učitelia. Súčasne však disponuje silne motivujúcim obsahom 

učiva, a teda aj potenciálom výchovne pôsobiť na svojich žiakov. Ako uvádzajú M. Homola a D. 

Trpišovská125 „učiteľ psychológie vo svojej práci objasňuje princípy správania žiakov, hlbšie 

pozná ich sociálnu anamnézu, rozumie psychike žiakov a prostredníctvom preberaného učiva  

ovplyvňuje utváranie ich osobnosti. Študenti od neho môžu získať podnety na vlastné konanie, 

vzťahy k iným, pre svoju sebavýchovu“. Práve tieto špecifiká praxe učiteľstva psychológie by 

mala reflektovať aj vysokoškolská príprava učiteľov a učiteliek psychológie, resp. ponuka 

ďalšieho vzdelávania. Je však otázne, či dostupné kurzy dokážu adekvátne pokryť všetky 

uvedené potreby praxe na úrovni teoretickej i praktickej prípravy. 

 

 

1.2.4 Vyučovanie psychológie očami študentov, učiteľov psychológie a riaditeľov škôl 

 

V úvode tejto kapitoly sme naznačili problematický status predmetu psychológia 

v sekundárnom vzdelávaní. Pokúsime sa na záver sumarizovať ako vnímajú vyučovanie 

psychológie na stredných školách na Slovensku priami aktéri a aktérky: študenti, učitelia 

a riaditelia škôl. 

 

                                                           
122 Williamson, Coombs, Schrempf & Sokolová, 2011 
123 Jendruščáková, 2013, Kontrová, 2012 
124 Jendruščáková, 2013 
125 Homola & Trpišovská, 1989 
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a) Prínos štúdia psychológie očami stredoškolských študentov a študentiek 

O obľúbenosti predmetu psychológia svedčí nielen rastúci záujem stredoškolákov, ktorý sme 

analyzovali detailnejšie v kapitole 1.1.1, ale aj zhodnotenie skúseností študentov a študentiek 

s výučbou. Podľa štúdie Britskej psychologickej spoločnosti126 hodnotia študenti a študentky 

psychológiu ako zaujímavejší predmet v porovnaní s inými predmetmi, ktoré študovali, viac ako 

82% z 874 opýtaných vyjadrilo spokojnosť s voľbou psychológie ako predmetu záverečnej 

skúšky. W. Augustin a M. Williamson127 v dotazníkovom prieskume oslovili 1533 stredoškolákov 

a stredoškoláčok z dvanástich európskych krajín. Viac ako 90% oslovených považuje 

psychológiu za zaujímavý predmet, ktorý pre 75% z nich  splnil očakávania. Ďalej viac ako tri 

štvrtiny opýtaných hodnotili psychológiu ako užitočný predmet, ktorý prispieva k poznaniu seba 

samého aj k porozumeniu správania a prežívania iných. 

V našom výskume128 sme tiež zvolili model posudzovania rozvoja spôsobilostí a vedomostí 

samotnými študentmi a študentkami. Zaujímalo nás, ako sa rozdiely v edukačnom prostredí 

a postavení predmetu psychológia premietnu do vnímaného prínosu výučby. Porovnávali sme 

vnímaný prínos štúdia psychológie u slovenských (n=110) a britských stredoškolákov (n=139). 

Priemerný vek respondentov bol 16,9 rokov (8% vzorky tvorili chlapci). V oboch krajinách 

navštevovali študenti a študentky tri rôzne školy a predmet psychológia učili tri rôzne 

vyučujúce, aby sme eliminovali efekt vyučovacích preferencií učiteľky.  Študentom a študentkám 

sme administrovali 43-položkový dotazník, v ktorom posudzovali výroky o prínose 

stredoškolského štúdia psychológie (napr. „Vďaka štúdiu psychológie lepšie rozumiem svojmu 

štýlu učenia.“). Položky tvorili šesť kategórií (subškál), ktoré boli formulované na základe 

analýzy cieľov a pedagogickej dokumentácie predmetu psychológia z rôznych krajín. Celková 

reliabilita dotazníka meraná Cronbachovým alfa má hodnotu 0,952, čo predstavuje vysokú 

vnútornú konzistenciu nástroja, údaje o reliabilite jednotlivých subškál v tabuľke 18. 

 

Tab. 18 Cronbachovo alfa pre subškály dotazníka vnímaného prínosu štúdia psychológie. 

Názov subškály (počet položiek) sum (n=249) GB (n=139) SK (n=110) 

Sebapoznanie a psychologické myslenie (6) 0,819 0,823 0,822 

Kritické myslenie (6) 0,855 0,883 0,807 

Vedecké myslenie a aplikácia vedeckých postupov (6) 0,854 0,875 0,736 

Učebné spôsobilosti (6) 0,770 0,758 0,795 

Pracovné spôsobilosti (6) 0,844 0,848 0,850 

Interpersonálna komunikácia a vzťahy (6) 0,834 0,816 0,851 

 

V otvorených položkách mohli študenti a študentky sami popísať, ktoré vedomosti a 

zručnosti získané na hodinách psychológie považujú za najprínosnejšie pre svoj osobný a 

profesijný život, a ktorú oblasť učiva psychológie pokladajú za najužitočnejšiu.  Pri analýze 

výsledkov sme sa zamerali na komparáciu jednotlivých kategórií uzavretých položiek dotazníka 

u slovenskej a britskej skupiny študentiek a študentov. V oboch skupinách je najvyššie 

zastúpená kategória „Sebapoznanie a psychologické myslenie“ (lepšie porozumenie 

a predvídanie správania a prežívania u druhých i seba samého). U britských študentov 

a študentiek dominujú kategórie zamerané na výskumnú orientáciu v psychológii a rozvoj 

kritického myslenia. V slovenskej vzorke prevažujú naopak kategórie orientované na praktickú 

                                                           
126 British Psychological Society, 2013 
127 Augustin & Williamson, 2012 
128 publikované samostatne v Sokolová, 2013c 
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aplikáciu psychológie v oblasti pracovných spôsobilostí, interpersonálnej komunikácie a pod. 

(deskriptívne a štatistické porovnanie výsledkov oboch skupín uvádzame v tabuľke 19). 

Výsledky naznačujú, že dôraz na experimentálnu a vedeckú paradigmu psychológie v britskom 

kurikulu129 (vrátane záverečného hodnotenia formou vlastnej experimentálnej štúdie) sa odráža 

aj vo vnímanom prínose štúdia psychológie u študentov a študentiek. Na druhej strane voľnejšie 

slovenské kurikulum, v ktorom nie sú explicitne stanovené cieľové kompetencie ani forma 

hodnotených výstupov počas štúdia, vytvárajú viac priestoru pre zážitkovú výučbu a hlbšie 

sebapoznanie. Kvalita výstupných vedomostí a spôsobilostí je však potom viac odrazom práce 

učiteľa či učiteľky ako odrazom všeobecného vymedzenia predmetu psychológia. O vplyve 

vyučujúcich na výučbu svedčí aj rozdiel v rozptyle výsledkov oboch skupín. Vyššiu variabilitu 

výsledkov v slovenskej skupine možno pripisovať práve menej konzistentným a nie tak striktne 

a jasne definovaným podmienkam výučby psychológie v našom edukačnom priestore. 

  

Tab. 19 Porovnanie výsledkov jednotlivých kategorií prínosu štúdia psychológie. 

  priemer   SD  t-test 

Názov subškály 
sum 

(n=249) 
GB 

(n=139) 
SK 

(n=110) 
sum 

(n=249) 
GB 

(n=139) 
SK 

(n=110) 
p-hodnota 

Sebapoznanie a 
psychologické myslenie  

4,584 4,517 4,670 1,661 1,571 1,002 0,289 

Kritické myslenie  4,230 4,506 3,882 1,101 0,919 1,137 2,84E-05 

Vedecké myslenie a 
aplikácia vedeckých 
postupov  

4,356 4,858 3,722 1,183 1,146 1,077 1,40E-13 

Učebné spôsobilosti  3,585 3,729 3,405 1,074 0,952 1,186 0,022 

Pracovné spôsobilosti  3,629 3,512 3,776 1,166 1,052 1,281 0,084 

Interpersonálna 
komunikácia a 
medziľudské vzťahy 

4,006 3,865 4,185 1,175 1,033 1,311 0,038 

 

Výsledky obsahovej analýzy otvorených položiek (obr. 9 a 10) sú v súlade s kvantitatívnou 

analýzou.   

 
Obr. 9 Prínos štúdia psychológie (analýza otvorených položiek u briskej vzorky (n=139). 

                                                           
129 Vo Veľkej Británii sa psychológia ako stredoškolský voliteľný predmet  skúšky A-level vyučuje od roku 

1971. Počet študentov, ktorí si vybrali práve psychológiu, stúpol a psychológia sa stala štvrtým 
najčastejším predmetom záverečnej skúšky. Detailne prepracované štandardy a požiadavky k záverečnej 
skúške vychádzajú predovšetkým z experimentálnej výskumnej paradigmy psychológie. (Sokolová, 2013c) 
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V oboch skupinách dominujú výroky zamerané na prínos štúdia  psychológie v oblasti 

poznávania a interpretácie správania a emócií vlastných aj iných ľudí. V britskej skupine je 

významnou kategóriou aj získanie dobrej záverečnej známky  a možnosti ďalšieho štúdia. 

Odpovede slovenských študentov a študentiek sú aj v tom prípade variabilnejšie ako v britskej 

skupine. 

 
Obr. 10 Prínos štúdia psychológie (analýza otvorených položiek u slovenskej vzorky (n=110). 

 

Výsledky nášho výskumu naznačujú, že študenti a študentky bez ohľadu na edukačné 

prostredie vnímajú psychológiu ako predmet prínosný najmä v oblasti rozvoja sebapoznávania, 

psychologického myslenia a potenciálne i rozvoja psychologickej gramotnosti. Preto by jeho 

miesto vo vzdelávaní nemalo byť spochybnené, skôr si vyžaduje metodickú podporu a hlbšiu 

úvahu nad vymedzením obsahu a cieľov predmetu psychológia v sekundárnom vzdelávaní. I keď 

na Slovensku nie je obsahový a výkonový štandard a výstupné kompetencie vo výučbe 

psychológie explicitne daný na rovnakej úrovni ako vo Veľkej Británii, z výsledku je zjavná 

tendencia učiteliek viesť výučbu psychológie v zmysle  sociálno-psychologickej paradigmy a 

osobnostného a sociálneho rozvoja študentov, ktorý korešponduje aj s prierezovou témou 

definovanou vo Štátnom vzdelávacom programe pre ISCED 3A. Rozdiely medzi oboma 

skupinami podčiarkujú odlišné postavenie a vymedzenie predmetu v kurikule oboch krajín. Na 

mieste je zrejme i otázka, či sa tu reflektuje len rozdiel vo vzdelávacom štandarde, alebo celková 

kultúrne odlišná tradícia v psychologickej vede.  

Prínos štúdia psychológie očami vysokoškolských študentov a študentiek analyzovala aj M. 

Devečková130. Kategórie prínosu rozdelila na oblasť akademickú a oblasť osobnú (tab. 20). 

Kategórie formulované v našom výskume korešpondujú najmä s osobnou rovinou prínosu, 

rovina akademická predstavuje skôr prínos vysokoškolského štúdia, v stredoškolskom štúdiu sa 

v našich podmienkach nekladie taký dôraz na rozvoj oblastí ako akademické fungovanie. 

 

Tab. 20 Prínos štúdia psychológie131  

Akademická rovina Osobná rovina 

Informácie Myslenie Osobnosť Myslenie 

Teoretický základ 
Akademické 
fungovanie 

Zmena osobnostných 
charakteristík 

Psychologické uvažovanie 

Nasmerovanie Systém učenia Pozitívna osobná zmena Sebareflexia 

Rozhľad Akademické myslenie   Premýšľanie o druhých 

Vedomosti       

                                                           
130 Devečková, 2010 
131 Devečková, 2010, s. 73 
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b) Situácia vo vyučovaní psychológie podľa učiteľov a učiteliek 

P. Kontrová oslovila v celoslovenskom dotazníkovom prieskume cca 7% slovenských učiteľov 

a učiteliek psychológie, respondenti vnímajú psychológiu ako predmet obľúbený a významný 

z hľadiska rozvoja tzv. prenositeľných, životných kompetencií. Napriek tomu, že je predmet 

medzi študentmi obľúbený,  riaditelia škôl mu podľa vyučujúcich nepripisujú takú dôležitosť 

a prínos ako učitelia a študenti.132 

V rámci medzinárodného výskumu133 sme analyzovali individuálne a skupinové rozhovory 

s učiteľmi a učiteľkami psychológie z deviatich krajín Európy.  Účastníci a účastníčky nášho 

výskumu poukazovali na disproporciu medzi potrebami praxe a realitou prípravy učiteľov a to 

v niekoľkých rovinách: 

• Kvalita a rozsah praktickej prípravy na výkon učiteľského povolania. 

• Dostupnosť pre-graduálnej prípravy, v niektorých krajinách ponuka vysokoškolských 

programov prípravy učiteľov psychológie nepokrýva potreby škôl, psychológia sa tak 

vyučuje nekvalifikovane. 

• Kvalifikačné požiadavky na učiteľa psychológie, aj v krajinách s nízkou dostupnosťou 

vzdelávania účastníci a  účastníčky uvádzajú, že sa psychológia napriek tomu vyučuje vo 

veľkom rozsahu, problémom je opäť nekvalifikovaná výučba.  

• Kontinuálne vzdelávanie učiteľov psychológie, viacerí respondenti a respondentky uviedli, 

že najkvalitnejšie vzdelávanie poskytujú práve národné asociácie učiteľov psychológie.  

Problémy vyučovania psychológie na stredných školách dokresľujú aj postrehy učiteľov 

a učiteliek psychológie, ktoré zosumarizovala P. Kontrová134. Respondenti a respondentky 

poukazovali na nekvalifikovanú výučbu psychológie, nedostatočnú časovú dotáciu či nedostatok 

vhodných učebných pomôcok, zdôrazňovali však aj potrebu prakticky orientovanej, zážitkovej 

výučby psychológie či chýbajúcu koncepciu pre výučbu psychológie zo strany orgánov rezortu 

školstva: 

 

„Psychológia nemá ten status, ktorý by si zaslúžila, potrebovala by viac nadšencov, ktorí 

poukážu na jej význam v stredoškolskom vzdelávaní.“ (žena, 31 – 40 rokov) 

„Je potrebné zaradiť psychológiu aj na iné druhy stredných škôl s väčšou dotáciou hodín. 

Zaradiť viac praktických cvičení, nielen memorovanie.“ (žena, 21 – 30 rokov) 

„Myslím, že sa podceňuje, nakoľko na mnohých stredných školách sa psychológia neučí a to 

aj na takých, kde po skončení budú študenti pracovať s ľuďmi. Málo sa venuje napríklad 

komunikácii ako aj tvorivosti a pod.“ (žena, 61 rokov a viac) 

„Nemám zmapovanú situáciu na Slovensku, ale myslím si, že je to veľmi praktický predmet, 

ak je tak aj vyučovaný (v zmysle aplikácie na praktický život, nie v zmysle učenia sa 

samotných poučiek).“ (žena, 21 – 30 rokov) 

„Je to len okrajový predmet, žiaľ často podceňovaný, ale myslím si, aj zo skúseností 37-

ročného pôsobenia v školstve, že v súčasnej dobe veľmi potrebný pre mladých ľudí, aby 

lepšie spoznali samých seba, ale i druhých ľudí, zorientovali sa v živote a jeho hodnotách, 

pochopili, že majú svoj život vo vlastných rukách a pritom zostali slušnými ľuďmi.“ (žena, 

51 – 60 rokov) 

                                                           
132 Kontrová, 2012 
133 Williamson, Coombs, Schrempf & Sokolová, 2011 
134 Kontrová, 2012 



Psychológia v sekundárnom vzdelávaní  2013

 

 
47 

„Ja som presvedčená, že je to jeden z najpotrebnejších predmetov vôbec, teda, keď sa žiaci 

neučia povinne teóriu, ale učia sa zážitkovou formou. Považujem ho za predmet, ktorý 

rovnako ako telesná výchova potrebujú v každodennom živote. Súčasná situácia je však 

opačná. Snažíme sa do žiakov dostať kopec pre ich život nepotrebných informácii z iných 

predmetov a nepripravujeme ich systematicky na riešenie ťažších životných situácií.“ (žena, 

31 – 40 rokov) 

„Môj názor je taký že tento predmet nie je docenený a dostavajú ho učiť učitelia často iných 

odborov keď im chýbajú hodiny do úväzku.“ (žena, 51 – 60 rokov) 

„Čo sa týka gymnázií, myslím si, že vedenie školy vníma predmet psychológia ako 

nepotrebný. Metodicko-pedagogické centrum za posledné dva roky neorganizovalo nič pre 

učiteľov psychológie. Nie sú presne zadefinované cieľové požiadavky pre maturantov.“ 

(žena, 31 – 40 rokov) 

 „Chýba ucelená koncepcia pre vyučovanie psychológie na stredných školách.“ (muž, 31 – 40 

rokov)  

„Je potrebné viac pozornosti venovať uľahčeniu práce učiteľov psychológie - tvorba 

kvalitných učebníc, metodických materiálov, pomôcok. Učiteľ je „samo tvorca“ toho, čo k 

vyučovaniu potrebuje, akoby metodické orgány nič nerobili pre skvalitnenie vyučovania 

tohto predmetu.“ (žena, 31 – 40 rokov) 

Výsledky prieskumov medzi študentmi i učiteľmi vykresľujú predmet psychológia na 

strednej škole ako obľúbený, zaujímavý, užitočný pre osobnostný rast študentov a študentiek. 

V odpovediach učiteľov však rezonuje aj frustrácia z nedocenenia tohto predmetu zo strany 

vedenia škôl ale aj inštitúcií, ktoré zodpovedajú za ďalšie vzdelávanie a metodickú podporu 

učiteľstvu psychológie.  

 

c) Vyučovanie psychologických disciplín optikou riaditeľov a riaditeliek gymnázií 

Postoje vedenia školy sú do istej miery dané formálnym statusom psychológie na danom type 

školy. V odboroch, kde psychológia tvorí pevnú súčasť odbornej prípravy absolventov a 

absolventiek je situácia odlišná v porovnaní so školami, kde má psychológia postavenie 

voliteľného predmetu. Preto sme sa zamerali práve na túto cieľovú skupinu a v rámci 

celoslovenského prieskumu oslovili formou elektronického dotazníka riaditeľov a riaditeľky 

gymnázií na Slovensku (n=254), návratnosť dotazníka bola len 14% (t. j. 36 respondentov), do 

prieskumu sa však zapojili riaditelia a riaditeľky zo všetkých krajov Slovenska (obr. 11).  

Psychológia sa z našej vzorky vyučuje na 14 gymnáziách (38,9%). Zástupcovia týchto 

gymnázií hodnotili predmet psychológia pozitívne. Väčšina respondentov a respondentiek 

súhlasila s tvrdeniami, že psychológia je medzi študentmi obľúbená (78%), ide o predmet 

prínosný pre život (93%) a zvyšuje šancu gymnazistov uspieť v prijímacom konaní na 

vysokoškolské štúdium psychológie a príbuzných disciplín (71%). V otázke postavenia 

predmetu psychológia v kurikulu už boli naši respondenti a respondentky rezervovanejší. Len 2 

respondenti sa domnievajú, že by psychológia mala byť plošne zavedená ako povinný predmet 

na gymnáziách. Podľa polovice opýtaných by mala byť dostupná na všetkých gymnáziách ako 

jeden z voliteľných predmetov. 

 



Psychológia v sekundárnom vzdelávaní  2013

 

 
48 

 
Obr. 11 Zastúpenie krajov Slovenska v prieskume názorov riaditeľov a riaditeliek gymnázií (n=36) 

na výučbu psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja. 

 

Na otázku, čo školám najviac chýba pri vyučovaní predmetov psychológie a osobnostného 

a sociálneho rozvoja riaditelia a riaditeľky odpovedali v súlade s učiteľmi a učiteľkami v 

domácich výskumoch. Najpálčivejším miestom sú kvalitné učebné materiály a pomôcky pre 

študentov i učiteľov a usmernenia riadiacich a metodických orgánov rezortu školstva k výučbe 

týchto disciplín. Ďalej školám chýbajú kvalifikovaní pedagógovia a ponuky ďalšieho vzdelávania 

zamerané špecificky na výučbu psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja 

(obr. 12) 

 

 

 
Obr. 12 Čo podľa riaditeľov a riaditeliek (n=36) chýba gymnáziám pri realizácii tém osobnostného 

a sociálneho rozvoja a vyučovaní psychológie? 
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1.3 ZÁVER 

 

Hoci má psychológia na našich stredných školách pomerne dlhú tradíciu, stále má 

komplikované postavenie. Pohľad do pedagogickej dokumentácie aj výskumy medzi učiteľmi 

a riaditeľmi škôl poukazujú na nesystematickosť a nízku kvalifikovanosť výučby psychológie. 

Napriek tomu ide o predmet, ktorý je medzi študentmi a študentkami obľúbený a vnímajú ho 

ako zaujímavý a prínosný pre život. Tento potenciál je nesporný, aby sme ho dokázali 

v sekundárnom vzdelávaní plnohodnotne využiť, je potrebné vytvoriť podmienky preto, aby si 

psychológia našla v školách svoje miesto a podporu. 

Príklady dobrej praxe a skúsenosti riaditeľov škôl naznačujú, že napriek pozitívam 

psychologického vzdelávania nie je plošné zavádzanie takýchto predmetov vždy ideálnym 

riešením. Bez predchádzajúceho odborného a metodického zázemia je takéto zavedenie 

predmetu skôr kontraproduktívne, vedie opäť k formálnej, nekvalifikovanej výučbe a degradácii 

predmetu. Za optimálnejšiu cestu psychológie do škôl považujeme podporovanie 

a zviditeľňovania príkladov škôl, kde sa takáto výučba etablovala a prináša benefity, motiváciu 

a zaujatie pre odbor v pregraduálnej príprave učiteľov a učiteliek psychológie, aby nastupovali 

cestu učiteľskej profesie a propagovali zavedenie týchto predmetov do škôl „zdola“, 

systematická príprava obsahu predmetov v jednotlivých skupinách odborov a tvorba aktuálnych 

metodických materiálov a vzdelávacích aktivít, ktoré budú výsledkom konštruktívnej spolupráce 

akademických pracovísk s učiteľmi z praxe a ďalších inštitúcií rezortu školstva. 

Ponuka vzdelávania, edukačných materiálov a ďalšej metodickej podpory školám a učiteľom 

a učiteľkám psychológie by mala podľa našich výskumných zistení byť orientovaná na tri oblasti, 

ktorým venujeme druhú časť tejto publikácie: 

a) možnosti používania digitálnych technológií a digitalizovaného obsahu vo vyučovaní 

psychológie, 

b) aplikácia postupov zážitkového a aktívneho sociálneho učenia v rámci predmetu 

psychológia, sociálno-psychologického tréningu a ďalších predmetov osobnostného 

a sociálneho rozvoja, 

c) rozvíjanie vedeckého psychologického myslenia, skúmanie procesu formovania 

psychologického poznania prostredníctvom zážitkovej výučby, praktických cvičení 

a didaktických výskumných štúdií a experimentov. 
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ČASŤ II 

 Inovatívne prístupy k výučbe psychológie na stredných 

školách  
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KAPITOLA 2 

TECHNOLÓGIE VO VYUČOVANÍ PSYCHOLÓGIE 

Dominika Kanisová, Lenka Sokolová 
 

 

2.1 VZDELÁVANIE DIGITÁLNEJ GENERÁCIE 

 

Generácia detí a mladých ľudí narodených od deväťdesiatych rokov minulého storočia 

vyrastá od útleho detstva v úzkom kontakte s rôznymi technológiami, ktoré im uľahčujú bežné 

každodenné činnosti, slúžia na zábavu i učenie. M. Prensky v roku 2001135 publikoval článok pod 

názvom „Digital Natives, Digital Immigrants“ [Digitálni domorodci, digitálni imigranti], v ktorom 

upriamil pozornosť odbornej i laickej verejnosti na skutočnosť, že súčasná generácia detí sa učí 

inak. Škola prestáva byť primárnym zdrojom poznania, deti sa učia čítať, počítať, rozumieť 

cudzím jazykom, poznávať svet bez priamej podpory dospelého – učia ich technológie. “Digitálni 

domorodci” sa od “digitálnych prisťahovalcov” líšia najmä v spôsobe narábania s informáciami 

aj s technológiami: 

 učia sa inak – aktívne a zážitkovo, 

 s technológiami narábajú automaticky a intuitívne, 

 hovoria jazykom technológií, 

 majú k technológiám pozitívny postoj, 

 nerozlišujú výrazne medzi hrou a učením, 

 simultánne riešia viac úloh s použitím viacerých technológií, 

 nie sú len pasívnymi používateľmi, aktívne a prirodzene prispievajú do digitálneho 

sveta.136 

Po Prenskeho článku nasledovala dekáda vedeckých aj esejistických reakcií, ktoré jeho 

predpoklad spochybňujú aj podporujú. Napriek tvrdeniam, že „digitálna generácia“ nedisponuje 

špecifickými dispozíciami k používaniu technológií137, skúsenosti zo škôl aj štatistiky Eurostat 

potvrdzujú, že deti majú k technológiám od raného detstva prístup (60% domácností 

v Európskej únii má pripojenie na internet a 72 zo 75 detí má vlastný mobilný telefón138). 

Školy a učitelia nemôžu tento stav ignorovať, edukačné inštitúcie by mali reflektovať realitu 

života žiakov. Učitelia a učiteľky by mali vedieť narábať s digitálnymi technológiami a prinášať 

ich v primeranom rozsahu do vzdelávacieho procesu, aby sa dokázali priblížiť súčasným deťom 

a ich potrebám, aby škola mohla plniť svoj cieľ a učiť deti novým zručnostiam, aby dokázali 

preventívne pôsobiť proti nástrahám a negatívam technológií v bežnom živote, a aby pomáhali 

prekonávať tzv. digitálnu priepasť, ktorá už nie je len generačná, ale často aj kultúrna 

a psychologická.139 

 

 

 

 

                                                           
135 Prensky, 2001 
136 Lei, 2009 
137 Selwyn, 2009 
138 Eurostat, 2009 
139 Prensky, 2001, Masaryk & Sokolová, 2012 
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2.1.1 Výhody a úskalia technológií v škole 

 

O problematike zavádzania technológií do škôl a ich efektu vo vyučovacom procese sa 

v súčasnosti diskutuje na úrovni odbornej i laickej. Z názorov odborníkov vyberáme niektoré, 

ktoré ilustrujú základné trendy. Pozitívne vplyvy informačno-komunikačných technológií 

predstavujú najmä140: 

• vyšší stupeň motivácie. 

• sprístupňujú žiakom aj ťažko prístupné javy v relatívne krátkom čase. 

• sú interaktívne, žiak môže zasahovať do deja a meniť podmienky. 

• využívajú konštruktivistický prístup a rozvíjajú tvorivosť (žiak nedostáva hotový 

poznatok, ale získava ho vlastnou iniciatívou a aktivitou). 

• žiak môže pracovať vlastným tempom a používať možnosti nápovedy. 

Podľa M. Jarvisa141 informačno-komunikačné technológie vo vyučovaní: 

• šetria čas aj peniaze (menej papierových materiálov, kopírovania a pod.), 

• zamestnávajú žiakov a udržujú ich pozornosť. 

• formujú „prenositeľné“ zručnosti (zručnosti pre život, použiteľné aj v iných kontextoch), 

• dávajú pocit dosiahnutia úspechu. 

• zaraďujú do výučby každého (aj chorých a žiakov s rôznymi znevýhodneniami). 

M. Černochová, J. Komrská a J. Novák142 sa zamerali osobitne na počítače ako jeden 

z najčastejšie používaných technologických prostriedkov a popisujú ich prínos vo výučbe: 

• počítače sú atraktívnym učebným prostriedkom aj pre tých, ktorých učenie nebaví. 

Sprístupňujú žiakom bohaté spektrum informácií a tým prispievajú k rozvoju ich 

myslenia a kreativity. 

• počítače tolerujú individuálne tempo a schopnosti žiaka. Tvoria významný podporný 

prostriedok pre prácu s hendikepovanými študentmi. 

• podporujú komunikáciu, verbálne ale aj grafické vyjadrenie sa. 

• poskytujú okamžitú spätnú väzbu. 

• počítač poskytuje žiakom spoľahlivé prostredie bez vyhrážok a zosmiešňovania. 

Umožňujú zažiť pocit úspechu každému a tým ho motivujú k ďalšiemu učeniu. 

Za jedno zo základných úskalí výučby s podporou informačno-komunikačných 

technológií viacerí autori považujú tzv. „multitasking“, ktorý by sme mohli vysvetliť ako stav, 

kedy viac procesov zdieľa ten istý prostriedok k ich spracovaniu, ktorý je však v tú chvíľu 

schopný spracovávať len jeden proces143. I keď sa učiteľovi môže zdať prínosné, že počas hodiny 

používa čo najviac druhov technológií  a pre žiakov je zaujímavé a atraktívne, že stále robia niečo 

iné, v skutočnosti môže dochádzať k tomu, že žiak neustále „prepína“ medzi jednotlivými 

úlohami, ale ani jednej sa nedokáže venovať intenzívne. Inými slovami, žiak si toho na hodine 

vyskúša veľa, možno sa aj naučí veľké množstvo rôznych vecí, avšak veľmi povrchne.  

Do nedávna sa tvrdilo, že „multitasking“ je pre proces učenia a jeho efektivitu skôr výhodný,  

lebo rôznorodosť aktivít zabraňuje poklesu pozornosti, avšak moderné výskumy uskutočňované 

aj pomocou magnetickej rezonancie tento názor spochybnili144. Dokázali, že rozdeľovanie 

pozornosti zhoršuje schopnosť zapamätať si informácie, pochopiť hlbšie súvislosti a tým aj 

znižuje celkovú efektivitu učenia. Taktiež postupne dochádza aj k zhoršovaniu sústredenosti na 

jednu vec, keďže človek si zvykol vnímať viac vecí naraz.  

                                                           
140 Mázorová, 2002 
141 Jarvis, 2011 
142 Černochová, Komrská & Novák, 1998 
143 Škoda & Doulík, 2011 
144 Škoda & Doulík, 2011 
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Najčastejšie k problémom s „multitaskingom“ dochádza pri práci s počítačom, keď žiak 

vypracováva seminárnu prácu alebo projekt do školy, alebo sa učí z elektronických dokumentov, 

ale súčasne kontroluje e-maily a píše si správy s kamarátmi. Okrem už spomínaných problémov 

má táto činnosť ešte jeden negatívny dôsledok a to náročné opätovné „prepnutie sa“, vrátenie 

k pôvodnej aktivite145. Podobnej problematike sa venoval tým výskumníkov na Cornellovej 

univerzite. Zistili, že používanie notebookov počas vyučovania (pri prednesení tej istej 

prednášky v jednej skupine s povolením používať notebook a v druhej bez neho) malo negatívny 

vplyv na zapamätanie si učiva prezentovaného počas hodiny146 . 

M. Horák147 sa na nevýhody používania technológií pozerá najmä z pohľadu učiteľa. Tvrdí, že 

príprava učiteľa na hodiny s podporou technológií je časovo veľmi náročná a môže sa stať, že 

učiteľ pri domácej príprave na hodiny týmto príde o všetok voľný čas. Ak by mali byť hodiny 

s podporou technológií len vítanou zmenou v stereotype je otázne, či táto iniciatíva učiteľa nie je 

len zbytočne premárnený čas.  Taktiež samotná organizácia hodín je náročnejšia, keďže učiteľ 

počas nej využíva technológie, ktorých obsluhu musí ovládať a na druhej strane musí byť 

pripravený na prípadné zlyhanie techniky. Navyše vysoký podiel technológiami 

sprostredkovaných vizuálnych podnetov vo výučbe nezaručuje vyššiu pozornosť žiakov 

a efektivitu vyučovania. K. Cabanová uvádza, že tento spôsob upútania pozornosti vyhovuje len 

18% žiakov zo skúmaného súboru (n=188), vyššie percento žiakov upúta prejav a osobnosť 

učiteľa (25%) alebo zaujímavý výklad (20%).148 

Každá technológia nesie v sebe veľký potenciál. Hoci sa odporúča použiť technológie, ktoré 

má učiteľ psychológie k dispozícii, mal by si v prvom rade zvážiť výhody a nevýhody konkrétnej 

metódy v kontexte výchovných alebo vzdelávacích cieľov, ktoré chce výučbou dosiahnuť. M. 

Jarvis149 uvádza, že dobré použitie informačno-komunikačných technológií pravdepodobne 

zlepší výučbu, ale zlé použitie ju ešte zhorší. S. Goss Lucas150 jasne definuje otázky, ktoré by si 

mal učiteľ ešte pred prípravou na hodinu a voľbou vhodných metód položiť: 

1. Pomôže mi technológia učiť efektívnejšie? 

2. Pomôže technológia mojim žiakom naučiť sa viac a aj si to dlhšie zapamätať? 

3. Prinesie použitie technológie viac úžitku ako problémov? 

4. Podarí sa mi technológiu zakomponovať do môjho štýlu učenia a podarí sa mi naplniť 

stanovené ciele? 

W. Pelgrum a N. Law151 k  otázkam, ktoré by si učiteľ mal klásť, pridávajú ešte ďalšie, ktoré 

súvisia s problematikou celoživotného vzdelávania učiteľa, sledovania aktuálnych trendov ale 

taktiež zdôrazňuje, že možnosti využitia technológií na hodinách psychológie súvisia aj 

s edukačnými cieľmi a materiálnym zabezpečením školy: 

5. Aké zručnosti potrebujem mať, aby som zvládol učenie s technológiou? 

6. Aké školské podmienky musia byť splnené, aby som technológiu mohol použiť? 

 

 

 

 

 

                                                           
145 Škoda & Doulík, 2011 
146

 Hembrooke, 2003 
147 Horák, 2010 
148 Cabanová, 2013 
149 Jarvis, 2011 
150 Goss Lucas, 2012 
151 Pelgrum & Law, 2003 
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2.1.2 Technológie verzus učitelia a učiteľky 

 

Kvalitu a efektivitu výučby s podporou technológií ovplyvňujú viaceré činitele: dostupnosť 

hardvérového vybavenia v škole, kvalita a dostupnosť vhodných softvérových aplikácií 

a v neposlednom rade aj spôsobilosti a skúsenosti vyučujúcich s takýmto typom výučby. M. J. 

Koehler a P. Mishra152 považujú zavádzanie digitálnych technológií do škôl za komplexný 

a náročný proces najmä preto, že digitálne technológie sa svojimi charakteristikami výrazne líšia 

od tradičných školských technológií (niekedy nazývaných aj analógové technológie). Kým 

použitie tradičných technológií ako je napr. mikroskop alebo spätný projektor je stabilné, 

transparentné a viac-menej nemenné, digitálne technológie a softvérové aplikácie podliehajú 

rýchlym zmenám v čase, možno ich využiť variabilným spôsobom a princípy ich fungovania 

často ostávajú pre používateľov utajené. Tieto vlastnosti sťažujú učiteľom zavádzanie 

technológií do vyučovacieho procesu. Preto sa v zahraničných štúdiách kladie stále väčší dôraz 

na začlenenie znalosti technológií a ich použitia vo výučbe do konceptu učiteľských kompetencií, 

napr. vychádzajúc zo Shulmannovej koncepcie pedagogickej (didaktickej) znalosti obsahu 

(pedagogical content knowledge), ktorý možno doplniť o tretiu – technologickú dimenziu (obr. 

14). Prienikom všetkých troch dimenzií je tzv. technologicko-pedagogická (didaktická) znalosť 

obsahu. Teda v aplikácii na vyučovanie psychológie ide o schopnosť učiteľa didakticky 

spracovať, analyzovať a prezentovať vedecké poznanie transformované do obsahu učiva 

psychológie s použitím dostupných digitálnych zdrojov a technológií. 

 

Obr. 14 Komponenty modelu technologicko-pedagogickej (didaktickej) znalosti obsahu (Koehler, 

Mishra, 2009, p. 63) 

 

                                                           
152 Koehler & Mishra, 2009 



Psychológia v sekundárnom vzdelávaní  2013

 

 
55 

Mnohí učitelia a učiteľky však absolvovali vysokoškolskú prípravu v tzv. pred-digitálnych 

časoch a neboli cielene pripravovaní na vyučovanie s podporou technológií. Y. Zhao a A. F. 

Kenneth153 prirovnávajú školu s tradične didakticky orientovanými učiteľmi k ekosystému, 

v ktorom digitálne edukačné inovácie prichádzajúce z externého prostredia pôsobia ako nový 

exotický druh, ktorý môže existujúci ekosystém destabilizovať, pôvodný ekosystém môže ostať 

voči „votrelcovi“ imúnny alebo spoločný proces variácie a výberu môže ekosystém posilniť. 

Úspešnosť používania technológií v škole tu závisí aj od postojov učiteľov k zavádzaniu inovácií. 

Dalo by sa predpokladať, že mladí učitelia a učiteľky – tzv. digitálni domorodci, ktorí 

s technológiami vyrastali154 by mali túto úlohu zvládnuť. Napr. G. E. Kennedy et al155 polemizujú 

o spôsobilostiach digitálnej generácie používať technológie v edukačnom prostredí.  Štúdia N. 

Leia156 naznačuje, že mladí študenti a študentky učiteľstva majú k zavádzaniu technológií kladné 

postoje, no nedisponujú dostatočnými spôsobilosťami a znalosťami k ich aktívnemu používaniu 

vo výučbe, potrebujú, aby sme im v pregraduálnej príprave pomohli „vytvárať zmysluplné 

prepojenie medzi technológiami a vyučovaním.“157 Ponúka sa teda otázka, či efektivitu výučby 

s podporou technológií determinuje primárne kvalita technologickej podpory alebo komplexné 

spôsobilosti učiteľa pre prácu s touto podporu, t.j. jeho technologicko-pedagogická (didaktická) 

znalosť obsahu. 

M. S. Wiske z Edukačného technologického centra na Harvarde tvrdí, že jeden zo základných 

problémov medzi technológiami a vzdelávaním je, že veľa ľudí myslí najprv na technológie a až 

potom na vzdelávanie158. Toto tvrdenie by sme mohli interpretovať aj v tom kontexte, že učitelia, 

ktorí sú motivovaní používať informačno-komunikačné technológie počas výučby niekedy vedia 

len to, že technológie by mali použiť, ale nemajú vedomosti a často im chýbajú skúsenosti ako 

ich efektívne prepojiť s učivom daného predmetu. Tejto problematike sa v posledných rokoch 

venujú združenia pedagógov ale aj aktívni jednotlivci, ktorí vytvárajú príručky, výučbové 

programy a zbierajú užitočné internetové adresy pre výučbu jednotlivých predmetov.  

 

2.2 INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE VO VÝUČBE PSYCHOLÓGIE 

 

Technologická podpora postupne prirodzene preniká do edukačného prostredia. Naprieč 

školským systémom – vo všetkých stupňoch škôl a typoch predmetov sa stretávame 

s rôznorodým digitálnym obsahom a online podporou. V tejto kapitole sa usilujeme zmapovať 

možnosti implementácie technológií vo vyučovaní predmetu psychológia. 

Podľa viacerých realizovaných výskumov159 učitelia  a učiteľky psychológie nie sú spokojní 

s kvalitou dostupných učebníc a ďalších učebných materiálov. Hoci ich pri výučbe používajú, 

často kombinujú viaceré učebnice a dopĺňajú ich voľne dostupnými elektronickými zdrojmi 

(texty, videá, prezentácie a pod.). Používanie rôznych digitálnych zdrojov môže byť jednou 

z ciest, ako doplniť medzery v metodickom zázemí vyučovania psychológie, ktoré detailnejšie 

analyzujeme v predchádzajúcej kapitole.  Technológie a digitálny obsah môžu priniesť do výučby 

psychológie nové možnosti, interaktívne materiály a spôsoby rozširovania vedomostí žiakov v 

                                                           
153 Zhao & Kenneth, 2003 
154 Prensky, 2001 
155 Kennedy et al, 2008 
156 Lei, 2009 
157 Lei, 2009, p. 92 
158 Schacter, 1999 
159 Kontrová, 2012; Jendruščáková, 2013; Struková, 2011; Bílková, 2012 
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rôznych oblastiach učiva psychológie. Podľa výskumu P. Kontrovej160 tvoria elektronické zdroje 

významnú časť textových materiálov, ktoré učitelia psychológie používajú pri výučbe. 

 

 

 
Obr. 15 Textové materiály, ktoré používajú učitelia psychológie pri príprave na vyučovanie a výučbe 

psychológie (n =46)161 

   

Ďalšie digitálne zdroje a aplikácie, ktoré učitelia používajú pri vyučovaní psychológie sú 

najmä elektronické prezentácie a video ukážky a filmy. Prezentácie používa až 80% učiteľov 

a učiteliek v citovanom výskume, video ukážkami obohacuje svoju hodinu 65% vyučujúcich. 

Online prácu na počítačoch používajú respondenti a respondentky sporadicky, v počítačovej 

miestnosti psychológiu príležitostne vyučuje len 20% opýtaných162. Pre porovnanie 

v americkom výskume uvádza používanie multimédií vo výučbe 88% učiteľov a učiteliek 

psychológie, pričom najvyššie zastúpenie majú filmy a videoukážky. Až 95% respondentov, ktorí 

používajú multimédiá však uvádza, že používajú viac ako jednu metódu s podporou 

multimédií163. 

 

2.2.1 Hardvérové vybavenie pre výučbu 

 

Predpokladov pre úspešnú výučbu psychológie s podporou informačno-komunikačných 

technológií je niekoľko. Okrem technickej a odbornej pripravenosti učiteľa, jeho motivácie 

a úsilia vytvoriť interaktívnu hodinu, je nevyhnutné zabezpečiť takúto výučbu materiálne. 

Pokúsime sa stručne popísať rôzne možnosti tohto zabezpečenia, ich prednosti a bariéry pre 

vyučovanie psychológie. 

 

a) Počítačová učebňa 

Najčastejšie prebieha výučba s informačno-komunikačnými technológiami v počítačových 

učebniach. Pozitívom takéhoto spôsobu výučby je, že učiteľ ani žiaci nemusia elektroniku so 

                                                           
160 Kontrová, 2012 
161 Kontrová, 2012 
162 Kontrová, 2012 
163 American Psychological Association, 2012 
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sebou nosiť. Samozrejme jednotlivé školy disponujú rôznymi technologickými prostriedkami, 

ale vo väčšine škôl sú v učebni k dispozícii počítače, dataprojektor, príp. interaktívna tabuľa. 

Negatíva vidíme hlavne v tom, že škola väčšinou disponuje obmedzeným počtom takýchto 

učební a  implementácia informačno-komunikačných technológií do výučby všetkých predmetov 

vo všetkých triedach nie je možná. Ďalšie problémy predstavuje technický stav počítačov aj 

umiestnenie a veľkosť učebne. Nie je ojedinelé, že počítačová učebňa je dispozične riešená tak, 

že neumožňuje kombinovať  prácu na počítačoch s inými aktivitami (diskusia, skupinová práca).  

 

b) Prezentačná technológia v kmeňovej triede (fixná resp. ju učiteľ nosí)  

Druhou možnosťou je výučba s podporou technológií v kmeňovej triede. Takáto výučba 

môže byť príjemnejšia pre žiakov, ktorí môžu ostať vo svojej kmeňovej, často aj priestrannejšej 

triede. Predstavuje väčšiu záťaž pre učiteľa, ktorý musí všetky potrebné digitálne technológie 

priniesť, pozapájať a nastaviť, ak nie sú v triede pevne nainštalované. Nevýhodou je taktiež, že 

žiaci sú väčšinou len pasívnymi účastníkmi, keďže spravidla ide len o prezentačné technológie a 

žiaci nemajú k dispozícii individuálne počítače či iné zariadenia. 

 

c) Mobilná počítačová učebňa (donesieme notebooky alebo tablety do triedy) 

Úplne iná situácia je, keď žiaci síce sú vo vlastnej triede ale učiteľ má k dispozícii tzv. 

„mobilnú počítačovú učebňu“, čo znamená, že žiaci majú k dispozícii školské notebooky alebo 

tablety. Tento variant je flexibilnejší z pohľadu organizácie vyučovacej hodiny. Problematická je 

však dostupnosť „mobilných počítačových učební“ ich údržba, distribúcia do tried, prípadne aj 

pripojenie na internet. 

  

d) Každý žiak má školské zariadenie (notebook, netbook alebo tablet) 

Predstava, že každý žiak má k dispozícii školský počítač sa zdá byť ideálna a podľa analýz 

prináša takáto výučba viaceré benefity164. Z hľadiska bežných škôl je však zatiaľ stále 

nedostupná. V každom prípade by vyriešila problém s požičiavaním si techniky prípadne 

neustálym striedaním sa v učebni a vďaka tomu by mohol učiteľ každého predmetu a teda aj 

psychológie využívať tieto technológie kedykoľvek by sa pre to rozhodol. 

 

e) Každý žiak používa vlastné zariadenie 

Poslednou možnosťou je používanie vlastných zariadení pre účely školskej práce. Podobná 

stratégia funguje v obchodnej sfére pod skratkou BYOD („Bring your own device“ = prines si 

vlastné zariadenie). Ak by si rodičia uvedomili výhodu tejto síce finančne náročnej (i keď väčšina 

žiakov má doma vlastné notebooky)  ale jednorazovej investície, využiť by to mohli učitelia na 

implementáciu technológií do jednotlivých predmetov, ale najmä by z toho profitovali samotní 

žiaci. Nielenže by mohli využívať počítače na písanie poznámok, ale taktiež by si mohli vyskúšať 

rôzne online cvičenia, pozerať videá, prípadne písať test na počítači. Problémov však môže byť 

technické a softvérové zosúlanie zariadení pre vyučovacie potreby. 

 

 

2.2.2 Softvérové aplikácie pre výučbu psychológie 

 

a) Aplikácie pre tvorbu prezentácií 

Najčastejšie používaným prezentačným softvérom v školskom prostredí je Microsoft 

PowerPoint, učiteľom a učiteľkám sú však k dispozícii aj ďalšie: Flash, Open Office Impress, 

                                                           
164 pozri napr. Masaryk & Sokolová, 2009 
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Apple Keynote, Prezi a Corel Presentation. Efektivita používania prezentácií závisí od toho, či ich 

učitelia a učiteľky používajú len ako digitálnu verziu tlačených poznámok a pri výklade len čítajú 

to, čo je na snímkach, alebo či plnohodnotne dokážu využiť potenciál elektronických prezentácií. 

V prostredí programu PowerPoint dokážeme prezentovať audio alebo video klipy, animácie 

a simulácie a taktiež môže obsahovať linky na internetové zdroje. Všetky tieto vhodne zvolené 

zdroje informácií pomáhajú nielen udržať aktivitu žiakov, ale môžu aj stimulovať k ďalšiemu 

skúmaniu danej problematiky v mimoškolskom čase165. Podobné funkcie má aj prezentačný 

program Prezi, ktorý nefunguje na báze snímok (ako PowerPoint), všetky informácie, texty, 

obrázky, aplikácie sú rozmiestnené na veľkej ploche. Počas prezentácie sa učiteľ (podľa vopred 

určeného poradia) premiestňuje z jedného miesta „plochy“ na inú, pričom daná časť je vždy 

zväčšená tak, aby bolo graficky zvýraznené to, čo je podstatné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 16 Ukážka z Prezi prezentácie  

 

 

Okrem všeobecných odporúčaní, ktoré sa týkajú základných náležitostí práce s prezentáciami 

treba zdôrazniť podporu aktívneho učenia žiakov, ktoré pokladá samotné sledovanie snímok za 

nie natoľko efektívne ako napr. počúvanie, sledovanie ale aj písanie si poznámok. Je na zvážení 

učiteľa, či dá žiakom vopred texty prezentácie k dispozícii. Zaujímavá je rada vopred načrtnúť 

žiakom, čo môžu očakávať na nasledujúcej hodine a nie všetky „zaujímavosti“ im poslať vopred 

v prezentácii, tým sa zvýši ich očakávanie, záujem a motivácia počúvať na samotnej hodine166.  

Názory na používanie prezentácií sa rôznia a v súčasnosti sa stále viac ozývajú aj hlasy 

zdôrazňujúce ich negatívne aspekty. Pre ilustráciu spomenieme názory T. Tufteho167, ktorý tvrdí, 

že prezentácie často obsahujú príliš veľa textu, nelogicky použité obrázky, ktoré len odpútavajú 

pozornosť a tabuľky a grafy, v ktorých sa vyzná len ich tvorca. Ďalšou veľmi častou chybou je 

povyšovanie formy nad obsah. Prezentácie sú vizuálne atraktívne, ale môžu zlyhávať na základe 

kvality obsahu, relevantnosti informácií a integrity obsahu. Ak sa trieda nudí, je to dôsledok 

zlyhania obsahovej stránky a nie nedostatočnej farebnosti alebo množstva dekorácií v 

prezentácii168. Vnímavý, tvorivý a na študentov orientovaný učiteľ psychológie by sa tvorby 

rôznych druhov prezentácií nemal vzdať, ale práve naopak ako píše S. Goss Lucas169 mal by 

s nimi experimentovať, hľadajúc najvhodnejší spôsob, ktorým uplatní svoj štýl výučby a naplní 

svoje ciele. 

 

                                                           
165 Goss Lucas, 2012 
166 Jarvis, 2011 
167 Tufte, 2003 
168 Tufte, 2003 
169 Goss Lucas, 2012 
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b) Online videá a vizualizácie 

Prezentácia videoukážok s podporou informačno-komunikačných technológií patrí vo výučbe 

psychológie k frekventovaným postupom. Na všeobecných i špecializovaných internetových 

portáloch s videami možno nájsť nielen populárne ale aj odborné videá z oblasti psychológie. 

Výberom vhodného videa alebo 3-D modelu môže učiteľ demonštrovať psychologické javy 

a procesy, ktoré si žiak nevie predstaviť, nie je s nimi v bežnom kontakte ale taktiež aj aspekty 

reálneho života prepojené s psychologickou problematikou dokážu zaujať a rozšíriť poznanie. 

M. Jarvis170 za obrovskú výhodu videoklipov považuje fakt, že trvajú krátko, ale dovolia 

študentom vizualizovať veci (ako napr. fungovanie mozgu), ktoré sú vo svojej podstate veľmi 

zaujímavé, ale komplikovaným slovným vysvetlením by sa mohli stať pre žiakov neatraktívne. 

Prínosné je taktiež pozeranie videa na počítači, ktoré môže prebiehať počas hodiny (celé video 

alebo vybrané sekvencie) ale aj ako samoštúdium doma, keď učiteľ pošle žiakom link na 

internetovú stránku. Následne môžu byť vyzvaní, aby vypracovali s tým súvisiacu písomnú 

úlohu alebo môže byť pozeranie videa podnetom na diskusiu na nasledujúcej hodine. 

 

c) Interaktívne simulácie a experimenty 

Online simulácie a experimenty, ktoré by sme mohli súhrnne nazvať online cvičeniami môžu 

byť demonštrované cez dataprojektor frontálne alebo ich žiaci vypracovávajú individuálne na 

vlastnom počítači. Takéto cvičenia prenášajú učivo psychológie do reálneho života a tiež 

študenta zahŕňajú do aktívnej výučby171. Príkladom internetového programu obsahujúceho 

online cvičenia je Laboratory in Cognition and Perception, The Norton Psychology Lab, 

interaktívne cvičenia na stránkach združenia Mensa a iné. Pozitívom psychologických online 

laboratórií, ktoré sú vytvorené ako edukačný balík (napr. ZAPS) je, že aj učiteľ má spätnú väzbu, 

či študenti úlohu vypracovali a s akou úspešnosťou.  

 

 
Obr. 17 Logická hra – Preplavba rieky  

(zdroj: MENSA <http://www.mensa.sk/preplavba_rieky>) 

 

d) E-learning 

E-learning je v dnešnej dobe stále viac sa rozvíjajúcim spôsobom výučby s podporou 

informačno-komunikačných technológií. Ide o dištančný spôsob vzdelávania, kedy sa žiak stáva 

študentom vo virtuálnej triede, navštevuje vybraný (väčšinou spoplatnený) kurz, vďaka 

ktorému má prístup k mnohým vzdelávacím programom172. Tento druh vzdelávania sa môže 

uskutočniť v troch formách:   

• Elektronická príručka (poskytujúca zdroje informácií), 

                                                           
170 Jarvis, 2011 
171 Jarvis, 2011 
172 Hnátová, 2004 

http://www.mensa.sk/preplavba_rieky
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• Nepodporované vzdelávanie (spätná väzba je poskytovaná počítačom), 

• Podporované vzdelávanie (dôležitú funkciu zohráva lektor, ktorý komunikuje so 

„svojimi“ žiakmi, podporuje ich, opravuje a usmerňuje). 

Najefektívnejšou formou je podľa nášho názoru podporované prostredie (avšak samozrejme 

výber záleží od osobných preferencií študenta), ktoré poskytuje napr. internetová stránka 

<www.coursera.org>. V oblasti psychológie tu možno nájsť kurzy zamerané na potrebu 

psychológie v spoločnosti, aspekty sociálnej komunikácie ale aj interakcie medzi človekom 

a počítačom (COURSERA). E-learningová forma vzdelávania v psychológii môže byť aj vhodným 

doplnkom k príprave na prijímacie skúšky. 

 

e) Teleprojekty 

Teleprojekty sú založené na spolupráci viacerých tried alebo škôl, ktoré spoločne pracujú na 

riešení projektu na spoločnú tému. V zahraničí je to obľúbená a overená metóda nácviku 

zručností prijímania a výmeny informácií a súčasne (ak ide o medzinárodný projekt) aj rozvoja 

cudzojazyčných kompetencií. V našich školách je tento spôsob projektového vyučovania 

využívaný zatiaľ málo173.  

Práve v oblasti psychológie by mohlo byť organizovanie teleprojektov prínosom, napr. 

v organizovaní žiackych výskumných štúdií ku konkrétnej psychologickej problematike 

a porovnanie výsledkov medzi jednotlivými krajinami. Takéto projekty ďalej umožňujú spoločné 

zdieľanie výskumných dát, vytvorenie diskusného fóra alebo chatu projektových tried, tzv. 

twinning classes, kde sa pomocou web kamery online prenáša dianie z jednej triedy do druhej, 

zdieľanie online prednášok a pod. 

 

f) Online testovanie 

Online testovanie predstavuje jeden zo spôsobov overovania vedomostí žiakov počas hodín 

ale aj v domácom prostredí. Výhod v porovnaní s klasickým tlačeným testom je niekoľko. 

V prvom rade je to ekonomickosť a šetrenie životného prostredia, jednoduchá a intuitívna 

tvorba testu, možnosť uloženia testu online a dostupnosť kdekoľvek, okamžitá spätná väzba pre 

žiaka aj učiteľa, štatistické vyhodnotenie a ďalšie. Pri online testovaní sa väčšinou žiakovi objaví 

na displeji počítača len jedna otázka, na ktorú môže zamerať svoju plnú pozornosť. Po zvolení 

odpovede program ihneď alebo na konci testovania poskytne žiakovi spätnú väzbu, či jeho 

odpoveď bola správna alebo nie. Jednoduché testy možno vytvoriť v internetových aplikáciách 

alebo offline napr. v programe excel. Edukačné balíky umožňujú napr. vytvárať online testy z už 

vloženej databázy otázok k jednotlivým tematickým celkom. Takto zostavené testy okrem 

ostatných výhod majú aj odborne garantovanú správnosť a kvalitu otázok i vyváženosť testu. 

 

 
Obr. 18 Ukážka online testu – otázka  

(zdroj: ProProfs <http:// www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=gestaltizmus>) 

                                                           
173 Hnátová, 2004 
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Obr. 19 Ukážka online testu – vyhodnotenie otázky  

(zdroj: ProProfs <http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=gestaltizmus>) 

 

 

Z pohľadu učiteľa je prínosné, že program nielenže uloží všetky žiacke testy, tzn. učiteľ 

presne vie, ktoré otázky boli problematické, pre ktorého žiaka, ale taktiež automaticky 

vygeneruje štatistické zhodnotenia: percentuálnu úspešnosť žiakov v jednotlivých položkách 

testu, priemerný čas, za aký žiaci odpovedali na jednotlivé položky testu a pod. 

 

 
Obr. 20 Ukážka online testu – percentuálna úspešnosť    

(zdroj: ProProfs<http://www.proprofs.com/quiz-school/stats.php?title=gestaltizmus>) 

 

Vo výučbe psychológie možno online testovanie využiť nielen pre administráciu didaktických 

(vedomostných) testov, ale aj ako ukážku rôznych psychologických výskumných 

a diagnostických testov a dotazníkov. Výhodou popri vyššie uvedených je aj skutočnosť, že 

vyučujúci nemusí študentov zacvičovať do spôsobov vyhodnocovania týchto testov, a ak každý 

študent pracuje sám na vlastnom počítači, je zachovaná aj anonymita výsledkov. Zahraničné 

edukačné balíky a portály pre vyučovanie psychológie ponúkajú overené ukážky testov pre 

didaktické účely. V prípade verejných online zdrojov je potrebné vopred si overiť kvalitu testov 

ako aj to, či na záver skutočne poskytujú bezplatne relevantný výsledok. 

 

g) Elektronické učebnice a zdieľanie učebných materiálov online 

Nielen počítače ale aj moderné zariadenia ako čítačky, tablety, netbooky a niektoré mobilné 

telefóny umožňujú plne využiť výhody elektronických učebníc a doplnkových digitálnych 

textových materiálov a zrejme majú potenciál postupne nahradiť tradičné tlačené učebnice. 

Elektronická učebnica vo svojej najjednoduchšej podobe je kópiou tlačenej učebnice vo formáte, 

ktorý umožňuje prezeranie na rôznych typoch zariadení. Modernejšie digitálne učebnice tvorí 

interaktívny text s hypertextovými odkazmi (možnosťou prepínania medzi jednotlivými časťami 

dokumentu prostredníctvom zvýraznených kľúčových slov v texte), intuitívnym vyhľadávaním 

v dokumente, automatickým testovaním, v prípade online pripojenia zariadenia na internet aj 

s možnosťou priameho prepojenia  na doplnkové internetové zdroje, videá, vytvárania vlastných 

elektronických poznámok a odkazov k textu a pod. 

http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=gestaltizmus
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V našich podmienkach vyučovania psychológie je nespornou výhodou týchto učebníc ich 

dostupnosť (v porovnaním s tlačenými učebnicami, ktorých často školy nemajú dostatok). 

Navyše diverzita obsahu výučby psychológie, ktorú spomíname v kap. 1 vedie k tomu, že nie je 

možné odporučiť jednu univerzálnu učebnicu psychológie pre všetky typy škôl a predmetov. 

Digitalizácia obsahu učiva psychológie umožňuje učiteľovi flexibilne čerpať z viacerých zdrojov, 

používať pre rôzne tematické celky rôzne zdroje a pod. 

 

Viaceré z uvedených možností technologickej podpory sme priamo aplikovali 

v stredoškolskej výučbe psychológie s cieľom overiť vplyv takéhoto edukačného prostredia na 

vzdelávacie výsledky i motiváciu študentov a študentiek.  

 

 

2.2.3 Skúsenosti s výučbou psychológie bohatou na technológie 

 

Ako uvádzame v kapitole 2.1.2, overiť efektivitu výučby s podporou technológií je náročné 

a výsledky takýchto štúdií často nie sú presvedčivé. Napriek tomu sme chceli v rámci nášho 

výskumného projektu získať reálne skúsenosti s výučbou psychológie s použitím informačno-

komunikačných technológií, overiť, ako takúto výučbu hodnotia študenti a študentky, a či sa 

signifikantným spôsobom premietne do vzdelávacích výsledkov. 

V priebehu troch mesiacov sme realizovali terénny kvázi-experiment, v ktorom sme 

v experimentálnej skupine vyučovali 8 vyučovacích hodín (á 45 min.) psychológie (spolu 4 témy) 

s podporou technológií a v paralelnej kontrolnej skupine bez aplikácie technológií. Po prebraní 

každej témy sme v oboch skupinách administrovali identický didaktický test a po ukončení 

experimentu sme viedli pološtrukturované interview s 11 študentmi a študentkami, ktorí sa 

zúčastnili hodín v experimentálnej skupine. 

 

a) Podmienky kvázi-experimentu 

 Experiment prebiehal na gymnáziu v dvoch skupinách žiakov posledných ročníkov. Študenti 

a študentky si psychológiu vybrali ako jeden z povinne voliteľných seminárov, pričom väčšina 

z nich sa pripravovala na maturitnú skúšku. Išlo o prirodzene vytvorené paralelné skupiny. 

Výskumnú vzorku tvorilo spolu 33 študentov (z toho 6 chlapcov a 27 dievčat). Výučbové témy 

boli vybrané z okruhov cieľových požiadaviek a téz k maturitnej skúške. Pri ich výbere bolo pre 

nás dôležité najmä to, aby sme pri výučbe mohli využiť veľkú variabilitu rôznych digitálnych 

materiálov a súčasne, aby bol výber v súlade s časovo-tematickým plánom a prípravou na 

maturitnú skúšku. Po dôkladnom zvážení sme vybrali témy: Behaviorizmus, Geštaltizmus 

a zákony vnímania, Inteligencia a Emocionalita. Výučbu viedli dve vyučujúce, pričom paralelné 

hodiny s tou istou témou boli odučené vždy tou istou vyučujúcou, aby sa zvýšila reliabilita 

testovania a podľa možností sa eliminoval vplyv vyučovacieho štýlu učiteľky na výsledky. 
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Obr. 21 Ukážka online experimentu – klasické podmieňovanie. 

(zdroj: http://www.nobelprize.org/educational/medicine/pavlov/) 

 

Výučba v kontrolnej skupine prebiehala v bežnej triede, v experimentálnej skupine 

v počítačovej učebni, kde každý žiak sám pracoval na počítači. Vyučujúca premietala prezentácie, 

videá a online demonštrácie cez dataprojektor na plátno, vybrané cvičenia a testy probandi 

vypracovávali samostatne na počítačoch. Obe paralelné vyučovacie hodiny boli pripravené tak, 

aby boli zaujímavé a obsahovo vyvážené. Použité didaktické prostriedky sumarizujeme 

v tabuľke 18. V oboch skupinách bol po každej zo štyroch tém administrovaný vedomostný test 

zameraný na zapamätanie, porozumenie, aplikáciu, analýzu a zhodnotenie učiva.  

 

Tab. 18 Didaktické prostriedky použité v experimentálnej a kontrolnej skupine. 

Didaktické prostriedky použité 

v experimentálnej skupine  

(výučba bohatá na technológie): 

Didaktické prostriedky použité 

v kontrolnej skupine (bežná výučba): 

• Powerpointová prezentácia 

• Obrazový materiál 

• Online videá (autentické videá z 

výskumov, dokumentárne reportáže, 

filmové ukážky) 

• Online experimenty a demonštrácie 

v rámci zahraničného interaktívneho 

softvéru pre výučbu psychológie 

• Online psychologické cvičenia dostupné 

online vo forme java appletov 

• Online psychologické testy (orientačný 

test inteligencie, test rozoznávania emócií) 

• Online didaktické testy (diagnostická časť 

vyučovacej hodiny) 

• Poznámky na tabuli 

• Tlačené obrazové a textové materiály 

• Materiál k psychologickým cvičeniam 

a experimentom 

 

 

                                   

b) Výsledky kvázi-experimentu 

Do porovnania výsledkov vedomostných testov sme zaradili spolu 73 testov (33 testov 

v experimentálnej a 40 v kontrolnej skupine). Výsledky testov sú uvádzané vo forme 

percentuálnej úspešnosti (max. skóre je 100 bodov). Porovnanie výsledku didaktického testu 

nepotvrdilo štatisticky významný rozdiel medzi experimentálnou a porovnávacou skupinou. 
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Tento výsledok je v súlade s viacerými realizovanými výskumami174. Možno ho pripísať najmä 

vplyvom, ktoré nie je možné v rámci takto postaveného experimentu kontrolovať (motivácia 

študentov pre výučbu psychológie všeobecne, individuálne osobitosti – pamäť, pozornosť, štýl 

učenie, záujem o tému a pod.) 

 
Tab. 19 Porovnanie výsledkov didaktických testov medzi experimentálnou a porovnávacou skupinou. 

 priemer SD medián modus rozptyl f-test (p) t-test (p) 

Experimentálna 

skupina (n=33) 
61,97 14,51 60 55 210,47 

0,563538 0,378128 
Porovnávacia 

skupina (n=40) 
65,18 16,04 65,5 73 257,28 

 

V druhej časti nášho výskumu sme sa zamerali na to, ako študenti a študentky vnímajú 

výučbu psychológie s podporou technológií. V individuálnych interview sme sa venovali otázke 

celkového zhodnotenia a prínosu učenia sa s podporu technológií z pohľadu študentov a 

študentiek psychológie. Z odpovedí sme deskriptívne vyvodili kategórie odpovedí, ktoré 

najlepšie vystihujú širokú paletu rôznych názorov.  

 

„Čo je iné, to je dobré.“ 

Do tejto kategórie sme zaradili odpovede, v ktorých rezonoval pozitívny vzťah k informačno-

komunikačným technológiám. Žiaci  zdôrazňovali najmä to, že napriek tomu, že na počítače sú 

zvyknutí, ich použitie v školskom prostredí je pre nich stále niečím novým, zaujímavým 

a diametrálne odlišným od tradičného stereotypného vyučovania v triede. 

 

„Robiť niečo na počítačoch,  to je už také normálne v dnešnej dobe.( ...) Ale na našich  

hodinách my sa neučíme s počítačmi, takže mi to prišlo zaujímavé.“ (Z5) 

„Zmenili sme učebňu, už aj to malo svoje čaro.“ (Z2) 

„Najzaujímavejšie je na tom to, že to nie je stereotyp.“ (M1) 

„Tie cvičenia mi prišli také kreatívne, konečne niečo iné, vytrhnuté z toho stereotypu.(...) 

A podľa mňa to ľudí baví, hocičo, čo je vytrhnuté zo stereotypu.“(Z3) 

 

 

„Hurá do praxe!“ 

Ako ďalšie často zdôrazňované pozitívum bola možnosť vidieť veci v praxi, hlavne veci, 

s ktorými sa žiak v bežnom živote nemá príležitosť bežne stretnúť, alebo si ich nevie ani 

predstaviť. Taktiež dôležité bolo pre nich, že učiteľka prepájala výklad s reálnymi, pre nich 

blízkymi vecami.  

 

„Keď sme boli na normálnej hodine tak sme nemali žiadnu šancu to vidieť v praxi.“ (Z3) 

 „Dosť ma prekvapilo, že sme robili veľa takých praktických vecí na internete.“(Z6) 

„To bolo podľa mňa dobré, lebo sme si to mohli vyskúšať.. keď ste nám vysvetľovali ten 

pokus so psom tak som veľmi nechápala, ale potom cvičení som, už vedela, že ako to všetko 

funguje, ako sa ten pes naučil a aké to má všetko následky.“ (Z7) 

                                                           
174 Schacter, 1999 
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„Iné je keď si to len povieme, napr. o autistoch a iné keď to naozaj vidíme v realite na 

videu.“ (Z9) 

 

„Keď sa zapájam, viac si pamätám.“ 

V porovnaní s klasickým vyučovaním v triede, kde žiaci väčšinou pasívne počúvajú 

a nevyvíjajú takmer žiadnu aktivitu, je výučba s možnosťou samostatne pracovať na počítači  

príjemným spestrením.   Žiaci tvrdili, že sa niekedy cítili nútení „niečo robiť“ alebo motivovaní 

aktívne sa zapájať a vyskúšať si veci každý na vlastnom počítači. Pozitívne hodnotili, že každý 

z nich mal možnosť niečo robiť, nie len tí aktívnejší a zhovorčivejší z nich. 

 

„Hlavne si myslím, že keď je k tomu tá príloha, že si to človek môže vyskúšať, tak si to aj 

lepšie zapamätá, keď to vidí pred očami a vie ako to je.“ (Z9) 

 „Že sme sa zapájali aj my, nesedeli sme tam pasívne a len počúvali.“ (Z8) 

„Viac som si zapamätal... myslím, že to je už len tým, že keď ste prinútený robiť tie aktivity, 

že sa do toho aktívne zapájate, tak to má určite väčší efekt, ako keď len pasívne počúvate.“ 

(M2) 

 „Že sme sa vlastne všetci zapojili, lebo každý sme mali svoj počítač a že takto keď sme 

v triede vždy sa zapojí niekto, nejaký taký ten akčný človek a väčšinou ostatní sú ticho a len 

počúvajú. Ale takto každý robil niečo, takže nebolo to tak, že by niekto len sedel a nič 

nerobil. To bola taká hodina, naozaj že pre všetkých.“ (Z1) 

„Naučil som sa tam určite viacej. Nie je to zase nejaká radikálna zmena, ale proste cítim, že 

niečo si z tých hodín pamätám. A už len kvôli tomu, že na každej tej hodine, na konci sme si 

preberali ten test z celého učiva, takže tam som si to znovu oživil a tým, že som si to aj 

napísal, tak tým ma to donútilo rozmýšľať nad tým.“(M1) 

 

„Zmena je dobrá vec, ale...“ 

Okrem toho, že technológie „vytrhávajú“ hodinu zo stereotypu, môžu mať aj 

kontraproduktívny efekt, kedy žiaka môžu vyrušovať. Striedanie aktivít zabezpečuje udržanie 

pozornosti, ale na druhej strane žiaci cítia, že tým, že stále robia niečo iné, sa na nič nedokážu 

poriadne sústrediť a v konečnom dôsledku sa toho naučia menej ako na tradičnej hodine. 

 

„Nevýhoda oproti hodinám, kde sa iba stále učíme môže byť to, že vlastne keď sa 

to kombinuje s tým počítačom, tak to môže byť na jednej strane aj rušivé... že sa neviem až 

tak sústrediť, lebo vždycky (učiteľka) niečo hovorí a potom do počítača, potom zase niečo 

hovorí sa zase do počítača.“ (M2) 

„Stále som si neni tými počítačmi taká istá, napríklad či dokážeme toľko učiva prebrať... že 

možno tej teórie, ktorú by sme mali ovládať, sa stihne menej.“ (Z1) 

„Nemyslím si, že som sa naučila viacej. Nehovorím, že to bolo zlé, ale že by som nejakú 

úžasnú zmenu cítila, že vau je to úžasné že sme robili na počítači, to nie.“(Z9) 

„Či si to ešte teraz pamätám, to je otázne.“ (Z6) 

„Alebo možno by ani nemuselo byť akože tie hodiny s počítačmi, úlohy, ale ako sme 

napríklad na etike robievali, že sme sa dali tak do kruhu a sme sa rozprávali a rôzne hry 
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hrávali a potom na konci nám učiteľka povedala, že toto a toto sme sa dneska naučili 

prostredníctvom tejto hry. A vysvetlila to učivo a všetci sme rozumeli.“  (Z4) 

 

„Trikrát a dosť!“ 

Napriek tomu, že žiaci nachádzali na technológiách skôr pozitíva ako negatíva, na otázku, či 

by prijali vyučovanie psychológie s podporou informačno-komunikačných technológií na každej 

hodine odpovedali negatívne. Uvedomovali si, že devízou technológií vo vyučovaní je ich 

netradičnosť a tým, že by boli využívané na každej hodine by sa ich „čaro“ postupne vytratilo. 

 

„Mne sa páči také že raz za čas, tak napríklad že každá druhá, tretia by mohla byť taká 

praktickejšia.“ (Z5) 

 „Možno po čase keby sa takto vyučovalo dlhší čas, tak by bolo možné, že ten žiak by to bral 

už ako samozrejmosť a vlastne by mu to zovšednelo. Tým pádom by to malo postupne ten 

efekt ako učenie pomocou rozprávania. Ale myslím, že takto keď sa to strieda, keď je slovné 

učenie a učenie za počítačmi, myslím, že to má veľmi dobrý účinok.“ (Z1) 

 „Ale myslím si, že raz za čas, by to bolo veľmi dobré. Možno by som celý celok prebrala so 

študentmi normálne a potom ako opakovanie by som urobila prezentáciu. Záleží aj od 

náročnosti učiva – ak by som vedela, že nejaké učivo žiakom nejde, tak by som zvolila 

takúto hravejšiu cestu.“ (Z4) 

„Každá hodina nie, napríklad taká teória, to je lepšie keď sa to vysvetlí , keď sme takto 

v triede, lebo tie počítače asi dosť rozptyľujú a tak.“ (Z3) 

 

„A čo interakcia?“ 

Žiaci v rozhovoroch často spomínali svoje sociálne potreby, na naplňovanie ktorých sa počas 

hodín nabitých technológiami dá veľmi ľahko zabudnúť. V prvom rade to bola potreba vyjadriť 

vlastný názor, ktorý bude inými rešpektovaný  a po druhé potreba robiť nielen individuálne 

aktivity, každý na vlastnom počítači ale aj nevyhnutnosť zahrnutia skupinových aktivít v triede, 

ktoré k výučbe psychológie neodmysliteľne patria. 

 

 „Klasická hodina je fajn, že sa viac rozprávame, je to také kolektívne, ale toto bolo viac 

o takej individuálnej práci.“ (M2) 

„Určite to je lepšie, keď aj skupinovo robíme.“ (Z8) 

 

„Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť.“ 

Názory na využívanie PowerPointovej prezentácie na hodine boli takmer u všetkých žiakov 

pozitívne. Žiaci sa vďaka nej lepšie orientovali v preberanom učive, ak chceli mohli si písať 

poznámky, informácie sa im lepšie pamätali vďaka dvom vstupným kanálom (sluch ale aj zrak). 

Ďalej zdôrazňovali dôležitosť kvality prezentácie (nie veľa textu, vizuálna stránka, dôležitosť 

obrázkov). Uvedomovali si ale taktiež, že dobre pripravená prezentácia predstavuje len 

potenciál pre dobre odučenú hodinu, že dôležitý je spôsob prednesu nového učiva a kriticky 

odsúdili jeho „odrapkanie si“ alebo čítanie priamo zo snímok.  

 

„Pre študentov, aj pre mňa teda, je myslím  lepšie raz to vidieť ako stokrát počuť, keď to 

mám pred sebou.“ (Z7) 
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„Keď sme si niečo len tak vysvetlili, bolo to také suchšie. Tá prezentácia to tak oživila, bola 

to taká záživnejšia hodina.“ (Z3) 

„Mám záchytné body a mne sa strašne dobre učí to učivo, keď mi ho niekto rozpráva a aj to 

vidím napísané.“ (Z5) 

„Mne sa to páčilo, že ste mali tú prezentáciu, že proste to bolo aj prehľadné. Keď som sa 

stratila tak som sa pozrela na tú prezentáciu a vedela som, že o čom hovoríte. A proste bola 

tak dobre spravená, že tam nebolo strašne veľa textu na jednom slajde.“ (Z1) 

 „Asi by to nebolo pre nás extra zaujímavé, ak by nám učiteľ len odrapkal učivo a čítal ho 

z prezentácie. To by bolo asi úplne rovnaké, ako keď učitelia učia takou formou, že len 

rýchlo nadiktovať poznámky.“ (Z2) 

„Veľa ale záleží na to výklade učiteľa, či vie aj zaujímavo rozprávať, nám to podať, to je 

skôr väčšia časť z toho výkladu ako to či tam je alebo nie je prezentácia... Môže to byť aj 

všetko, môže to byť PowerPoint, môže to byť krásne, ale keď Vám to vysvetľuje ten učiteľ 

nudne, tak Vás nezaujme ani tá prezentácia.“ (M2) 

 

„Nie je test ako test.“ 

Testovanie vedomostí pomocou online testu nie je pre žiakov typické, nespája sa im v pamäti 

so žiadnymi stresovými situáciami  a možno práve preto je pre niektorých atraktívnejšie. Títo 

žiaci si uvedomovali, že je pre nich výhodné, keď vidia na obrazovke len jednu otázku a nie sú 

naraz zahltení všetkými a taktiež ocenili okamžitú spätnú väzbu so správnymi odpoveďami. 

 

„Bolo to fajn, že som videla, kde mám chybu.“ (Z2) 

„Keď som ja pri tom počítači, tak som mala asi menší stres ako keby mi dali papier, lebo to 

už mám také zafixované.“ (Z8) 

 „Je to rýchlejšie, lebo v dnešnej dobe veľa ľudí píše rýchlejšie na počítači ako rukou... je to 

lepšie aj preto možno, že celý život píšeme len v škole len na papier.“ (Z7) 

„Dobré bolo, že otázky išli postupne, sme sa sústredili len na jednu a k tej predchádzajúcej 

sme sa nemohli vrátiť.“ (Z5) 

„Keď mám papierový test, tak na to sa menej sústredím, taká deformácia zo školy, že už ma 

to nebaví písať, hlavne keď to mám nasúkané všetky otázky na sebe. Lepšie je, keď to mám 

v počítači po jednej napríklad.“ (Z9) 

 

Niektorí žiaci však nevideli vo využití online testovania žiadnu výhodu alebo v tomto spôsobe 

testovania našli skôr nevýhody. Komplikáciami boli pre nich: nemožnosť opraviť si otázku, 

skontrolovať celý test, prípadne porovnať si správne odpovede so spolužiakom. 

 

„Podľa mňa keď je to ten istý test len je v inej podobe.  Ale lepší je skôr ten písaný, pretože 

keď na počítači zle kliknem, už sa nemôžem vrátiť a opraviť to.“ (Z6) 

 „Samozrejme, že píšeme viac papierových testov, ale mali sme aj na počítačoch testy 

a nevidím v tom žiaden rozdiel. Myslím si, že to bolo aj rovnako objektívne a ešte podľa 
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mňa na počítačoch to bolo ešte viac, že sme nemohli medzi sebou opisovať, že to bolo také 

prísnejšie.“ (Z4) 

 

Nemôžeme konštatovať, že by odpovede študentov a študentiek v interview dali jednoznačnú 

odpoveď na otázku efektivity výučby psychológie s podporou informačno-komunikačných 

technológií. Dospievajúci študenti a študentky si uvedomujú, že samotná technológia nie je 

zárukou úspešnej výučby, výber aktivít a prezentačné zručnosti učiteľa sú taktiež dôležitým 

aspektom kvality a efektivity vyučovania. V tomto vývinovom období už majú študenti relatívne 

stabilné stratégie učenia a napriek tomu, že patria k tzv. „digitálnej generácii“, v školskom 

prostredí ešte mnohí uprednostňujú tradičné techniky a postupy (testovanie ceruzka-papier, 

„ručné“ písanie poznámok a pod.) a aktivizujúce učenie prostredníctvom diskusií, skupinových 

aktivít a hier. Benefitom výučby psychológie prostredníctvom informačno-komunikačných 

technológií je nepochybne potenciál prezentovať študentom a študentkám prakticky 

a interaktívne javy, ktoré tradičnými metódami a prostriedkami učiteľ nemôže prezentovať 

dostatočne efektívne. Práve tento aspekt používania technológií najviac ocenili aj naši študenti. 

 

 

2.3 ZÁVER 

 

Používanie technologickej podpory výučby psychológie by rozhodne nemalo nahradiť aktívne 

sociálne učenie, diskusie, didaktické experimenty a zážitkové učenie. Digitálny obsah však môže 

najmä na úrovni „malého“ predmetu veľmi efektívne dopĺňať a kompenzovať nedostatočnú 

ponuku metodických a učebných materiálov a súčasne študentom a študentkám otvoriť 

pomyseľné nové brány k poznávaniu psychologických fenoménov, ktoré je náročné  prezentovať 

inými metódami. V kognitívnej oblasti tak podľa nášho názoru použitie technológií facilituje 

najmä úroveň porozumenia, aplikácie a analýzy, teda podporuje vyššie kognitívne procesy nie 

len zapamätávanie. V afektívnej oblasti pôsobí pozitívne na rozvoj motivácie a aktivizácie 

študentov a študentiek, prispieva k formovaniu postoja k psychológii ako exaktnej vede 

a súčasne disciplíne s praktickou aplikáciou v každodennom živote. 

Christensen175 vo výsledkoch svojho výskumu o vplyve integrácie technológií na postoje 

študentov a učiteľov zdôrazňuje dôležitosť pripravenosti učiteľa na používanie technológií, jeho 

odbornú pripravenosť a kvalitné vzdelanie aj v tejto oblasti. Ak tieto aspekty nie sú zabezpečené, 

žiaci cítia neistotu učiteľa, uvedomujú si jeho medzery v technologickom poznaní a následne to 

vplýva na konečné výsledky výučby s podporou technológií. Podobné názory zaznievali aj v 

odpovediach našich respondentov, ktorí  zdôrazňovali dôležitosť učiteľovho výkladu v prepojení 

s praktickou aplikáciou.  Žiaci veľmi pozitívne hodnotia a aktívne reagujú na prepojenie 

psychologického učiva s reálnym životom. Učivo psychológie sa týmto stáva pre žiakov 

zrozumiteľnejším, pochopiteľnejším, atraktívnejším a motivujúcim pre ďalšie, často aj domáce, 

štúdium. Samozrejme vhodnosť materiálov a praktických príkladov by mala byť dôkladne 

zvážená a spomínaná „prepojenosť s reálnym životom“ by nemala byť len akýmsi intuitívnym 

spojením na úkor straty vedeckého chápania psychológie ako vedy. 

 

 

                                                           
175 Christensen, 2002 
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KAPITOLA 3 

SOCIÁLNO-PSYCHOLOGICKÝ TRÉNING V SEKUNDÁRNOM 

VZDELÁVANÍ 

Miroslava Lemešová 
 

 

Rýchlosť premien našej spoločnosti, a s tým spojené zmeny životného štýlu detí, 

dospievajúcich a ich rodičov, zmeny na trhu práce, zvyšovanie mobility, nárast sociálnych 

rozdielov medzi jednotlivými skupinami obyvateľstva či rýchly rozvoj technológií, kladú na deti 

a dospievajúcich nové a kvalitatívne iné nároky ako tomu bolo kedysi. Od detí sa očakáva, že sa 

budú vedieť do spoločnosti začleniť ako plnohodnotní občania so schopnosťou prispôsobiť sa 

týmto zmenám, ovplyvňovať ich a využiť vo svoj prospech. Ich úroveň schopností kompetentne 

na tieto požiadavky reagovať, pozitívne ich zvládnuť a vyrovnať sa so záťažovými situáciami, 

ktoré prinášajú, je však rôzna176. Nový spôsob života, rozdielnosti v zložení rodín 

a príbuzenských vzťahoch ale i zvýšenie tlaku na konkurencieschopnosť a individualizmus, 

často vytvárajú podmienky, v ktorých je náročné, niekedy takmer nemožné, získať potrebné 

zručnosti a kompetencie pre úspešný život. Veľmi často sa dnes hovorí práve v tejto súvislosti o 

náraste agresívneho správania a negatívnych spoločenských javoch u detí i dospievajúcich či o 

klesajúcom rešpekte voči autoritám a inštitúciám zo strany žiakov a študentov177. I učitelia a 

učiteľky upozorňujú na meniace sa správanie detí a dospievajúcich v prostredí školy. Ako 

uvádzajú, najčastejšie sa vo svojej praxi stretávajú s agresívnym správaním, záškoláctvom, 

šikanovaním, krádežami, užívaním legálnych a nelegálnych drog či s nelátkovými závislosťami 

a delikventným správaním178, no za problémové považujú aj vyrušovanie na hodine či 

odmietanie pracovať179. Alarmujúcimi sú i stratégie detí a dospievajúcich, ktoré využívajú na 

zvládania záťaže spojenej s ťažkosti v rodine, škole, s vrstovníkmi či vývinovými zmenami. Od 

únikov do fantázie, popretia či rezignácie až po sebapoškodzovanie či samovražedné pokusy180.  

Výskumné zistenia však ukazujú i možnosti riešenia tejto situácie, pričom zdôrazňujú najmä 

rozvoj sociálnych kompetencií či prehlbovanie vzťahov detí a dospievajúcich s ich rodičmi, 

učiteľmi a vrstovníkmi. Podporujúci vzťah s rodičmi môže napomôcť dieťaťu vidieť v iných 

dospelých dôveryhodné osoby a dáva deťom odvahu reagovať na prípadné ťažkosti s omnoho 

väčšou flexibilitou, elánom a konštruktívnym konaním. To sa následne odzrkadľuje i v prostredí 

školy, kedy vytváranie pevnejších vzťahov medzi deťmi a ich učiteľmi či vrstovníkmi vyvoláva 

väčšiu emocionálnu angažovanosť, ktorá následne redukuje nevhodné správanie181. Ak sú 

vzťahy medzi študentmi a učiteľmi otvorené, vrelé a podporujúce, cítia sa byť študenti a 

študentky učiteľom bližšie, čo spôsobuje, že názory a očakávania učiteľov sa pre nich stanú 

veľmi dôležitými. Silné puto k učiteľovi či učiteľke ich následne odradí od účasti na 

delikventnom či nevhodnom správaní zvýšením ceny, ktoré sú s ním spojené182. Rozvíjanie 

a upevňovanie kompetencií detí a dospievajúcich (ale i dospelých) možno vidieť ako jednu 

                                                           
176 Bednařík a kol., 2004 
177 Fredericks, Blumenfeld & Paris, 2004 
178 Emmerová, 2010; Matson & Wilkins, 2009; Sim et al., 2006 
179 Emmerová, 2009 
180 Ferková, 2013 
181 Hirschfield & Gasper, 2011 
182 Ünal & Çukur, 2011 
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z ciest pomoci pri vyrovnávaní sa s požiadavkami, očakávaniami a pravidlami sociálneho 

prostredia, v ktorom žijú. Významné sú najmä sociálne kompetencie, pomocou ktorých sa darí 

zvládať a ovplyvňovať nielen vnútorný svet vlastnej osobnosti ale i ten vonkajší. Najčastejšie 

uvádzanými spôsobmi rozvíjania sociálno-psychologických kompetencií sú spätná väzba, 

rozhovor a sociálno-psychologický tréning183.  

A práve sociálno-psychologický tréning, jeho potenciál i obmedzenia sú témou tejto kapitoly. 

Na nasledujúcich stranách priblížime stručne jeho históriu, zameranie a ciele. Najintenzívnejšie 

sa však budeme venovať jeho špecifickému postaveniu vo vyššom sekundárnom vzdelávaní, 

a s tým spojenými úlohami a kompetenciami učiteľov a učiteliek pôsobiacich v roly trénerov či 

jeho efektom na rozvoj kompetencií detí a dospievajúcich v prostredí školy. 

 

 

3.1     SOCIÁLNO-PSYCHOLOGICKÝ TRÉNING AKO FORMA ROZVÍJANIA SOCIÁLNYCH 

KOMPETENCIÍ 

 

Zložitosť a rýchlosť premien spoločnosti a náročnosť situácií, s ktorými sa vo svojom živote 

stretávame, viedla psychológiu k hľadaniu spôsobov ako zvyšovať kompetencie a životné 

zručnosti ľudí či posilňovať stratégie zvládania záťažových situácií. Ich rozvíjanie v rámci 

klasických foriem vzdelávania (či už vo formálnom alebo neformálnom vzdelávacom systéme) sa 

ukázali ako málo efektívne. Napomôcť niekomu spoznať vlastnú hodnotu, svoje silné a slabé 

stránky či konštruktívne riešiť konflikty pomocou výkladu či prednášky je zrejme rovnako 

náročné ako naučiť sa jazdiť na bicykli bez bicykla, jednoducho vysvetlením princípov 

a postupov. Reakciou na túto situáciu boli na celom svete pokusy vytvoriť podmienky pre 

získanie nových zážitkov a osvojenie nových spôsobov správania, ktoré vychádzali zo sociálnej 

psychológie. Ukázalo sa, že je nevyhnutné využívať a vychádzať z procesov prameniacich 

v skupine, a v tejto ich aj cvičiť - skupinovým výcvikom. Ten sa zameriaval v období svojho 

vzniku predovšetkým na rozvoj jedinca a odhalenie jeho potenciálu, ktorý nemal kde rozvinúť. 

Tradícia skupinových výcvikov vychádza z práce K. Lewina a jeho T-skupín (v nemčine Training-

Gruppe, v angličtine training-group), ktoré vznikli ako laboratórna metóda prepájajúca výskum 

s aplikáciou. Neskôr sa rozšírili do najrôznejších oblastí spoločenskej praxe, ich ciele sa 

diferencovali podľa zamerania skupín, no určité základné charakteristiky ostali pre všetky 

typy rovnaké: 

 ide o zmenšený model spoločnosti, 

 pracuje sa so skupinovými procesmi, 

 proces učenia je intenzívny, zámerne navodený, 

 prebiehajúci proces učenia je podporovaný atmosférou psychologického bezpečia,  

 zvýrazňuje sa rola členov a členiek skupiny (oproti úlohe trénera či trénerky)184. 

Sociálno-psychologický tréning ako spôsob učenia sa začal rozvíjať v Československu najmä v 

60. rokoch minulého storočia v prostredí psychoterapeutického hnutia. Neskôr sa rozšíril na 

akademickú pôdu univerzít, kde je spojený najmä s menom Soni Hermochovej, či do komerčnej 

sféry, kde ho realizujú rôzne špecializované firmy či inštitúcie. Nové výukové formy psychológie 

začali ako súčasť svojej práce používať psychológovia a psychologičky, buď ako celé tréningové 

programy alebo využívali len niektoré metódy. Jeho používanie sa rôznilo vzhľadom na dĺžku 

tréningu, pravidelnosť výcvikových stretnutí, pozíciu a počet trénerov či špecializáciu len na 

                                                           
183 Pacevičius, 2008; Dobeš, Fedáková a kol., 2006 
184 Hermochová & Vaněková, 2001 
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určitú metódu alebo celý rad tréningových metód a pod. Podľa S. Hermochovej a D. Vaněkovej185, 

sa zameriavajú najmä na vlastný rozvoj účastníkov, získavanie vhľadu do vlastných a cudzích 

spôsobov správania v interpersonálnych interakciách a ich zlepšenie a zintenzívnenie a na 

získavanie špeciálnych profesijných kompetencií pre výkon určitého povolania (napr. príprava 

pre vykonávanie psychologickej činnosti, učiteľstva, riadiacich pozícií a pod.). V literatúre ale aj 

v ponuke jednotlivých organizácií sa môžeme stretnúť s viacerými alternatívnymi pojmami pre 

to, čo sa dnes najčastejšie označuje ako tréning - školenie, výcvik, kurz, mentoring, tútoring, 

samoriadiace učenie, aplikačný projekt, seminár, koučing, skupiny akčného učenia, aktívne sociálne 

učenie či animované skupiny186. Pre účely tejto kapitoly budeme používať označenie tréning, 

ktorého zameranie bližšie špecifikuje adjektívum sociálno-psychologický. Pre osobu, ktorá 

tréning vedie, používame označenie tréner – trénerka alebo vedúci – vedúca sociálno-

psychologického tréningu. 

O sociálno-psychologickom tréningu možno hovoriť ako o najvhodnejšej forme rozvoja 

sociálnych kompetencií, či už u detí, dospelých alebo špecifických profesijných skupín, akými 

sú napríklad učitelia187. Sociálnu kompetenciu pritom chápeme ako hodnotiaci pojem, ktorý 

tvoria zručnosti, skúsenosti a vedomosti. Sociálna zručnosť je špecifickou formou správania, 

ktoré jednotlivec využíva, aby správne a vhodne vykonal jednoduchú sociálnu úlohu (napr. začal 

rozhovor a pod.). Kompetencia je pojem posudzujúci úroveň zvládnutia tejto sociálnej úlohy, 

reprezentuje teda posúdenie alebo evaluáciu tohto správania v danej situácii ale i naprieč inými 

situáciami188. Závisí od cieľov tréningu, na ktorú konkrétnu oblasť sociálnych kompetencií sa 

zameriavame (napr. efektívna komunikácia, riešenie konfliktov, sociálne poznávanie a i.). 

Tréning sa však zakladá predovšetkým na vlastnej prežitej skúsenosti so súčasným prepojením s 

teoretickými informáciami. Ide o priamy a aktívny proces objavovania nových poznatkov 

a zážitkového osvojovania praktických zručností.  

V prípade tréningov sa preto často stretávame s prístupom zážitkového učenia, kedy učenia 

prebieha predovšetkým na základe zážitku, v dôsledku vlastného konania, hľadania 

netradičných riešení a prekonávania výziev. Od druhej polovice minulého storočia dochádza 

k výraznejšiemu posunu dôrazu nielen na zážitok (skúsenosť) ale i na reflexiu tohto zážitku, 

pretože pre učenie je dôležité i reflektovanie toho, čo sme sa naučili a zažili189. Obsahom 

sociálno-psychologického tréningu nie je teda terapia, či hĺbkové pôsobenie. Cieľom je 

navodenie pozitívnej atmosféry v skupine, v ktorej sa realizuje a vytvorenie priestoru pre 

experimentovanie so svojim správaním, a tým aj pre rozvíjanie sociálnej kompetencie. Dôležité 

je teda vychádzať pri zostavovaní tréningu zo špecifických cieľov a konkrétnej oblasti, ktoré sme 

si stanovili, a ktoré chceme sociálno-psychologickým tréningom rozvíjať. Netreba však ale ani 

zabúdať na špecifiká týkajúce sa členov a členiek skupiny a voliť také aktivity, ktoré rešpektujú 

ich vývinový stupeň ale i záujmy či nastavenia. Tie môžu byť vzhľadom na rôznosť veku cieľovej 

skupiny odlišné. Pre porovnanie rozdielov medzi účastníkmi a účastníčkami podľa veku 

ponúkame prehľadnú tabuľku (tab. 19) vytvorenú R. Pelánkom190, pri zostavovaní ktorej 

vychádzal zo svojich skúseností zo zážitkových akcií. 

 

 

                                                           
185 Hermochová & Vaněková, 2001 
186 Ondrušek & Labáth, 2007 
187 Šramová, 2007 
188 Gresham, Sugai & Horner, 2001 
189 Nehyba, 2011 
190 Pelánek, 2008 
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Tab. 19 Porovnanie účastníkov a účastníčok podľa veku191 

 školský vek vek dospievania vek mladej dospelosti 

hľadajú kamarátov, zábavu skupinu, porovnávanie, 

zručnosti 

partnera, odpovede, 

sebapoznanie 

majú radi akcie, boj, noc, 

dobrodružstvo, 

bodovanie 

akcie, šport, recesiu, 

emócie 

rozmanitosť, náročné 

úlohy, zmysluplnosť 

nemajú radi náročné úlohy, 

premýšľanie 

príliš filozofovania, 

príliš náročné úlohy 

samoúčelnú činnosť, 

bodovanie 

námety rozprávky, dobrodružné 

príbehy, indiánov, 

fantázie, diaľky 

fantasy svet, história 

(akčné prvky), 

tajomnosť 

ľudia, vzťahy, história 

(filozofické prvky), 

súčasnosť 

súťaženie súťažia radi, spolupráca 

im nejde 

radšej súťažia, nutnosť 

spolupráce si 

uvedomujú 

občas si zasúťažia, ale 

radšej spolupracujú 

únava malá výdrž, rýchla 

regenerácia 

stredná výdrž 

i regenerácia 

veľká výdrž, pomalá 

regenerácia 

metafory nechápu nechce sa im nad nimi 

premýšľať 

chápu a majú radi 

 

 

3.1.1 Čo sociálno-psychologický tréning (ne)dokáže 

 

Účastníci a účastníčky, rovnako ako vedúci tréningu, vstupujú do tréningových situácií 

s istými očakávaniami. Tieto sú viac či menej realistické. Často však môže vyskytnúť závažné 

omyly vzťahujúce sa na vplyvy a efekty tejto formy rozvoja sociálnych kompetencií. Áno, 

sociálno-psychologický tréning má svoj potenciál a môže napomôcť napríklad rozvíjaniu 

komunikačných a iných sociálno-psychologických kompetencií, zvýšeniu sebareflexie a reflexie 

iných, identifikácii silných a slabých stránok v interakcii s inými, môže tiež prispieť ku kultúrnej 

citlivosti či obohatiť prežívanie o rôznorodosť reality. Nemožno však očakávať, že sa nám 

v tréningu podarí zmeniť jedinca zásadne a od základu, a že vytvoríme "ideálnu" osobu či 

osobnosť. Rovnako nedokáže tréning ani jeho tréner zaručiť život bez konfliktov, úspešnosť v 

správaní a komunikácii s kýmkoľvek a kedykoľvek, naučiť nás konať bez emócií, zmeniť jedinca 

bez jeho aktivity, zaistiť obľubu a prijímanie všetkými. Neexistujú totiž univerzálne tréningové 

techniky, pomocou ktorých zvládneme všetko192. 

Jeho prínos a efekty sa môžu líšiť vzhľadom na jeho ciele, zvolené metódy, tréningový štýl 

vedúceho tréningu ale v mnohom i od tréningovej skupiny, jej zloženia a dynamiky. Podľa L. 

Krejčovej193 bolo možné u študentov a študentiek stredných škôl, ktorí sa zúčastnili ročného 

sociálno-psychologického tréningu, vidieť zmeny v dynamike skupín i v prejavoch správania 

študentov. V skupinách sa skvalitnili interpersonálne vzťahy, zvýšila sa akceptácia 

a zapojenie „odlišných“ spolužiakov do života triedy, u niektorých došlo tiež k zmene spôsobu 

komunikácie so zvyškom triedy. Študenti a študentky dokázali precíznejšie formulovať 

informácie o sebe, svojich spolužiakoch či svoje názory a postrehy, prepájali zážitky z tréningu 

s udalosťami z bežnej výučby, uvažovali o problémoch z iného uhla pohľadu. Vedeli pracovať 

väčšmi samostatne a dodržiavať stanovené pravidlá aj bez nutnosti priamej kontroly 

a zvýšila sa i ich schopnosť spolupracovať, a to nielen v triede ale aj v rámci mimoškolských 

                                                           
191 Pelánek, 2008 
192 Štětovská, 2001 
193 Krejčová, 2011 
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aktivít. Na konci tréningu hodnotili prostredie triedy ako viac spolupracujúce, priateľské 

a bezpečné, ako prostredie, v ktorom prevláda dôvera a tolerancia. Negatívne hodnotenia sa 

týkali najmä nízkej frekvencie tréningových stretnutí a otvorenia konfliktných tém, ktoré by inak 

ostali neprediskutované. Študenti a študentky majú podľa slov autorky potrebu cítiť sa v škole 

bezpečne a mať v nej dostatočné zázemie, ktoré tvoria predovšetkým vrstovníci. Významnou je 

však i pozícia dospelých a ich vplyv na skupinu a dianie v nej. Je to najmä triedny učiteľ, ktorý 

cielene podporuje potreby študentov a študentiek a ich vývinové charakteristiky, čím prispieva 

k rozvoju a posunu sociálnych zručností a kompetencií. Výpovede študentov podporili možnosť 

využitia sociálno-psychologického tréningu ako formy práce so skupinou, akou je školská trieda.  

Vysokoškolskí študenti sú taktiež skupinou, ktorá sa v rámci štúdia stretáva v predmetoch 

tréningového charakteru. Študenti a študentky učiteľstva psychológie v kombinácii 

v bakalárskom i magisterskom stupni štúdia vnímali sociálno-psychologický tréning ako priestor 

mnohých efektov194, pričom je jasne vidieť posun oproti stredoškolským študentom 

a študentkám v smere vnímania tréningu najmä v súvislosti profesijnou prípravou na povolanie. 

V prvom rade charakterizovali tréning ako priestor pre prax – dal im možnosť využiť 

teoretické informácie priamo v praktických činnostiach v bezpečnom, cvičnom prostredí, 

umožnil lepšie osvojenie, pochopenie učiva a jeho aplikáciu v osobnom i pracovnom živote. Na 

rozdiel od iných predmetov im dal príležitosť vidieť dôsledky vlastného konanie a ich dopad na 

iných okamžite. Na tréningu sa však naučili aj nové veci. Spoznali nové cvičenie, nabrali 

inšpiráciu, získali praktické skúsenosti so skupinou a jej fungovaním. Často až na tréningu 

pochopili, ako uvádzali študenti a študentky, dôležitosť informácií o skupinovej dynamike či 

fázach vývinu skupiny. Práve praktický zážitok z členstva v novej skupine ľudí, z napĺňania 

spoločných cieľov, rozdielnosti prístupov a pod. pomohol cez vlastné prežívanie pochopiť 

skupinové mechanizmy. Tréning  bol ale i priestorom pre vyskúšanie si budúcej profesie - 

vystupovanie pred ostatnými, vedenie skupiny v rámci skupinových aktivít či presadzovanie 

vlastného názoru a pod. Zároveň sa ale študentky vyjadrovali k tréningu ako k priestoru, kde 

mohli vidieť učiteľa priamo v akcii so skupinou - osoba vedúca tréning bola pre nich istým 

učiteľským vzorom (videli zážitkové metódy, realizáciu aktivít a hier, o ktorých zatiaľ len čítali, 

zažili si motivovanie k činnosti, prácu s rušivými faktormi či pasívnym človekom, plánovanie 

času, ktorý bol v rámci vyučovania k dispozícii). Sociálno-psychologický tréning im dal možnosť 

spoznať seba i iných. V rámci tréningových situácií zisťovali svoje osobné hranice, spoznávali 

svoje silné a slabé stránky, objavili, na čom môžu ešte zapracovať a kam sa majú možnosť 

posunúť. V novej, doteraz nezažitej skupiny spoznali ale iných, svojich spolužiakov, čo im 

prináša nielen bližší kontakt ale aj pohľad na seba očami iných, možnosť vidieť ich reakcie. 

Tréning bol príležitosťou prejaviť sa v otvorenom, bezpečnom a uvoľnenom priestore. 

Atmosféra, ktorá sa v skupine vytvorila, umožnila podľa výpovedí študentov prejaviť sa aj tým, 

ktorí to v iných formách výučby nedokážu. Väčší priestor na diskusie, otvorenosť, bližší vzťah 

s vyučujúcim či istá neformálnosť dali príležitosť urobiť viac ako inokedy. Posun oproti tréningu 

realizovanému na strednej škole je jednak, ako sme už uviedli, v nazeraní na jeho prínosy cez 

optiku budúcej profesie, zároveň je ale tréning i príležitosťou spoznať lepšie ostatných, 

s ktorými trávia v porovnaní so stredoškolskou triedou omnoho menej času. 

Sociálno-psychologické tréningy sa zameriavajú na rozvoj sociálnych zručností a kompetencií 

v reálnych skupinách, akými sú školské triedy, no i na skupiny detí či dospievajúcich, ktorí 

potrebujú touto formou podporiť z rôznych dôvodov ich rozvoj. Ide napríklad o deti, ktoré 

stratili jedného alebo oboch rodičov195, deti s odlišným materinským jazykom či kultúrou196, 
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s vyšším výskytom rizikového správania či postihnutia, s ťažkosťami pri začleňovaní sa medzi 

vrstovníkov a pod.197. Efektivita a vplyv týchto programov na rozvoj sociálnych kompetencií sa 

prejavuje najmä na úrovni pozorovateľných prejavov či dlhodobej spolupráce, no sú ťažko 

registrovateľné rôznymi typmi meraní. Podľa F. M. Greshama, G. Sugaia a R. H. Hornera198 z 

naratívnych i kvantitatívnych prehľadov literatúry vyplýva, že tréning môže produkovať malý 

ako aj pomerne významný efekt na fungovanie sociálnych kompetencií199. Napriek všetkým 

možným úskaliam však prevláda kladné hodnotenie skupinových tréningov, pričom sa 

zdôrazňuje najmä fakt, že účastníci získavajú skupinovým tréningom a skúsenosťou väčšie 

schopnosti k reflektovaniu prežívania a rozpoznávania základných skupinových síl a svojho 

vlastného prínosu k týmto silám. Dochádza tiež k získavaniu sociálnych kompetencií a zručností 

a k obohacovaniu vlastného života skúsenosťou so stretnutia s novými ľuďmi200. Výskum Reyesa 

et al.201 tiež ukázal, že u tých tréningových programov, u ktorých bolo cieľom zvýšiť sociálne 

a emociálne zručnosti študentov a ich angažovanosť v učení, súvisel počet tréningových 

stretnutí s dosiahnutým nárastom želateľných prejavov správania študentov (napr. nižším 

počtom absencií v škole a pod.). Tieto výsledky ukazujú, že čím viac a čím častejšie tréning 

prebieha, tým je možné dosiahnuť lepšie výsledky. Tieto pozitíva potvrdzujú i výpovede 

účastníkov a účastníčok nášho výskumu202, i výskumu L. Krejčovej203. 

 

 

3.1.2 Sociálno-psychologický tréning ako vzdelávací predmet  

 

Psychologicky zamerané predmety v kooperácii s ďalšími predmetmi v rámci vyššieho 

sekundárneho vzdelávania majú umožniť študentom a študentkách získať všeobecný 

vzdelanostný základ a zároveň rozvíjať kľúčové kompetencie a zručnosti umožňujúce vyvážený 

rozvoj osobnosti na základe ich vlastnej aktivity, sebauvedomenia a spolupráce nielen 

v známych situáciách a problémoch, ale aj v nových podmienkach204. Samotní študenti a 

študentky stredných škôl vnímajú prínos psychologických disciplín najmä v oblasti 

sebapoznávania a psychologického myslenia, medziľudskej komunikácie a vzťahov, ale i pri 

rozvoji kritického myslenia a praktickej aplikácii psychologických poznatkov v pracovnej oblasti 

a pod.205. Jedným z predmetov zameraných práve na praktický nácvik a rozvoj týchto oblastí je 

i sociálno-psychologický tréning, ktorý je v oficiálnych dokumentoch pre vyššie sekundárne 

vzdelávanie označovaný nejednotne. Uvádza sa označenie psychosociálny výcvik ale tiež 

psychosociálny tréning206. Predmet bol v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 3A z r. 

2008207 zaradený ako povinný predmet na gymnáziách vo vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty 

spolu s etickou a náboženskou výchovou. Jeho dotácia bola jedna hodina týždenne v štvrtom 

ročníku s odporúčaním realizovať ho formou kurzu. V upravenom štátnom vzdelávacom 

                                                                                                                                                                                     
196 Cheng-Hsien, Hursh et al., 2012 
197 Choi & Kim, 2003 
198 Gresham, Sugai & Horner, 2012 
199

 Lemešová, Sokolová & Cabanová 2012 
200 Hermochová & Vaněková, 2001 
201 Reyes et al., 2012 
202 Lemešová, Sokolová & Cabanová 2012 
203 Krejčová, 2011 
204 Hauser, 2008a; Hauser, 2008b; ŠVP – ISCED 3C 
205 Sokolová, 2013c 
206 My budeme i naďalej používať označenie sociálno-psychologický tréning, ktoré sa nám javí ako 

najvýstižnejšie. Ide totiž o tréning, ktorý vychádza zo sociálnej psychológie a je aplikáciou jej poznatkov 
a teórií. 

207 Hauser, 2008a 
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programe sa však už nenachádza208. Štátny pedagogický ústav na svojich webových stránkach 

informuje, že predmet už nie je povinnou súčasťou rámcových učebných plánov  pre gymnáziá a 

školy si ho môžu zaradiť do učebného plánu v rámci školského vzdelávacieho programu. 

V súčasnosti sa tak vyskytuje v ponuke niektorých gymnázií a stredných odborných škôl (napr. 

pedagogické a sociálne akadémie) ako povinne voliteľný alebo výberový predmet alebo sú 

niektoré jeho zložky zaradené v rámci prierezovej témy osobnostný a sociálny rozvoj.  

a) vyučovanie sociálno-psychologického tréningu  

Orientačné informácie o postavení a vyučovaní sociálno-psychologického tréningu na 

gymnáziách približujú údaje získané od riaditeľov a riaditeliek škôl formou elektronického 

dotazníka. Samotný prieskum približuje L. Sokolová v podkapitole tejto knihy Vyučovanie 

psychológie očami študentov, učiteľov psychológie a riaditeľov škôl (1.2.4, časť c). Údaje ukazujú, 

že z 36 gymnázií, ktoré sa nášho prieskumu zúčastnili, štrnásť (38,9%) predmet vyučuje, väčšia 

časť však nie, t.j. 22 z 36 (61,1%). Najčastejšími dôvodmi pre nevyučovanie tohto predmetu bola 

chýbanie kvalifikovaného pedagóga (24%), nesúlad so zameraním školy (20%), vnímanie 

predmetu ako nepotrebného (12%) či organizačné ťažkosti spojené s jeho realizáciou (11%). 

Niektorí riaditelia a riaditeľky tiež uviedli, že predmet už nie je súčasťou štátneho vzdelávacieho 

programu, a z tohto dôvodu ho nezaradili do školského vzdelávacieho programu, alebo že na 

škole nie je o predmet záujem zo strany študentov a študentiek. Prevláda však tendencia 

oddeľovať tradičné vyučovanie od tréningových aktivít a mnohé školy preto sociálno-

psychologický tréning nezaraďujú medzi vyučovacie predmety a v prípade, že ho považujú za 

prínosný, hľadajú iný priestor na jeho realizáciu. S týmto typom aktivít sa tak v školskom 

prostredí stretávame najmä jednorázovo, vo forme preventívnych a intervenčných programov. 

Tie školy zaraďujú  v momentoch ťažkostí a problémov, najmä so sociálno-patologickými javmi. 

Ich nevýhodou je často realizácia externými trénermi, ktorí dobre nepoznajú školu ani jej 

študentov a študentky, krátkodobosť a priebeh bez kontinuity209 s inými programami či 

aktivitami. Zaujímalo nás tiež akú kvalifikáciu majú učitelia a učiteľky vyučujúci na gymnáziách 

sociálno-psychologický tréning. Ako ukazuje Obrázok 1, najčastejšie túto funkciu plnia interní 

pracovníci školy, buď kvalifikovaný učiteľ psychológie alebo učiteľ s inou aprobáciou.  

 

 

Obr. 22 Odbornosť učiteľov vyučujúcich Sociálno-psychologický tréning  

na gymnáziách 

                                                           
208 ŠVP - ISCED 3A, 2013 
209 Krejčová, 2011 
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Výučbu zabezpečuje ale i psychológ v pozícii externého či interného pracovníka školy. 

V možnosti INÉ riaditelia uviedli kombináciu psychológ, výchovný poradca alebo špeciálny 

pedagóg. Zo štrnástich škôl, ktoré predmet vyučujú, ho 42,9% zaradilo do 4. ročníka (oktávy), 

35,7% do prvého ročníka (kvinty), 14,3% do tretieho ročníka (septimy) a 7,1% do piateho 

ročníka. Školy sa ale nelíšia len kvalifikáciou vyučujúcich či rozdielnym zaradením predmetu 

v ročníkoch. Veľké rozdiely tiež nachádzame v tom, či je predmet povinný a absolvovať ho tým 

pádom musia všetci študenti a študentky daného ročníka, alebo je len povinne voliteľný alebo 

výberový. Rozdiel je tiež v hodnotení. Niekde ide o klasifikovaný, inde o neklasifikovaný 

predmet. 

 

b) význam predmetu sociálno-psychologický tréning 

Dôležitá je ale i otázka významu tohto predmetu na gymnáziách. S jeho zavedením ako 

povinne voliteľného predmetu na všetkých gymnáziách by súhlasilo 44,4% opýtaných riaditeľov 

a riaditeliek. 41,7% si myslí, že by malo byť výlučne v kompetencii školy rozhodnúť sa 

o zaradení sociálno-psychologického tréningu medzi predmety a 8,3% riaditeľov by súhlasilo 

s jeho zaradením ako povinného predmetu na všetkých gymnáziách. S predmetom sa spájajú 

najmä organizačné ťažkosti súvisiace s realizáciou – od potreby kvalifikovaných učiteľov, cez 

nízku hodinovú dotáciu, priestorovú náročnosť a pod. V otázkach jeho zaradenia či nezaradenia 

však vidieť i prevládajúcu tendenciu prikladať väčší dôraz na vyučovanie a školské výsledky ako 

na vzájomné vzťahy v skupine či rozvoj sociálnych kompetencií. Vo výskume L. Krejčovej táto 

tendencia prevládala práve u študentov a študentiek gymnázia210. Obe oblasti však spolu súvisia 

a jednotlivé časti tréningu možno jednoducho prepojiť so situáciami týkajúcimi sa vyučovania, 

pretože ich rozvojom dochádza i k rozvoju iných oblastí úzko so vzdelávaním súvisiacich.  

Pri uvažovaní o význame sociálno-psychologického tréningu netreba tiež zabúdať na 

potenciál vývinového obdobia, v ktorom sa študentky a študentky vyššieho sekundárneho 

vzdelávania nachádzajú. Toto obdobie možno označiť predovšetkým za dobu komplexnejšej 

psychosociálnej premeny, kedy sa mení osobnosť dospievajúceho aj jeho sociálna pozícia211. 

Z pohľadu vzdelávania začína spravidla prestupom zo základnej školy na školu strednú, kde sú 

na dospievajúceho kladené vyššie nároky. Dospievajúci sa odpútava od rodiny, na význame 

naberajú vzťahy s rovesníkmi, na začiatku tohto obdobia sa musí začleniť do nového triedneho 

kolektívu či si budovať vzťahy s novými učiteľmi a učiteľkami. Dôvodov pre sociálno-

psychologický tréning v tomto období je niekoľko (obrázok 23). Dospievajúcim môže napomôcť 

zvládať socializačné procesy spojené s hľadaním svojho miesta v skupine, spoznávaním seba 

samého i ostatných. Tréning predstavuje zmenšenú verziu spoločnosti a tak ponúka príležitosť 

skúšať (bez ohrozenia) nové role, spôsoby správania a stratégie zvládania ťažkostí, s ktorými si 

nevedia rady. Tréning tiež podporuje dotváranie postojov a všeobecné stratégie správania vo 

vzťahu k výkonu aj vlastnej sociálnej pozícii. Využíva schopnosť reflexie prežitého, ktorej je už 

dospievajúci schopný. Témy, ktoré prináša, vychádzajú z aktuálnych vývinových potrieb 

dospievajúcich, pružne reaguje na aktuálne ťažkosti a pomáha naučené preniesť do 

každodenného života. Dospievajúci rozmýšľa flexibilne, pričom nie je zaťažený skúsenosťami, 

ktoré by jeho myslenie regulovali a zároveň obmedzovali. Dokáže sa preto nadchnúť pre 

činnosť, chce diskutovať a získavať nové skúsenosti. V procese hľadania samého seba dochádza 

častejšie i k nárastu rizikového správania (agresia, šikanovanie, užívanie drog, rizikové sexuálne 

správanie, poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovanie a pod.)212 či hľadaniu ideálov a hodnôt 

členstvom v rôznych subkultúrach či náboženských sektách. Experimentovanie v bezpečnom 
                                                           
210 Krejčová, 2011 
211 Vágnerová, 2000 
212 Macek, 2003 
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tréningovom priestore, rozšírenie repertoáru stratégií zvládania náročných situácií, rozvoj a 

spoznanie vlastnej osobnosti a svojich silných a slabých stránok môžu podporiť jednotlivca a 

pôsobiť i preventívne.  

 

Obr. 23 Dôvody pre zaradenie tréningu vychádzajúce zo špecifík adolescencie 

 

 

c) cieľ a obsah sociálno-psychologického tréningu 

Základným poslaním sociálno-psychologického tréningu, ak budeme vychádzať 

z charakteristiky uvedenej v štátnom vzdelávacom programe213, je rozvíjať emocionálnu 

(personálnu) inteligenciu a sociálno-emocionálne kompetencie žiakov a naučiť uplatňovať ich v 

rodinnom, partnerskom, manželskom a pracovnom živote. Zameranie predmetu by malo viesť 

študentov a študentky napríklad k rozvíjaniu sociálnych zručností, empatie, k odhadnutiu 

emocionálneho stavu a spôsobov reagovania druhého človeka, k hlbšiemu sebapoznávaniu 

a pod. Návrh osnov sociálno-psychologického tréningu pracoval s viacerými modulmi, ktoré 

ponúkali možnosť vlastného sekvenčného postupu. Prehľad tém jednotlivých modulov 

znázorňuje tabuľka 21 a celý pôvodný návrh uvádzame ako Prílohu č. 2.  

Tento typ predmetu môže mať priame dôsledky na žiaduce zmeny sociálneho správania. 

Pomocou zdieľania, modelingu, objasňovania procesov, dávania a prijímania spätnej väzby 

a poskytovaním podpory214 experimentujú študenti a študentky s rôznymi formami vlastného 

správania a reakcií. To pomáha rozšíriť zásobu doterajších možných odpovedí na správanie 

iných, zistiť viac o svojich vlastných charakteristikách a súčasne ich optimalizovať, prípadne si 

osvojiť mnohé ďalšie žiaduce sociálne prvky správania a reagovania215. Rôzne verzie tréningov 

so sociálno-psychologickým zameraním sa používajú na zintenzívnenie vzdelávacieho procesu, 

na osvojenie a ďalší rozvoj kľúčových životných zručností, ktoré sú nevyhnutné pre efektívnu 

interakciu s inými a zvládanie každodenných situácií. Predpokladom takejto efektívnej 

interakcie s inými je v prvom rade poznanie seba samého. V období dospievanie môže teda tento 

typ tréningu podporiť jedinca, jeho zručnosti a napomôcť mu rozvíjať sa. Príloha 4 prezentuje 

nami navrhované moduly tohto predmetu podľa pripravovaného materiálu Psychológia 

zážitkom. 

 

 

                                                           
213 Hauser, 2008a 
214 Shecktman, Levy & Leichtentritt, 2005 
215 Kožnar, 1992 
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Tab. 21 Témy jednotlivých modulov sociálno-psychologického tréningu216 

1.modul: Osobnostný rozvoj, sebapoznávanie a poznávanie iných s dôrazom na profesijný, rodinný, 

manželský a partnerský rámec 

2. modul: Komunikácia v rodine, v manželstve, v partnerstve a na pracovisku, spoločenské 

správanie, bontón a etiketa 

3.modul: Efektívne riešenie konfliktov v rodine, v partnerskom,  manželskom a pracovnom živote 

4. modul: Tolerancia v medziľudských vzťahoch v rodine, v partnerstve, v manželstve a na 

pracovisku 

5. modul:  Prevencia šikanovania, psychického násilia v rodine a v manželstve  a psychického 

týrania (mobbingu) na pracovisku 

 

 

Ak má byť tréning účinný a efektívny, mal by spĺňať niekoľko základných kritérií217: 

1. zrozumiteľnosť, jasnosť cieľov a ich modifikácia vzhľadom na špecifiká školskej triedy,  

2. spolupráca učiteľov, výchovného poradcu, metodikov, školského psychológa, 

špeciálneho pedagóga ale i rodičov, 

3. prepojenie s bežným, každodenným chodom školy, 

4. prispôsobenie programu špecifikám školy z hľadiska jej zamerania, lokality a širšieho 

sociálneho kontextu, 

5. cielené pôsobenie programu tréningu na klímu školy, 

6. prispôsobenie programu individuálnym charakteristikám triedy i jej jednotlivým 

členom, 

7. podpora vzťahov a zapojenie celej skupiny, 

8. základ programu tvoria princípy sociálneho učenia (vzájomné pozorovanie reakcií iných, 

ale i odozva na správanie jednotlivca), 

9. generalizácia naučeného na ďalšie činnosti v rámci edukačného procesu, 

10. podpora a ocenenie správania (cielená spätná väzba), 

11. automatické zaradenie niektorých činností do života triedy aj po ukončení programu. 

 

 

3.1.3 Špecifiká sociálno-psychologického tréningu v prostredí strednej školy 

 

Ciele, obsah a spôsoby práce využívané v rámci sociálno-psychologického tréningu vo vyššom 

sekundárnom vzdelávaní sa podieľajú na jeho špecifickom postavení medzi ostatnými 

vyučovacími predmetmi. Najväčšie odlišnosti možno vidieť v týchto oblastiach218: 

 aktívna spoluúčasť – na rozdiel od iných predmetov, kde majú za úlohu skôr počúvať, 

pozorovať, niečo si zapamätať či reprodukovať, sa v rámci tréningu aktívne podieľajú na 

jeho dianí a smerovaní; 

 mobilita skupiny - z prevažne statickej skupiny sa stáva v rámci rôznych hier a cvičení 

dynamická skupina; 

 zníženie kontroly učiteľom – pohyb študentov a študentiek v priestore (pri niektorých 

činnostiach i mimo priestor školskej triedy), rovnako ako častejšia skupinová práca 

                                                           
216 Štátny pedagogický ústav, 2010 
217 Orpinas & Horne, 2006 citovaní podľa Krejčovej, 2011 
218 Lemešová & Sokolová, 2012 



Psychológia v sekundárnom vzdelávaní  2013

 

 
79 

a pod. spôsobujú nárast učiteľom nekontrolovateľných interakcií medzi študentmi 

navzájom; 

 akustická záťaž – so zvýšenou mobilitou študentov a študentiek tiež súvisí zvýšenie 

hlučnosti v prostredí školskej triedy, ktorá často môže presahovať i jej vymedzený 

priestor; 

 obsah hodnotenia - hodnotí sa nielen verbálna obratnosť a naučené vedomosti, ale aj 

tvorivosť, otvorenosť, odvaha, empatia, intuícia a iniciatíva; 

 bezprostrednosť spätnej väzby -  k spätnej väzbe, tradične prichádzajúcej na iných 

hodinách s časovým odstupom (napríklad po opravení písomných prác a pod.), dochádza 

v rámci tréningu okamžite, prirodzene a priamo, a to nielen od samotného učiteľa ale 

i od študentov; 

 viditeľnosť dôsledkov na správanie a prežívanie – počas tréningu často takmer 

ihneď vidieť následky spätnej väzby a reflexie na správanie a prežívanie či už jednotlivca 

alebo i skupiny.  

Odlišnosti sociálno-psychologického tréningu v školskom prostredí možno nazerať nielen na 

základe jeho porovnávania s inými vyučovacími predmetmi, ale i prostredníctvom rozdielov 

oproti iným tréningom, realizovaným mimo toto prostredie. Tie sa najčastejšie realizujú 

v heterogénnej (rôzny vek, dosiahnutá kvalifikácia, odlišné skúsenosti...) skupine vytvorenej pre 

účely daného tréningu, ktorý spravidla vychádza z potrieb a požiadaviek jednotlivých členov 

a členiek. Tí  sa na dobu vyhradenú pre tréning stávajú skupinou, v ktorej má podľa typu 

tréningu svoje postavenie i  vedúci tréningu. Školská trieda je z tohto pohľadu skupinou, ktorá 

existovala a bude existovať ako taká i po tréningu. Je teda prirodzenou skupinou (reálnou), 

v ktorej dochádza v procese tréningu nielen k naplneniu stanovených cieľov (teda napríklad 

rozvoju sociálnych zručností a pod.), ale i k zmenám v skupinovom živote. Efekty sociálno-

psychologického tréningu sa tak môžu odzrkadliť i v oblasti vzájomnej percepcie a poznania 

členov skupiny, v motivácii k členstvu v skupine, vzájomnej interakcii a organizácii skupiny či 

posilnení spolupráce a súdržnosti. Ide o relatívne homogénnu skupinu, ktorá sa spravidla 

v čase realizácie už dlhšiu dobu pozná (najmä ak je tréning zaradený v posledných ročníkoch 

štúdia). Skupina je teda v určitom štádiu vývinu, má spoločné zážitky a skúsenosti, vytvorený 

istý systém fungovania. Do tréningových situácií tak môžu zasahovať aj všetky mimotréningové 

situácie, kontexty, minulé zážitky, v ktorých sa možno nebude učiteľ či učiteľka orientovať. 

Členovia a členky tiež môžu mať zaužívaný istý spôsob fungovania, od ktorého nebudú chcieť 

upustiť, čo môže situácie komplikovať.  

Ich motivácia na účasti je rôznorodá, najmä ak si uvedomíme, že len v určitých školách je 

predmet povinný a študenti ho musia absolvovať. Tréning sa tiež spravidla realizuje v známom, 

školskom prostredí, spojenom s vnímanou kontrolou a s vopred danými požiadavkami často 

nereflektujúcimi potreby študentov a študentiek. Jedným z rozdielov oproti tréningom v inom 

ako školskom prostredí je i fakt, že ak tréning vedie učiteľ či učiteľka pôsobiaci na danej strednej 

škole, kontakt so študentmi a študentkami pretrváva aj mimo tréningových situácií či po 

ukončení tréningu (napríklad na iných vyučovacích predmetoch či v iných ročníkoch). Tieto 

faktory môžu vzbudzovať obavy vzťahujúce sa k zneužitiu informácií o jednotlivcoch, skupine 

a pod. a môžu byť silno prežívané. S realizáciou sociálno-psychologického tréningu ako 

predmetu teda vyvstáva niekoľko zásadných otázok a požiadaviek. Je nevyhnutné vyriešiť 

etické aspekty vedenia sociálno-psychologického tréningu v škole - zabezpečiť atmosféru 

psychologického bezpečia a dôvery v skupine. Naplnenie tejto požiadavky - zabezpečenie 

„nevynášania“ z tréningových situácií, tak dôležitej pre podporu posunu v prejavoch správania, 

otvorenosti prežívania a vzájomného zdieľania, môže byť náročné v tak dynamickej skupine, 

akou je školská trieda. Ďalšou problematickou oblasťou sa ukazuje byť vyššie spomenutá oblasť 
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kríženia rolí osoby, ktorá tréning vedie. Je otázne, nakoľko bude vedúceho tréningu skupina 

a jej jednotliví členovia vnímať ako učiteľa, psychológa či trénera.  

 

3.1.4 Pohľad učiteľov a učiteliek sociálno-psychologického tréningu na jeho vyučovanie 

 

S akými ťažkosťami sa stretávajú učitelia a učiteľky vyučujúci  

sociálno-psychologický tréning na stredných školách? 

A čo by im uľahčilo ich prácu? 

 

Na tieto otázky sa pokúsime odpovedať na základe údajov získaných od učiteľov a učiteliek 

vyučujúcich sociálno-psychologický tréning v rôznych typoch škôl, pričom vychádzame 

z výskumu realizovaného na začiatku roka 2013. V rámci zberu dát pre diplomovú prácu219 sme 

uskutočnili pološtrukturované rozhovory s piatimi učiteľmi a učiteľkami. Učitelia a učiteľky mali 

v priemere päťročnú prax s vedením tréningu buď na gymnáziu, osemročnom gymnáziu alebo 

strednej odbornej škole v Bratislavskom, Nitrianskom alebo Trenčianskom kraji. V texte na 

niektorých miestach dokumentujeme získané výsledky ich autentickými vyjadreniami 

označenými kódmi. Ťažkosti a návrhy učiteľov a učiteliek možno rozdeliť do dvoch oblastí, ktoré 

prehľadne znázorňuje Obrázok 3.  

Prvá oblasť sa týka organizačného aspektu vyučovania. Učitelia a učiteľky, ktorí sa 

zúčastnili nášho výskumu, by preferovali zmeniť organizačnú formu vyučovania z hľadiska času, 

priestoru, počtu študentov a učiteľov i zaradenia predmetu v učebnom pláne. Vyučovanie 

v mimoškolských priestoroch vnímajú ako príležitosť poskytnúť študentom a študentkám 

možnosť odpútať sa od svojej školskej role a väčšmi sa otvoriť v prostredí poskytujúcom väčšiu 

pohodu, uvoľnenosť a bezpečie. Realizácia tréningov formou blokov (či už by šlo o jeden 

niekoľkodňový blok alebo viacero od seba oddelených dní) by umožnilo učiteľom a učiteľkám 

zaradiť i náročnejšie, dlhšie trvajúce aktivity, ktoré v rámci 45-minútovej hodiny nie je možné 

uskutočniť. Zároveň by táto časová forma zabezpečila podľa učiteľov väčšiu plynulosť 

jednotlivých procesov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 Ťažkosti učiteľov s realizáciou sociálno-psychologického tréningu 

 

                                                           
219 Zimenová, 2013 
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Náročná je taktiež realizácia tréningu s veľkým počtom študentov a študentiek, kedy skupina 

často prevyšuje počet 30. Učiteľ a učiteľka sú následne nútení realizovať najmä skupinové 

aktivity a zameriavať sa len na určité témy zvládnuteľné v tomto počte. Ideálny nie je podľa 

niektorých ani počet trénerov. I keď v bežnej školskej praxi vyučuje každý učiteľ samostatne, 

v prípade tréningu by privítali spoluprácu viacerých učiteľov súčasne. Tento model práce so 

skupinou môže priniesť bohatšie a často odlišné podnety a umožňuje pracovať v skupine s inými 

mechanizmami. Názory na zaradenie sociálno-psychologického tréningu v učebnom pláne sa 

líšili. Niektorí by ho navrhovali v nižších ročníkoch, iní zasa vo vyšších. Učiteľom tiež chýbajú 

základné prostriedky vedúce k efektívnemu vedeniu a realizácii tréningov ako učebné pomôcky, 

učebnice, časovo-tematický plán a pod. Sú nútení využívať všetky dostupné zdroje a sami si 

zostavovať témy, ich obsah, vytvárať cvičenia a pracovné listy. Prehľad niektorých dostupných 

publikácií venujúcich sa tréningovým aktivitám, zážitkovému učeniu a pod., ponúka Príloha 5. Aj 

keď si táto nenárokuje na úplnosť, je vidieť, že dostupnej literatúry je dostatok. Líši sa však 

v možnostiach využitia v školskom prostredí či u cieľovej skupiny akou sú adolescenti. Podobne 

je to i s publikáciami orientovanými na prípravu a realizáciu tréningu – takéto publikácie síce 

existujú, no učitelia ich musia pre svoje účely často značne modifikovať. Riešením by bolo 

hľadanie inšpirácie v zahraničí, no sociálno-psychologický tréning sa v takej podobe, s akou sa 

stretávame na Slovensku, napr. v Nemecku, Veľkej Británii či škandinávskych krajinách 

nevyučuje. 

 

„Mňa napríklad veľmi brzdilo ako naozaj nedostatok informačných zdrojov, to by bolo na 

jednej strane. Na druhej strane možno taká väčšia aktivita tých žiakov, v tom, že je to také 

zložitejšie, keď je tam ten jeden vyučujúci a na druhej strane sú celé triedy, čiže 30 detí. Čiže 

akákoľvek práca v skupinách, čiže čo je založené všetko na komunikácii, tak to je o to 

zložitejšie, že je tam taký nepomer, pre mňa teda. Pomáha mi rozdelenie tej hodiny na rôzne 

aktivity a menenie tej aktivity a vlastne skupinová práca. Vedela by som si predstaviť, že by 

sme tam boli minimálne dvaja v rámci triedy. To by bola pre mňa veľká pomoc, aby to teda 

malo spĺňať tie moje predstavy. Alebo aj menšiu triedu som mala, ale tá menšia trieda, menší 

počet žiakov tiež nepomohol. Ja by som potrebovala partnera. Myslím si že by to bolo 

výhodnejšie, ja možno vychádzam z toho psychologického, z tej psychologickej praxe, že tí 

dvaja majú väčšiu šancu všimnúť si všetko, alebo teda všimnúť si oveľa viac.“ U2/2013 

 

Druhá oblasť ťažkostí učiteľov a učiteliek sociálno-psychologického tréningu vychádza 

z úplnej absencie či minimálnych príležitostí pre zvyšovanie ich odborných kompetencií. 

Chýba akákoľvek supervízna podpora napomáhajúca zvládať záťaž,  ktorú so sebou tréning 

prináša či príležitosť zdokonaľovať svoje trénerské kompetencie pod dohľadom skúseného 

trénera (jedine, že si ju zabezpečia samotní učitelia a učiteľky). Absentuje i priestor na zdieľanie 

s inými kolegami či kolegyňami vyučujúci tréning či možnosti vzdelávania venujúce sa 

špecifickým otázkam vyučovania sociálno-psychologického tréningu v sekundárnom vzdelávaní. 

Na dôležitosť ďalšieho vzdelávania učiteľov (workshopy, semináre, konferencie, tréningy a pod.) 

poukazujú aj výskumy. Učitelia a učiteľky oceňujú príležitosti vzdelávať sa. Majú k nemu 

pozitívny postoj a vidia jeho efektivitu v školských situáciách, v manažmente triedy, evaluačných 

postupoch, v rozvoji medziľudských vzťahov so študentmi a študentkami, vedením školy a inými 

aktérmi školského života. Ukazuje sa pozitívny vzťah medzi absolvovaním tréningov učiteľmi 

a premennými, akými sú vnímanie vlastnej učiteľskej zdatnosti, samotnej školy a pod.220.  

                                                           
220 Rahman et al., 2011; Shecktman, Levy & Leichtentritt, 2005 
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„Ale inak toto je problém, že nejakú pomoc, alebo nejakú radu pri vedení výcviku, to nemáme. 

S kolegyňou jednou si občas robíme supervíziu, že si sadneme ona povie, že aký mala 

problém, alebo už sme rozmýšľali, že pôjdeme aj na hodinu, len ešte stále nemáme doriešené, 

že či je to bezpečné pre žiakov, že či sa tak otvoria, či budú uvoľnení keď tam bude niekto 

ďalší, takže toto nemáme ešte dohodnuté. Ale inak vôbec nič.“ U3/2013 

 

„Bolo by vhodné keby som možno absolvovala nejaké to školenie, nejakú tú odbornú 

prípravu, aby som vedela ako správne postupovať, na čo sa zameriavať, ako možno 

komunikovať s tými študentmi správne, neviem možno by som sa tam dozvedela niečo nové. 

Alebo možno nejaké knižné materiály by mi určite pomohli, nejaké  

ďalšie odborné knihy.“ U5/2013 

 

3.2 VEDÚCI SOCIÁLNO-PSYCHOLOGICKÉHO TRÉNINGU A JEHO KOMPETENCIE 

 

Špecifickosť sociálno-psychologického tréningu na stredných školách, a s tým súvisiace 

otázky týkajúce sa motivácie študentov, obsahu, spôsobu práce využívajúceho najmä techniky 

zážitkového učenia, vyžadujú od učiteľa ako vedúceho sociálno-psychologického tréningu 

mnohé kompetencie a zručnosti. Podľa S. Hermochovej221 je vedúci (alebo tiež tréner) sociálno-

psychologického tréningu v podstate učiteľom, ktorý je ale omnoho viac zameraný na analýzu 

diania v procesoch učenia a na priebeh týchto procesov. Je osobou, ktorá do istej miery preberá 

zodpovednosť za to, že účastníci a účastníčky tréningov využijú získané skúsenosti, znalosti 

a zručnosti. Nie je členom skupiny, ale nestojí ani mimo nej, nie je ale ani vedúcim skupiny 

v tradičnom slova zmysle. Je podľa nej skôr facilitátorom skupinového diania a skupinových 

interakcií. V prípade, že sociálno-psychologický tréning ako jeden z psychologicky 

orientovaných predmetov na stredných školách vedie učiteľ danej školy, platí teda rovnica 

tréner = učiteľ niekoľkonásobne. Od toho, kto vedie výcvikové, poradenská a 

psychoterapeutické skupiny sa podľa J. Kožnara222 bežne vyžaduje absolvovanie vlastného 

výcviku zameraného na príslušné skupinové aktivity. Zdôrazňuje, že okrem kognitívneho 

školenia je nevyhnutná aj vlastná cielená skúsenosť so skupinovými procesmi vo výcviku, teda 

formou zážitku na sebe samom. 

Príprava na rolu trénera sociálno-psychologického tréningu je náročná, pretože si vyžaduje 

nielen množstvo odborných poznatkov z oblasti sociálnej, vývinovej psychológie či psychológie 

osobnosti, ale i vlastnú výcvikovú skúsenosť, ktorá by mala byť v podobne minimálne 

týždenného výcvikového kurzu223. Kľúčovým predpokladom sú tiež skúsenosti s technikami 

zážitkového učenia, prax s podobným druhom odbornej aktivity a primeraná miera istoty v roly 

trénera. Nepostradateľné je aj zaistenie supervízie a rôznych foriem konzultácií, pomoci či 

podpory v náročných situáciách. Požiadavky na trénera sa však vzťahujú aj na jeho osobnostné 

predpoklady a vyžaduje sa od neho najmä otvorenosť, flexibilita, tolerantnosť, trpezlivosť a pod. 

Jeho úspech závisí od množstva kompetencií, ktoré musí zvládať, pričom získanie týchto 

kompetencií znamená, že bude nútený meniť sa a pracovať na svojom rozvoji. Svoje sily musí 

orientovať viacerými smermi – byť odborníkom vo svojej oblasti, neustále rozvíjať seba 

a program tréningu, vnášať do tréningu svoju osobnosť a zaujímať sa o účastníkov tréningu224.  

                                                           
221 Hermochová, 1988 
222 Kožnar, 1992 
223 Komárková et. al, 2001; Kožnar, 1992; Labáth & Smik, 1991 
224 Ondrušek & Labáth, 2007 
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Samotná práca  a vedenie tréningu  sú spojené ale i s ďalšími jeho kompetenciami – musí byť 

schopný vytvoriť a aj naplniť program tréningu, detailne prepracovať techniky a hry, pripraviť 

si pomôcky a byť pripravený pracovať so zážitkami účastníkov tréningu a byť im určitým 

modelom. Významnú úlohu zohráva aj schopnosť trénera improvizovať a citlivo reagovať na 

potreby skupiny. Ako tréner spoluvytvára v skupine psychické bezpečie a ochraňuje ako 

jednotlivcov tak aj skupiny. Musí dokázať v tréningových situáciách dostatočne dlho mlčať 

a nevnášať hotové riešenia, stimulovať a urýchľovať sociálne a komunikačné dianie v skupine, 

riadiť dodržiavanie časových limitov, upozorňuje na prepojenie tréningových situácií s reálnym 

životom a byť pripravený stať sa v momentoch, kedy je to užitočné, členom skupiny225. 

Zapojenie jednotlivých skupín kompetencií sa mení aj vzhľadom na priebeh tréningu. Pred jeho 

zahájením je tréner najmä v pozícii plánovača, v jeho priebehu prevláda rola facilitátora 

a v závere je tým, kto realizovaný tréning vyhodnocuje. Nestriedajú sa ale len roly trénera, no 

i jeho štýly správania a vedenia skupiny. Niekedy je viac, inokedy menej direktívny.  

V súčasnosti neexistuje zákonná norma na výkon profesie trénera, a tak závisí od organizácie, 

aké požiadavky na pozíciu trénera nastaví226. Pri ich stanovení môže byť nápomocný určitý 

kompetenčný model, ktorých existuje v súčasnosti obrovské množstvo, a od ktorých sa následne 

odvodzujú aj roly trénera. Modely sa líšia najmä počtom kompetencií, ich rozdelením do 

jednotlivých oblastí či detailnosťou prepracovania ich obsahu, ale i zameraním na určité témy či 

skupiny účastníkov. A samozrejme existujú i tréningy trénerov. Tie sú určené pre samotných 

vedúcich tréningov a mali by im napomáhať rozvíjať interpersonálne schopnosti a prepájať 

teoretické znalosti o vedení skupiny s tými praktickými. Potrebné trénerské kompetencie 

z pohľadu takéhoto tréningu možno rozdeliť do troch skupín - na reakčné, interakčné a akčné. 

Reakčné kompetencie (aktívne počúvanie, reflexia, záverečné zhrnutie) by mali vedúcemu 

tréningovej skupiny napomôcť byť vnímavý ku skupiny ako k celku tak aj k jej jednotlivým 

členom. Interakčné (moderovanie, interpretovanie, podporovanie a pod.) zasa umožňujú 

kontrolu a samotné vedenie skupiny. Na podporu vedenia skupinového procesu sú nevyhnutné 

ale aj akčné kompetencie (modelovanie, ponorenie sa do hĺbky a pod.), ktoré slúžia k prehĺbeniu 

interakcie v skupine a sú prostriedkom, ktorým môže vedúci presadzovať svoje odborné 

znalosti227.  

Jedným z modelov, ktoré prezentujú oblasti kompetencií trénerov, je kompetenčný model 

navrhnutý Nemeckým združením pre koučing a tréning (Deutscher Verband für Coaching und 

Training (dvct) e. V.). Táto organizácia je popredným združením zastávajúcim pozíciu garanta 

kvality a uznávaného partnera v témach koučingu a tréningu. Združenie podporuje prestíž 

postavenia a odbornú kvalifikáciu trénera a kouča v Nemecku, definuje a ďalej rozvíja 

charakteristiky týchto povolaní a vyvíja metódy posudzovania a zabezpečovania kvality 

v témach koučingu a tréningu. Ich model sa skladá, ako ukazuje Obrázok 4, z piatich 

kompetenčných oblastí: osobnostnej, behaviorálnej, odborno-metodickej, sociálno-

komunikačnej a odborovo-špecifickej, viažucej sa na určité pole pôsobnosti trénera228. 

V oblasti osobnostných predpokladov disponuje tréner podľa tohto modelu schopnosťami, 

ktoré mu umožňujú reflektovať a riadiť vlastné konanie. V užšom zmysle dokáže ohodnotiť sám 

seba v roly trénera a rozvíjať účastníkov a účastníčky tréningu v zmysle stanovených cieľov. Ako 

tréner sa orientuje na jedinečnosť osoby a na tomto pozadí rozvíja i svoju osobnosť. 

Behaviorálne kompetencie mu umožňujú kontrolovať v rámci tréningu vlastné správanie 

vzhľadom na prežívané emócie, motívy, hodnoty, iné schopnosti, skúsenosti. Tréner je vďaka 

                                                           
225 Komárková et. al, 2001 
226 Ondrušek & Labáth, 2007 
227 Trotzer, 1977, in Kolařík, 2011, s. 42 
228 Das dvct Kompetenzmodell Trainer, 2013 
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nim schopný zamerať svoje správanie na účastníkov, účastníkov, tréningovú tému a cieľ 

tréningu, ako i na s nimi spojené zmeny. 

 

 
Obr. 25 Kompetečný model Nemeckého združenia pre koučing a tréning 

 

V rámci tréningu prihliada na dôsledky týchto zmien vo vzťahu k správaniu jednotlivcov, 

skupiny, resp. organizácie. Vďaka odborno-metodickým kompetenciám dokáže tréner 

vyvolávať a sprevádzať zmeny orientované na cieľ tréningu, rovnako ako zmysluplne zaraďovať 

do tréningu poznatky a následne ich zhodnotiť v kontexte tréningu. Do tejto oblasti kompetencií 

tiež patrí používanie metód, ktoré tréner ďalej samostatne rozvíja a prispôsobuje svojej 

osobnosti v zmysle autenticity. To, že je správanie trénera primerané, orientované na vzťah, 

rešpektujúce účastníkov a účastníčky ako i iné osoby zúčastňujúce sa na procese tréningu, 

zaraďuje Nemecké združenie pre koučing a tréning v rámci svojho modelu medzi sociálno-

komunikačné kompetencie. Do tejto skupiny tiež patrí aktívne počúvanie, vybudovanie vzťahu 

s účastníkmi, poznanie významov skupinovej dynamiky, rozpoznávanie jej priebehu a procesov 

a ich využívanie na empatické a flexibilné utváranie tréningu. Tréner je tiež schopný 

identifikovať konflikty, postaviť sa k nim sebakriticky a objasniť svoje stanovisko a v zmysle 

tréningových cieľov nájsť súhlas alebo kompromis. Oblasť odborovo-špecifických 

kompetencií pozostáva zo špecifických odborných znalostí, zručností a schopností, ktoré tréner 

získal a nadobudol v oblasti svojej pôsobnosti, čiže v určitom odbore. Čím konkrétnejšie 

použiteľná je táto skupina kompetencií trénera vo vzťahu k téme tréningu, ku kontextu zadania 

a k účastníkom a účastníčkam, tým efektívnejšie a výkonnejšie dokáže tréner od začiatku konať 

s ohľadom na zámery tréningu i jeho účastníkov.  

Model akcentuje nielen osobnostné či komunikačné predpoklady pre rolu trénera, ale tiež 

dôležitosť poznatkov z oblasti sociálnej psychológie, najmä skupinových procesov,  či oblasti 

metodiky vedenia tréningov. Tréner by tak mal dokázať analyzovať potreby účastníkov, 

definovať potrebné úlohy a činnosti, nadizajnovať program, zadávať inštrukcie a vytvárať 

materiály, obsluhovať rôzne technické zariadenia potrebné pre tréning (počítač, videokameru 

a pod.), prezentovať učebný materiál a riadiť diskusie, facilitovať, evaluovať, pomáhať 

jednotlivcom uplatniť skúsenosť z tréningu v osobnom i pracovnom živote, mal by byť ale aj 
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teoretik, poradca individuálneho rastu či stratég229. Toľko úloh a rolí a tak málo času? Osoba 

v úlohe trénera z tohto opisu pôsobí takmer ako superman. Netreba však zabúdať, že ide 

o ideálnu predstavu trénera a zoznam kompetencií, ktoré by mal mať. Efektivita a jeho úspech 

pri realizovaní tréningu však závisia aj od toho, ako na sebe pracuje a jednotlivé kompetencie 

rozvíja.  

S. Hermochová230 charakterizuje úspešnosť trénera v niekoľkých bodoch, pričom poradie, 

v akom sú tieto charakteristiky prezentované, zodpovedá podľa nej poradiu ich dôležitosti: 

 otvorenosť voči zmenám a novinkám, 

 vnútorná uvoľnenosť, kladný vzťah k sebe a druhým a z toho plynúca istota reagovania 

i na nové a neobvyklé situácie, 

 snaha pomôcť druhým a dokázať, aby ho druhí takto i vnímali, 

 flexibilita v plnení rôznych aspektov svojej roly, 

 senzitivita voči tomu, čo sa v skupine deje, 

 vysoká úroveň vedomostí zo sociálnej psychológie, sociálno-psychologického tréningu 

a akákoľvek predchádzajúca prax so skupinou. 

 

Úspešné získanie a uplatnenie zručností nadobudnutých v rámci tréningu však často závisí 

nielen od vedúceho tréningu ale i od ochoty samotných účastníkov a účastníčok učiť sa, otvoriť 

sa či aktívne počúvať231. 

 

 

3.2.1 Spôsobilosti a kompetencie učiteľa sociálno-psychologického tréningu  

 

Uvedené kompetencie a nároky na trénera sociálno-psychologického tréningu vychádzajú 

najmä z prostredia realizácie psychoterapeutických tréningov či tréningov v rámci 

celoživotného vzdelávania, t.j. tréningov, ktorých cieľovou skupinou sú najmä dospelí. I keď je 

prenositeľnosť poznatkov značná, stretávame sa v prostredí školy s istými špecifikami 

a osobitosťami nárokov a požiadaviek kladených na učiteľa či učiteľku v pozícii vedúceho 

tréningu. Tie vychádzajú najmä z osobitostí sociálno-psychologického tréningu v prostredí 

vyššieho sekundárneho vzdelávania (viď 3.1.3) a  vzhľadom na fakt, že s týmto predmetom 

nemáme ešte mnoho praktických skúseností, nie je táto oblasť odborne dostatočne 

rozpracovaná232. V tejto časti preto ponúkame pohľad samotných učiteľov a učiteliek 

vyučujúcich sociálno-psychologický tréning na stredných školách na tému kompetencií učiteľa 

ako trénera. Vychádzame z výskumných údajov získaných v rámci rozhovorov s piatimi učiteľmi 

a učiteľkami. Informácie o výskume detailnejšie opisujeme v časti 3.1.4. 

Cesty, ktoré viedli nami oslovených učiteľov a učiteľky k vyučovaniu sociálno-

psychologického tréningu, sa rôznili. Niektorým bol predmet automaticky pridelení na základe 

dosiahnutej kvalifikácie (absolventi jednoodborového štúdia psychológie či učiteľstva 

psychológie). Pre zaradenie predmetu do rozvrhu u ostatných zohrávala svoju rolu príbuznosť 

ich aprobácie s psychológiou (pedagogika, etická výchova) či výcvikové zameranie daného 

učiteľa či učiteľky v rámci ďalšieho vzdelávania (psychoterapeutický výcvik). Predmet väčšina 

z nich vnímala ako veľkú neznámu a novú skúsenosť v ich učiteľskej praxi, ktorej boli vo svojej 

škole vystavení: „...absolútne bez prípravy, tu máš a učíš“ U3/2013. 

                                                           
229 Ondrušek & Labáth, 2007 
230 Hermochová, 1988, s. 62 - 63 
231 Komárková, Slaměník, Výrost & 2001 
232 Sokolová, 2010 
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Podľa učiteľov a učiteliek sa v priebehu rokov vedenia sociálno-psychologického tréningu ich 

pohľad na dôležitosť jednotlivých kompetencií a spôsobilostí učiteľa vyučujúceho tento predmet 

menil. Na túto zmenu mal vplyv nových skúseností a zážitkov spojených s trénovaním.  V ich 

výpovediach sme identifikovali päť oblastí, ktoré znázorňuje Obrázok 5: osobnostné 

predpoklady, organizačné kompetencie, sociálno-komunikačné kompetencie, 

kompetencie odborné a diagnostické a intervenčné kompetencie. Sebavedomie, sebaúcta, 

určité charakterové a vôľové vlastnosti, ako napríklad vytrvalosť, čestnosť, rozhodnosť, 

svedomitosť, tvorivosť, autentickosť v prejavoch či emocionálna stabilita vytvárajú obsah jeho 

osobnostných predpokladov. 

 

„Tak isto sú podľa mňa dôležité osobnostné vlastnosti, nejaké také charakterové a vôľové 

vlastnosti, ako byť spravodlivý, čestný, svedomitý, zodpovedný, rozhodný. Tak isto je dôležité, 

aby som mala pedagogický takt voči študentom. Myslím si, že toto bolo pre mňa dôležité na 

začiatku a v podstate myslím si, že sú dôležité aj teraz.“ U5/2013 

 

V jeho práci sú ale tiež veľmi dôležité sociálno-komunikačné kompetencie, ako aktívne 

počúvanie, empatia, motivácia budovať a vytvárať vzťah so študentmi založený na rešpekte, 

otvorenosti, dôvere a úcte ku každému jednému členovi a členke skupiny.  

Organizačné kompetencie, akými sú flexibilita pri zostavovaní obsahu tréningu, plánovanie, 

stanovenie zmysluplného cieľa tréningu a tréningových postupov, sú podľa učiteľov nevyhnutné 

pre jeho efektívnu a úspešnú realizáciu. Školská trieda je premenlivou skupinou a učiteľ musí 

veľmi rýchlo a flexibilne reagovať na aktuálne zmeny, dokázať motivovať jednotlivými 

aktivitami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neodmysliteľnou súčasťou jeho kompetencií sú tie, ktoré sa zameriavajú na diagnostiku 

a intervenciu. Učiteľ ako tréner musí byť citlivý pri vyhľadávaní problémov a ich reflektovaní, 

musí ale poznať aj jednotlivých žiakov, aby mala jeho intervencia želanú odozvu. Reflexia 

vlastnej činnosti a prejavov ako i odoziev od študentov ho posúva v ďalšej práci.  

„A často sa hovorí, že každý pedagóg by mal poznať žiaka, hej a individuálny prístup  a 

podobne, ale mnoho pedagógov práve toho žiaka nepozná a zovšeobecňujeme a dávame ich 

do jedného vreca.  A práve tá osobná anamnéza, keď som si prečítal tie osudy jednotlivých 

žiakov, tak som si uvedomil "pane bože ako je dôležité poznať ten život toho žiaka". A mám 

úplne iný pohľad na to, potom úplne sa zmenila metóda práce a prístup k žiakom, keď som 

videl, že vôbec môžeme byť radi, že ten žiak je taký, aký je.“ U4/2013 

 

„Dôležité pre mňa vždy bolo, aby som bola na ten výcvik, na tú samotnú hodinu vždy 

pripravená, čiže to znamená musela som mať vždy premyslenú tú aktivitu ako budem 

postupovať, ako zaujať žiakov činnosťou, vytvoriť tú atmosféru dôvery bez nejakého 

napätia, vytvoriť pocit slobody u žiakov a hlavne teda priaznivú klímu, aby boli uvoľnení, 

pocit nejakej takej vzájomnej akceptácie. Byť pripravená hlavne, jednoducho ísť na hodinu 

s tým, že viem čo chcem robiť, viem ako budem postupovať, myslím si, že to je pre mňa 

najdôležitejšie, zorganizovať si tú činnosť.“ U5/2013 
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Obr. 26 Oblasti kompetencií a spôsobilostí učiteľa sociálno-psychologického tréningu 

Nemenej dôležitá je ale i oblasť odborných kompetencií, i keď ju uvádzame až na záver 

tohto zoznamu. Učiteľ musí mať dostatočné poznatky v rámci svojej špecializácie ale 

i z príbuzných disciplín. Obzvlášť dobre musí poznať tému, na ktorú sa tréning zameriava. 

Taktiež ale musí poznať skupinové procesy a príležitosti, ktoré ponúkajú, no i ťažkosti, ktoré sa 

môžu vyskytnúť a dokázať ich riešiť. 

„V tom výcviku za najdôležitejšie považujem takú dôveru, a potom ešte veľmi dôležité, čo mi 

robilo dlho problém, že keď sa žiak otvorí z nejakým problémom, vedieť ho potom vyriešiť, že 

nenechať ho len tak, že sa otvoril, povedal niečo strašne dôležité a ja som nevedela čo s tým. 

A toto som sa potom hlavne na tom rogerianskom výcviku naučila, že nebáť sa toho a byť s  

tým a poprípade si s ním ešte sadnúť  a hovoriť s ním o tom a nenechať to len tak, nezľaknúť 

sa.“ U3/2013 

Medzi kompetencie trénera nepatria podľa učiteľov a učiteliek teda len odborné znalosti 

danej problematiky či zručnosti viesť skupinu študentov a študentiek, ale i schopnosť 

reflektovať svoje konanie, cítenie a myslenie, korigovať svoje správanie a reagovať na situácie, 

ktoré sa vyskytnú okamžite a adekvátne. Kompetencia trénera sa skladajú z odpovedí na otázku 

„čo“ (obsah), „ako“ (metodika) a „aký som“ (osobnostné faktory)233. Ako možno vidieť, oblasti, 

o ktorých hovorili učitelia, sa zhodujú s modelom Nemeckého združenia pre koučing a tréning. 

 

 

3.2.2 Príprava a pripravenosť na vedenie sociálno-psychologického tréningu 

 

Z pohľadu požadovaných kompetencií u osoby, ktorá vedie sociálno-psychologický tréning 

a vzhľadom na ciele a špecifiká predmetu v prostredí sekundárneho vzdelávania, je realizácia 

kvalitného tréningu neľahkou úlohou. Potenciálnymi vedúcimi sú školskí psychológovia, externí 

odborní zamestnanci Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie či 

                                                           
233 Ondrušek & Labáth, 2007 
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kvalifikovaní učitelia psychológie. I keď počet absolventov a absolventiek štúdia učiteľstva 

psychológie rozhodne dostačuje na pokrytie aktuálnej potreby zo strany škôl, v praxi vyučovanie 

sociálno-psychologického tréningu rovnako ako i iných psychologických disciplín zabezpečujú, 

ako ukázal i náš prieskum, i učitelia iných učiteľských aprobácií234. Pri absolventoch 

jednoodborového štúdia psychológie, no obzvlášť u kvalifikovaných učiteľov a učiteliek 

psychológie v kombinácii s iným aprobačným predmetom, je na mieste otázka pripravenosti na 

realizáciu tohto typu predmetu. Po absolvovaní pregraduálnej učiteľskej prípravy by mali byť 

totiž práve oni tými, kto tréningy na školách realizuje. Nakoľko ale zodpovedá obsah 

pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov psychológie reálnym potrebám praxe? V súčasnosti 

realizujú pregraduálnu prípravu pre učiteľstvo psychológie tri pedagogické fakulty na troch 

rôznych univerzitách - Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej 

Bystrici a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Na základe analýzy predmetov študijných 

programov jednotlivých fakúlt a ich obsahu uvedeného v informačných listoch (tabuľka 22) 

možno vidieť, že na všetkých troch fakultách sú v pregraduálnej príprave budúcich učiteľov 

a učiteliek psychológie zastúpené predmety didaktického i tréningového charakteru.  

Rozsahovo je didaktická zložka prípravy najbohatšia na Pedagogickej fakulte Univerzity 

Mateja Bela v Banskej Bystrici. Didaktika psychológie je v rámci tejto fakulty zaradená už 

v bakalárskom stupni štúdia a pokračuje v stupni magisterskom. Študenti a študentky tak počas 

päťročného štúdia (v zmysle získania úplného vysokoškolského vzdelania druhého stupňa) 

absolvujú povinne týždenne päť hodín didaktiky psychológie. Pedagogické fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre majú zaradené didaktické 

predmety až v magisterskom stupni štúdia. Študenti a študentky Univerzity Komenského počas 

piatich rokov štúdia absolvujú tri hodiny didaktiky psychológie za týždeň, študenti v Nitre 

minimálne štyri, pri voľbe povinne voliteľného predmetu Výskumný projekt z didaktiky 

psychológie to môže byť však i šesť hodín za týždeň. Obsahovo sa táto skupina predmetov príliš 

na jednotlivých fakultách nelíši. Ich cieľom je spravidla umožniť študentom a študentkách 

osvojiť si teoretické východiská vyučovania psychológie, upozorniť na špecifiká tohto predmetu, 

naučiť aplikovať pedagogické a psychologické zásady vo výchovno-vzdelávacom procese, 

predstaviť metódy využívané v psychologicky orientovaných predmetoch a docieliť vytvorenie 

základných zručností v ich využívaní. Povinne voliteľný predmet Výskumný projekt z didaktiky 

psychológie realizovaný v rámci študijného programu učiteľstva psychológie v Nitre tento obsah 

sčasti rozširuje, nakoľko sa zameriava i na osvojenie vedomostí a praktických zručností 

týkajúcich sa výskumu  v oblasti didaktiky psychológie. Ak sa na didaktickú zložku pozrieme 

z pohľadu prípravy na vedenie sociálno-psychologického tréningu, musíme konštatovať, že i keď 

je na všetkých troch fakultách síce venovaný priestor i zážitkovému učeniu a jeho metódam či 

sociálno-psychologickému tréningu ako jednej z foriem vyučovania psychológie v sekundárnom 

vzdelávaní, rozsah a zastúpenie týchto informácií je nedostatočný. 

 

 

 

 

 

                                                           
234 Lemešová & Sokolová, 2012 
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Tab. 22 Zastúpenie didaktických a tréningových predmetov v rámci učiteľstva psychológie na troch 

pedagogických fakultách 

 

Pracovisko Stupeň 

štúdia 

Predmety didaktického 

charakteru 

Predmety tréningového charakteru 

 

PdF UMB Banská 

Bystrica 

 

Bc. 

stupeň 

 

Didaktika psychológie 1 (2, 

P)235 

Sociálno-psychologický tréning I.  

(2, P) 

Sociálno-psychologický tréning 3 

 (2, PV) 

Mgr. 

stupeň 

Didaktika psychológie 2 (3, 

P) 

Sociálno-psychologický tréning 2  

(2, PV) 

 

PdF UK Bratislava 

Bc. 

stupeň 

--- Sociálno-psychologický tréning I.  

(2, P) 

Mgr. 

stupeň 

Didaktika psychológie  

(3, P) 

Sociálno-psychologický tréning II.  

(2, P) 

PdF UK Nitra Bc. 

stupeň 

--- Výcvik sociálno-psychologických 

zručností (4, P) 

Mgr. 

stupeň 

Didaktika psychológie 

(4, P) 

Prevencia drogových závislostí – výcvik 

zručností (2, V) 

Výskumný projekt z 

didaktiky psychológie  

(2, PV) 

 

Pokiaľ ide o ponuku tréningových predmetov, táto je opäť najširšia na Univerzite Mateja Bela 

v Banskej Bystrici. To, či študenti a študentky učiteľstva psychológie počas štúdia absolvujú tri 

alebo len jeden z ponúkaných tréningov, však závisí na ich voľbe a preferenciách. Na 

Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského sú oba sociálno-psychologické tréningy v rozsahu 

štyroch hodín (na bakalárskom i na magisterskom stupni štúdia) povinné. Pedagogická fakulta 

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ponúka v rámci bakalárskeho stupňa štúdia len jeden 

tréning, ten sa však rozsahom vyrovná dvom tréningom v Bratislave. V magisterskom stupni 

štúdia majú možnosť študenti učiteľstva absolvovať len jeden predmet tréningového charakteru 

v rozsahu dvoch hodín za týždeň. Tento je však výberový. Z obsahovej analýzy informačných 

listov predmetov tréningového charakteru vyplýva, že sa zameriavajú u študentov a študentiek 

učiteľstva psychológie predovšetkým na rozvíjanie a nácvik konkrétnych sociálnych zručností 

(komunikácia, sociálna percepcia, asertivita, sebapoznávanie, zvládanie záťaže a i.) či na získanie 

tých sociálnych kompetencií, ktoré sú dôležité pre ich budúcu profesiu učiteľa a učiteľky. Majú 

teda najmä zážitkový a rozvíjajúci charakter. I keď je v rámci týchto predmetov venovaný istý 

priestor i histórii, základným pravidlám, predstaveniu foriem či organizácie sociálno-

psychologického tréningu, ide vzhľadom na časovú dotáciu predmetov len o minimálny podiel 

v rámci ich obsahu. Ani na jednej z uvedených fakúlt sa v rámci predmetov študijného 

programu učiteľstva psychológie nevenuje cielene priestor príprave na vedenie tejto 

formy výučby, či rozvoju zručností spojených s organizáciou a metodikou sociálno-

psychologických tréningov.  

Mnohé z kompetencií potrebných pre efektívnu realizáciu sociálno-psychologických 

tréningov možno získať a rozvíjať učením, skúsenosťou a absolvovaním vlastného výcviku236. 

Vedúci tréningov tohto typu by mal podľa väčšiny teoretikov i praktikov úspešne ukončiť 

                                                           
235 Vysvetlenie skratiek použitých v Tab. 3 a Tab. 4: číslo 2, 3 alebo 4 označuje rozsah hodín výučby predmetu 

za týždeň, písmeno P označuje povinný predmet , PV povinne voliteľný predmet a V výberový predmet. 
236 Kožnar, 1992 
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vlastný výcvik, mať možnosť pracovať vo funkcii ko-trenéra a  pracovať pod ďalším 

supervíznym vedením skúseného trénera. V. Labáth a J. Smik237 považujú minimálne tieto tri 

podmienky za nevyhnutné, nakoľko vedúci tréningovej skupiny má viac alebo menej výrazný 

vplyv na vývin a individuálny rozvoj členov a členiek skupiny a mal by preto neustále reflektovať 

svoje fungovanie. Absolventi a absolventky učiteľstva psychológie (i jednoodborového štúdia 

psychológie) napriek absencii predmetu venujúcemu pozornosť vyučovaniu sociálno-

psychologického tréningu, spĺňajú aspoň jednu z vyššie uvedených podmienok - absolvujú 

tréning zameraný na vlastnú osobu. Sociálno-psychologický tréning v prostredí stredných škôl  

však neraz vedú i učitelia a učiteľky iných aprobácií. Tí mnohokrát počas svojej pregraduálnej 

učiteľskej prípravy neabsolvujú žiaden tréning a nespĺňajú tak ani jednu z uvedených 

podmienok238. Ak sa pozrieme na zastúpenie predmetov tréningového charakteru na štyroch 

vybraných pedagogických fakultách slovenských univerzít zistíme, že v rámci pedagogicko-

psychologického a spoločenskovedného základu učiteľstva takéto predmety buď úplne 

absentujú, ich zastúpenie je minimálne alebo sú zaradené medzi výberové predmety. 

V praxi to znamená, že si ich študenti a študentky nemusia zvoliť alebo sa jednoducho kvôli 

obmedzeným kapacitám či iným okolnostiam na dané predmety nedostanú (tabuľka 23).  

Vyššie uvedenú rôznorodosť pokiaľ ide o dosiahnuté vzdelanie vedúcich sociálno-

psychologického tréningu, dokumentuje i náš výskum239. Len jedna z piatich zúčastnených osôb 

vyštudovala učiteľstvo psychológie, ďalšie tri boli síce absolventmi učiteľstva, no s inou 

aprobáciou (náboženská výchova, pedagogika, biológia, hudobná výchova, etická výchova), 

posledná osoba vyštudovala jednoodborovú psychológiu na filozofickej fakulte. Všetci učitelia a 

učiteľky zdôrazňovali nedostatočnú pripravenosť na vedenie tréningu, pričom sa vo svojich 

výpovediach zameriavali na dva aspekty spojené s vyučovaním tohto predmetu.  

 
Tab. 23 Prehľad zastúpenia predmetov tréningového charakteru v rámci pregraduálnej prípravy 

učiteľov na štyroch vybraných pedagogických fakultách v SR 

Univerzita, mesto Predmety v bakalárskom 

stupni štúdia 

Predmety v magisterskom 

stupni štúdia 

PdF Univerzity Mateja Bela, Banská 

Bystrica 

Sociálno-psychologický 

tréning III. (V) 

Sociálno-psychologický 

tréning 1. (V) 

Sociálno-psychologický 

tréning 2. (V) 

PdF Univerzity Komenského, 

Bratislava 

---  Tréning sociálnych zručností 

učiteľov (PV) 

Sociálno-pedagogický výcvik 

(PV) 

PdF Univerzity Konštantína 

Filozofa, Nitra 

--- --- 

PdF Trnavskej univerzity, Trnava --- --- 

 

Prvým bola odlišnosť tréningu v porovnaní s inými predmetmi zameranými najmä na 

odovzdávanie vedomostí a poznatkov. V priebehu tréningových situácií sa mení skupinová 

dynamika, klasický transmisívny prenos informácií z učiteľa na žiaka ustupuje interaktívnemu 

prístupu, učiteľ v pozícii trénera stráca svoje postavenie odborníka a stáva sa skôr partnerom, 

facilitátorom a diagnostikom. Učitelia vnímali odlišnosť predmetu ale i vzhľadom na čas 

                                                           
237 Labáth & Smik, 1991 
238 Lemešová, 2013a 
239 Lemešová, 2013b 
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venovaný príprave na jeho vedenie. Zdôrazňovali dôležitosť samoštúdia, vlastnej iniciatívy 

spojenej s ďalším vzdelávaním, vytváraním vlastných metodických materiálov a ich overovaním 

a neustálym hľadaním nových ciest v priebehu realizácie vyučovania. Chýbanie tohto rozmeru 

v práci učiteľa sociálno-psychologického tréningu považovali účastníci nášho výskumu za 

podceňovanie hodnoty a príležitostí, ktoré predmet ponúka, čo podľa nich následne vedie k jeho 

nekvalitnej realizácii.  

 

„...stretávam sa u niektorých kolegov, že práveže podceňujú tento výcvik. Lebo nie len ja na 

škole učím výcvik, ale viaceré kolegyne, a mám pocit, že je to naozaj také podcenenie, že 

pustia im film, alebo im dajú, že nech si robia čo chcú. Ale asi je to tým, že nemajú s tým 

skúsenosti, že nevedia to až tak robiť, alebo sa boja toho, lebo je iné keď ten učiteľ učí nejaký 

predmet, a potom si sadnúť s tými žiakmi a byť tam sám za seba a rovnocenný partner pre 

tie deti. Ja chápem, že to pre niektorých môže byť veľmi ťažké až nebezpečné.“ U3/2013 

 

„Ale to SPV, aby bolo kvalitne odvedené, tak sa na to treba pripraviť. Lebo aj keď učíte 

psychológiu, tak na to SPV treba mať odbornú prípravu.“ U4/2013 

 

 

Druhým aspektom uvádzaným učiteľmi a učiteľkami bola náročnosť sociálno-

psychologického tréningu. I keď každý z nich zažil na vlastnej koži nejaký typ výcviku či 

tréningových situácií, pri úlohe viesť tréning často zisťovali, že do prostredia strednej školy je 

ich skúsenosť neprenositeľná či jednoducho kvôli chýbajúcemu priestoru, času a pod. 

nezrealizovateľná. Náročnosť predmetu podľa nich však spočíva i v časovej a psychickej záťaži, 

ktorej je vedúci tréningu vystavený. Tá sa prejavuje vo všetkých fázach tréningu – v procese jeho 

prípravy, v organizácii tréningu v prostredí školy, v psychickej záťaži pri samotnej realizácii 

tréningu vyžadujúcej vytvorenie pozitívnej atmosféry v školskej triede, motivovanie žiakov 

k činnosti, zvládanie problémových situácií, flexibilný prístup v momentoch, keď príprava 

učiteľa nefunguje podľa jeho očakávaní (lebo každá trieda je iná) a pod. Na rozdiel od iných 

predmetov sa s postupujúcimi rokmi realizácie tréningov síce podľa slov učiteľov ich 

pripravenosť stupňuje, no vzhľadom na neustále zmeny tých, s ktorými pracujú, je práca 

v každej školskej triede iná, premenlivá a učiteľ na ňu musí pružne reagovať. Výhodou je, že 

spätná väzba prichádza v tomto type predmetov okamžite a bezprostredne a jej dôsledky na 

správanie jednotlivca vidí učiteľ priamo. 

„Pretože ten psychosociálny výcvik ako som sa ja s ním stretla bol robený v takom blokovom 

vyučovaní, tým pádom ja som to musela prispôsobiť daným podmienkam, keďže to učím len 

jednu hodinu týždenne a mám celú triedu, čiže 30 ľudí. Nedá sa to robiť tým spôsobom ako 

som to zažila ja.“ U1/2013 

 

„Určite, vždy sa mi ešte zdá, že toto mi trebárs nezafungovalo, toto sa mi zdá, že už je téma, 

ktorá nie je aktuálna. Takže stále sa snažím nájsť niečo, čo by mi pomohlo urobiť to tak, aby 

ja som s tým bola spokojná.“ U2/2013 

 

Príprava na vedenie sociálno-psychologického tréningu u budúcich učiteľov a učiteliek 

psychológie, ako i praktická príprava (formou tréningov) študentov a študentiek učiteľstva 

akademických predmetov, ako ukazujú i naše výskumy, je nedostatočná. Zatiaľ čo prednáškam, 

seminárom či referátom je venovaný obrovský priestor, praktický nácvik, vlastná skúsenosť 

a osvojovanie kompetencií sú často odsúvané na dobu po ukončení štúdia, no v tomto období už 
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k absolvovaniu napr. osobnostného výcviku často nedochádza240. Učiteľom a učiteľkám síce 

ponúkajú rôzne typy tréningov metodické centrá, občianske združenia či organizácie pôsobiace 

v komerčnej sfére. Tento typ vzdelávania je však pre nich často finančne či časovo náročný alebo 

nezodpovedá špecifickým potrebám vedenia tréningov v škole. Minimálna pozornosť sa tiež 

venuje otázkam supervíznej podpory učiteľov a učiteliek realizujúcich tréningy, ktorá je v 

zahraničí bežne považovaná za cestu skvalitnenia ich práce a osobnostnému rastu. A pritom štýl, 

akým učiteľ či učiteľka tréning realizuje, je tak dôležitý ako jeho obsah241.  

 

3.3 ZÁVER 

 

V rámci vzdelávania sa bežne zameriavame najmä na maximalizáciu potenciálu každého 

jednotlivca. Deti a dospievajúcich medzi sebou z tohto dôvodu porovnávame,  najmä pokiaľ ide 

o ich školské výsledky. Sociálno-psychologický tréning  nám však ponúka možnosť zamerať sa 

väčšmi na procesy, ktorých cieľom je rozvíjať spoluprácu, efektívnu interpersonálnu 

komunikáciu či schopnosť poskytovať a získavať sociálnu podporu. Umožňuje nastaviť situácie, 

s ktorými sa deti i dospievajúci v škole stretávajú tak, aby sme minimalizovali individuálne 

rozdiely až do okamihu, v ktorom každý, kto absolvuje tréning, dokáže vykonať zadanú úlohu 

rovnako dobre navzdory rozdielnemu zázemiu či schopnostiam242. Predstavuje priestor na 

podporu a rozvoj sociálnych kompetencií, nielen na varovania pred možnými rizikami 

a intervenciami v čase, keď už problém nastal. Práve v období dospievania môže sociálna 

nekompetentnosť viesť k izolácii a odmietaniu, posmievaniu, šikanovaniu, úzkostiam či 

depresiám, poruchám príjmu potravy či záškoláctvu. A koniec koncov posilňovanie sociálnych 

zručností zohráva svoju rolu i pri zlepšovaní školských výsledkov. Ich vysoká miera u študentov 

a študentiek stredných škôl má významnejší vplyv na školské výsledky než úroveň intelektových 

schopností243.  

V oblasti vedenia sociálno-psychologického tréningu v stredoškolskom prostredí sa 

stretávame s mnohými nedostatkami. Tie boli i príčinami pre jeho vyňatie zo štátneho 

vzdelávacieho programu pre gymnáziá. Chýba jednotné vymedzenie obsahu predmetu, 

metodická podpora je nedostatočná či úplne absentuje, podobne ako možnosti ďalšieho 

vzdelávania pre tých, ktorí pôsobia v praxi. S absenciou predmetov pripravujúcich budúcich 

učiteľov a učiteľky psychológie na vedenie sociálno-psychologického tréningu ako 

i nedostatočným zastúpením tréningových foriem vzdelávania sa stretávame aj v pregraduálnej 

príprave244. Na spomínané ťažkosti treba rozhodne reagovať.  Táto publikácia je takouto 

reakciou podporujúcou rozšírenie didakticky a tréningovo zameraných predmetov 

v pregraduálnej príprave učiteľov psychológie, vytvorenie metodických materiálov a príležitostí 

na ďalšie vzdelávanie či supervízie pre učiteľov, ktorí už predmet v praxi zabezpečujú. 

Dospievajúci vnímajú tréningové aktivity ako prínosné. Tradičná výučba a aktivity zamerané na 

rozvoj sociálnych kompetencií by preto nemali byť v pozícii protivníkov, ale partnerov. Tréning 

pritom nemusí mať len formu samostatného predmetu, niektoré jeho postupy môžu používať 

napríklad triedni učitelia v rámci triednických hodín, podporovať vzťahy v triede či využívať 

princípy sociálneho učenia a dynamiky skupiny245. 

                                                           
240 Kolařík, 2011 
241 Reyes et al., 2012 
242 Statt, 2000 
243 Wenzelová, 1999 in Krejčová, 2011 
244 Hamranová, 2005 
245 Krejčová, 2011 
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KAPITOLA 4 

(TRANS)FORMOVANIE POZNANIA VO VYUČOVANÍ 

PSYCHOLÓGIE 

Radomír Masaryk, Lenka Kostovičová246, Jana Bašnáková247 
 

 

4.1 ÚVOD: Z LABORATÓRIÍ DO TRIED 

 

Proces vyučovania vychádza z niekoľkých predpokladov. Ich základom je šírenie poznania. 

Poznanie tvoria vedci; tí robia výskum, a výsledky výskumu publikujú v konferenčných 

zborníkoch, monografiách či vedeckých článkoch. Vedci pracujú pod imperatívom „publikuj, inak 

na teba zabudnú“ (publish or perish), a  sú motivovaní publikovať čo najviac.  Publikované 

výskumné práce sú vlastne obsahovým základom odbornej prípravy, ktorú musí študent 

učiteľstva absolvovať v rámci svojho pregraduálneho vzdelávania na vysokej škole: študenti ich 

čítajú, spracovávajú, používajú ako východiská pre svoje bakalárske či magisterské práce. 

A poznatky publikované v týchto výskumných prácach sú základom pri tvorbe stredoškolských 

osnov, učebníc či podkladov. 

Učitelia psychológie nemusia byť len sprostredkovateľmi či nárazníkovou zónou medzi 

svetom vedy a svetom školy.  Niekedy píšu stredoškolské učebnice tí istí ľudia, ktorí vo 

výskumných ústavoch či v grantových tímoch na vysokých školách výskum realizujú. A niekedy 

dokonca výskumníci priamo na stredných školách učia.  

Bez ohľadu na to, či je stredoškolský učiteľ súčasne aj výskumníkom publikujúcim poznanie, 

alebo „len“ spracováva a odovzdáva poznanie iných tu vyvstáva viacero zásadných otázok. Na 

základe akých stratégií je možné vybrať, čo sú hodnoverné poznatky a čo nie? Ako vieme 

posúdiť kvalitu poznania? Z akých zdrojov vôbec čerpáme toto poznanie? Ide o primárne zdroje 

(výskumné štúdie), alebo sa spoliehame na rôzne sekundárne či dokonca terciárne zdroje 

(učebnice, popularizačné publikácie, správy v populárno-vedeckých časopisoch)? A 

uvedomujeme si, že čím ďalej sa poznanie šíri, tým viac podlieha rôznym transformáciám, 

niekedy priam deformáciám: keď napríklad autor publikuje štúdiu, následne ju zjednoduší do 

podoby správy pre populárno-vedecký časopis, následne ju preberú médiá, význam sa zásadne 

zmení (ilustruje to príklad na obrázku 28 v kapitole 4.4). Niekedy dokonca nemusí ísť 

o transformáciu či deformáciu, ale priam o formovanie niečoho úplne nového. Zraniteľných 

bodov, kde tento proces môže zlyhať, je viacero.  

Prvou stranou mince je schopnosť učiteľa (a nás všetkých, ktorí sme v procese šírenia 

poznania aktívnymi aktérmi) interpretovať poznanie a posúdiť racionalitu vedeckých 

argumentov: vieme odlíšiť legitímny vedecký poznatok od mýtu? Dokážeme odolať (v literatúre 

dobre popísaným) nástrahám a pascám, ktoré pri tejto úlohe hrozia? V kapitole 4.2 si ukážeme 

niekoľko príkladov takýchto mýtov. 

Keď sa presunieme na druhú stranu mince, môžeme diskutovať o spoľahlivosti fungovania 

celého procesu vedeckého publikovania. Poznanie tohto procesu je podstatné preto, aby sme 

vedeli, nakoľko vážne môžeme brať vedecké štúdie, a ako sa orientovať v záplave 

                                                           
246 Ústav experimentálnej psychológie SAV, grantová úloha VEGA 2/0154/13 - Sociálne vplyvy v 

individuálnom rozhodovaní 
247 Ústav experimentálnej psychológie SAV, grantová úloha VEGA 2/0154/13 - Sociálne vplyvy v 

individuálnom rozhodovaní 
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produkovaného publikovaného poznania. Táto úroveň je o to zásadnejšia, že celý systém 

vedeckého publikovania momentálne prechádza podstatnými zmenami. Túto časť rozoberáme 

v kapitole 4.3. 

V kapitole 4.4 sa pokúsime obe strany mince vysvetliť, a zamyslíme sa nad heuristikami 

a odchýlkami v procese tvorby, distribúcie a spracovania poznania. V kapitole 4.5 sa pozrieme na 

celý problém trochu  všeobecnejšie a budeme uvažovať nad hlasmi, ktoré spochybňujú 

racionalitu poznania celkovo, spochybňujú tradičnú dichotómiu medzi vedeckým a laickým 

poznaním, a predstavujú poznanie ako sociálne utvárané. 

V 4.6 naznačíme, kde môžu podľa nás učitelia a učiteľky psychológie (a ich študenti a 

študentky) hľadať možné východisko: v rozvíjaní kritického myslenia. Kriticky mysliaci študent 

dokáže analyzovať pozadie vedeckého poznania a neuspokojí sa s prijímaním faktov. Prinesieme 

príklady, ako možno kritické myslenie pomerne jednoducho rozvíjať pri vyučovaní 

pregraduálnej psychológie. 

 

 

4.2   PRVÁ STRANA MINCE: AKO BEŽNÝ ČLOVEK INTERPRETUJE POZNANIE  

 

„Veda musí začínať mýtmi, a kritikou mýtov.“  Karl Popper 

 

Túto časť začneme ukážkou niekoľkých populárnych mýtov v oblasti psychologického 

poznania.248 

 

4.2.1 Vražda Kitty Genovese 

 

13. marca 1964 sa mladá žena Kitty Genovese stala obeťou vraždy249. O niekoľko dní vyšiel 

v novinách New York Times článok s názvom  „37 Who Saw Murder Didn't Call the Police“ 

(Tridsiati siedmi, ktorí videli vraždu nezavolali políciu), ktorý okrem iného uvádza, že 

vyšetrovatelia našli množstvom svedkov – pričom naznačuje, že títo ľudia celú vraždu cynicky 

sledovali a nezavolali políciu250. J. DeMay251 po porovnaní tvrdení v článku so súdnymi 

záznamami tvrdí, že už prvý odsek článku obsahuje šesť chýb a  značne dramatizuje pasivitu 

svedkov: väčšina z nich počula alebo videla len časť celej udalosti a nemala dôvod predpokladať, 

že sa deje niečo závažné. 

Prípad Kitty Genovese sa napriek tomu spomína v takmer každej učebnici sociálnej 

psychológie ako príklad na javy ako je napríklad pasivita okolostojacich. Keď sa pozrieme na to, 

ako prípad Kitty Genovese vykresľujú niektoré z najrozšírenejších učebníc sociálnej 

psychológie252, vidíme, že väčšinou necitujú žiadne zdroje. Čerpajú hlavne z vyššie spomínaného 

novinového článku a celú udalosť dramatizujú. 

 

4.2.2 Mehrabianove čísla 

 

V mnohých publikáciách sa človek stretne s tvrdením, že komunikáciu dvoch ľudí tvorí na 7% 

verbálna zložka, na 38% paralingvistika a na 55% neverbálna komunikácia. Týmito slovami 
                                                           
248 Príklady 2.1 až 2.5 sú prevzaté z textu prvého autora „Mýty v psychológii: reflexia nad povahou poznania 

v psychologických textoch“ (Masaryk, 2011). 
249 Gansberg, 1964; DeMay, 2006; Manning, Collins & Levine, 2006; Masaryk, 2006; Masaryk, 2013 
250 Gansberg, 1964 
251 DeMay, 2006 
252 cf. Masaryk, 2006 a Manning, Collins & Levine, 2006 
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často prednášatelia či lektori zvyknú otvárať časti venované neverbálnej komunikácii.  

B. Mehrabian253 však svoj výskum orientoval predovšetkým na inkonzistentnú 

komunikáciu emócií, pričom išlo o komunikáciu implicitnú.  V prvej štúdii (Mehrabian & Ferris, 

1967) počúvalo 25 subjektov nahrávky troch žien, ktoré vyslovovali jediné slovo (maybe) tónom, 

ktorý komunikoval pozitívny, neutrálny a negatívny postoj k imaginárnemu adresátovi. 

Subjektom následne ukázali fotografie troch ženských tvárí s tými istými tromi emóciami 

(pozitívna, negatívna, neutrálna), a mali emócie priradiť – pri hlasoch, fotografiách aj pri 

kombináciách. 

V druhej štúdii254 subjekti počúvali deväť slov, ktoré nahovorili dve ženy - tri z týchto slov 

prezentovali pozitívne emócie (honey, dear, thanks), tri neutrálne (maybe, really, oh) a tri 

negatívne (don’t, brute, terrible). Slová boli vyslovované rôznym tónom, ktorý opäť komunikoval 

pozitívnu, neutrálnu alebo negatívnu emóciu smerom k pomyselnému prijímateľovi. Nahrávky 

posudzovali tri skupiny subjektov – hodnotili 1. len podľa významu slov, 2. podľa vokálneho 

komponentu, a 3. podľa kompletnej informácie.  A. Mehrabian255 na základe týchto výskumov 

uzatvára, že celková obľuba hodnotenej predlohy sa skladá na 7% z verbálnej obľuby + 38% 

vokálnej + 55% faciálnej (vizuálnej). Verbálnu zložku komunikácie minimálne v jednej zo štúdií 

zámerne minimalizoval, takže nízky podiel verbálnej komunikácie bol vstupnou premennou 

dizajnu štúdie.  

Keď sme sa v našom prieskume256 pýtali malej vzorky vysokoškolských učiteľov (n=10) a 

trénerov komunikácie (n=10), či tento výskum poznajú, všetci nám to potvrdili. Nikto nám však 

nevedel dať ďalšie informácie o pôvode čísiel 7%, 38% a 55%. V ich reakciách sa vyskytlo 

minimum poznámok, otázok či námietok k metodológii výskumu – jeden účastník sa vyjadril, že 

by bolo ťažké také niečo dokázať, druhý spomenul malú vzorku. Účastníčky a účastníci mali 

tendenciu výskum skôr porovnávať s vlastnými skúsenosťami, prípadne testovali logiku teórie 

vo vzťahu k iným relevantným poznatkom. Účastníci mali tendenciu hodnotiť výskum per se, na 

binárnej škále pravda-nepravda. Pri svojej práci s informáciami dôverujú autorite vydavateľstva 

či osobe autora alebo autorky, a to bolo pre väčšinu z nich dostatočnou zárukou, že informácia je 

správna. Takto postupovala väčšina účastníkov, z akademického aj trénerského súboru.  

Silu tohto mýtu ukazuje príklad zo  spoločenského časopisu Reflex257,  kde v rozhovore 

uvádza v tom čase slovenská premiérka Iveta Radičová nasledujúcu vetu: „Známá poučka říká, že 

v politice je sedm procent úspěchu obsah, třicet osm tón hlasu a 55 procent body language, 

neverbální komunikace.“258  

 

4.2.3 Jourard a frekvencia dotyku 

 

S. M. Jourard v často citovanej štúdii259 pozoroval dvojice ľudí v kaviarňach a počítal, 

koľkokrát sa dotknú v priebehu jednej hodiny. V Londýne sa nedotkli ani raz, na Floride dvakrát, 

v Paríži 110 krát a v meste San Juan v Portoriku až 180 krát. Tento údaj zvyknú učebnice 

sociálnej psychológie prezentovať ako dôkaz kultúrnych rozdielov pri intenzite haptickej 

komunikácie. 

                                                           
253 Mehrabian, 1972/2007 
254 Mehrabian & Wiener, 1967 
255 Mehrabian, 1972/2007 
256 Masaryk & Bartková, 2007 
257 Wolfová, 2011 
258 Wolfová, 2011, s. 67 
259 Jourard, 1966 
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Ani zďaleka však nejde o systematickú štúdiu, len o náhodné pozorovanie autora, takže 

uvedené čísla je potrebné brať so značnou rezervou. Štúdia, na ktorú učebnice odkazujú sa 

nazýva „An Exploratory Study of Body-Accessibility“260 a venuje sa odlišnej téme; o výskume 

s počtom dotykov sa zmieňuje jediným odsekom: „Tieto rozdiely ilustrujú pozorovania, ktoré som 

realizoval v priebehu pilotných fáz súčasného výskumu. Sledoval som dvojice ľudí zaujatých 

konverzáciou v kaviarňach v San Juane  (Portoriko), Londýne, Paríži a Gainesville (Florida), pričom 

som počítal, koľkokrát sa tieto osoby vzájomne dotkli pri jednom stole počas hodinového sedenia. 

Výsledné údaje boli…”261. Text neuvádza žiadne údaje o výbere vzorky, počte opakovaní či 

kritériách toho, čo bolo považované za dotyk. Nejde o nič viac ako o anekdotický údaj. 

 

4.2.4 Eskimácka fáma 

 

Ďalším pozoruhodným príkladom je Veľká eskimácka slovníková fáma. Rôzne zdroje uvádzajú, 

že Eskimáci majú vysoký počet262 slov pre sneh, a na tomto príklade ilustrujú vzťah medzi 

jazykom a myslením. Napríklad vo význame, že kategórie reality nie sú vlastnosťami sveta, ale 

sú predpisované kultúrou človeka. Ako však tvrdí S. Pinker263, Eskimáci nemajú viac výrazov pre 

sneh ako angličtina – ide o výrazy, ktoré by sme do slovenčiny mohli preložiť ako sneh, pľušť, 

čľapkanica, fujavica, lavína, krúpy, firn, prašan, smršť. Podľa S. Pinkera264 stojí za celým mýtom 

Boasov článok z roku 1911, v ktorom sa spomínajú štyri korene pre slovo sneh u Eskimákov. 

Jeho článok bol ďalej reprodukovaný, citovaný v učebniciach a v populárnej tlači. 

Nedorozumenie mohlo byť spôsobené aj tým, že v jazyku Inuitov sa k slovám pripájajú predpony 

a prípony, takže anglicky hovoriaci človek môže mať tendenciu vyhodnotiť dve slová s 

rovnakým koreňom ako dve rôzne jednotky. 

 

4.2.5 Mozartov efekt 

 

Ďalším príkladom je tzv. Mozartov efekt, ktorý študovali A. Bangerter a C. Heath265. Mozartov 

efekt bol prvýkrát popísaný v článku časopisu Nature. Podľa tohto článku u vysokoškolských 

študentov a študentiek, ktorí počúvali 10 minút Mozartovu sonátu prišlo následne k zvýšeniu 

výkonu v teste priestorovej predstavivosti (ktorý je súčasťou testu IQ) o 8 až 9 bodov. Výskum 

sa okamžite stal populárnym a jeho výsledky sa začali interpretovať všeobecne a v kontextoch, 

ktoré mali s pôvodnou štúdiou len málo spoločné266.  

A.Bangerter a C. Heath267 vo svojej štúdii metódou automatizovanej analýzy textu ukázali, že 

Mozartov efekt vzbudil vyššiu pozornosť médií ako iné texty. Ďalej poukázali na pozoruhodnú 

zmenu obsahu správ o Mozartovom efekte – kým ešte v roku 1994 hovorili všetky štúdie o tom, 

že Mozartova hudba má vplyv na vysokoškolských študentov a študentky, zhruba od roku 1997 

sa už odrazu hovorí o deťoch a novorodencoch. Čo je však najzaujímavejšie, autori naznačujú 

                                                           
260 Jourard, 1966 
261 Jourard, 1966, p. 221-222 
262 Rôzne zdroje uvádzajú tieto údaje: 9, 21, 24, 48, 52, 70, 100, 200, 400. 
263 Pinker, 1995, p. 64 
264 Pinker, 1995 
265 Bangerter & Heath, 2004 
266 Ako uvádzajú Bangerter a Heath (2004), v Kalifornii a Arizone až 80% respondentov udáva znalosť 

Mozartovho efektu. V roku 1998 americký štát Georgia schválil zákon, podľa ktorého dostávali čerstvé 
matky bezplatne nosiče s klasickou hudbou, aby zvyšovali IQ svojich detí. Mozartova hudba na základe 
článku v Nature pokusne znela väzňom v severoamerických nápravných zariadeniach, alebo ju dokonca 
farmári púšťali klíčiacim rastlinám. 

267 Bangerter & Heath, 2004 
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pozoruhodnú súvislosť: Mozartov efekt sa viac šíril v štátoch USA, kde existujú problémy s 

primárnym vzdelávaním. Je teda možné predpokladať, že správa o zvyšovaní IQ cez počúvanie 

Mozartovej hudby predstavuje pre ľudí žijúcich v takomto spoločenskom kontexte niečo ako 

jednoduché a lákavé riešenie naliehavého spoločenského problému. Autori z toho vyvodzujú, že 

mýty a urbánne legendy vznikajú a šíria sa v reakcii na existujúce obavy či úzkosti. 

 

4.2.6 Mozog ako autorita 

 

Dobrým príkladom zo súčasnosti je skúmanie mozgu. Populárne médiá nám denno-denne 

prinášajú informácie o tom, „akí sme“, založené na neurovedných zisteniach. Problém 

s neurovedným výskumom je ten, že málokto podrobne rozumie biológii nervovej sústavy 

a zároveň metodológii vedeckých výskumov natoľko, aby dokázal posúdiť, nakoľko je výskum 

vierohodný. Zároveň sú závery podporené (reálnym alebo deklarovaným) poznaním mozgu 

mimoriadne príťažlivé.  

Fenomén celkom inej váhy „neuro“ poznatkov než „klasických“ psychologických poznatkov 

potvrdzujú viaceré štúdie. Napríklad D. Weisberg, F. Keil, J. Goodstein, E. Rawson a J. Gray268 

zistili, že ak k tradičným psychologickým vysvetleniam pridáme neurovedný fakt, laici ich 

vnímajú ako uspokojivejšie/platnejšie. Neurovedné vysvetlenia v spomínanom výskume však 

boli vo vzťahu k prezentovaným psychologickým faktom logicky irelevantné alebo empiricky 

neinformatívne: napríklad púhe tvrdenie, že v správaní X je zaangažovaná oblasť mozgu menom 

Y (bez vysvetlenia, v čom je táto oblasť relevantná). D. Weisberg a tím ďalej zistili, že skupinu 

expertov (t.j. bakalárov, magisterských študentov alebo PhD študentov kognitívnej neurovedy 

alebo kognitívnej psychológie) prítomnosť neurovedného faktu neovplyvnila. 

Podobne D. P. McCabe a A. D. Castel269 zistili, že ak je pri vedeckom článku obrázok mozgu (v 

porovnaní s napr. stĺpcovým grafom), vnímajú ho participanti ako lepšie vedecky 

vyargumentovaný (scientific reasoning). Tento „efekt ohúrenia“ (dazzle effect) sa vzťahuje aj na 

učiteľov – A. K. Lindell a E. Kidd270 zistili, že ak nazvú tréningový program pre deti na základnej 

škole „Správny/pravý štart“ (Right start), je hodnotený ako menej prínosný než program 

nazvaný „Správny/pravý mozog“ (Right brain).  

Ďalším rozšíreným neuromýtom kolujúcim  v laickej, ale aj odbornej verejnosti je tvrdenie, že 

bežný človek využíva mozog len na 10 percent. Okrem toho, že je celkom nesprávny, má tento 

mýtus potenciálne nebezpečný dosah v tom, že implicitne obsahuje prísľub vylepšenia 

fungovania mozgu rôznymi metódami alebo prípravkami. To, ako tento mýtus vznikol, nie je 

celkom jasné, ale jedno z vysvetlení je, že aktivačné mapy v neurovedných štúdiách skutočne 

zobrazujú len malé percento mozgu ako aktívne. Ak však poznáme základný metodologický fakt 

psychologických a neurovedných štúdií, vieme, že je to preto, lebo aktivačné mapy vznikajú na 

základe logiky subtrakcie -  teda odčítania aktivácie mozgu v úlohe X a úlohe Y, alebo v kritickej 

úlohe a kontrolnej úlohe. Tým sa z aktivačnej mapy eliminujú všetky oblasti, ktoré síce na 

vykonanie danej úlohy (napríklad hovorenie v cudzom jazyku) potrebujeme, ale nie sú pre ňu 

nevyhnutné271.  

V tejto kapitole sme uviedli niekoľko príkladov mýtov, ktoré sa dodnes bežne tradujú 

v psychologických učebniciach či na prednáškach. Snažili sme sa tým ilustrovať, že nekritické 

preberanie poznatkov bez overovania pôvodných zdrojov môže často viesť k budovaniu mýtov 

a ich ďalšiemu  šíreniu. Výrazne tomu napomáha aj  taký systém učenia a vyučovania, kedy sa 
                                                           
268 Weisberg, Keil, Goodstein, Rawson &  Gray, 2008 
269 McCabe & Castel, 2008 
270 Lindell & Kidd, 2013 
271 Boyde, 2008 



Psychológia v sekundárnom vzdelávaní  2013

 

 
98 

sústreďujeme na odovzdávanie faktov - bez snahy zamyslieť sa nad tým, ako mohli daní autori 

k týmto poznatkom dospieť. 

 

4.3 DRUHÁ STRANA MINCE: AKO VEDEC PUBLIKUJE POZNANIE  

 

„Písať je ľudské - editovať je božské.“  Stephen King 

 

V tejto časti sa budeme venovať pohľadu „do zákulisia“ tvorby poznania, a pozrieme sa na 

niekoľko aktuálnych trendov. 

Každý výskumník je konfrontovaný s imperatívom publikovania. Najčastejšie systémy 

hodnotenia sa odvíjajú od kvantity publikácií (často je hodnotenie nastavené tak, že za každý typ 

publikácie dostanú autori určitý počet bodov, čím vzniká incentíva publikovať čo najviac). 

Väčšina vedcov sa tak snaží výsledky svojich výskumov a závery svojich grantových projektov 

predložiť čo najväčšiemu počtu časopisov. 

Po odoslaní článku do časopisu si tento text spravidla pre zrie editor, a ak spĺňa všetky 

požadované kritériá, postupuje ho na proces hodnotenia, tzv. peer review. Text dostanú dvaja až 

traja anonymní hodnotitelia, ktorí sa k článku vyjadria. V prípade ich súhlasného stanoviska 

pošlú komentáre autorovi, ktorý ich zapracuje do finálnej verzie textu - a text vyjde. 

To, že systém recenzovania nie je neomylný ukázal nedávny prípad holandského profesora 

sociálnej psychológie Diederika Stapela. Po tom, ako sa traja kolegovia začali hlbšie zaujímať 

o výsledky jeho štúdií priznal, že si svoje dáta roky vymýšľal. Vysvitlo, že desiatky Stapelových 

publikovaných a pomerne populárnych článkov vychádzalo z falošných, úplne vymyslených dát. 

Stapel mal pritom povesť špičkového výskumníka, súčasne bol dekanom fakulty. Pri práci 

postupoval tak, že zber dát zabezpečoval výhradne po vlastnej línii, pričom sa odvolával na 

mimoriadne kontakty na stredných školách, kde dáta zbieral; nikomu ďalšiemu nedovolil do 

procesu zberu dát vstupovať. Tvrdil, že všetko urobí sám so svojimi (neexistujúcimi) asistentmi. 

Následne priniesol späť nazbierané dáta (ktoré v skutočnosti nezbieral, ale vymýšľal), a neskôr 

spolu so spolupracovníkmi publikoval výsledky. Jeho príklad poukazuje na zraniteľnosť systému 

akademického publikovania: predovšetkým nedostatok kontrolných mechanizmov, ktoré by 

dokázali podvody tohto typu korigovať. A to hlavne v prípade vyššie postavených akademikov, 

ktorí si vybudovali istú mocenskú pozíciu, a ktorých práce sú často prijímané bez akejkoľvek 

kontroly či spochybnenia. Pritom na odhalenie Stapelovho podvodu by stačilo, aby sa jeho 

spoluautori alebo recenzenti bližšie pozreli na zozbierané surové dáta, ktoré vykazovali 

pomerne neštandardné štatistické vlastnosti272.  

Skúsme sa pozrieť bližšie na to, ako funguje model publikovania. Z ekonomického pohľadu 

mal tradične vedecký časopis  nastavený spôsob práce tak, že neplatil autorom ani recenzentom, 

jediné náklady boli na prevádzku a distribúciu. Jediný príjem zas predstavovali poplatky od 

konečných spotrebiteľov: tie však väčšinou výskumníci neplatia priamo. Vedecké časopisy si 

objednávajú inštitúcie, napríklad cez svoje knižnice. V ostatných rokoch však kvantita 

publikačnej činnosti explodovala. Časopis Science uvádza zaujímavú ilustráciu: zoznam štúdií 

publikovaných v roku 1880 by dosiahol 100 strán papiera. V roku 2013, kedy vychádza táto 

monografia by už zoznam štúdií publikovaných za tento rok dosiahol 15 hrubých tisícstranových 

kníh. Znamená to, že nová štúdia vzniká každých 20 sekúnd. Keď k tomu pripočítame stúpajúce 

náklady, klesajúcu ochotu univerzitných a ústavných knižníc kupovať si čoraz drahšie 

predplatné na čoraz viac časopisov, a súčasne nové technické možnosti v podobe digitálnych 
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technológií, výsledkom je trend publikovania v časopisoch typu „open access“, kde je obsah 

prístupný bezplatne. Tento typ publikácie postupne obracia ekonomický model naopak: texty sú 

prístupné voľne, používatelia nič neplatia, ale platí autor – ktorému časopis po akceptovaní 

článku zašle spravidla niekoľkostoeurovú faktúru. Z týchto príjmov hradí následne časopis svoju 

činnosť. Mnohí autori túto zmenu vítajú: vďaka tomu sa ich práca môže šíriť rýchlejšie, je väčšia 

šanca, že si ju niekto prečíta a odcituje, a spravidla nie je potrebné čakať dlhé roky na to, kým 

štúdia vôbec vyjde273. 

Takýto model však prináša isté riziko: časopis môže byť motivovaný akceptovať čo najviac 

príspevkov, a preto môže poľaviť kritériá výberu. Dokonca to môže motivovať vznik 

„predátorských“ časopisov, ktoré svojim názvom parazitujú na známejšom časopise. Ich 

redakčná rada funguje len formálne, akceptujú úplne všetky články bez recenzného konania a 

účtujú od autorov vysoké poplatky. Kým bude existovať dostatok akademikov, ktorí si potrebujú 

vylepšiť  svoju „publikačnú činnosť“, a kým univerzity a výskumné ústavy budú hodnotiť svojich 

zamestnancov na báze počtu publikácií bez ohľadu na ich kvalitu či reálny prínos, budú mať 

takéto časopisy a vydavateľstvá postarané o skvelé príjmy274. 

Časopis Science publikoval v októbri 2013 provokatívny text275, v ktorom popísal výsledky 

malého pokusu. V priebehu 10 mesiacov autor odoslal 304 vymyslených článkov o novom 

zázračnom lieku do časopisov typu open access.  Meno výskumníka bolo vymyslené (v jednom 

prípade napríklad Ocorrafoo Cobange), vymyslená bola dokonca inštitúcia, kde výskum vznikol. 

Články spravidla popisovali, ako molekula X extrahovaná z lišaja Y inhibuje rast rakovinových 

buniek Z (aby bol každý článok iný, autori si vytvorili databázu molekúl, lišajov a línií 

rakovinových buniek, a vďaka tomu dokázali vygenerovať stovky rôznych štúdií). Autori sa 

snažili vytvoriť také štúdie, ktoré pôsobili dôveryhodne. Neobsahovali žiadne fantastické a 

neuveriteľné dáta, avšak prichádzali s takými závažnými chybami, že by ich mal okamžite 

odhaliť každý schopnejší hodnotiteľ a článok by mal ihneď zamietnuť. Autori sa dokonca 

rozhodli upraviť aj angličtinu – hotový text preložili cez Google Translate do francúzštiny a 

následne späť do angličtiny, aby texty nepútali pozornosť príliš dokonalým jazykom. 

Výsledok pokusu mnohých šokoval: falošné štúdie akceptovala viac ako polovica odborných 

časopisov - konkrétne, z 304 oslovených časopisov až 157 štúdiu akceptovalo, a 98 odmietlo. 

Pričom ako autori276 upozorňujú, chyby v článku musí odhaliť každý, kto má základné vedomosti 

v rozsahu stredoškolskej chémie, a dokáže interpretovať základné dátové grafy. Mnohé časopisy 

síce autorom poslali určité pripomienky, tie sa však zameriavali len na štruktúru článku, na 

formátovanie či na jazyk – len výnimočne na obsah a na donebavolajúce chyby, ktoré boli vo 

vnútri textu. 

Do pasce sa nechytili len časopisy vychádzajúce v krajinách tretieho sveta či vydávané 

„predátorskými vydavateľstvami“, ale aj naoko pomerne seriózne publikácie – napríklad Journal 

of Natural Pharmaceuticals, ktorý je súčasťou vydavateľskej siete Wolters Kluwer. Niektoré 

z fiktívnych výskumných článkov akceptovali aj časopisy vychádzajúce v takých serióznych 

vydavateľstvách ako Sage a Elsevier. V niekoľkých prípadoch tieto články akceptovali aj časopisy, 

ktoré mali úplne odlišné zameranie a daná téma pre nich bola vyslovene nevhodná – napríklad 

Journal of Experimental & Clinical Assisted Reproduction (Časopis pre experimentálnu a 

klinickú asistovanú reprodukciu). 
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Provokácia časopisu Science sa stretla aj s kritikou277. Skúsme sa však na ich pokus pozrieť 

nie ako na snahu spochybniť model open access, ale skôr ako na otázku kontroly kvality. 

Podstatné je, že otvorené, ale ani tradičné časopisy nie sú neomylné. Proces recenzovania má 

mnohé nedostatky, a to, čo si prečítame v rešpektovaných časopisoch môže mať ďaleko od 

kvalitného textu. 

Celkovo sa však musíme pripraviť na to, že na dopyt výskumníkov po napĺňaní 

scientometrických kritérií bude veľmi pružne reagovať odvetvie „predátorských 

vydavateľstiev“, ktoré za poplatok uverejnia čokoľvek bez náležitého recenzovania. Podobne 

vzniká množstvo „predátorských konferencií“, kde môžete predniesť pozvanú prednášku, 

a výber je len formálny. Odborná úroveň týchto konferencií je často minimálna, a v podstate sú 

len príležitosťou urobiť si výlet do exotickej krajiny za grantové peniaze, a pripísať si pozvanú 

zahraničnú prednášku či členstvo vo vedeckom výbore do svojho akademického životopisu278.  

Pre nás, ktorí pracujeme s informáciami to vedie k obrovskej výzve: ako v tejto rastúcej halde 

balastu nájsť dobré a kvalitné štúdie? To, čo bol doteraz problém a výzva pre akreditačné 

komisie a vedecké rady je už problémom, ktorý budeme musieť riešiť všetci, aj na našej úrovni. 

Čiastočnou odpoveďou sú možno zoznamy časopisov, ktoré sa snažia kategorizovať tie lepšie 

publikácie či naopak tie pochybné (príkladom pri otvorených časopisoch je Directory of Open 

Access Journals, DOAJ, alebo Beallova čierna listina vydavateľov na adrese 

http://scholarlyoa.com/publishers/). Ako však poznamenáva vyššie citovaný J. Bohannon279, 

tieto zoznamy nie sú dokonalé.  

Lepšou odpoveďou sú novovznikajúce inovatívne modely publikovania, ktoré sa snažia 

zabezpečiť vyššiu kvalitu vedeckých štúdií v dobe otvoreného prístupu. Príkladom je 

publikovanie negatívnych výsledkov, teda štúdií, kde autori nepotvrdili svoje predpoklady280. 

Takéto výsledky väčšinou ostávali v šuplíkoch, ale ich publikovanie dokáže poskytnúť veľmi 

cenné informácie o skúmaných javoch a pravdepodobnosti, že sa podarí nájsť pozitívny vzťah. 

Ďalším príkladom sú publikácie, ktoré umožňujú publikovať text ihneď, a čitateľ môže postupne 

sledovať prípadné zmeny a úpravy, či odpovede na výhrady recenzentov. Napríklad projekt 

F1000Research článok uverejní hneď, po zbežnej kontrole kvality, následne vyberie recenzentov, 

a uverejní ich posudky spolu s ich kompletnými menami, a prípadnými ďalšími komentármi a 

reakciami. Projekt vyžaduje, aby autori zverejnili svoje kompletné dátové súbory, aby si ich 

závery mohol ktokoľvek kedykoľvek overiť. Texty sú tak omnoho hodnovernejšie281.  

A záverom, klasické psychologické poznanie si vyžaduje replikácie, čo je obrovská výzva pre 

výskumníkov: v ideálnom prípade by sa grantové komisie mali snažiť podporovať práve 

replikácie tradičných štúdií a ich overenie napríklad robustnejšími štatistickými metódami. Na 

úrovni finálnych spotrebiteľov vedeckého poznania však v každom prípade platí, že spoliehanie 

sa na tradičné autority časopisov a vydavateľstiev je minulosťou, a neostáva nám nič iné ako 

čoraz viac brúsiť naše schopnosti kritického myslenia. 
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4.4 HEURISTIKY A ODCHÝLKY V PROCESE TVORBY, DISTRIBÚCIE A SPRACOVANIA 

POZNANIA (POKUS VYSVETLIŤ OBE STRANY MINCE)  

 

„Klamanie samých seba je v nás zakorenené ešte hlbšie než klamanie iných ľudí.“ 

F. M. Dostojevskij 

 

Do 70tych rokov minulého storočia panovalo vo výskume ľudského usudzovania 

a rozhodovania všeobecné presvedčenie o neomylnom človeku, ktorý je schopný uvažovať 

a rozhodovať sa konzistentne v súlade s princípmi logiky, zvážiť všetky alternatívy, vždy 

maximalizovať svoj úžitok. Dnes vieme, že tento ideál neplatí282. Ľudia nie sú plne racionálni 

myslitelia a rozhodovatelia. Z dôvodu obmedzenej kognitívnej kapacity či nedostatku času 

a informácií sa uchyľujú ku mentálnym skratkám, tzv. heuristikám. Tie môžu slúžiť ako efektívne 

a úspešné usudzovacie a rozhodovacie stratégie, avšak pri neadekvátnom použití často vedú k 

odchýlkam, ilúziám a skresleniam (biases). 

Sklony k chybám sú súčasťou všetkých fáz kolobehu informácií:  procesu výberu, 

spracúvania, interpretácie a vytvárania záverov283. Niektoré vznikajú v dôsledku situácie 

v prostredí, iné pramenia z individuálnych predispozícií a atribútov, najčastejšie ide o ich 

vzájomnú interakciu. Ako najfrekventovanejšiu a najťažšie prekonateľnú kognitívnu odchýlku 

uvádza T. J. van Gelder284 sklon k pretrvaniu presvedčenia (belief perseverance). Ten ide ruka 

v ruke so sklonom k potvrdzovaniu (confirmation bias285) a oba vypovedajú o tendencii ľudí 

uprednostňovať informácie, ktoré sú v zhode s ich pôvodným presvedčením, postojom, 

názorom. Ľudia vykazujú selektívny výber informácií tak, aby „zapasoval“ do ich existujúcich 

mentálnych schém. Nejednoznačné dôkazy interpretujú spôsobom vyhovujúcim týmto schémam 

a v rámci odstránenia kognitívnej disonancie odporujúce fakty prehliadajú alebo spochybňujú. 

Tieto efekty sú ešte silnejšie pre emočne nabité témy a hlboko zakorenené presvedčenia.  

Podstatou vedeckého uvažovania ako i kritického myslenia by mala byť podpora 

a spochybňovanie dôkazov, teórií.  V rámci dejín vedy však nebolo ničím neobvyklým, keď  

výskumníci odmietli nové objavy selektívnou interpretáciou alebo ignorovaním im 

nevyhovujúcich dát286. Výsledky výskumov dokumentujú, že hodnotenie kvality vedeckých štúdií 

je špeciálne citlivé voči sklonu k potvrdzovaniu – autori majú tendenciu výrazne lepšie hodnotiť 

výskumy, ktorých výsledky sú konzistentné s ich pôvodnými názormi a presvedčeniami, a sú 

oveľa prísnejší, dokonca až zamietajú tie, ktoré ich presvedčeniam protirečia, napriek tomu, že 

spĺňajú kritériá publikovania a majú potenciál vedeckého prínosu287. Výskumník v dôsledku 

tejto odchýlky môže pracovať so získanými údajmi spôsobom tzv. „šuplíkového efektu“, kedy časť 

z nich, ktorá nie je v súlade s jeho predpokladmi, zamlčí. Jedným zo spôsobov ako zmierňovať 

tento efekt, je spomínaný „peer-review“ proces, ktorý samotný podlieha rovnakému sklonu 

k chybe,  avšak v inej podobe. Čo sa týka intervencií v procese výučby, dôležité je viesť študentov 

k tomu, aby pri písaní prác a príprave prezentácií vyhľadávali nielen podporné, ale aj 

protichodné argumenty a vysvetlenia a pohľady na témy, ktorým sa venujú. 

S pretrvaním a potvrdzovaním presvedčenia úzko súvisia dve ďalšie výrazne odchýlky 

v ľudskom uvažovaní: nadmerná sebadôvera (overconfidence288) a sklon uchovávať status quo 
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(status quo bias289). Prvý z fenoménov je bohato dokumentovanou predpojatosťou dôverovať 

svojim úsudkom, považovať ich za viac pravdivé a presné než objektívne sú.  Druhý vypovedá 

o neochote meniť východiskový stav a ponechať veci - medzi inými i názory, postoje – tak, ako 

sú.  

Nadmerná sebadôvera je tiež nazývaná ako všadeprítomná a najviac nebezpečná odchýlka 

v ľudskom uvažovaní290.  Pripisuje sa jej veľký podiel na žalobách, štrajkoch, vojnách, bublinách 

a pádoch na akciových trhoch, kedy ľudia precenili svoju prevahu v rôznych oblastiach 

a adekvátnosť svojich úsudkov vzhľadom na aktuálne podmienky. Napríklad neochvejné 

presvedčenie žalobcu a žalovaného, že oni sú tá viac zaslúžilá, neomylná, spravodlivejšia strana 

než ich „súperi“, sa môže podpísať pod pretrvávanie neefektívnych dlho sa vlečúcich súdnych 

sporov. S. Oskamp291 testoval skupiny študentov psychológie a klinických psychológov, ktorí 

mali voliť odpovede reprezentujúce závery prípadovej štúdie a hodnotiť mieru, do akej sú si istí 

správnosťou svojich odpovedí. Tento odhad autor porovnal s úrovňou presnosti a zistil, že čím 

viac informácií v rámci prípadovej štúdie participanti dostali, tým istejší si boli vo svojich 

odpovediach – resp. tým vyšší sklon k nadmernej sebadôvere svojho úsudku vykazovali, avšak 

ich presnosť sa nezvýšila.  

Vzdelávanie je niekedy založené na komunikácii faktov a poznatkov, ktoré sa javia byť dané 

a nemenné. To síce môže byť niekedy legitímne, avšak dôležité je nájsť vhodnú mieru medzi 

vštepovaním noriem a právd a povzbudzovaním k otvorenosti voči zmene optiky, paradigmy. I. 

MacMullen292 upozorňuje na riziko výskytu sklonu k udržovaniu status quo vo výučbe. Udržiavať 

status quo môže pôsobiť ako bariéra progresu, ktorý má vznikať na báze poučenia sa z chýb 

našich predchodcov, myšlienkových smerov, ktoré už boli prekonané. Autor ilustruje túto tézu 

na príklade občianskej výchovy. 

Mohli by sme pokračovať vo vymenúvaní a objasňovaní jednotlivých odchýlok, avšak 

tentokrát ostaneme pri ilustrácii tohto rozsahu. V prípade záujmu dávame do pozornosti knihu 

Michaela Shermera293 s názvom „Prečo ľudia veria divným veciam: Pseudoveda, povery, a iné 

zmätky našej doby“, kde sa okrem iných zaujímavých vhľadov autor v jednej z kapitol venuje 25-

tim základným problémom vedy a pseudovedy (napr. teória ovplyvňujúca pozorovanie, koncept 

koincidencie, chybné analógie), ktoré majú potenciál objasniť veľkú časť ilúzií a omylov 

vznikajúcich v procese získavania a šírenia poznatkov. 

Čo s „homo heuristikom294“? Žijeme v dobe, kedy nie je potrebné, ani žiaduce viesť študentov 

k tomu, aby si pamätali kvantum informácií, keďže si ich môžu kedykoľvek dohľadať na 

internete. Dôležité je, aby rozumeli tomu, čo nájdu, aby jednotlivé poznatky medzi sebou vedeli 

spájať a tiež, aby ich vedeli následne používať. Kľúčové je ale, aké pramene informácií zvolia. 

Jednou z najdôležitejších úloh pedagóga preto je, aby naučil študentov kritériá posúdenia 

relevantnosti zdroja, a aby v nich rozvíjal kompetenciu konštruktívneho kritického zhodnotenia 

textov. A v neposlednom rade, aby sa sám týmito pravidlami riadil. 

Veľa prehľadových štúdií a monografií encyklopedického charakteru začína tému 

kognitívnych omylov a odchýlok analógiou s percepčnými ilúziami (viď obrázok 27 pre ukážku). 

Obom skupinám skreslení sa nevyhneme, pretože pramenia z nedokonalostí nášho kognitívneho 

a percepčného aparátu. Heuristiky sú produktom nášho asociatívneho, intuitívneho 

                                                           
289 Kahneman, Knetsch & Thaler, 1991 
290 Plous, 1993 
291 Oskamp, 1965 
292 MacMullen, 2011 
293 Shermer, 2002 
294  Pojem „homo heuristicus“ ako protiklad ku konceptu klasických modelov vševedúceho hyperracionálneho 

rozhodovateľa  „homo economicus“ (Gigerenzer & Brighton, 2009). 
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a automatického systému mysle, ktorý z veľkej časti pracuje na nevedomej úrovni a ich 

potlačenie vyžaduje veľa úsilia, čo môže byť niekedy kontraproduktívne295. Už dávno nepanuje 

názor, že sú to neefektívne stratégie, ktoré vedú vo väčšine prípadov k omylom, ako to vykreslili 

pôvodné závery výskumného programu heuristík a odchýlok D. Kahnemana a A. Tverskeho296. 

Od 90tich rokov sa zdôrazňuje nahliadanie na heuristiky z perspektívy ekologickej racionality297  

a najmä zohľadňovania prostredia a kontextu pri hodnotení úsudkov, rozhodnutí a racionality 

ľudí298. 

 

 
Obr. 27 Müller-Lyerova ilúzia – jedna z najznámejších odchýlok v percepcii, kedy sa nám priamky 

zdajú byť rôzne dlhé, napriek tomu, že sú v skutočnosti identické299 

 

Ako uvádza D. Kahneman300, študenti vynímajú seba,  svojich priateľov a známych zo záverov 

experimentov, o ktorých sa dozvedia. Niekedy sú prekvapení natoľko, že rozprávajú kamarátom, 

čo sa dopočuli: to však neznamená, že ich chápanie sveta sa mení. Práve preto je skúškou 

efektivity učenia psychológie odpoveď na otázku, či sa zmenilo pochopenie situácií,  s ktorými sa 

ľudia stretnú - nie na otázku, či sa naučili nový fakt. 

Dôležité je oboznámiť sa s princípom fungovania heuristík, podmienkami a príčinami vzniku 

kognitívnych skreslení a zohľadňovať tieto fakty pri štúdiu, výučbe, ako i v každodennom živote. 

Zastrešujúcou odchýlkou všetkých sklonov k chybám je totiž chyba introspekcie známa ako tzv. 

efekt slepej škvrny (bias blind spot301), kedy sa ľudia považujú za menej náchylných, resp. viac 

imúnnych voči kognitívnym ilúziám a omylom v porovnaní s inými ľuďmi. 

 

 

4.5 OD MINCÍ K SAMOTNEJ PODSTATE MENY: SOCIÁLNY CHARAKTER POZNANIA  

 

„Myslíme cez naše ústa.“  Tristan Tzara 

 

Jorge Cham, autor webstránky PhD Comics parodujúcej akademický svet, uverejnil v roku 

2009 komiksový obrázok s názvom „Cyklus správ zo sveta vedy“. Cyklus obrázkov začína mladým 

výskumníkom za počítačom, ktorý dosiahol výsledok zhruba v zmysle „A koreluje s B (ρ=0,56) ak 

je dané C, za predpokladu D a za podmienok E“. Výsledok štúdie vydá PR pracovisko univerzity, 

s titulkom, ktorý výskumníkov záver mierne zjednodušuje: „Vedci objavili potenciálne spojenie 

medzi A a B (za určitých podmienok)“. Správu následne uverejní na svojom okruhu tlačová 

agentúra, už pod titulkom „A podľa vedcov spôsobuje B“. Na internete sa krátko na to objaví 

správa „Vedci nás chcú všetkých zabiť!“. Spravodajský kanál, ktorý monitoruje blogy túto správu 

okamžite zaradí do vysielania a tvrdí „A neustále spôsobuje B!“, pričom okamžite celú vec stavia 

                                                           
295 Kahneman, 2011 
296 Kahneman & Tversky, 1974 
297 Gigerenzer, Todd, & the ABC Group, 1999 
298 viď Bačová, 2011 pre prehľad 
299 Segall, Campbell & Herskovits, 1966 
300 Kahneman, 2011 
301 Pronin & Kugler, 2007 
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do politickej roviny („Čo to znamená pre Obamu?“). Miestna televízia už láka na večerné správy 

titulkom „A: vrah medzi nami!“. Na konci cyklu je stará mama nášho výskumníka, ktorá si 

obstarala čiapku z hliníkovej fólie, aby sa chránila pred zhubným vplyvom A. 

Obrázok ilustruje transformáciu, ktorou môže prejsť vedecké poznanie na ceste od zdroja až 

k finálnym recipientom. V tomto prípade išlo o šírenie vedeckého poznania smerom k laickému 

publiku. Avšak ako ukazujú prípady Mehrabianových či Jourardových výskumov, a ďalšie 

popísané v podkapitole 4.2, nemusí byť voči takýmto transformáciám či dokonca až 

deformáciám imúnne ani vedecké publikum. 

 

 

 
Obr. 28 Cyklus správ zo sveta vedy.302 

 

Čo teda vieme o povahe šírenia poznania? 

Poznanie si môžeme predstaviť ako niečo, čo produkujú špeciálne  na to pripravení 

a kvalifikovaní ľudia (vedci). A môžeme priznať, že kým poznanie prejde dlhou cestou z 

vedeckých laboratórií k bežným ľuďom (ako napríklad výskumníkova babička), tak prechádza 

určitými zmenami či transformáciami. Podobne ako pri hre na telefón alebo pri šírení klebiet, 

kedy historka každým novým prerozprávaním nadobúda nové kvality a mení svoj význam. 

Vzhľadom k tomu, čo vieme o spoločenských vedách (naše metódy nie sú exaktné, každý výskum 

je sériou kompromisov a redukcií, nikdy nemôžeme úplne preniknúť do subjektivity druhého 

človeka, a tak ďalej) si však môžeme položiť provokatívnu otázku, či je hranica medzi vedeckým 

a laickým poznaním skutočne až taká ostrá. 

                                                           
302

 "Piled Higher and Deeper" by Jorge Cham, www.phdcomics.com. 
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Sandra Jovchelovitch vo svojej publikácii Knowledge in Context: Representations, Community 

and Culture303 uvádza tri príklady klasifikácie poznania – (1) anachronicky pôsobiacu taxonómiu 

zvierat podľa čínskej encyklopédie Nebeská ríša dobrotivého poznania304, (2) rozhovor Piageta so 

šesťročným chlapcom z Piagetovho Detského chápania sveta, a (3) úryvok z psychológom dobre 

známeho Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch. Ako uvádza S. Jovchelovitch, 

všetky tri úryvky ponúkajú určité systémy myslenia a poznávania sveta, aj keď sú svojou 

povahou zásadne odlišné. Niektoré klasifikácie považujeme za nelogické, smiešne či 

inkoherentné. S. Jovchelovitch nastoľuje otázku, do akej miery týmto systémom umožňuje práve 

sociálny kontext nadobudnúť to, čo vnímame ako ich logický či nelogický charakter.  

Tieto úvahy aplikuje S. Jovchelovitch305 na výskum, a uvádza, že ho môžeme vnímať ako 

dialogický akt. Realizujú ho aktéri, ktorí majú určité poznanie a určité agendy. Platí to pre každý 

výskum – ale pre spoločenskovedný obzvlášť. Začiatky psychológie sa napríklad viedli v duchu 

snahy etablovať túto disciplínu v rámci prírodných vied a odvrátiť sa od sociálnych či kultúrnych 

aspektov; táto agenda zásadne ovplyvnila výskum v našej vede a do istej miery ho stále 

ovplyvňuje. Výskumná aktivita však nie je monologickým prúdom poznatkov od výskumníkov 

k ľuďom, ale dialogická aktivita. S. Jovchelovitch306 uvádza príklad konceptu prenosu 

a protiprenosu pri freudovskej psychoterapii: terapia je obojsmerný proces, ktorý ovplyvňuje 

klienta a zároveň aj terapeuta. Preto by sme sa pri vedeckom výskume mali pýtať, o čo vede ide; 

akými stratégiami sa snaží dosahovať svoje ciele; ako si vytvárame reprezentácie o udalostiach 

či realitách, ktoré študujeme. 

Zo širšieho pohľadu môže byť zaujímavé aj to, ako poznanie podlieha interpretáciám či 

dezinterpretáciám počas svojej cesty svetom. Konkrétne spôsoby šírenia vedeckého poznania 

v rámci laického diskurzu trefne popísal napríklad Serge Moscovici vo svojej knihe La 

psychoanalyse: son image et son public307. V tejto publikácii sledoval, ako francúzske médiá 

prezentujú psychoanalýzu a rôzne termíny tejto školy – a ako sa menia významy 

psychoanalytických pojmov po tom, ako začnú cirkulovať medzi ľuďmi. S. Moscovici 

predstavoval jeden z prvých hlasov proti tradičnej predstave, ktorá by sa dala sformulovať 

takto: hneď ako sa poznanie „zapletie“ do sociálneho, stráca hodnotu a epistemologickú 

kredibilitu. Upozorňoval, že to, čo sa s poznaním deje sú mimoriadne zaujímavé procesy, že 

nejde len o púhu kontamináciu či nepochopenie. 

Ďalším príspevkom do línie týchto úvah je sociológia vedy. Tá prezentuje poznanie ako niečo, 

čo nemusí byť až tak úplne „racionálne“ či „objektívne“, ako by sme (možno) radi verili. G. A. 

Fine308 napríklad spochybňuje environmentalistické koncepcie a ukazuje, že každá teória 

prírody je vlastne vo svojej podstate antropocentrická – a dokonca nemusí byť ani jednotná 

(autor napríklad hovorí o troch rôznych pohľadoch, ochranárskom, organickom 

a humanistickom, a vo svojom texte rozoberá, ako tieto tri modely konštruujú prírodu, a jej 

prežívanie človekom). 

Ďalším príkladom môžu byť snahy o dekonštrukciu domnelej jednoty lekárskej profesie či 

západnej medicíny – ako ukazuje L. Zamykalová309 vo svojej recenzii textov snažiacich sa 

                                                           
303 Jovchelovitch, 2007, p. 39-40 
304 (a) Patriace Cisárovi; (b) zabalzamované; (c) krotké; (d) mladé prasiatka; (e) morské panny; (f) úžasné;  

(g) túlavé psy; (h) ktoré sú súčasťou tohto rozdelenia; (i) ktoré sa trasú ako šialené; (j) nespočítateľné; (k) 
nakreslené veľmi jemným štetcom z ťavích vlasov; (l) iné; (m) ktoré práve rozbili džbán na vodu; (n) ktoré 
z diaľky pripomínajú blchu 

305 Jovchelovitch, 2007 
306 Jovchelovitch, 2007 
307 Moscovici, 1961/2008 
308 Fine, 2001 
309 Zamykalová, 2001 



Psychológia v sekundárnom vzdelávaní  2013

 

 
106 

dekonštruovať medicínu ako „jednotný a celistvý priestor vier, definícií či súdov“. Kladie si 

otázku, či je laboratórium – „pre obyčajného smrteľníka to tajomné miesto, kde sa pohybujú 

prízraky v bielych plášťoch“ – skutočne až tak mocné. Analyzuje verejný obraz laboratória ako 

„stabilnej, neomylnej inštitúcie, ktorá na základe jasných pravidiel a objektívnych 

a hmatateľných (...) faktov jednoznačne odhaľuje nebezpečenstvo rakoviny“, a pritom poukazuje 

na rôzne neistoty, šedé miesta či nejednoznačné diagnózy. 

Predstava poznania ako sociálne vyjednávaného nie je nová ani v oblasti pedagogických 

vied310. Koncepty, ktorými popisujeme svet vnímajú konštrukcionistické smery ako konštrukty, 

ktoré boli vytvorené s cieľom interpretovať a vysvetliť fenomény sveta (napr. atómy, elektróny, 

ióny, chromozómy, evolúcia). Nie sú žiadnym odrazom reality, skôr produktom určitých 

mocenských či pozičných bojov a spoločenských procesov. Platí to aj pre exaktné vedy, a  ešte 

viac pre vedy spoločenské.  

V každom prípade je však jasné, že nové vedecké objavy sa musia podriadiť určitým normám 

a postupom311. Konkrétne, každý rok sa produkuje obrovské množstvo psychologických štúdií. 

Len niektoré z nich sa dostanú do učebníc. Často sú to práve také, ktoré obsahujú dobrý príbeh 

a sú ľahko zapamätateľné – napríklad nám hovoria niečo, čo dobre poznáme (apatia 

okolostojacich v prípade Kitty Genovese)  či naopak, niečo kontraintuitívne a neuveriteľné 

(využívame len 10% mozgu) alebo nám dávajú nádej elegantne sa zbaviť pálčivého problému 

(Mozartov efekt). Alebo jednoducho prinášajú atraktívne štruktúrovanú informáciu 

(Mehrabianove  čísla či Maslowova pyramída)312.  

Viacerí autori313 sa preto vracajú späť do psychologickej histórie, a spochybňujú mnohé zo 

základných pilierov psychologického poznania – či už sú to tradičné experimenty alebo 

historické fakty. Príkladom môže byť založenie prvého psychologického laboratória Wundtom 

v roku 1879.  

Wozniak314 si ďalej kladie otázku, prečo sa niektoré idey jednoducho časom vytrácajú, kým 

iné ostávajú. Pripisuje to interpersonálnym efektom a efektom na úrovni skupinovej dynamiky. 

Navrhuje sedem rôznych hypotéz: štyri sa vzťahujú na úroveň individuálnych sociálnych, 

a ďalšie tri sa dotýkajú širších sociohistorických trendov v rámci disciplíny, ktoré  výstižne 

označuje  nemecký výraz zeitgeist. Následne si kladie ešte otázku, prečo sa niektoré zabudnuté 

idey zase po čase znovuobjavia.  

Skúsme teraz tento pohľad uplatniť na základnú logiku učiteľstva psychológie. Tradičnú 

logiku učiteľstva (nazvime tento prístup napríklad empiristický či pozitivistický) by sme mohli 

zhrnúť zhruba takto: učiteľ je niekto, kto dokáže vedecké poznanie 

preložiť/skondenzovať/zredukovať do podoby, ktorá je stráviteľná pre menej 

skúsených/zručných. Tento predpoklad automaticky znamená nasledovné: 1. Zredukované 

poznanie je ekvivalentné tomu skutočnému vedeckému poznaniu, je to len akási jeho 

simplifikovaná verzia, obraz či náčrt; 2. Učiteľ je expertom, ktorý má určité špecifické 

kompetencie k tomu, aby takúto transformáciu previedol, 3. Študenti/žiaci by tradičné vedecké 

poznanie nedokázali sami stráviť.  

 

Skúsme druhé dva body pripustiť (napokon, ich spochybnenie by nabúralo základný modus 

operandi vzdelávania) a sústreďme sa na prvý bod.  

                                                           
310 Driver et al., 1994 
311 Čavojová, 2013 
312 Wozniak, 2004 
313 Wozniak, 2004 
314 Wozniak, 2004 
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Ak pripustíme úvahy o sociálnom charaktere poznania, môžeme uvažovať, že to, čo sa 

v triede deje, nie je nevyhnutne len osvojovanie si zjednodušenej verzie „veľkého“ poznania, ale 

tvorba úplne nových významov a konceptov. V súlade s R. Driver,  H. Asoko, J. Leach, E. Mortimer 

a P. Scott315 interakciu učiteľa a žiakov vnímame ako dialogický proces, v rámci ktorého sa 

učenie dosahuje zdieľaním významov. Poznanie nevyhnutne nadobúda nové podoby, niekedy 

často podoby, ktoré vznikajú „tu a teraz“, v priebehu interakcie. Ak však majú žiaci získať prístup 

k systémom vedeckého poznania, musia pochopiť aj koncepty a modely vedy, osvojiť si ich, 

a dokázať s nimi pracovať. Na úrovni triedy tak prichádza k učeniu na oboch úrovniach – na 

úrovni osvojovania si konceptov, symbolov či konvencií vedeckej komunity a na úrovni tvorby 

významov316. Dichotómia vedeckého a sociálneho (common-sense) poznania sa tak práve na 

úrovni triedy prepája: zatiaľ čo však R. Driver et al. uvažujú o osvojovaní si konceptov exaktných 

vied, pri učení psychológie môže byť toto prepojenie náročné a línie, ktoré ich oddeľujú môžu 

byť nejasné. 

Toto považujeme za ďalší argument, prečo je potrebné pri vyučovaní psychológie viesť 

žiakov nielen k tomu, aby memorovali základné definície a poznatky, ale snažili sa pochopiť 

podstatu a princípy tvorby poznania. 

 

 

4.6 CESTY VON: O KRITICKOM MYSLENÍ A O DÔSLEDKOCH PRE UČENIE PSYCHOLÓGIE 

 

„Kritické myslenie je túžba vyhľadávať, trpezlivosť pochybovať, záľuba meditovať, miernosť tvrdiť, 

pripravenosť zvážiť, opatrnosť disponovať a dávať do poriadku; a nenávisť pre každý druh 

podvodu.“ 

Francis Bacon 

 

Dôležitým cieľom vzdelávania na akomkoľvek stupni štúdia by mal byť rozvoj uvažovania 

a myslenia, ideálne kritického myslenia, ktoré u študentov prehlbuje kompetencie umožňujúce 

plnohodnotne participovať v rámci spoločnosti317. Do akej miery sa však tento cieľ darí plniť? A 

čo je ešte dôležitejšie, ako dosiahnuť lepšie výsledky?  

V prvom rade je potrebné vyjasniť si, čo zahŕňa pojem kritické myslenie. D. Kuhn318 ho 

zaraďuje medzi metakognitívne kompetencie, zahrňujúce vedomie, pochopenie, poznanie 

vlastného poznania a poznania iných. Autorka tiež uvádza, že vo väčšine definícií sa vyskytujú 

pojmy „reflektujúce, rozumné, flexibilné“ myslenie. Podľa S. Cottrell319 je kritické myslenie 

proces uvažovania zahrňujúci širokú paletu schopností, primárne: identifikovanie pozícií 

a argumentov iných, hodnotenie dôkazov a alternatív, čítanie medzi riadkami, rozpoznanie 

techník efektívneho komunikovania názorov a presviedčania, štruktúrované reflektovanie 

problematík, schopnosť vhľadu, tvorba plauzibilných a valídnych záverov a ich adekvátne 

prezentovanie jasným, dobre podloženým, presvedčivým spôsobom. Vo svojej prepracovanej 

príručke „Schopnosti kritického myslenia: Tvorba efektívnej analýzy a argumentov“ podáva 

obsiahly návod ako rozvíjať v rámci samovzdelávania alebo pedagogického procesu jednotlivé 

kompetencie, vrátane ilustratívnych praktických cvičení. 

                                                           
315 Driver, Asoko, Leach, Mortimer & Scott, 1994 
316 Driver, Asoko, Leach, Mortimer & Scott, 1994 
317 Kuhn, 1999 
318 Kuhn, 1999 
319 Cottrell, 2005 
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R. Paul a L.  Elder320 hovoria o kritickom myslení ako o umení analyzovať a hodnotiť myslenie 

s cieľom jeho zlepšenia, pričom ide o činnosť „seba-riadiacu, seba-monitorujúcu, seba-

disciplinovanú a seba-opravujúcu“321. Autori definujú kompetencie kritického mysliteľa ako 

schopnosti: 

 formulovať zmysluplné otázky a problémy zrozumiteľne a precízne, 

 získavať a hodnotiť informácie, používať abstraktné koncepty pre ich efektívnu 

interpretáciu, 

 vytvárať dobre podložené závery a riešenia, testovať ich podľa relevantných kritérií 

a štandardov,  

 byť otvorený alternatívnym myšlienkovým systémom, rozpoznať a ohodnotiť ich 

predpoklady, implikácie a praktické dôsledky, 

 komunikovať efektívne s inými pri hľadaní riešení komplexných problémov.  

 

Poukazujú tiež na kľúčové aspekty, zohrávajúce úlohu pri kritickom myslení - na ktoré je 

dôležité sa zamerať, a ich opozitá, ktoré rozvoj kritického myslenia inhibujú (obrázok 29). 

 

 

 
 

Obr. 29 Kľúčové aspekty kritického myslenia322 

 

T. J. Van Gelder323 zhrnul poznatky a vhľady kognitívnej psychológie, ktoré môžu pomôcť 

pedagógom v ich snahe o rozvoj kritického myslenia u študentov do šiestich lekcií: 

1. Učiť ľudí kriticky myslieť je náročné, pretože ľudia nie sú prirodzení kritickí myslitelia. 

Sú mysliteľmi hľadajúcimi vzory v informáciách, uprednostňujúcimi rozprávanie 

príbehov. Často sa uspokoja s prvým vysvetlením, ktoré je k dispozícii a dáva zmysel - 

priradenie zmyslu je jedným z kľúčových prvkov, ktorý je potrebné zvažovať pri 

komunikácii informácií. 

                                                           
320 Paul & Elder, 2009 
321 Paul & Elder, 2009, p. 4 
322 upravené podľa Paul & Elder, 2005 
323 van Gelder, 2005 
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2. Viesť študentov k precvičovaniu kritického myslenia, nielen učiť ich o ňom (hoci aj so 

vzorovými ilustráciami). 

3. Viesť študentov k transferu kritického myslenia naprieč rôznymi doménami. 

4. Pomôcť študentom pochopiť „know-how“ kritického myslenia, vrátane slovníka, 

zamerať sa na spätnú väzbu, viesť ich k seba-monitorovaniu a seba-korekcii. Používať 

postupy zhora nadol i zdola nahor a najmä nespoliehať sa, že na princípy prídu sami 

v zmysle intelektuálnej „osmózy“ poznatkov. 

5. Učiť študentov vizualizovať si štruktúru argumentov a vzťahy medzi nimi (viac 

o argumentových mapách napr. Twardy324). 

6. Viesť študentov k pochopeniu tendencií k zaujatostiam, sklonov k chybám a ilúziám 

ľudského myslenia a uvažovania, a spôsobom ako ich zohľadňovať pri prijímaní, 

spracúvaní a používaní vedomostí. 

Je však dôležité, i pri vštepovaní zásad kritického myslenia, dbať na rovnováhu medzi dvoma 

konfliktnými potrebami: skeptickou kontrolou hypotéz, ktoré sú nám predkladané 

a otvorenosťou novým myšlienkam325.  

Skúsme sa na celý problém pozrieť konkrétnejšie. Ako možno rozvíjať kritické myslenie pre-

univerzitných študentov psychológie? Jeden zo spôsobov, ako na túto otázku odpovedať, je 

porovnanie prístupu k vyučovaniu psychológie u nás, a v krajinách, kde sa všeobecne kladie na 

kritické myslenie pri vyučovaní väčší dôraz. V tejto kapitole nie je priestor na vyčerpávajúce 

porovnania, a preto sme  za príklad zvolili prístup rozvíjaný v medzinárodnom programe 

International Baccalaureate (IB), ktorý už niekoľko rokov úspešne funguje aj u nás326, a s ktorým 

máme osobné skúsenosti.  

Keďže nie je možné kriticky zhodnotiť prácu individuálnych učiteľov v IB programe 

a štátnych programoch, za jednotku porovnania sme zvolili dostupné učebnice. Uvedomujeme si, 

že porovnanie učebníc je pomerne povrchná metóda a má svoje slabé miesta, pretože konkrétna 

hodina vždy do veľkej miery závisí od iniciatívy a tvorivosti učiteľa327. Na druhej strane však 

možno predpokladať, že učebnice do veľkej miery vystihujú „ducha“ vyučovania, teda určujú 

základný smer, akým sa má učiteľ uberať, a na čo má klásť dôraz. 

Jeden z najviditeľnejších rozdielov, ktorý udrie do očí pri prvom pohľade na pre-univerzitné 

učebnice psychológie pre česko-slovenských študentov a učebnicu pre IB program (konkrétne 

Pearson Baccalaureate Psychology od autorov Law, Halkiopoulus, Bryan-Zaykov328), je nepomer 

medzi množstvom „hotových faktov“. Slovenské a české učebnice sú spravidla plné vedeckých 

výsledkov – anglosaské učebnice sú plné vedeckých výskumov. Napríklad podkapitola o pamäti 

od M. Zelinu a kol.329 (Psychológia 1 pre stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne 

akadémie a pedagogické a kultúrne akadémie) obsahuje 4 strany prevažne definícií 

a „rozdeľovačiek“ (definícia pamäti, fázy pamäti, stupne vybavovania, základné druhy a typy 

pamäti podľa rôznych kritérií, vlastnosti pamäti, úlohy pre žiakov a zhrnutie). Podkapitola 

o pamäti od českých autorov P. Šil a J. Karolová330 obsahuje okrem definícií a delení aj niekoľko 

praktických informácií o zapamätávaní a krivku zabúdania, ako aj návrhy cvičení určených 

                                                           
324 Twardy, 2003 
325 Sagan, 1987 
326 International Baccalaureate je program rozšírený v 146 krajinách sveta. Na Slovensku sa podľa IB osnov 

vyučuje na 3 stredných školách v Bratislave – Gymnáziu Jura Hronca, British International School 
Bratislava a QSI International School Bratislava. Program je v angličtine.  

327 Zároveň sa však domnievame, že učebnica by mala vychádzať učiteľovi maximálne v ústrety, pretože 
často nie je v jeho silách pripraviť si každú hodinu “od nuly“, podľa vlastných predstáv. 

328 Law, Halkiopoulus & Bryan-Zaykov, 2010 
329 Zelina, 2004 
330 Šil & Karolová, 2007 
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prevažne na otestovanie vlastností študentovej pamäte (napr. inštrukcia dívať sa na obrázok po 

dobu 1 minúty a potom napísať, ktoré predmety si študent zapamätal; k dispozícii sú aj 

orientačné normy, ako je na tom v porovnaní s populáciou 20 – 30 ročných).  

Podkapitola o pamäti z učebnice pre stredoškolákov z programu IB obsahuje jednu 

z najvplyvnejších teórií o tom, ako pamäť pracuje (teóriu schém), diskusiu o spoľahlivosti 

pamäte, vysvetlenie hlavných modelov pamäti (t.j. opäť pokus priblížiť žiakom pamäť ako 

dynamický proces), a napokon kritické zhodnotenie týchto modelov. Pri každom diele teórie sú 

detailne popísané experimenty, ktoré buď pomohli výskumníkom ku konkrétnej teórii dospieť, 

alebo ukazujú, kde sú jej limity (spolu 10 pomerne podrobne popísaných experimentov). Celá 

sekcia o pamäti je navyše zasadená v kontexte kognitívnej úrovne analýzy, t.j. ilustruje, akým 

spôsobom (v porovnaní s inými, napr. biologickou úrovňou analýzy) môžeme uvažovať 

o psychických javoch. 

Čo je zlé na prezentovaní len výsledkov (= faktov bez pozadia) v českých a slovenských 

učebniciach? Napokon, jedným z našich učiteľských cieľov je to, aby žiaci vedeli, ako pamäť 

funguje. Problém je však v tom, že to, ako pamäť funguje, nevedia ani samotní výskumníci.  

Vieme síce, aké indikácie nám o fungovaní pamäti dávajú výskumné štúdie, avšak tieto štúdie sú 

nevyhnutne nedokonalé, pretože používame nedokonalé metódy – v každom experimente 

napríklad môžeme manipulovať len s malým množstvom premenných, ostatné musíme 

ignorovať. Napriek tomu sú závery z takýchto experimentov často prezentované ako „dané“, 

generalizovateľné na celú populáciu ľudí alebo  javov. Napríklad  známy koncept krivky 

zabúdania od priekopníka učenia o pamäti H. Ebbinghausa je  v mnohých  psychologických 

učebniciach prezentovaný ako objektívny popis zabúdania. Máloktorý študent sa dozvie, že 

Ebbinghaus bol svojím vlastným – a jediným – participantom, a že podstatou jeho výskumu bolo, 

že roky strávil učením sa (a zabúdaním) náhodných kombinácií trojíc písmen. Študent sa síce 

naučí, ako „vyzerá“ zabúdanie – ale nenaučí sa už, že sa jedná len o veľmi špecifickú formu 

zabúdania (materiálu, ktorý nie je relevantný pre jeho život). Nenaučí sa ani to, že výskum na 

jednej osobe môže mať problémy so zovšeobecnením (externá validita), a že vôbec existuje 

niečo ako externá validita. Pritom v reálnom svete, kedy bude rozmýšľať napríklad o tom, ako 

štruktúrovať učebný materiál pri učení sa na skúšky, alebo ako prezentovať učivo 

nesústredeným žiakom, by sa mu možno oveľa viac zišla schopnosť chápať, ktoré faktory sú pre 

zapamätanie dôležité (napríklad zmysluplnosť materiálu, t.j. nezmyselnosť memorovania 

nepochopeného učiva), a nie skutočnosť, ako za istých veľmi limitovaných podmienok vyzerá 

zabúdanie. 

Príklad s Ebbinghausovým výskumom je azda triviálny – predsa len, je to historický 

experiment, v danom kontexte síce priekopnícky, ale v súčasnosti už prekonaný. Na druhej 

strane, podobnú logiku možno aplikovať na všetko psychologické poznanie. Čím je poznanie 

komplexnejšie, tým dôležitejšie je, aby študenti rozumeli jeho limitom, pretože inak nebudú 

schopní vidieť pod povrch a nekriticky prijmú všetko, čo im svet (príliš) bohatý na informácie 

ponúka. Dôsledky pritom nemusia byť až také nevinné – za všetko postačia známe prípady, keď 

bolo psychologické poznanie zneužívané na podporu rasistických tvrdení (napr. kniha The Bell 

Curve: Intelligence and Class Structure in American Life, 1994 o intelektuálnej podradenosti 

černochov, alebo nedávna podobná česká publikácia o podradenosti rómskeho etnika331). 

Študent psychológie odchovaný na faktoch bude rozumieť tomu, že existuje koncept IQ, ako sa 

meria, čo je norma a čo subnorma  – študent psychológie odchovaný na uvažovaní o tom, ako sa 

produkuje psychologické poznanie, bude vedieť uvažovať nad tým, či sú testy inteligencie 

                                                           
331 Bakalář, 2004 
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kultúrne citlivé, alebo či za slabým výsledkom znevýhodnených skupín obyvateľstva skutočne 

stojí genetika, alebo skôr zlý štart do života v podobe ochudobneného prostredia.  

Ilustrácia psychologických faktov na štúdiách, prostredníctvom ktorých boli fakty získané, 

dáva študentom silný základ na posúdenie prezentovaného vzťahu medzi javmi. Umožní im 

rozlišovať, do akej miery prezentované fakty vyjadrujú kauzálny vzťah medzi dvoma javmi, do 

akej miery ide o vzťah korelačný, prípadne aké iné faktory môžu vysvetľovať identifikovaný 

vzťah medzi dvoma psychologickými javmi. Opäť, táto schopnosť sa im zíde nielen na hodinách 

psychológie, ale aj v reálnom svete. Napríklad médiami často predkladané tvrdenia „X spôsobuje 

Y“ (napr. počúvanie Mozarta zvyšuje IQ bábätiek) je možné overiť na základe jednoduchých 

otázok: V akom type štúdie bol tento výsledok zistený (experiment, korelačná štúdia)? Akú vzorku 

vedci skúmali? Je štúdia generalizovateľná aj na iné populácie? Ak študent nerozumie tomu, do 

akej miery je predkladaný výsledok robustný, alebo na aký typ populácie ho možno aplikovať, 

riskuje, že podľahne záplave skreslených informácií (vedeckým mýtom). Je zaujímavé, že voči 

vedeckým mýtom nie sú imúnni ani učitelia: napríklad poznatok, že mozog zapája rôzne oblasti 

pri spracovaní obrazového, zvukového a kinestetického materiálu vyústil v kontexte vzdelávania 

do mýtu, že každý žiak je iný typ, čo sa týka prijímania nových informácií. Žiaci boli 

kategorizovaní na vizuálne, sluchové a kinestetické typy, a učitelia sa usilovali podávať im 

informácie v „preferovanej“ modalite332. Na niektorých školách žiaci dokonca nosili nálepky 

označujúce štýl – s písmenami V, S alebo K. 

Detailná diskusia o štúdiách, na základe ktorých boli psychologické poznatky získané, môže 

podporiť študentovo uvažovanie o poznatkoch samotných. Na to však potrebuje mať prehľad 

o metodológii používanej v psychologickom výskume. Slovenské a české učebnice len zriedka 

obsahujú kapitolu o metodológii, a je na ochote/motivácii učiteľa im metodológiu vysvetliť. 

Učebnica IB kapitolou o metodológii začína. Prečo je dôležité, aby začínajúci študenti poznali 

metodológiu danej vednej oblasti? Cez metodológiu sa môžu dostať k pochopeniu toho, aké 

nástroje má psychológia reálne k dispozícií. Môžu pochopiť, že nie všetky vysvetlenia sú 

kauzálne, že nie všetky teórie sú spochybniteľné (a preto sú niektoré menej kvalitné ako iné), že 

nie všetky experimenty merajú to, čo ich autori deklarujú. Tak ako v biológii vieme, že 

mikroskop nám dáva možnosť pozrieť sa pod úroveň voľným okom pozorovateľnej 

reality, psychológia nás učí, že najlepším mikroskopom nie je intuícia a sebapozorovanie, ale 

metodologicky rigorózne prepracované metódy (napríklad experimenty).  

Metodológia pritom nemusí byť zložitá – stredoškolskí študenti podľa našich skúseností na 

vhodných príkladoch dokážu pochopiť základné rozdiely medzi jednotlivými metódami. Ak si ich 

budú mať možnosť v rámci hodín na jednoduchých príkladoch sami vyskúšať, určite pre nich 

nebude metodológia len nezáživnou teóriou.  

Ďalší bod, v ktorom vidíme rozdiely oproti českým/slovenským učebnicam, je práca 

s naučeným materiálom v podobe otázok a cvičení. Ak sa vrátime ku kapitolám o pamäti, česká aj 

slovenská učebnica sa otázkami v texte snažia študentov aktivizovať, väčšinou tým, že sa 

zaujímajú o ich vlastnú skúsenosť: napríklad test výkonnosti v zapamätávaní vizuálnych 

a slovných podnetov333 alebo pokyn „Zaraďte svoju pamäť k niektorému z typov pamäti 

a zdôvodnite svoje zaradenie“334. Veľkú časť otázok na záver kapitoly tvoria otázky na 

precvičovanie prezentovaných faktov (Ako sa definuje pamäť? Aký je vzťah medzi vnímaním 

a pamäťou? Vysvetlite, aký význam má pamäť na psychický život a utváranie psychiky 

jednotlivca.). Otázky v IB psychológii sa týkajú skôr kritickej analýzy naučených informácií. 

„Identifikujte závislú a nezávislú premennú v štúdiách XY,“, „Zhodnoťte ekologickú validitu tejto 
                                                           
332 napr. Dekker et al, 2012 
333 Šil & Karolová, 2007 
334 Zelina, 2004 
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štúdie“ alebo „Zhodnoťte, či experiment X skutočne podporuje závery teórie Y. Mohli by sme ho 

vysvetliť aj inak?“. Sebapoznávacie cvičenia určite pomôžu žiakom pochopiť učivo cez vlastné 

skúsenosti, a upevňujú v nich živý záujem o predmet. Na druhej strane, je tu riziko, že ak 

zostaneme pri takýchto cvičeniach, budú žiaci látke rozumieť skôr intuitívne („Ja to tak mám, 

u mňa to tak funguje“).  

Otázkami smerovanými na kritické zhodnotenie učiva máme šancu inšpirovať študenta 

dostať sa viac do hĺbky, a zároveň ho „prinútime“, aby o učive rozmýšľal kriticky. Musí nájsť 

súvislosti medzi teóriou a experimentálnymi dôkazmi, či premýšľať o slabých a silných 

stránkach teórií. Len málokedy sa od neho žiada, aby reprodukoval naučené fakty bez toho, aby 

dokázal, že im skutočne rozumie.  

Posledný zásadný rozdiel medzi porovnávanými učebnicami je rozsah učiva. Hĺbkový pohľad 

do jednotlivých tém v IB psychológii ide na úkor ich množstva – za dva roky/tri hodiny do 

týždňa sa študent venuje piatim okruhom: biologickej, kognitívnej a sociokultúrnej úrovni 

analýzy (pričom každá z nich pokrýva dve až štyri podtémy, napríklad pamäť), a ďalším dvom 

vybraných oblastiam (napríklad vývinovej psychológii, psychológii zdravia alebo klinickej 

psychológii). Okrem toho žiak napíše niekoľko školských aj domácich esejí, a pripraví, 

zanalyzuje a písomne odprezentuje jednoduchú empirickú štúdiu podľa  vlastného výberu. 

Slovenský (a český) študent získa základný prehľad v oveľa väčšom množstve tém (napríklad 

v učebnici od K. Šila a J. Karolovej335 je okrem úvodných kapitol 24 tematických celkov, 

v učebnici od M. Zelinu336 ich je 33 (pričom je to len jedna zo série viacerých učebníc). Kľúčová 

otázka je, ktorý prístup pripraví žiaka na život/kariéru lepšie. Ak sa zameriame na výskumy, 

nestihnem pokryť toľko výsledkov, ako by mal podľa súčasných požiadaviek stredoškolský 

študent psychológie zvládnuť. Budeme musieť prioritizovať, stanoviť hlavné body a 

najdôležitejšie princípy. Na druhej strane si budeme môcť byť istejší, že študent tieto hlavné 

body pochopí a zapamätá si ich, pretože pre neho budú zmysluplné. A zároveň sa naučí uvažovať 

ako psychológ, čo je dobrý základ pre to, aby  v budúcnosti dokázal efektívne filtrovať 

psychologické fakty, ktoré sa k nemu dostanú. 

 

 

4.7 ZÁVER 

 

Tým, že žiakov v triede vedieme skôr participácii na diskurzívnych aktivitách v podobe „lekcií 

zo sveta vedy“ sa vlastne odvraciame od pozitivistického prístupu, ktorý sa vyznačuje dôrazom 

na technickú racionalitu a neproblematické podávanie poznania. Žiaci sú skôr socializovaní do 

spôsobov poznávania a praktík školskej vedy. To pre učiteľov a celý školský systém prináša 

zásadnú výzvu v podobe potreby presadzovať kritickú perspektívu pri osvojovaní si vedeckej 

kultúry. Ak si žiaci majú takúto perspektívu osvojiť, musia si uvedomiť veci ako účel vedeckého 

poznania, jeho limity, či základy, z ktorých vychádza337.  

Hlavnou tézou tejto kapitoly je, že schopnosť kriticky uvažovať o psychologickom poznaní 

a jeho tvorbe je v dnešnej dobe dôležitejšia ako „vlastniť“ veľkú zbierku naučených faktov. 

Psychologických poznatkov je obrovské množstvo a dostať sa takmer k akejkoľvek informácii je 

ľahšie ako kedykoľvek predtým. Schopnosť kriticky myslieť a vidieť pod povrch 

psychologického poznania poskytne študentom efektívny nástroj na to, aby dokázali rozlišovať 

v záplave informácií medzi tými, ktoré sú potenciálne pravdivé a tými, ktoré nie sú. Učenie sa  

faktov o ľudskej psychike im síce dáva dobrý základ, ale neuchráni ich pred nekritickým 
                                                           
335 Šil & Karolová, 2007 
336 Zelina, 2004 
337 Driver, Asoko, Leach, Mortimer & Scott, 1994 
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prijímaním nových informácií.  V súčasnosti sme neustále zaplavovaní novými zisteniami, ale ako 

sme videli v úvodných častiach, nie vždy je empirická štúdia vykonaná na známej univerzite a 

publikovaná v odbornom časopise zárukou kvality. Udržateľnejším princípom je pochopiť 

niektoré základné princípy a spôsoby myslenia v danej vednej oblasti, a tie potom používať ako 

filter na overovanie dôveryhodnosti nových informácií. Učiteľ, ktorý sa spolu so študentmi 

usiluje preorientovať z práce s hotovými výsledkami na kritickú prácu s psychologickým 

poznaním, môže mať pocit, že je to pre žiakov príliš náročné, a že neurčitosť poznania, 

hodnotenie teórií z rôznych uhlov, či spochybňovanie experimentálnych dôkazov je pre nich 

frustrujúce a mätúce. Áno, študenti naučení na reprodukciu naučených príbehov budú mať na 

začiatku ťažkosti sa preorientovať na to, že im dávame len návody, ako sa k príbehom 

dopracovať.  

V dnešnej dobe, kedy vieme o limitoch ľudskej racionality, kedy sa pri posudzovaní 

vedeckých faktov nemôžeme spoliehať na silu autority vydavateľa či dobré meno vedca, kedy 

musíme spracovávať obrovské množstvo informácií veľmi rozdielnej kvality a kedy zisťujeme, 

že mnohé tradičné psychologické štúdie vlastne ani nie sú replikovateľné a majú skôr význam 

v konkrétnych historických súvislostiach než ako „tvrdé fakty“, nám však nič iné ani neostáva. 

Podľa nášho názoru je za každých okolností efektívnejšie vybaviť žiakov kvalitnými nástrojmi 

na prácu s informáciami (v známej biblickej metafore by sme mohli hovoriť o udici), ako ich 

zásobovať takým množstvom faktov (v metafore rýb), ktoré nedokážu spracovať a sú im 

v podstate zbytočné. 
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DOSLOV 
 

Tak ako každý vyučovací predmet má aj vyučovanie psychológie v školách svoje špecifiká 

a problematické body. V prvej časti publikácie sme sa pokúsili  syntetizovať výsledky 

zahraničných i domácich vedeckých štúdií o obraze psychologickej vedy, motivácii a postojoch 

k štúdiu psychológie, príprave a podpore učiteľov a učiteliek a postavení psychológie 

v kurikulách do komplexného obrazu stredoškolského vyučovania psychológie. V druhej časti 

sme podrobne analyzovali východiská a vedecké zázemie troch inovatívnych metodických 

rámcov vyučovania psychológie (vyučovanie s podporou informačno-komunikačných 

technológií, aplikácia zážitkového učenia a sociálno-psychologického tréningu a rozvíjanie 

kritického, psychologického a vedeckého myslenia prostredníctvom analýz výskumných štúdií 

a študentských experimentov). Tieto postupy na našom pracovisku dlhodobo výskumne 

overujeme aj prakticky implementujeme do stredoškolskej i vysokoškolskej výučby psychológie. 

Našim cieľom bolo ponúknuť čitateľom a čitateľkám kritický vedecký pohľad na 

psychologické vzdelávanie  dospievajúcich a súčasne naznačiť možnosti riešení a zmeny. Táto 

publikácia je výstupom grantovej úlohy KEGA 021UK-4/2013 Vyučovanie psychológie a 

predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja  -  súbor metodických materiálov, v ktorej si 

riešiteľský kolektív kladie za cieľ k takejto zmene významne prispieť – prostredníctvom 

systematickej metodickej podpory učiteľom a učiteľkám v praxi (metodické príručky, kurzy 

a semináre), implementáciou inovácií do pregraduálnej prípravy učiteľov a učiteliek psychológie 

a v neposlednom rade aj publikovaním vedecko-výskumných výsledkov a analýz smerom 

k expertom a expertkám v oblasti psychológie a vzdelávania. 
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PRÍLOHA 1 
 

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo psychológie pre gymnáziá 

(vydal Štátny pedagogický ústav, zdroj www.statpedu.sk, dostupné 20.9.2009) 

 

1. CIEĽ MATURITNEJ SKÚŠKY 

Obsah učebného predmetu a teda aj požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov má integrujúci 

charakter, spája vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas celého štúdia aj v ďalších vyučovacích 

predmetoch (najmä biológii, náuke o spoločnosti, dejepise, literatúre ). Maturitná skúška sa vzťahuje na 

celé učivo, preto cieľové požiadavky majú syntetický charakter a nemusia sa vždy kryť s obsahom 

príslušného tematického celku učebných osnov. Samotné požiadavky tvoria základ pre vypracovanie 

úloh (zadaní) internej časti maturitnej skúšky. Požiadavky na vedomosti a zručnosti žiakov sú 

formulované ako operacionalizované ciele, ktoré vyjadrujú, na akej úrovni žiak poznatky ovláda. 

Formulácia operacionalizovaných cieľových požiadaviek vychádza z Bloomovej a Niemierkovej taxonómie 

úloh a tieto taxonómie majú byť uplatňované aj pri vypracovaní úloh (zadaní) maturitnej skúšky. 

Súčasťou cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti sú aj ukážky tzv. exemplifikačných úloh, ktoré 

ilustrujú formálnu i obsahovú stránku maturitnej skúšky a úroveň zvládnutia učiva. 

Predkladaný dokument Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo psychológie je 

dokument flexibilný a jeho súčasti, obsah aj požiadavky predstavujú otvorený systém prístupný zmenám. 

Otvorenosť systému je nevyhnutná vzhľadom na nové poznatky a skúsenosti spoločenskej a školskej 

praxe. 

 

2. CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI 

Psychológia ako voliteľný maturitný predmet umožňuje žiakom prostredníctvom maturitnej skúšky 

prezentovať: 

• poznanie základných psychologických pojmov, kategórií a ich vzťahov. Osvojené základné 

psychologické poznatky a ich veku primeraná miera zvnútornenia majú mnohostranné vzťahy k 

poznávaniu, správaniu a individuálnemu kognitívnemu a emocionálnemu rastu žiaka, 

• interpretáciu podstaty psychologického výkladu ľudského prežívania a správania z pohľadu rôznych 

psychologických smerov a prúdov. Žiaci dokážu vysvetliť individuálnosť ako aj začlenenosť osobnosti 

do sociálneho prostredia a ich podiel na duševnom zdraví. Primeraná interpretácia (nielen) 

psychologických poznatkov uľahčuje sebapoznávanie, nabáda k sebakontrole, sebavzdelávaniu a k 

záujmu o duševnú hygienu a k starostlivosti o duševné zdravie seba a svojich blízkych, prispeje k 

príprave na vysokú školu a pracovné zaradenie, samostatné, pohotové a  

• vhodné uplatnenie osvojených poznatkov, postojov, morálnych hodnôt pri výklade, 

posudzovaní a riešení situácií, ktoré navodzuje sociálna skutočnosť (napr. výchova, partnerské 

vzťahy, medzigeneračné vzťahy, budúca profesionálna orientácia žiaka, 

zamestnanosť/nezamestnanosť, životný štýl a duševné zdravie ). Poznávanie duševného života 

človeka umožňuje žiakom orientovať sa v poznávaní a chápaní seba, iných ľudí, vedome zdokonaľovať 

komunikáciu, medziľudské vzťahy a tvoriť vlastný životný štýl. 

 

Všeobecný cieľ maturitnej skúšky je konkretizovaný v čiastkových cieľoch. Konkretizovaná štruktúra 

čiastkových cieľov je formulovaná v troch hierarchicky usporiadaných úrovniach. To znamená, že od 

prezentovania vedomostnej úrovne:  

úroveň A: vedomosti, porozumenie - žiak postupuje k prezentovaniu schopnosti analyzovať a vysvetľovať 

situácie, riešiť situácie a problémy 

úroveň B: analýza, interpretácia a aplikácia - argumentovať, obhajovať, hodnotiť svoje výroky, postupy, 

postoje a riešenia  

úroveň C: syntéza, posudzovanie a tvorba vlastných postupov. 

 

 

http://www.statpedu.sk/
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Obsah cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov je vymedzený pojmami, kategóriami, 

javmi a vzťahmi medzi nimi z týchto tematických okruhov: 

• všeobecná psychológia, 

• psychológia osobnosti a čiastočne vývinová psychológia, 

• sociálna psychológia. 

 

2.1 Všeobecná psychológia 

Obsah 

Predmet psychológie. Začlenenie psychológie do rámca vedeckých disciplín. Psychologické disciplíny. 

Psychológia ako veda a jej hranice. Psychika. Determinácia psychiky. Formy, obsahy duševného života 

(psychické procesy, psychické stavy, psychické vlastnosti). Metódy používané v psychológii (pozorovanie, 

rozhovor, experiment, testy, analýza dokumentov) a etika ich použitia. 

Psychologické smery (štrukturalizmus, asocianizmus, reflexológia, behaviorizmus, tvarová psychológia, 

kognitívna psychológia, hlbinná psychológia, humanistická psychológia). 

Požiadavky na vedomosti a zručnosti 

Definovať, opísať, charakterizovať, vymenovať základné pojmy, kategórie, javy: 

- Definujte pociťovanie, pamäť atď. 

- Opíšte proces vnímania, schému vôľového konania, metódy na získavanie informácií,... 

- Charakterizujte determinanty psychiky, prežívanie človeka, humanistickú psychológiu,... 

- Vymenujte aplikované psychologické disciplíny, ostatné vedy o človeku, psychické procesy zmyslového 

poznávania,... 

Interpretovať, analyzovať, vysvetľovať, triediť základné pojmy, kategórie, javy: 

- Vysvetlite determináciu psychiky, použitie psychologických metód, funkciu pozornosti,... 

- Zoraďte pojmy správanie – konanie – činnosť podľa miery všeobecnosti, myšlienkové operácie podľa 

náročnosti, druhy pocitov... 

- Interpretujte definíciu myslenia, podstatné znaky jednotlivých psychologických smerov. 

Porovnať, zisťovať vzťahy medzi javmi (príčinu, následok, cieľ, prostriedok, vplyv, funkciu, účinok, 

spôsob ...), zovšeobecniť a konkretizovať, ilustrovať na príklade, aplikovať: 

- Porovnajte pociťovanie a vnímanie, jednotlivé psychologické smery, vedy o človeku. 

- Zistite vzťahy: čo môže byť príčinou absencie zrakových pocitov, čo je príčinou geometricko-optických 

klamov, prečo treba riešiť problémy. 

- Ilustrujte vplyv sociálneho učenia, ilustrujte vplyv socializácie na utváranie osobnosti človeka. 

- Aplikujte poznatky: charakterizovať svoju pamäť a pozornosť a povedať, či ju môže človek zlepšovať, 

povedať, na ktorej úrovni vôľového konania najčastejšie zlyháva. 

Argumentovať, hodnotiť, tvoriť a posudzovať svoje výroky, postoje, postupy, riešenia: 

- Potvrdiť vplyv biologickej determinácie psychiky v živote človeka. 

- Posúdiť výrok „Najlepšie nápady prichádzajú ráno“ 

 

2.2 Psychológia osobnosti 

Obsah 

Osobnosť – definícia, osobnosti . Osobnosť a prostredie (adaptácia, vývin, výchova). 

Štruktúra osobnosti. Črta a vlastnosť. Typológie osobnosti. Schopnosti. Inteligencia. Tvorivosť. 

Poruchy intelektu. Charakter. Postoje. Potreby. Záujmy. Ašpirácie. Ciele. Sebauvedomenie. 

Sebahodnotenie. Sebaobraz, Sebaúcta. Svedomie. Zrelosť osobnosti. Rodina. Výchova. Vývinové štádiá – 

detstvo, dospelosť, staroba. Osobnosť a psychické zdravie. Zdravie. Náročné životné situácie. Problémy. 

Konflikty. Frustrácia. Stres. Zvládanie náročných životných situácií. Láska, strach, smútok, radosť, smiech, 

hnev, agresia v živote človeka. Neuróza. Depresia. Psychopatia. Vytváranie pozitívneho scenára života. 

Životný štýl. Psychohygiena. 

Požiadavky na vedomosti a zručnosti 

Definovať, opísať, charakterizovať, vymenovať základné pojmy, kategórie, javy: 

- Definujte osobnosť zo psychologického hľadiska, náročné životné situácie. 

- Popíšte ako sa prejavuje prežívanie stresovej situácie. 

- Charakterizujte záujmy človeka, reakcie na frustráciu. 
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- Vymenujte typy temperamentu podľa..., znaky zrelej osobnosti. 

Interpretovať, analyzovať, vysvetľovať, triediť základné pojmy, kategórie, javy: 

- Vysvetlite, prečo charakterizujeme osobnosť ako organický celok, vzťah správanie flegmatika a 

činnosť nervovej sústavy. 

- Vyjadrite vlastnými slovami typické vlastnosti obľúbeného literárneho hrdinu. 

- Analyzujte, zaraďte radosť do rámca prejavov duševného života, psychické zdravie ako stav 

- človeka, opíšte nevyhnutné schopnosti pre svoju budúcu profesiu, analyzujte svoj režim dňa. 

Porovnať, zisťovať vzťahy medzi javmi (príčinu, následok, cieľ, prostriedok, vplyv, funkciu, účinok, 

spôsob ...), zovšeobecniť a konkretizovať, ilustrovať na príklade, aplikovať: 

- Na konkrétnom príklade ukážte ako charakter a postoje ovplyvňujú správanie človeka, podľa 

- správania človeka usúďte o črtách osobnosti. 

- Zistite v čom môže spočívať problém adaptácie na spoločenské normy. 

- Porovnajte, ktoré faktory ľudského správania ohrozujú ľudské zdravie dnes a ktoré v minulosti. 

Argumentovať, hodnotiť, tvoriť a posudzovať svoje výroky, postoje, postupy, riešenia: 

- Poraďte svojmu spolužiakovi, ktorý má problémy s dochvíľnosťou a argumentujte prečo. 

- Vytvorte návrh projektu „Ako znižovať trému u žiakov 1. ročníka gymnázia“. 

 

2.3 Sociálna psychológia 

Obsah 

Predmet sociálnej psychológie. Človek a skupina. Socializácia. Sociálne a iné normy 

správania. Sociálne učenie. Skupina. Klasifikácia skupiny. Sociálna rola. Sociálna status. Sociálna pozícia. 

Vodcovstvo a vedenia skupiny. Štýly vedenia skupiny. Skupina a dav. Sociálna identita. Medzietnické 

vzťahy. Tolerancia. Sociálna komunikácia. Asertivita. Afiliácia, samota, osamotenie. 

Agresia. Agresivita. Hostilita. Šikanovanie. Prosociálne správanie. 

Požiadavky na vedomosti a zručnosti 

Definovať, opísať, charakterizovať, vymenovať základné pojmy, kategórie, javy: 

- Definujte predmet sociálnej psychológie, sociálnu skupinu, dav,... 

- Opíšte prácu sociálneho psychológa, druhy štýlov vedenia skupiny, konflikt rol,... 

- Charakterizujte prosociálne správanie, neverbálnu komunikáciu,... 

- Vymenujte základné znaky sociálnej skupiny, vymenujte sociálne normy,... 

Interpretovať, analyzovať, vysvetľovať, triediť základné pojmy, kategórie, javy: 

- Vysvetliť pojem socializácia, masová komunikácia, afiliácia,... 

- Interpretujte kedy a ako sa vytvárajú/menia postoje, význam normy pre sociálnu skupinu, určiť čo je 

sociálna skupina a sociálny status,... 

Porovnať, zisťovať vzťahy medzi javmi (príčinu, následok, cieľ, prostriedok, vplyv, funkciu, účinok, 

spôsob ...), zovšeobecniť a konkretizovať, ilustrovať na príklade, aplikovať: 

- Porovnajte rodinu ako primárnu skupinu s ostatnými skupinami, čím sa líši sociálna skupina a dav, 

sociálnu rolu a pozíciu, vysvetlite rozdiel v pojmoch osobnosť – rola – identita. 

- Rozdeľte skupiny podľa jednotlivých kritérií, charakterizujte všetky skupiny, ktorých je členom.  

- Konkretizujte, ktoré z desatora asertívnych práv bolo pre konkrétneho žiaka najprospešnejšie. 

- Konkretizujte pozitíva jednotlivých štýlov riadenia. 

Argumentovať, hodnotiť, tvoriť a posudzovať svoje výroky, postoje, postupy, riešenia:  

- Posúďte a vysvetlite výrok Ľ. Štúra: „Láska je veľkých činov zárod.“, ľudovú múdrosť... 
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PRÍLOHA 2 
 

Osnovy predmetu psychosociálny tréning pre gymnáziá 

(zdroj www.statpedu.sk, dostupné 20.9.2009) 

 

Charakteristika predmetu: 

Základným poslaním Psychosociálneho tréningu je rozvíjať emocionálnu (personálnu) inteligenciu 

a sociálno-emocionálne kompetencie žiakov a naučiť uplatňovať ich v rodinnom, partnerskom, 

manželskom a pracovnom živote. 

Emocionálna inteligencia v sebe nesie vysokú úroveň zručností: emocionálnych (identifikovanie citov, 

prejavovanie citov, ovládanie emócií a impulzov, redukovanie stresu, uvedomovanie si rozdielov medzi 

citmi a činmi), kognitívnych (sebauvedomenie, zdravé sebahodnotenie  a sebadôvera, chápanie postojov a 

názorov iných ľudí, chápanie noriem správania, používanie konštruktívnych postupov pri riešení 

problémov, efektívne riešenie konfliktov, pozitívny postoj k životu, využívanie správnych hodnôt a 

morálky) a behaviorálnych (poznávanie verbálnej a neverbálnej komunikácie, používanie techník 

aktívneho počúvania, konštruktívne reagovanie na kritiku, efektívne riešenie konfliktov a asertívne 

presadzovanie svojich názorov, odstraňovanie predsudkov a stereotypov v smere tolerancie odlišností). 

Eminentný dôraz sa v predmete Psychosociálny tréning kladie na formovanie a rozvíjanie komunikačných 

a kooperatívnych zručností nevyhnutných pre rozvíjanie dobrých medziľudských  vzťahov v partnerstve, 

v rodine a na pracovisku zabezpečením efektívnej sociálnej komunikácie a spoločenského správania, 

vyjednávaním, výberom vhodných stratégií na riešenie konfliktov, vytváraním konsenzu pri vysokej 

empatii, akceptácii a tolerancii názorov, postojov a hodnôt druhého človeka.  

 

Ciele predmetu: 

 odhadnúť emocionálny stav a spôsoby reagovania druhého človeka (jeho pocity, city, 

temperamentové črty, spôsoby riešenia krízových situácií a i.), 

 vcítiť sa do položenia iného človeka, vedieť, čo prežíva, ako pociťuje preňho  stresovú situáciu, byť 

k nemu empatický,  suportívny, tolerantný, 

 poznať a uvedomiť si svoje osobnostné vlastnosti, temperament, reagovanie a správanie v bežnej 

situácii, ale aj v situácii záťaže, stresu, kríze, 

 uvedomiť si, ako sa ja sám, ale aj iní okolo mňa, správajú, reagujú  v konfliktovej situácii ako takej 

(napr. s deťmi, partnermi, manželmi), ale aj v konkrétnom konflikte na pracovisku (únikové, 

agresívne a konsenzové spôsoby riešenia), 

 naučiť sa efektívne riešiť bežný partnerský, rodinný a pracovný konflikt (s jedincami rôzneho veku, 

pohlavia, vzdelania, osobnostných čŕt, ale aj konflikt s podriadenými a kolegami), 

 rozpoznať únikové, agresívne a asertívne prejavy správania a reagovania u iných osôb a sám byť 

schopný reagovať neagresívne aj v situácii záťaže, stresu, kríze na pracovisku, 

 naučiť sa presadzovať svoje požiadavky, návrhy, názory, postoje asertívne, tak, aby som druhých 

nezraňoval, 

 lepšie odhadnúť a poznať neverbálne prejavy komunikácie druhých, na základe neverbálnych 

prejavov správania poznať, čo druhý prežíva, aké má pocity, emócie, ako bude v najbližšej dobe 

reagovať, 

 uplatňovať aktívne techniky počúvania druhých s dôrazom na vypočutie si druhých, 

 úspešne zvládnuť vyjednávanie s podriadeným, nadriadeným, kolegom,  

 naučiť sa predchádzať agresívnym a únikovým formám správania a konania v súkromných aj 

pracovných jednania a činnostiach a vedieť riešiť šikanovanie a mobbing vo vzťahoch na 

pracovisku, 

 tolerovať názory, správanie a prežívanie iných, s ohľadom na ich vek, pohlavie, vzdelanie, národnú, 

národnostnú, etnickú, politickú, náboženskú príslušnosť a na ich osobnostné charakteristiky. 
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4. ročník - 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

Ide o viacmodulovú štruktúru predmetu s možnosťou vlastného sekvenčného postupu. 

 

Modul 1: 

Osobnostný rozvoj, sebapoznávanie a poznávanie iných s dôrazom na profesijný, rodinný, 

manželský a partnerský rámec 

 

Cieľ: Lepšie spoznať seba samého a iných ľudí okolo seba, najmä v rodine, v partnerskom vzťahu a na 

pracovisku, poznávať svoje aj ich postoje, hodnoty, ašpirácie, emócie, osobnostné vlastnosti, a na základe 

týchto poznatkov  si zvoliť vhodný štýl sociálnej interakcie a interpersonálnej komunikácie. 

 Obsahové zameranie:  

 Poznávanie seba samého, svojich čŕt osobnosti, lepšie uvedomenie si svojich kladných aj záporných 

osobnostných vlastností, postojov, hodnôt, motivácie, ašpirácií, emócií, ale aj svojho temperamentu a 

spôsobov reagovania v rôznych situáciách (bežných aj krízových). 

 Rozvíjanie zdravej sebadôvery a sebavedomia v pozitívnom svetle, aj získavaním pozitívnej  verbálnej 

aj neverbálnej spätnej väzby.  

 Poznávanie iných okolo seba s dôrazom na ich osobnostné vlastnosti, postoje, hodnoty, motiváciu aj 

emócie rozvíjaním interpersonálnej percepcie a  sociálnej senzitivity. 

 Konfrontovanie získaných poznatkov sebapoznávania a poznávania iných a schopnosť urobiť si 

adekvátnu komparáciu.  

 Výber vhodného komunikačného štýlu a štýlu sociálnej interakcie. 

 

Modul 2: 

Komunikácia v rodine, v manželstve, v partnerstve a na pracovisku, spoločenské správanie, 

bontón a etiketa 

 

Cieľ: Rozvíjať adekvátne komunikačné zručnosti a spoločenské správanie potrebné pre dobré 

interpersonálne vzťahy v rodine, v partnerstve a na pracovisku. 

Obsahové zameranie: 

 Poznávanie štruktúry sociálnej komunikácie a druhov a foriem komunikácie medzi ľuďmi a skupinami. 

 Získanie informácií o sociálnej komunikácii na makroúrovni – v širokom kontexte,  spoločenských 

vzťahov, sociálnej komunikácii na mezoúrovni – v užšom kontexte,  sociálnych skupín, sociálnej 

komunikácii na mikroúrovni – v úzkom kontexte,  elementárnych komunikačných aktov v rodine, 

partnerstve, manželstve a pri výchove detí. 

 Sociálno-psychologický pohľad na verbálnu a neverbálnu  komunikáciu. 

 Príprava dobrého vedenia rozhovoru využitím techník aktívneho počúvania. 

 Príprava verejnej prezentácie. 

 Spoločenské správanie, spoločenský bontón a etiketa. 

 

Modul 3: 

Efektívne riešenie konfliktov v rodine, v partnerskom,  manželskom a pracovnom živote 

 

Cieľ: Naučiť sa efektívne riešiť konflikty v rodine, v partnerstve a manželstve a na pracovisku.  

Obsahové zameranie: 

 Spoznanie cyklu konfliktov, rôzne typy konfliktov a možné reakcie na ne. 

 Rozpoznávanie agresívneho, únikového a asertívneho správania u ľudí. 

 Schopnosť viesť adekvátne spory s podriadenými a nadriadenými. 

 Vyjednávanie do obojstranne výhodného kompromisu.  

 Spoznávanie komunikačných bariér v medziľudských vzťahoch a interpersonálnej komunikácii 

prostredníctvom sebareflexie. 

 Využívanie špecifických postupov v komunikácii s konfliktným klientom.  
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 Spoznávanie roly facilitátora a mediátora pri vyjednávaní, schopnosť uplatniť kompromis a asertívne 

správanie pri riešení rodinných, partnerských a pracovných konfliktov. 

 

Modul 4: 

Tolerancia v medziľudských vzťahoch v rodine, v partnerstve, v manželstve a na pracovisku 

 

Cieľ: Rozvíjať väčšiu toleranciu v medziľudských vzťahoch v rodine, v partnerskom a manželskom živote 

a na pracovisku, správania bez uplatnenia predsudkov a stereotypov v jednaní s druhými ľuďmi, bez 

diskriminácie, rasizmu a xenofóbie. 

Obsahové zameranie: 

 Rozvíjanie tolerancie v interpersonálnych vzťahoch v rodine a na pracovisku. 

 Akceptácia a tolerancia druhého človeka aj s odlišnými postojmi, názormi, životnými hodnotami, 

vedieť si priznať, že som sa mohol mýliť a že moje stanovisko nemusí byť správne. 

 Uvedomenie si, čo prinášajú predsudky, stereotypy v našom reagovaní a správaní  do medziľudských 

vzťahoch na pracoviskách. 

 Pochopenie nebezpečenstva vytvárania a existencie stereotypov . 

 Odstraňovanie svojich  predsudkov a stereotypov v správaní a v postojoch. 

 Adekvátne dávanie a prijímanie kritiky.  

 Prejavovanie pozitívnych citov k iným ľuďom, zvlášť ľuďom na pracovisku, pozitívnych hodnotení a 

ocenení. 

 Rozvíjanie emocionálnych zručností potrebných v personálnej práci. 

 

Modul 5: 

Prevencia šikanovania, psychického násilia v rodine a v manželstve  a psychického týrania 

(mobbingu) na pracovisku 

 

Cieľ:  Rozvíjať väčšie pochopenie pre potreby a požiadavky druhých ľudí okolo seba a zabraňovať vzniku 

psychického násilia v rodinách, v partnerských a manželských vzťahoch a na pracoviskách 

Obsahové zameranie: 

 Informovanie o druhoch a formách agresie, násilia, psychického týrania a mobbingu  v rodinách a na 

pracoviskách. 

 Poznávanie rôznych typov agresorov a mobberov. 

 Spoznávanie príčin a dôsledkov psychického násilia a mobbingu na zdravie ľudí, ich prežívanie 

a správanie v medziľudských vzťahoch. 

 Rozvíjanie väčšej tolerancie a pochopeniu odlišných potrieb, názorov, postojov, hodnôt a morálky 

v interpersonálnych vzťahoch  v rodinách, manželstvách a pracoviskách. 

 Akceptácia a tolerancia druhého človeka aj s odlišnými postojmi, názormi, životnými hodnotami. 

 Rozvíjanie emocionálnych zručností potrebných vo výchovnej, partnerskej a personálnej práci. 

 Možnosti prevencie a odstraňovania šikanovania a psychického týrania v rodinách a na pracoviskách. 
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PRÍLOHA 3 
 

Vzdelávací  štandard v predmete psychológia 

(zostavili: Lenka Sokolová, Miroslava Lemešová, Radomír Masaryk, 2013) 

 

Východiská pre návrh vzdelávacieho štandardu v predmete psychológia 

 Výskumné a štatistické dáta o vyučovaní psychológie na Slovensku, ktoré utvárajú obraz a vymedzujú 

potreby predmetu psychológia v našom sekundárnom školstve. 

 Komparácia vzdelávacích štandardov a modelov vyučovania psychológie vo Veľkej Británii, v USA, 

v Dánsku, v Českej republike a na Slovensku. 

 Praktické overenie navrhovaného štandardu pri výučbe na gymnáziu. 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU PSYCHOLÓGIA 

Predmet psychológia sa vyučuje formou povinne voliteľného (klasifikovaného) alebo výberového 

(neklasifikovaného) predmetu v rozsahu 2-5/hod. týždenne v predposlednom a/alebo poslednom ročníku 

gymnázií a niektorých stredných odborných škôl. Z predmetu je možné na gymnáziách zložiť ústnu 

maturitnú skúšku, pričom absolvovanie seminára nie povinnou podmienkou maturitnej skúšky. 

Vedomosti, postoje a spôsobilosti získané štúdiom psychológie študenti a študentky uplatnia 

v osobnom živote, v interpersonálnych vzťahoch, partnerskej a rodičovskej role, v profesiách zameraných 

na prácu s ľuďmi a pri vysokoškolskom štúdiu nielen v študijnom programe psychológia ale aj 

v programoch zameraných na sociálne vedy, vedy o človeku, učiteľstvo a pod. 

 

CIELE PREDMETU PSYCHOLÓGIA 

Všeobecné ciele predmetu psychológia: 

Cieľom predmetu psychológia je rozvíjanie psychologického myslenia a psychologickej gramotnosti 

študentov a študentiek – využitie aparátu psychologického poznania pre kritické hodnotenie prežívania a 

správania, psychického zdravia, individuálnych, rodinných a medziskupinových vzťahov, riešenia 

konfliktov, reziliencie a zvládania záťaže, komunikácie, postojov, hodnôt, morálneho vývinu, diskriminácie 

a predsudkov: 

 Študent/ka získa základné poznatky o psychológii ako vedeckej disciplíne – o jej predmete, 

metódach, histórii, utváraní poznatkového aparátu a praktickom uplatnení psychológie. 

 Študent/ka získa základné poznatky o psychickom živote a osobnosti jedinca – o jej vývine, 

zákonitostiach, procesoch, stavoch a vlastnostiach, ktoré prispievajú k rozvoju sebapoznania, 

vnímaniu a porozumeniu psychologickej kauzality v konkrétnych životných situáciách. 

 Študent/ka nadobudne schopnosť kriticky vnímať a hodnotiť správanie seba a druhých, 

korigovať svoje názory, postoje a správanie a hľadať adekvátne spôsoby riešenia rôznych 

životných situácií. 

 

Čiastkové ciele predmetu psychológia s ohľadom na rozvoj životných kompetencií: 

Študenti a študentky vedia: 

 Korektne používať psychologickú terminológiu, vysvetliť a uviesť príklady psychických 

procesov a javov v rozsahu obsahového štandardu predmetu na danom type školy. 

 Rozlíšiť rôzne oblasti psychologickej činnosti, vedia, kde sa možno stretnúť s profesiou 

psychológa a aké sú princípy praktickej psychologickej činnosti. 

 Aplikovať psychologické poznanie na každodenný život, na základe analýzy a syntézy 

psychologických poznatkov navrhovať a aplikovať riešenia v bežných životných situáciách 

(školských, rodinných, partnerských, pracovných a pod.).  

 Kriticky hodnotiť rôzne oblasti verejného života a diania s ohľadom na aktuálny stav 

psychologického poznania. 

 Kriticky hodnotiť mediálne obrazy psychologických javov prezentovaných v beletristických, 

publicistických či populárnych médiách (printových, audiovizuálnych a digitálnych). 
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Študenti a študentky si uvedomia: 

 Význam psychologického poznania a myslenia pre osobný život a osobnostný rast jedinca. 

 Význam duševnej hygieny a zdravého životného štýlu ako podpory duševného zdravia a 

prevencie maladaptívneho riešenia záťažových situácií. 

 Dôležitosť a význam etických princípov vo výskumnej, diagnostickej, poradenskej aj 

terapeutickej práci psychológa či psychologičky. 

 Vplyv multikultúrnej diverzity a interindividuálnej odlišnosti – nadobudnú vyššiu citlivosť pre 

inakosť v bežných životných kontextoch. 

 

Študenti a študentky dokážu: 

 Kriticky čítať a pracovať s odborným psychologickým textom. 

 Navrhnúť a/alebo kriticky zhodnotiť jednoduchý  výskumný dizajn. 

 Spracovať správu z prieskumu a/alebo kritickú esej k výskumnému problému. 

 Vyhodnotiť a interpretovať cvičenia a didaktické experimenty zamerané na porozumenie 

kognitívnych procesov a skupinových javov. 

 Použiť konkrétne techniky a stratégie v každodennom živote (napr. stratégie učenia, techniky 

komunikácie a pod.). 

 

METÓDY A STRATÉGIE VÝUČBY: 

 Prezentačné metódy s podporou informačno-komunikačných technológií (prezentácie, videá, online 

simulácie a experimenty) 

 Diskusné metódy (motivačné, konštruktivistické a hodnotiace) 

 Práca s textom (kritické čítanie, čítanie s porozumením zamerané na odborné texty, vyhľadávanie 

zdrojov) 

 Skupinová práca (skupinové diskusie, riešenie problémových úloh, skupinové projekty) 

 Didaktické experimenty a psychologické cvičenia 

 Psychologické a inscenačné hry (zážitkové učenie, prvky sociálno-psychologického tréningu) 

 Študentské výskumné štúdie (tvorba a evaluácia projektu, vyhľadávanie zdrojov, spracovanie správy, 

používanie digitálnych technológií (prezentácie, videoprojekty a pod.). 

 

HODNOTENIE 

 Didaktické testy spracované v súlade s revidovanou Bloomovou taxonómiou vzdelávacích cieľov, t. j. 

zamerané na nižšie aj vyššie kognitívne procesy (klasifikácia) 

 Kritické eseje k psychologickým experimentom spojené s prezentáciou (klasifikácia/slovné 

hodnotenie) 

 Vlastné výskumné štúdie spojené s prezentáciou (klasifikácia/slovné hodnotenie) 

 

ODPORÚČANÉ UČEBNICE A INFORMAČNÉ ZDROJE 

 O tebe a o mne – súbor učebných a metodických materiálov k vyučovaniu psychológie (riešiteľský 

kolektív grantovej úlohy KEGA 021UK-4/2013 Vyučovanie psychológie a predmetov osobnostného a 

sociálneho rozvoja – súbor metodických materiálov) 

 Psychologie (R. Atkinson et al) 

 Člověk jako osobnost (J. Šil, K. Karolová) 

 Psychologie (P. Říčan) 

 Základy psychológie (M. Košč) 

 Medzi človekom a ľuďmi: Úvod do sociálnej psychológie (R. Masaryk) 
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SCHEMATICKÝ PREHĽAD VZDELÁVACIEHO ŠTANDARDU 

 

Vzdelávací štandard sa skladá zo štyroch oblastí, ktoré logicky nadväzujú na úrovni obsahu aj 

výstupných vedomostí a spôsobilostí. Je konštruovaný tak, aby študent/študentka od porozumenia 

a kritického zhodnotenia základných princípov psychologickej vedy (vznik a vývoj psychologického 

poznania, rôzne prístupy k chápaniu ľudskej psychiky, proces a nástroje formovania psychologického 

poznania) cez sebapoznanie a zvyšovanie citlivosti k interindividuálnym a interkultúrnym odlišnostiam 

dospel k praktickým možnostiam uplatnenia psychologického poznania v aplikovaných psychologických 

disciplínach a profesiách, aj v osobnom živote. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oblasť IV.  

aplikácia poznania 

Oblasť III.  

interindividuálne rozdiely 

Oblasť II.  

chápanie psychiky 

Oblasť I.  

psychologické poznanie 

• psychológia zdravia 
• psychodiagnostika 
• psychoterapia a psychologické poradenstvo 
• psychológia práce 
• efektívne učenie 

• kognitívne procesy: pociťovanie, vnímanie, 
pamäť, myslenie, inteligencia, tvorivosť 

• emócie, motivácia 
• osobnosť: vlastnosti a typy osobnosti 
• sociálne vzťahy a kultúrna diverzita 
• poruchy duševného života 

• prežívanie a správanie 
• determinácia psychiky 
• základné psychologické smery a ich vymedzenie 

psychiky a psychických javov 
• koncepcie psychického vývinu a formovania 

osobnosti 

• predmet psychológie ako vedy, systém disciplín 
• ako vzniká psychologické poznanie? 
• vznik a vývoj samostatnej psychológie 
• metódy psychologického výskumu 
• etika psychologickej činnosti 
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VZDELÁVACÍ ŠTANDARD (VRÁTANE MEDZIPREDMETOVÝCH VZŤAHOV A  PRIEREZOVÝCH TÉM) 

(Sokolová, Lemešová, Masaryk, 2013) 
 

TEMATICKÝ CELOK 1 
(oblasť I., II. a IV.): 
Úvod do psychológie – psychológia ako 
veda 
(6 vyučovacích hodín) 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 
Občianska náuka (filozofia, sociológia a ďalšie príbuzné vedy, 
kritériá definovania vedy v spoločenských vedách) 
Matematika (kvantifikácia výskumných dát,  štatistika) 
Mediálna výchova (obraz psychologickej vedy v médiách) 
Osobnostný a sociálny rozvoj (význam psychologických 
profesií v živote jedinca) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
Psychológia v praxi a jej uplatnenie  
Psychológia ako veda: psychika, 
prežívanie, správanie, vedomie, 
nevedomie, chápanie pojmu 
duša/psychika 
Psychológia v systéme vied: základné, 
aplikované a hraničné psychologické 
disciplíny 
Ako vzniká psychologické poznanie: 
psychologický výskum a vedecká teória, 
etika psychologického skúmania 
Výskumné metódy v psychológii: 
kvalitatívne a kvantitatívne prístupy k 
výskumu v psychológii 

 Vedieť popísať rôzne oblasti uplatnenia psychológie 
a odlíšiť psychologickú profesiu od príbuzných profesií 

 Vysvetliť a zhodnotiť rôzne definície a chápania pojmu 
psychika a predmetu psychologickej vedy 

 Popísať postup psychologického výskumu, navrhnúť 
jednoduchý výskumný dizajn 

 V jednoduchom psychologickom experimente 
identifikovať závislú a nezávislú premennú, kriticky 
zhodnotiť externú validitu výskumu 

 Vysvetliť význam etických noriem v psychologickej 
činnosti, zhodnotiť etický aspekt predkladaného výskumu 

 Popísať, uviesť príklady a zhodnotiť výhody a nevýhody 
základných metód psychologického výskumu 

TEMATICKÝ CELOK 2  
(oblasť I. a II.):  
Vznik a história psychológie 
(6 vyučovacích hodín) 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 
Občianska náuka (filozofické smery, ktoré ovplyvnili 
psychológiu) 
Biológia a fyzika (vymedzenie spoločných oblastí skúmania) 
História (historický kontext vzniku psychologických smerov) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
Vznik psychológie ako samostatnej vedy 
(historický kontext, filozofické, biologické 
a fyzikálne východiská) 
Historické psychologické školy 
(štrukturalizmus, asocianizmus, 
funkcionalizmus, gestaltizmus) 
Psychoanalýza (Freud, Jung, Adler) 
Behaviorizmus (Watson, Skinner) 
Humanistická psychológia (Rogers, 
Maslow) 
Súčasné psychologické smery (kognitívna 
psychológia, kritické smery v psychológii) 

 Vysvetliť význam predvedeckého obdobia psychológie pre 
formovanie samostatnej psychologickej vedy 

 Popísať a vysvetliť základné východiská jednotlivých 
psychologických smerov 

 Kriticky zhodnotiť význam a prínos jednotlivých smerov 
pre psychologickú prax (terapia, diagnostika) 

 Popísať, analyzovať a zhodnotiť základné výskumné 
východiská jednotlivých smerov 

TEMATICKÝ CELOK 3  
(oblasť I., III. a IV.):  
Vybrané témy zo všeobecnej 
psychológie: kognitívne procesy 
a učenie 
(10 vyučovacích hodín) 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 
Fyzika (fyzikálne zákony verzus senzorické procesy 
a vnímanie) 
Biológia (biologické základy senzorických procesov 
a vnímania) 
Osobnostný a sociálny rozvoj (regulácia učenia) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
pociťovanie, vnímanie (druhy a zákony 
vnímania) 
pamäť (pamäťový proces, druhy pamäti) 
predstavivosť (druhy a význam predstáv) 
myslenie (formy myslenia, myšlienkové 
operácie) 
vývin kognitívnych procesov (Piagetova 
koncepcia) 
pozornosť (vlastnosti pozornosti) 
efektívne učenie, štýly a stratégie učenia 

 Popísať, vysvetliť a uviesť význam a  príklady fungovania 
jednotlivých kognitívnych procesov 

 Popísať a zhodnotiť experimenty, ktoré prispeli 
k chápaniu týchto procesov 

 Navrhnúť odporúčania pre efektívne učenie s využitím 
poznatkov o kognitívnych procesoch 

 Vysvetliť zmeny poznávacích procesov v kontexte 
vývinové cyklu a uviesť príklady, ako sa tieto zmeny 
premietajú do školského učenia 
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TEMATICKÝ CELOK 4  
(oblasť II. a III.):  
Úvod do psychológie osobnosti 
(10 vyučovacích hodín) 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 
Občianska náuka (sociálna determinácia správania) 
Biológia (biologický základ psychických procesov, dedičnosť, 
vývin, biologicky orientované typológie...) 
Matematika (kvantifikácia výskumných dát, štatistika) 
Literatúra (osobnostné typy v umeleckej spisbe) 
Mediálna výchova (mediálny obraz „osobnosti“) 
Osobnostný a sociálny rozvoj (sebapoznanie a senzitivita 
k interindividuálnym rozdielom) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
Osobnosť: chápanie pojmu v psychológii 
Biologická a sociálna determinácia 
osobnosti:  
Vývin osobnosti: základné vývinové 
štádiá a vývinové úlohy 
Model vývinu osobnosti E. Eriksona 
Štruktúra osobnosti (psychoanalytický 
a faktorový prístup) 
Najvýznamnejšie typológie osobnosti: 
Hippokrates, Pavlov, Kretschmer, 
Sheldon, Jung, Eysenck, Spranger, BigFive 

 Vysvetliť a zhodnotiť jednotlivé chápania konceptu 
osobnosti v psychológii 

 Vysvetliť význam biologických a sociálnych činiteľov vo 
formovaní osobnosti (popísať a zhodnotiť niektoré 
experimenty a výskumy v tejto oblasti) 

 Vysvetliť princíp periodizácie vývinu osobnosti, uviesť 
a kriticky zhodnotiť aspoň 2 periodizácie vývinu 

 Kriticky zhodnotiť typologický prístup k chápaniu 
osobnosti (slabé a silné stránky typológií) 

 Navrhnúť oblasti, v ktorých možno uplatniť typológie 
osobnosti 

TEMATICKÝ CELOK 5  
(oblasť III. a IV.):  
Psychológia osobnosti 
a interindividuálne rozdiely 
(10 vyučovacích hodín) 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 
Matematika (meranie IQ, normalita, štatistika) 
Biológia (fyziologický základ emócií) 
Literatúra (obraz vlastností osobnosti v umeleckej spisbe) 
História, dejiny umenia (nadanie a talent v historickom 
kontexte) 
Mediálna výchova (mediálny obraz inteligencie) 
Multikultúrna výchova (culture-fair prístupy ku skúmaniu 
osobnosti) 
Osobnostný a sociálny rozvoj (sebapoznanie a senzitivita 
k interindividuálnym rozdielom) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
Vlastnosti osobnosti: temperamentové 
vlastnosti, charakterové vlastnosti, 
vôľové a motivačné vlastnosti, schopnosti 
osobnosti 
Sebaobraz, sebavedomie, sebahodnotenie 
Dynamika psychiky: motivácia a emócie 
(základné emócie, emočné stavy, nižšie 
a vyššie city) 
Inteligencia (história skúmania a merania 
IQ, nadanie, emočná inteligencia) 
Tvorivosť (definícia tvorivosti, faktory 
tvorivosti, bariéry tvorivosti, vzťah 
inteligencie a tvorivosti) 

 Uviesť príklady jednotlivých vlastností osobnosti 
 Vysvetliť fyziologický základ emócií a temperamentu 
 Porovnať a zhodnotiť rôzne prístupy k definovaniu 

inteligencie 
 Kriticky zhodnotiť slabé stránky merania IQ 
 Vysvetliť vzťah inteligencie a tvorivosti 
 Popísať a uviesť príklady jednotlivých faktorov tvorivosti 
 Zhodnotiť rôzne profily osobnosti z hľadiska študijného, 

pracovného a osobného fungovania 
 Navrhnúť profil vlastností a schopností pre rôzne profesie 
 Navrhnúť postupy a úlohy pre odstráňovanie bariér 

tvorivosti 

TEMATICKÝ CELOK 6 (oblasť III. a IV.):  
Psychické zdravie a stres 
(8 vyučovacích hodín) 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 
Biológia (fyziologické prejavy stresu a duševných porúch) 
Mediálna výchova (mediálny obraz postihnutia a duševnej 
choroby) 
Osobnostný a sociálny rozvoj (podpora zdravého životného 
štýlu) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
Psychické zdravie a psychohygiena: bio-
psycho-sociálny model zdravia a choroby 
Stres: definícia stresu, fázy stresovej 
reakcie, zdroje stresu, eustres a distres 
Zvládanie záťaže, stratégie zvládania, 
psychická odolnosť 
Konflikt a frustrácia: zdroje a druhy 

 Porovnať rôzne pohľady na definovanie zdravia 
a normality 

 Popísať fyziologický základ stresovej reakcie a vplyvu 
stresu na zdravie jedinca 

 Popísať a uviesť príklady jednotlivých záťažových situácií 
 Zhodnotiť a navrhnúť postupy podpory duševného 

zdravia jedinca 
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konfliktov, stratégie riešenia konfliktov 
Poruchy osobnosti: klasifikácia chorôb, 
psychopatológia  
Vybrané poruchy osobnosti a možnosti 
ich diagnostiky a terapie 

 Na základe symptómov identifikovať vybrané poruchy 
osobnosti 

 Kriticky zhodnotiť súčasné a historické prístupy k terapii 
 Navrhnúť postupy zmeny postoja spoločnosti k jedincom 

s postihnutím alebo  duševným ochorením 

TEMATICKÝ CELOK 7  
(oblasť I., III. a IV.):  
Základy sociálnej psychológie 
(10 vyučovacích hodín) 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 
Občianska náuka (príbuzné sociálne vedy) 
Matematika (kvantifikácia výskumných dát, štatistiky) 
Mediálna výchova (sociálne a masové médiá a ich vplyv) 
Multikultúrna výchova (interkultúrna psychológia) 
Osobnostný a sociálny rozvoj (rozvoj sociálnych zručností 
a citlivosti k inakosti v sociálnom kontexte) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
Jednotlivec a spoločnosť: socializácia a 
sociálne učenie, 
Druhy a formy sociálneho učenia: 
sociokognitívna teória 
Jednotlivec a skupina: definícia a druhy 
sociálnych skupín 
Ako vzniká skupina: fázy formovania 
skupiny 
Sociálny status alebo postavenie 
jednotlivca v skupine (sociometria) 
Sociálna rola: identifikovanie sa s rolou a 
rolový konflikt 
Postoje (zložky postoja, zmena postojov) 
Sociálne vzťahy: dyadické vzťahy, 
dynamika skupiny, dominancia a 
submisivita,  
Sociálna percepcia a jej chyby 
Sociálne správanie: prosociálne. 
antisociálne správanie, sociálna patológia 
Agresivita, asertivita, pasivita 
Sociálna interakcia, sociálna výmena, 
komunikácia, Druhy a zložky 
komunikácie 
Sociálne normy, vplyv, vodcovstvo 
a konformita 
Kultúra a interkultúrna psychológia 
(tolerancia, akceptácia, predsudky 
a stereotypy) 

 Na základe experimentov a výskumov vysvetliť 
a zhodnotiť vybrané sociálne javy (sociálne učenie, 
dynamika skupiny, identifikácia s rolou, sociálna 
percepcia, kognitívna disonancia, vplyv autority, 
konformita, sociálna facilitácia a inhibícia, sociálne 
zaháľanie...) 

 Uviesť praktické príklady týchto javov zo školského 
a rodinného života 

 Navrhnúť vlastný experiment/replikáciu experimentu na 
skúmanie sociálnych javov 

 Identifikovať rôzne druhy komunikácie 
 Popísať, vysvetliť a uviesť príklady skupinových javov 

(formovanie skupiny, skupinové normy, kohézia, 
vodcovstvo...) 

 Kriticky zhodnotiť vplyv médií na rôzne sociálne javy 
(komunikácia, šírenie mýtov a predsudkov, formovanie 
postojov...) 

 Uviesť príklady využitia poznatkov sociálnej psychológie 
v praxi príbuzných disciplín (školstvo, zdravotníctvo, 
manažment, marketing a pod.) 

 Navrhnúť možnosti zmeny postojov k marginalizovanej 
skupine. 

 

*s ohľadom na rôzne hodinové dotácie na rôznych školách je v návrhu pre každý tematický celok stanovená 
minimálna hodinová dotácia, ktorá vychádza z modelu 2hod./týž. v jednom ročníku, t.j. cca 60 hodín priamej výučby. 
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PRÍLOHA 4 

 
Návrh blokov psychosociálneho tréningu podľa pripravovanej metodiky „Psychológia 

zážitkom“ (Lemešová, Sokolová, 2013) 

 

Tréningové bloky v metodike Psychológia zážitkom sú koncipované ako samostatné ucelené 

metodického postupy zamerané na rozvíjanie rôznych druhov kompetencií potrebných pre 

efektívne fungovanie nielen v školskom, ale aj pracovnom, rodinnom a partnerskom prostredí. 

Každý tréningový blok má rozsah cca 2-6 vyučovacích hodín, možno ho použiť samostatne, 

napr. v rámci vybraných tém predmetu psychológia alebo prierezovej témy osobnostný 

a sociálny rozvoj. Alebo možno z jednotlivých blokov vystavať celý program sociálno-

psychologického tréningu podľa konkrétnych potrieb danej školy alebo triedy formou kurzovej 

alebo priebežnej výučby.  

 

Tematické okruhy tréningových blokov 

(pre každý okruh je k dispozícii niekoľko samostatných blokov) 

1. Adaptácia na nové sociálne prostredie 

zoznamovanie, tvorenie skupinových noriem, 

budovanie spolupráce v skupine 

6. Rozvoj sociálnych kompetencií v oblasti 

komunikácie 

aktívne počúvanie, poskytovanie spätnej väzby, 

kritické hodnotenie mediálne šírených posolstiev, 

2. Sebapoznávanie  

spoznávanie a podpora silných stránok, budovanie 

sebavedomia 

7.Efektívne riešenie konfliktov 

poznávanie cyklu konfliktov, rozvoj produktívnych 

stratégií riešenia, rozoznávanie a obrana pred 

rizikovým správaním (násilie, šikana, týranie 

v rodine, v škole a na pracovisku 

3. Rozvoj schopností 

poznávanie vlastných štýlov učenia, podpora 

rozvoja pamäti, pozornosti, tvorivosti, efektívneho 

učenia 

8.Emočná inteligencia 

identifikovanie a prejavovanie citov, ovládanie 

prejavov emócií, rozvoj empatie 

4. Poznávanie iných 

porozumenie iným, sociálna kognícia, vnímanie 

interindividuálnych rozdielov 

9.Osobnosť a jej rozmanitosť 

vnímanie vlastnej osobnosti, vlastnosti osobnosti 

a ich formovanie, vývin osobnosti 

5. Citlivosť a tolerancia k inakosti  

etnická rozmanitosť, národná rozmanitosť, 

náboženská rozmanitosť, kultúrna rozmanitosť, 

rodová rozmanitosť, ekonomická rozmanitosť, 

rozmanitosť životných štýlov v rámci rôznych 

subkultúr 

10.Zdravý životný štýl a prevencia rizikového 

správania 

prevencia stresu, efektívne stratégie zvládania 

záťaže v každodennom živote, predchádzanie 

rizikovému životnému štýlu v období dospievania, 

špecifiká zvládania záťaže spojenej s vrcholovým 

športovým a umeleckým výkonom v obdodí 

dospievania 

 

Metodiku pripravuje autorský kolektív (M. Lemešová, L. Sokolová, K. Minarovičová, A. 

Hamranová a L. Sabová) v rámci riešenia grantovej úlohy KEGA 021UK-4/2013 Vyučovanie 

psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja – súbor metodických materiálov. 
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PRÍLOHA 5 
 

Výber publikácií k problematike sociálno-psychologického tréningu (Zimenová, 2013) 

  

NÁZOV AUTOR ROK VYDANIA VYDAVATEĽSTVO 

100 hier na rozvoj osobnosti  Gajdošová, S. a kol.  2009  
Bratislava: 

Slovenský skauting  

100 kreativních metod a her na 

semináře a workshopy  
Klein, Z. M.  2012  Praha: Grada  

1000 her pro školy, kroužky a 

volný čas  
Petillon, H.  2013  Brno: Edika  

Ako riešiť konflikty a ostať 

priateľmi  

Gymerská, M.; Kožuch, B.; 

Záškvarová, V.  
2009  

Bratislava: OZ 

Persona  

Aplikovaná sociální psychologie 

III. Sociálněpsychologický 

výcvik  

Komárková a kol.  2001  Praha: Grada  

Cvičebnice psychologie  Bakalář, P.  2003  Praha: Votobia  

Dospělí si mohou hrát  Bakalář, E.  2004  Praha: Alfa  

Expoprogram  
Labáth, V.; Smik, J.; 

Matula, Š.  
1991  

Bratislava: 

Psychodiagnostika  

Fond Her  Inštuktory Brno  2007  
Brno: Computer 

Press  

Hry do kapsy I – VII  Hermochová,S.;Neuman,J.  2003-2004  Praha: Portál  

Hry do kapsy IX  Neuman, J.; Tomeš, P.  2005  Praha: Portál  

Hry do kapsy VIII  
Neuman, J.; 

Wagenknecht, M.  
2005  Praha: Portál  

Hry do kapsy X  Neuman, J.; Zapletal, M.  2005  Praha: Portál  

Hry pro osobní rozvoj  Bakalář, E.  2010  
Brno: Computer 

Press  

Hry pro rozvoj emocí a 

komunikace  
Zelinová, M.  2011  Praha: Portál  

Hry pro rozvoj zdravé osobnosti  
Šimanovský, Z.; 

Šimanovská, B.  
2010  Praha: Portál  

Hry pro tvořivé myšlení  Portmannová, R.  2011  Praha: Portál  

Hry pro výchovu k odpovědnosti 

a sebedůvěre  
Canfield, J.; Siccone, F.  1998  Praha: Portál  

Hry pro zlepšení motivace a 

sebepojetí žáku  
Canfield, J.; Wells, H. C.  1995, 1997  Praha: Portál  

Hry pro zvládání agresivity a 

neklidu  
Šimanovský, Z.  2008  Praha: Portál  
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Hry pro život 1 a 2  Hermochová, S.  1994, 1995  Praha: Portál  

Hry s hudbou pro starší děti  Šimanovský, Z.  2011  Praha: Portál  

Interakční psychologický výcvik  Kolařík, M.  2011  Praha: Grada  

Klíčové kompetence a jejich 

rozvíjení  

 

Belz, H.; Siegrist, M.  

 

2011  

 

Praha: Portál  

Motivace  Clegg, B.  2005  
Brno: Computer 

Press  

Nechaj ma, chcem sa učiť sám 

1,2,3,4  
Vopel, K.W.; S. Alexová  1992,1993,1996  Bratislava: SPN  

Nenásilná transformácia 

konfliktov  
Mischnick, R.  2007  Bratislava: PDCS  

Nové psychohry  Bakalář, E.  1998  Praha: Portál  

Nové psychologické testy pro 

kluky a děvčata  
Kincherová, j.  2001  Praha: Portál  

Občanský a spoločenskovědný 

základ psychologie - cvičebnice  
Vlková, M.; Doležalová L.  2012  

Prostějov: Computer 

Media  

Předposlední psychohry  Bakalář, E.  2000  Praha: Portál  

Psychohry I. a II.  Bakalář, E.  1995, 1998,  Praha: Portál  

Psychologie v otázkách  Bakalář, P.  1999  Praha: Portál  

Riešenie konfliktov  Bednařík  2001  Bratislava: PDCS  

Rozvoj tvorivosti detí a mládeţe  Zelina, M.; Zelinová, M.  1990  Bratislava: SPN  

Sociálně psychologické hry pro 

dospívajíci  

Hoppe, S.; Hoppe, H.; 

Krabel, J.  
2001  Praha: Portál  

Sociálně psychologický výcvik  Hermochová, S.  1982  Praha: SPN  

Testy osobnosti  Carter, P.; Russell, K.  2002  
Brno: Computer 

Press  

Testy osobnosti 1 a 2  Novák, T.  2004-2005  Praha: Grada  

Trénik paměti a kreativity 1 a 2  Carter, P.; Russell, K.  2003-2004  
Brno: Computer 

Press  

Tréning Hrou  Bednařík et al.  1998  Bratislava: PDCS  

Tréning? Učenie zážitkom 

Tréning.  
Ondrušek, D.; Labáth, V.  2007  Bratislava: PDCS  

Učení zážitkem a hrou  
Franc, D.; Zounková, D.; 

Martin, A.  
2007  

Brno: Computer 

Press  

Vzdelávanie pre rozvoj  Fountain, S.  2007  
Prešov: Slovenský 

výbor pre UNICEF  

Začínam (sa) učiť zážitkom  M. Bubelíniová et al.  1997  Bratislava : MPC  

Zlatý fond her I.  M. Zapletal a kol.  1990  Praha: Mladá Fronta  

Zlatý fond her II.  Hanuš, R.; Hrkal, J.  1998  Praha: Portál  

Zlatý fond her III.  Daniela Zounková, ed.  2007  Praha: Portál  
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PRÍLOHA 6 

 
Pripravované výstupy projektu KEGA 021UK-4/2013 Vyučovanie psychológie a predmetov 

osobnostného a sociálneho rozvoja – súbor metodických materiálov 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hlavným riešiteľských pracoviskom projektu je Katedra psychológie a patopsychológie Pedagogickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Partnermi projektu sú Slovenská asociácia pre učiteľstvo psychológie (SAUP) a Európska federácia 

asociácií učiteľov psychológie (EFPTA). 

O TEBE A O MNE 

(súbor metodických 
materiálov k výučbe 

psychológie, 
sociálnopsychologického 

tréningu a tém 
osobnostného a 

sociálneho rozvoja) 

Psychológia v 
sekundárnom 

vzdelávaní  

(monografia, v ktorej 
analyzujeme 

postavenie predmetu 
psychológia a trendy 

vo výučbe psychológie 
na Slovensku a v 

zahraničí) 

Psychológia v 
otázkach 

(testové otázky k 
témam zo všeobecnej, 
vývinovej, sociálnej a 

psychológie 
osobnosti) 

Učíme 
psychológiu  

(semináre a  ďalšie 
vzdelávanie  pre  

učiteľov a učiteľky 
psychológie) 

Psychológia 
zážitkom 

(hry, aktivity a cvičenia 
pre hodiny psychológie, 
sociálnopsychologického 
tréningu a osobnostného 

a sociálneho rozvoja) 

Psychológia 
trochu inak  

(výber doplnkových 
textov k vyučovaniu 

psychológie s 
otázkami a úlohami) 

Psychológia 
interaktívne 

(interaktívne animované 
filmy  s pracovnými 
listami k vybraným 

témam psychológie s 
medzipredmetovými 

súvislosťami) 
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