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ÚVOD

Úvod
Vybrané kapitoly z vysokoškolskej pedagogiky predstavujú publikáciu, ktorej cieľom je poskytnúť základnú orientáciu v oblasti vysokoškolskej pedagogiky mladým začínajúcim vysokoškolským učiteľom a doktorandom, doplniť ich odborné vzdelanie o poznatky z oblasti
edukačných vied a podnietiť rozvoj ich pedagogickej kompetencie. Veríme, že publikácia
bude motivovať i skúsenejších učiteľov pôsobiacich na vysokých školách k tomu, aby konfrontovali svoju pedagogickú činnosť s aktuálnym rozvojom teórie a inovovali svoje vyučovacie postupy a profesijné činnosti.
Tematicky je obsah rozdelený na sedem hlavných kapitol, v ktorých je rozpracovaná
problematika vysokoškolskej pedagogiky ako aplikovanej pedagogickej disciplíny, charakteristika vybraných pojmov vysokoškolskej problematiky, subjekty vysokoškolskej edukácie – študent a vysokoškolský učiteľ, sociálne zručnosti a interkultúrne kompetencie vysokoškolského učiteľa, vybrané oblasti vysokoškolskej didaktiky, problematika práce s textom,
práce s odbornými informačnými zdrojmi a publikovanie na vysokej škole, využitie IKT
v terciárnom vzdelávaní a vysokoškolské študijné poradenstvo. Zameranie publikácie čiastočne korešponduje s vybranými modulmi vyučovanými v rámci kurzu vysokoškolskej pedagogiky na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, ktorý je koncipovaný v súlade s kritériami IGIP (Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik) medzinárodnej
asociácie pre inžiniersku pedagogiku (http://www.igip.org) a predpokladom je, že účastníci
týchto kurzov prípadne ďalší čitatelia publikácie sú učitelia, ktorí nemajú predchádzajúce
vzdelanie z oblasti vysokoškolskej pedagogiky.
Snahou je, aby sa publikácia a jej jednotlivé kapitoly stali zdrojom inšpirácie pri riešení
najpálčivejších problémov každodennej učiteľskej praxe vo vysokoškolskom vzdelávaní.
Publikácia je výstupom grantovej úlohy KEGA č. 026SPU-4/2013 Konceptuálna modernizácia obsahu a metodická podpora Kurzu vysokoškolská pedagogika pre učiteľov
technických univerzít. Je výsledkom kolektívu autorov, ktorý tvoria odborníci pôsobiaci na
Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, Trnavskej univerzite v Trnave a Univerzite
sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Autori majú viacročné skúsenosti s vysokoškolskou výučbou
a dlhodobo participujú vo výučbe v rámci jednotlivých disciplín ich odborného zamerania
v kurzoch vysokoškolskej pedagogiky.
Spracovanie jednotlivých kapitol učebnice vychádza z jednotného metodického prístupu, ktorý uľahčuje orientáciu v texte. Spracovanie textu kapitol zahŕňa didaktické funkcie
v nasledovnom poradí: motivácia čitateľa – sprostredkovanie problematiky – fixácia a upevnenie poznatkov. V úvode každej kapitoly sú uvedené kľúčové slová, ktoré sú bližšie rozpracované v texte. Tieto kľúčové pojmy majú pri aktívnej práci s textom slúžiť pri prvotnom
prečítaní ako motivačný prehľad kľúčových bodov preberanej témy a po podrobnejšom
preštudovaní kapitoly môžu slúžiť aj na diagnostiku zapamätania. Po prvotnom prečítaní
kapitoly by sa mal čitateľ pokúsiť jednotlivé pojmy charakterizovať bez použitia textu, až
následne ich porovnať s príslušnými formuláciami autora.
V zhrnutí po každej kapitole sú zopakované kľúčové body preberanej témy, ide o stručnú
sumarizáciu prechádzajúceho textu. Na konci každej kapitoly sú uvedené otázky a úlohy
na opakovanie, ktoré slúžia na autodiagnostiku porozumenia textu. Ich úlohou je fixácia
poznatkov a upevnenie preštudovanej problematiky.
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Veríme, že táto publikácia bude prínosným teoretickým východiskom praxe vysokoškolského vzdelávania a to najmä pre potreby využitia v kurzoch vysokoškolskej pedagogiky,
ktoré sa v poslednom období realizujú prevažne v podmienkach vysokých škôl technického, ekonomického a prírodovedného zamerania už ako tradícia pedagogického vzdelávania
učiteľov (napríklad už viacročná realizácia kurzov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, Technickej univerzite vo Zvolene, Technickej univerzite v Košiciach, Ekonomickej univerzite v Bratislave), ale objavuje sa i realizácia kurzov v rámci rozvojových projektov
zameraných na rozvoj ľudských zdrojov (napr. Prírodovedecká fakulta UKF v Nitre v akademickom roku 2012/2013, Filozofická fakulta UCM v Trnave v roku 2014/2015). Tieto kurzy
sú väčšinou dobrovoľné, nie sú akreditované a každá vysoká škola si ich organizuje prakticky ako chce, po svojom, ale aj napriek tomu ich považujeme za obrovský prínos v snahe
o rozvoj kvality vysokoškolského vzdelávania.
Publikácia je vhodná nielen ako učebný materiál pre kurzy, ale i pre autodidaktické
zámery a sebarozvoj vysokoškolských učiteľov. Kapitoly z vysokoškolskej pedagogiky sú
využiteľné aj pre prácu vysokoškolských učiteľov humanitného, či spoločenskovedného zamerania, keďže sú tu rozpracované všeobecné témy a problémy výchovno-vzdelávacieho
procesu na terciárnom stupni vzdelávania.
						Za riešiteľský kolektív
						PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
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Kapitola 1

VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA
A SUBJEKTY VYSOKOŠKOLSKEJ
EDUKÁCIE

Kľúčové slová kapitoly
vysokoškolská pedagogika, vysokoškolská didaktika, inžinierska pedagogika,
vysokoškolské vzdelávanie, štúdium, výučba, vysokoškolský študent,
tradiční študenti, netradiční študenti, adaptácia študenta, vysokoškolský
učiteľ, kompetencie a fázy profesijnej dráhy učiteľa, vyučovací štýl

1.1

Zameranie a predmet vysokoškolskej pedagogiky

Vysokoškolská pedagogika patrí do širšieho systému edukačných vied. V rámci delenia pedagogických disciplín býva zaraďovaná k aplikovaným pedagogickým disciplínam, keďže
uplatňuje poznatky základných pedagogických disciplín (napr. všeobecnej didaktiky, teórie
výchovy, metodológie pedagogických vied, ...) v konkrétnych podmienkach a v prostredí
vysokých škôl a vysokoškolskej edukácie. Vznikla v 20. storočí, avšak názov tejto disciplíny v iných jazykoch nie je jednoznačný. V anglickom jazyku sa používa označenie Higher
Education, Higher Education Pedagogy, Teaching and Learning in Higher Education.
Higher Education označuje na jednej strane predmet skúmania (vysoké školstvo) a na druhej strane samotný odbor. K vysokoškolskej pedagogike ako k samostatnej disciplíne sa skôr
prikláňajú v nemecky hovoriacich krajinách a v štátoch strednej Európy, kde sa uplatňuje
označenie Hochschuldidaktik alebo Hochschulpädagogik. V anglofónnom jazykovom
priestore sa pojednáva o higher education (vysokoškolské vzdelávanie alebo vysokoškolské
školstvo). Tento anglický prívlastok je potom ďalej priraďovaný k jednotlivým oblastiam
ako napr. higher education policy (vysokoškolská politika), higher education research
(výskum vysokého školstva).
Rozvoj tejto disciplíny vo svete dokladujú i významné impaktované anglicky vydávané
časopisy, ktoré tvoria referenčný základ literatúry pre danú problematiku napr. Higher Education, Reasearch in Higher Education, Studies in Higher Education, Assessment and
Evaluation in Higher Education, Review of Higher Education a ďalšie. Potreba riešiť vysokoškolskú problematiku výskumne, teoreticky aj aplikačne viedla k rozvinutiu medzinárodných aktivít. V rámci UNESCO vzniklo Európske centrum pre vysoké školstvo – Centre
Européen pour l´Education Supérieure (CEPES).
Rozvoj vysokoškolskej pedagogiky na Slovensku dokumentuje špecializovaný pedagogický časopis pre otázky vzdelávania a vedy na vysokej škole nazvaný ACADEMIA, obdobne v Českej republike vychádza AULA. Je určený vysokoškolským učiteľom a výskumným
/8/

VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA A SUBJEKTY VYSOKOŠKOLSKEJ EDUKÁCIE

pracovníkom, akademickým funkcionárom vysokých škôl a fakúlt, riadiacim pracovníkom
v rezorte školstva a všetkým záujemcom o problematiku vysokých škôl.
V slovenskom vedeckom prostredí býva vysokoškolská pedagogika definovaná ako disciplína pedagogiky, ktorá sa venuje edukačným procesom a javom na terciárnom stupni
vzdelávacieho systému.
Terciárny stupeň (tertiary education) je definovaný medzinárodnou klasifikáciou stupňov vzdelávania ISCED (UNESCO, 2011) ako vzdelávanie, ktoré nadväzuje na sekundárny
stupeň vzdelávania a poskytuje vzdelávacie aktivity v jednotlivých odboroch vzdelávania. Jeho
cieľom je vzdelávanie na vysokej úrovni zložitosti a špecializácie. Terciárne vzdelávanie zahŕňa
to, čo je všeobecne chápané ako akademické vzdelávanie, ale tak isto zahŕňa ďalšie odborné
a profesijné vzdelávanie. Zahŕňa úrovne ISCED 5, 6, 7 a 8, ktoré označujú krátky cyklus terciárneho vzdelávania, bakalársky alebo ekvivalentný stupeň, magisterský alebo jemu prislúchajúci, a doktorandský alebo ekvivalentný stupeň vzdelávania. Obsah programov na terciárnej
úrovni je komplexnejší a náročnejší ako v nižších úrovniach ISCED. V SR do terciárneho
stupňa patria vysoké školy, univerzitné vysoké školy alebo odborné vysoké školy.
V zmysle súčasného vysokoškolského zákona (5) vysoké školy poskytujú, organizujú
a zabezpečujú vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov
(§ 51). Študijné programy sa uskutočňujú v troch stupňoch. Študijné programy môžu
spájať prvé dva stupne vysokoškolského vzdelávania do jedného celku (§ 53 ods. 3). Študijný program prvého stupňa je bakalársky študijný program. Študijné programy druhého stupňa a študijné programy spájajúce prvé dva stupne vysokoškolského vzdelávania sú magisterský študijný program, inžiniersky študijný program a doktorský študijný
program. Študijný program tretieho stupňa je doktorandský študijný program.
Podľa J. Vašutovej „Vysokoškolská pedagogika je veda o výchove a vzdelávaní na univerzite alebo inom type vysokoškolskej inštitúcie. Medzi hlavné témy, ktorými sa
zaoberá patria vysoké školy a ich funkcie, kurikulum, vysokoškolskí študenti a učitelia,
formy a metódy výučby, učenie a štúdium, hodnotenie, komunikácia, klíma, akademické zbory a ich ďalšie vzdelávanie“ (Vašutová, 1999, s. 77).
Predmetom vysokoškolskej pedagogiky je výchova a vzdelávanie na vysokej škole a ich
determinanty vyplývajúce zo širokého kontextu spoločenských zmien a medzinárodných
trendov vo vzdelávaní a školstve (Průcha, 2009, s. 778).
Vysokoškolská pedagogika skúma štruktúru, obsah a dialektiku rozvoja pedagogického
procesu na vysokých školách s cieľom objasniť jeho zákonitosti, zdôvodniť princípy, nájsť
racionálne metódy, organizačné formy a prostriedky výchovno-vzdelávacej práce. Výsledky
skúmania tvoria základ pre rozpracovávanie účinnejších spôsobov riešenia konkrétnych
pedagogických úloh. Pozornosť sa sústreďuje i na otázku osobitosti a dynamiky rozvoja kognitívnych i nonkognitívnych procesov v osobnosti študenta (Sirotová, 2009, s. 7).
V prípade vysokoškolskej pedagogiky bolo definovanie predmetu dlhodobým procesom. Predmet sa v minulosti u viacerých autorov chápal nejednotne niekedy ako zvláštny
systém, niekedy ako pedagogická činnosť alebo ako vzdelávanie špecialistov.
A. Karczub (1982) zadefinoval predmet vysokoškolskej pedagogiky ako pedagogické
aspekty a zákonitosti cieľavedomého pedagogického pôsobenia na vysokých školách,
ktoré napomáhajú všestranne formovať študentovu osobnosť.
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Vysokoškolská pedagogika je teória výchovy a vzdelávania na vysokej škole (ďalej VŠ).
Skúma vznik a vývoj vysokej školy ako inštitúcie, systém vysokých škôl v spoločnosti, ciele
vysokoškolskej výchovno-vzdelávacej činnosti, jej činitele, princípy, formy a metódy. Zvláštnu pozornosť venuje vysokoškolskému vzdelaniu, jeho špecifičnosti v porovnaní so vzdelaním základným a stredným. Venuje sa oblasti študijných profilov, plánov, osnov, učebníc
a študijných pomôcok. Do centra záujmu vysokoškolskej pedagogiky sa stále viac dostávajú
i náročné problémy riadenia výchovno-vzdelávacej činnosti na vysokých školách a jej hodnotenia a nachádzajú postupne svoj odraz vo vysokoškolskej pedagogickej teórii.
Vysokoškolská pedagogika má špecifickú teóriu. Zaoberá sa a skúma podstatu a zákonitosti výchovno-vzdelávacieho procesu, jednotlivé javy, procesy a ich vzájomné vzťahy
a súvislosti, ktoré sú podmienené špecifikom učebnej, vedeckovýskumnej a spoločenskej činnosti vysokej školy. V období rozmachu vysokoškolskej pedagogiky na Slovensku pred rokom
1990, sa poznatky z týchto oblastí premietali do jej obsahu a tvorili jej jednotlivé súčasti:
dejiny vysokého školstva a historický vývin pedagogického myslenia, výchovy
a vzdelávania,
všeobecné základy vysokoškolskej pedagogiky,
teória výchovy na vysokej škole,
vysokoškolská didaktika,
organizácia a riadenie vysokej školy,
špeciálna didaktika odborných predmetov (Karczub, 1982).
V deväťdesiatych rokoch 20. storočia sa rozvíjala okrem vyššie uvedených disciplín
aj hraničná disciplína vysokoškolská psychológia, ktorá bola koncipovaná ako psychológia
vysokoškolského učiteľa a študenta (Tollingerová, 1985). Do oblasti jej záujmu patrili otázky
učenia a rozvoja jednotlivých psychických funkcií, otázky motivačných mechanizmov učenia, rozvoj záujmov a potrieb, vznik a fixácia postojov a hodnotových orientácií mladého
človeka, metódy zisťovania a rozvíjania schopností a ďalšie psychické javy dotýkajúce sa
osobnosti študenta i vysokoškolského učiteľa.
V súčasnosti sa v oblasti vysokoškolskej problematiky vymedzujú najmä tri disciplíny
resp. „odbory“ ako ich označuje J. Vašutová (In Pedagogická encyklopedie, 2009, s. 778 –
780). Vysokoškolská pedagogika, vysokoškolská didaktika a teória vysokého školstva, ktoré predstavujú vedné odbory, ktorých báza je konvergentná a vo vymedzení ich predmetu
sa nachádzajú všetky významné aspekty riešenia problematiky vysokoškolského vzdelávania.
Vysokoškolská pedagogika sa zaoberá nasledujúcimi témami a problémami:
historický vývoj a funkcie VŠ, reformy vysokoškolského vzdelávania,
vzťah vedy, výskumu, praxe a výučby, modely a koncepcie vzdelávania na VŠ, vysokoškolská výučba,
vysokoškolské kurikulum, projektovanie vzdelávacích programov, formy štúdia
a organizácie štúdia, evaluácia,
výchovné a etické aspekty života na VŠ, gender problematika,
akademická profesia a akademická dráha, ďalšie vzdelávanie akademických zborov,
vysokoškolskí študenti a absolventi, štúdium a učenie, hodnotenie študentov, vedecká príprava doktorandov,
interpersonálne vzťahy a komunikácia na VŠ, jej klíma a akademická kultúra, vysokoškolské poradenstvo,
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IKT, e-learning a didaktické technológie vo vysokoškolskom vzdelávaní,
aplikácia vysokoškolskej legislatívy a dokumentov vzdelávacej politiky do funkcií
a činnosti VŠ

Vysokoškolská didaktika
J. Vašutová (2002, s. 13) uvádza, že vysokoškolská didaktika sa vydeľuje ako samostatná
disciplína (Hochschuldidaktik), alebo je ohraničenou oblasťou výučby a učenia (teaching/
learning in higher education), prípadne je považovaná za legitímnu súčasť vysokoškolskej
pedagogiky. Medzi nosné témy, ktorými sa zaoberá patria:
procesy, formy a metódy vysokoškolskej výučby, inovácie vo výučbe,
učenie študentov a študijné štýly, hodnotenie študentov a študijná úspešnosť,
projektovanie a hodnotenie výučby, vysokoškolské kurikulum,
interakcia a komunikácia učiteľ – študenti vo výučbe,
informačné a komunikačné technológie vo výučbe.
Vysokoškolská pedagogika a vysokoškolská didaktika sú pedagogické disciplíny, ktoré
by mohli byť logickou súčasťou teórie vysokého školstva, avšak z rôznych dôvodov (praktických, metodologických, historických) bývajú vyčleňované samostatne.
Teória vysokého školstva má svoj predmet, terminológiu i metodológiu. Predmetom
teórie vysokého školstva sú:
paradigmy vysokého školstva, determinanty, podmienky a procesy vývoja vysokého
školstva v nadväznosti na sociálny, politický a ekonomický kontext medzinárodný
i domáci,
modely vysokoškolských sústav a typológie vysokoškolských inštitúcií,
efektivita a kvalita vysokoškolských systémov a ich evaluácia,
koncepcie a stratégie rozvoja systémov terciárneho vzdelávania,
internacionalizácia terciárneho vzdelávania,
vysokoškolský manažment,
aplikácia poznatkov do vysokoškolskej vzdelávacej politiky a legislatívy.
Vo vertikálnej rovine sa v posledných rokoch vyčleňuje inžinierska pedagogika, ktorá
poskytuje pedagogické vzdelanie na vysokých školách poskytujúcich inžinierske vzdelanie.
Vychádza z kurikula spoločnosti IGIP (Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik
v Klagenfurte) pre organizovanie kurzu „Inžinierska pedagogika“ podľa európskych štandardov predpísaných touto spoločnosťou. Táto spoločnosť bola založená v roku 1972. Kvalifikačný profil pedagóga pôsobiaceho v oblasti vysokoškolskej prípravy budúcich technicky
orientovaných odborníkov je podľa IGIP založený na dvoch základných pilieroch:
1. kvalitnom odbornom vzdelaní primerane doplnenom praktickými skúsenosťami,
2. na kvalifikačných predpokladoch získaných v rámci špeciálnej prípravy z oblasti
pedagogiky.
Absolvovaním vzdelávania vymedzeného učebným plánom, ako navrhuje IGIP (IGIP,
2005) v ktorejkoľvek akreditovanej inštitúcií na svete, IGIP deklaruje, že získaním vzdelania v inžinierskej pedagogike s udelením titulu ING.PAED.IGIP má absolvent všetky kompetencie a schopnosti potrebné pre výučbu s využitím najlepších dostupných výučbových
technológií.
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1.1.1

Vybrané pojmy z oblasti
vysokoškolskej problematiky

Vysokoškolská pedagogika má vlastnú terminológiu, ktorá špecifikuje jej predmet. Pojmový
aparát pôvodne vychádzal zo základných pojmov pedagogiky, preberá však aj niektoré termíny hraničných a príbuzných disciplín a reflektuje moderný komunikačný slovník, ktorý
vysoké školy preberajú. Nové výrazy tiež vychádzajú z medzinárodnej spolupráce. Typickým príkladom sú prevzaté pojmy kurikulum, evaluácia, mobilita, grantový systém atď.
(Vašutová, 2009, In Průcha, 2009, s. 779).
Vysokoškolské vzdelávanie – systém organizovaných činností, ktoré vedú k dosiahnutiu niektorého z akademických titulov.
Vysokoškolské vzdelanie – (ako výsledok vysokoškolského vzdelávania) je určené kurikulom, t. j. obsahom (napríklad sú to sylaby predmetov v akreditačných spisoch študijných
programov, študijné plány a ďalšie dokumenty), a jeho poskytovanie je zverené iba oprávneným inštitúciám, t. j. konkrétnym vysokým školám, ktoré disponujú kvalifikovanými učiteľmi, vybavením, budovami a ďalšími vstupmi. Vysokoškolské vzdelanie – je dosiahnuté
štúdiom v rámci akreditovaného študijného programu v rámci študijného odboru podľa
študijného plánu stanovenou formou štúdia.
Štúdium – komplex cieľov, nástrojov, činností a podmienok, ktorými sa študent zmocňuje vzdelávacieho obsahu. Štúdium je špecifická činnosť študenta, používanie myšlienkových / intelektových procesov v poznávaní daného predmetu alebo témy, ktorou dosiahne
určité študijné výsledky.
Študijný odbor – oblasť poznania, ktorá môže byť predmetom vysokoškolského vzdelávania v niektorom z jeho troch stupňov. Vymedzuje sa obsahom, ktorý charakterizujú
najmä oblasti a rozsah vedomostí, schopností a zručností, ktoré profilujú absolventa. Na
vysokej škole vymedzuje základné zameranie prípravy pre určitý okruh vysokokvalifikovaných povolaní a súčasne vymedzuje jeho obsah. Každý študijný odbor zahrňuje spravidla
nevyhnutný súbor ucelených a usporiadaných poznatkov, aj predpokladov pre úspešné vykonávanie pracovných činností v jednotlivých odvetviach hospodárstva a kultúry, pre primeraný podiel na spoločenskom živote i pre obohatenie osobného života.
Študijný program – súbor predmetov, ktoré pozostávajú zo vzdelávacích činností, ktorými sú najmä prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne
práce, stáž, exkurzia, odborná prax, štátna skúška a ich kombinácie a súbor pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie týchto vzdelávacích činností pri zachovaní uvedených
pravidiel umožňuje získať vysokoškolské vzdelanie (zákon č. 131/ 2002 Z. z.).
Študijný plán – študijný plán študenta určuje časovú a obsahovú postupnosť jednotiek
študijného programu a formy hodnotenia študijných výsledkov. Študijný plán si okrem formy hodnotenia študijných výsledkov zostavuje v rámci určených pravidiel a v súlade so študijným poriadkom vysokej školy alebo fakulty študent sám alebo v spolupráci so študijným
poradcom (ods. 8 § 51 zákona o vysokých školách). Je to rozpis študijných predmetov pre
jednotlivé ročníky študijného programu príslušného stupňa štúdia zoradené podľa študijných ročníkov, kde sa udáva rozsah predmetu v počte hodín prednášok, resp. cvičení za týždeň, spôsob ukončenia predmetu (zápočet resp. skúška), počet kreditov.
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Kredit – číselný údaj, ktorý vyjadruje pomernú časť práce študenta potrebnú na jeho
úspešné zvládnutie; za predmet môže študent v priebehu štúdia získať kredity iba raz (vyhláška MŠVVaŠ č. 614/ 2002 o kreditovom systéme štúdia).
Kreditový systém štúdia – organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského
štúdia je založená na kreditovom systéme. Kreditový systém štúdia využíva zhromažďovanie a prenos kreditov. Umožňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť študentovu záťaž spojenú s absolvovaním jednotiek študijného programu v súlade s pravidlami obsiahnutými
v študijnom programe raz (§ 62 zákona o vysokých školách).
Výučba – komplex cieľov, nástrojov, činností a podmienok, ktorými učiteľ sprostredkováva vzdelávací obsah študentom. Je časovo a priestorovo vymedzená situácia alebo situácie,
v ktorých prebiehajú procesy (komunikácia a interakcia), ktoré majú študentov viesť k osvojeniu učiva (t. j. má dochádzať k riadenému a kontrolovanému učeniu sa študentov).
Výučba je špecifický typ vzdelávania – je to proces cieľavedomého, systematického
a organizovaného celistvého rozvoja osobnosti študenta pod vedením učiteľa. Výučba je
poznávaco-výcvikovo-výchovný proces, ktorý je na vysokej škole podmienený mnohými
faktormi, ktoré determinujú jeho priebeh a výsledky (rôzne vnútorné faktory dotýkajúce sa
osobnosti študentov a učiteľov a vonkajšie faktory napr. inštitucionálneho charakteru a vyplývajúce z materiálneho zabezpečenia a širšieho spoločenského prostredia).
Medzi základné prvky systému výučby patria poznatky, skúsenosti, vedomosti, zručnosti, návyky, schopnosti, záujmy, postoje, hodnotové orientácie.
Systém výučby tvoria jeho zložky, a to kľúčové a odborné kompetencie, špecifické ciele,
princípy, podmienky, obsah, metódy, formy, materiálne prostriedky, ktoré bližšie charakterizujeme v inej kapitole.
Akreditácia – proces, v ktorom akreditačná komisia sleduje, posudzuje a nezávisle hodnotí kvalitu vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl a napomáha jej zvyšovanie. Komplexne posudzuje podmienky, v ktorých sa tieto
činnosti na jednotlivých vysokých školách uskutočňujú a vypracúva odporúčania na zlepšenie práce vysokých škôl. Akreditačná komisia sa okrem iného vyjadruje o spôsobilosti
vysokej školy uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť jeho absolventom akademický titul; o spôsobilosti nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu; o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov; o návrhoch na zriadenie, zlúčenie, splynutie,
rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla verejnej vysokej školy, štátnej vysokej
školy, fakulty verejnej vysokej školy alebo fakulty štátnej vysokej školy; o návrhu na udelenie
štátneho súhlasu právnickej osobe, ktorá chce pôsobiť ako súkromná vysoká škola; o návrhu
na zmenu v sústave študijných odborov a pod. V rámci komplexnej akreditácie akreditačná
komisia hodnotí aj úroveň výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy a vyjadruje sa o jej začlenení (§ 82 zákona o vysokých školách).
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1. 2

Subjekty vysokoškolskej edukácie

1.2.1

Osobnosť vysokoškolského študenta

Vysokoškolský študent je jedným z aktérov výučby. Ako synonymá sa používajú tiež pojmy
študent, poslucháč, študujúci, frekventant, účastník, vysokoškolák, ktorých používanie
vyplýva zo špecifík vzdelávacích programov.
Názov „študent“ pochádza zo stredoveku a prislúchal študujúcim na univerzitách.
V súčasnosti sa označenie študent používa podľa platnej legislatívy SR iba v terciárnom
vzdelávaní.
Vysokoškolský študent je fyzická osoba, ktorá splnila prípadné požiadavky prijímacieho konania (stanovené inštitúciou), bola prijatá na štúdium, zapísaná a vzdeláva sa v rámci
študijného programu danej fakulty alebo niekoľkých fakúlt vysokej školy (vrátane univerzity). Spravidla je to absolvent strednej školy s maturitou. Venuje sa štúdiu.
Študent je osoba, ktorá sa zamestnáva štúdiom na vyššej úrovni odbornosti a intelektovej náročnosti. Vysokoškolský študent študuje na univerzitách alebo iných vysokých školách. Je relatívne nezávislý od učiteľa. Očakáva sa od neho vyššia miera samostatnosti
a osobnej zodpovednosti pri získavaní vedomostí a zručností, predovšetkým cestami
skúmania, objavovania, konštruovania, riešenia a overovania. Vyznačuje sa osobnostnými charakteristikami príslušnej vekovej kategórie a vývinového stupňa. Identifikuje
sa vzorcom správania sociálnej skupiny vysokoškolákov. Výučba študentov na vysokých
školách je ponímaná viac abstraktne, teoreticky, metodologicky (Vašutová, 2002, s. 37).
Študijná skupina predstavuje rozdelenie študentov jedného ročníku podľa určitého
vzdelávacieho zámeru, ktorým je najčastejšie odborová špecializácia. Študijné skupiny fungujú dlhodobo, zvyčajne po dobu celého štúdia na vysokej škole. Počet študentov v skupinách je rôzny, zvyčajne je podmienený počtom prijatých študentov na štúdium.
Výučbová skupina je zoskupenie študentov v rámci určitej organizačnej formy (v rámci
prednášky, cvičenia, seminára a pod.), môže byť totožná so študijnou skupinou alebo ju
môže tvoriť iba časť študijnej skupiny alebo aj viacero študijných skupín.
Na vysokých školách sa stretávame s rozličnými skupinami študentov, rôzne môžu byť
ich počty ale aj vekové zloženie. Do prostredia vysokých škôl prichádzajú okrem študentov dennej a externej formy štúdia aj účastníci programov celoživotného vzdelávania. Je
dôležité výučbu prispôsobiť rozmanitým skupinám v závislosti od psychických špecifík jednotlivých vekových kategórii (napr. účastníci detských letných univerzít, dospelí študenti,
seniori).
V odbornej literatúre možno nájsť delenie vysokoškolských študentov na tzv. „tradičných“ a „netradičných“.
Tradiční študenti sú študenti denného prezenčného pregraduálneho štúdia (študenti bakalárskeho, magisterského/ inžinierskeho, doktorandského stupňa) t. j. adolescenti
a mladší dospelí (zvyčajne vo veku 19 – 26 rokov). Začiatok štúdia zvyčajne spadá do obdobia medzi 19 – 20 rokom života človeka, ukončenie sa odohráva priemerne o 5 rokov
neskôr. Táto etapa v živote študentov sa z vývojového hľadiska spája s prechodom zo štádia
adolescencie do fázy mladej dospelosti. Je to obdobie „vynárajúcej sa dospelosti“ navrhnuté
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americkým psychológom J. J. Arnettom (2000; 2001; 2004 In Devečková, 2010), situované
medzi adolescenciu a mladú dospelosť. Koncept „vynárajúcej sa dospelosti“ bol navrhnutý
relatívne nedávno ako odpoveď na demografické, ekonomické a širšie sociokultúrne zmeny
posledných dekád, ktoré sa výrazne premietli do spôsobu života mladých ľudí. Arnett pripúšťa, že to nie je kultúrne univerzálny fenomén, ale o vynárajúcej sa dospelosti má zmysel
hovoriť len v societe, ktorá umožňuje odloženie preberania rolí typických pre dospelosť na
neskoršiu dobu, spravidla vo vysoko industrializovaných a postindustriálnych krajinách.
Vynárajúcu sa dospelosť Arnett (2004, In Devečková, 2010) charakterizuje ako obdobie:
intenzívnej explorácie identity (identity exploration),
plné nestability (instability),
výrazne zamerané na seba (self-focused age),
charakterizované pocitom medzi (feeling in-between),
plné možností (age of possibilities).
V dennom štúdiu je vysokoškolské štúdium hlavnou náplňou času mladého človeka (aj
keď sa stále viac študentov snaží skĺbiť školu so zamestnaním). Sú výrazne ovplyvňovaní
akademickým prostredím vysokej školy, ale aj vrstovníckym prostredím, a to nielen v škole,
ale tiež napr. na vysokoškolských internátoch. Majú už určitú úroveň intelektového zrenia,
určité životné i študijné skúsenosti, niekedy i krátku skúsenosť praktického charakteru.
Netradiční študenti sú študenti ostatných foriem štúdia, t. j. externého, postgraduálneho a pod. (kombinované, dištančné, doplňujúce pedagogické štúdium v externej forme
a pod.), medzi ktoré zaraďujeme stredných dospelých (35 – 45 rokov) a starších dospelých
(45 – 60 rokov). Môžeme sa tu ale stretnúť i s mladšími dospelými (cca 20 – 30 rokov života),
sú to poslucháči, ktorí všetci patria medzi dospelých (Šeben Zaťková, 2014, s. 88).
Študenti ostatných foriem štúdia sú ľudia priemerne vyššieho veku, prevažne pracujúci.
Ďalej si rozširujú kvalifikáciu, preto aj ich motivácia je viac orientovaná na zlepšenie úrovne
vedomostí a zručností vrátane uplatnenia poznatkov v praxi. Sú sebavedomejší v odborných
témach, s ktorými majú skúsenosť, slabé miesta pociťujú v študijných zručnostiach, niekedy
sa objavuje sebapodceňovanie a nízka sebadôvera. Zvlášť v súčasnej dobe dochádza k tomu,
že ľudia začínajú študovať na vysokej škole až v neskorších obdobiach života vrátane staroby.
Týmto ľuďom sa do študentského života už prelínajú skúsenosti z iných oblastí života, napr.
pracovné a profesijné, partnerské a rodičovské. Toto všetko ovplyvňuje aj postoj k štúdiu
a študijnej adaptácii. Väčšinou si zvyšujú alebo rozširujú prostredníctvom štúdia svoju kvalifikáciu. Veľmi často študujú a súčasne vykonávajú svoju profesiu. Je potrebné vnímať ich
ako skúsených pracovníkov a odborníkov, ktorí sú skôr orientovaní prakticky. V ich vzdelávaní je nevyhnutné viac praktikovať andragogické prístupy a postupy. S narastajúcim vekom sa u všetkých dospelých postupne menia senzorické, pamäťové, intelektové a psychomotorické výkony. Lektor vo vzdelávaní dospelých musí tieto zmeny poznať a rešpektovať.
Prispôsobovanie výučby dospelým sa však nemá natoľko týkať obsahu, ale skôr metód a foriem vyučovania (Palán, 1997, s. 132).
Slavík (2012, s. 97, 117 – 118) tiež ďalej rozvádza odlišnosti študentov prezenčného,
pregraduálneho štúdia a študentov ostatných foriem štúdia (kombinovaného, dištančného alebo doktorandského). Každá z týchto skupín má väčšinou rôzne psychologické a sociálne charakteristiky vzťahujúce sa na vek študentov a danú formu štúdia.
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Zvláštnu skupinu študentov a najmä pod vplyvom globalizácie a internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania predstavujú zahraniční študenti a ďalšou jedinečnou skupinou
sú študenti so špecifickými učebnými potrebami.
Kontakt so zahraničnými študentmi vo vyučovacom procese sa môže odohrávať v dvojakom kontexte – buď učiteľ vycestuje do zahraničia, alebo sa so zahraničnými študentmi
stretne vo svojom „domácom“ prostredí. Je dôležité uvedomiť si, že študenti z odlišného
prostredia inak vnímajú vyučovací proces, majú zaužívané rozdielne stereotypy a spravidla
majú aj nerovnaké očakávania. Vo výučbe sa rozdiely môžu prejavovať v motivácii študovať,
vo vyučovacích metódach, v hĺbke a rozsahu vedomostí, v systémoch hodnotenia, ale napr.
aj v dochvíľnosti a disciplíne, ktorá má v rôznych kultúrach inú váhu dôležitosti. Študenti
i učitelia môžu v istých situáciách reagovať neočakávaným spôsobom, napr. iný stereotyp
ponímania vzťahu učiteľ – študent existuje na Slovensku a iný vo Veľkej Británii. Nemenej
dôležitým aspektom sú potenciálne rozdiely v očakávaniach zahraničných a domácich študentov a učiteľov. Tie sa môžu týkať napr. úrovne ovládania jazyka, úrovne výučby, materiálno-technického vybavenia univerzity, dostupnosti nových zdrojov a pod. (Mattova,
2007, s. 168 – 182).
Študenti so špecifickými učebnými potrebami
Za študenta so špecifickými potrebami (ďalej študent so ŠP) sa podľa § 100 ods. 2 zákona
o vysokých školách považuje:
a) študent so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím,
b) študent s chronickým ochorením,
c) študent so zdravotným oslabením,
d) študent s psychickým ochorením,
e) študent s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
f) študent s poruchami učenia.
Do skupiny osôb so špecifickými potrebami patria uchádzači o štúdium a študenti so
zdravotným znevýhodnením a s poruchami učenia.
Študentom so zdravotným znevýhodnením je študent:
a) so zdravotným postihnutím (postihnutie zrakové, sluchové, telesné, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
alebo s viacnásobným postihnutím), ktoré v interakcii s rôznymi prekážkami sociálneho
prostredia bráni rovnocennému zapojeniu študenta do procesu vzdelávania a dosahovaniu požadovaných výsledkov v porovnaní so študentom bez zdravotného postihnutia;
b) s chronickým ochorením, psychickým ochorením a zdravotným oslabením krátkodobého, dlhodobého alebo trvalého charakteru, z dôvodu ktorých potrebuje primerané
úpravy a podporu pri vzdelávaní.
Študenti s poruchami učenia majú ťažkosti s nadobúdaním a prezentovaním poznatkov,
a preto sú pri vzdelávaní významne znevýhodnení. Uchádzači a študenti so špecifickými
potrebami sú v dôsledku svojho zdravotného znevýhodnenia alebo porúch učenia v kombinácii so sociálnymi faktormi, ktoré z nich vyplývajú, znevýhodnení v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu. Pre prekonanie uvedeného znevýhodnenia sú odkázaní na primerané úpravy a podporné služby bez znižovania nárokov na ich študijné výsledky (Metodické
usmernenie, 2014, s. 5).
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Títo študenti majú podľa rozsahu a druhu špecifickej potreby právo na podporné služby, najmä na možnosti využívania špecifických vzdelávacích prostriedkov a individuálne
vzdelávacie prístupy ako sú napríklad individuálna výučba vybraných jednotiek študijného
programu. Majú nárok na osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez
znižovania požiadaviek na študijný výkon, individuálny prístup vysokoškolských učiteľov
a odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu. Na vysokých školách pôsobia koordinátori,
ktorými sú poverení vysokoškolskí učitelia, pre študentov so špecifickými potrebami.
1.2.1.1

Adaptácia študenta na vysokoškolské štúdium
a na systém výučby
O tom, či bude študent úspešný vo svojej akademickej dráhe sa v podstate rozhoduje v prvých ročníkoch vysokej školy, kedy sa študent adaptuje na zmenené životné podmienky
a študijné prostredie. V prvých dvoch ročníkoch vysokej školy zvyčajne býva najvyššie percento študentov neúspešne študujúcich, prepadajúcich a zanechajúcich štúdium.
Adaptačné ťažkosti v tomto období môžeme rozdeliť do dvoch skupín príčin a to predovšetkým subjektívne príčiny odlišné v porovnaní s predchádzajúcim štúdiom (postoje,
motivácia už pri voľbe štúdia, vzťah študenta k predmetu, vzťahy, pracovné návyky a pod.).
Sú to faktory súvisiace so samotnou osobou študentov, ako vysoké nároky na schopnosti,
psychofyzickú pracovnú zaťažiteľnosť, výkonnosť, systematickosť a študijné návyky.
Na druhej strane, pôsobenie vonkajších činiteľov prostredia, kde ide v kontexte nového prostredia o odpútanie sa od rodiny, ktorá vo väčšine prípadov, u stredoškolákov do istej
miery vykonávala kontrolnú a regulujúcu funkciu v procese vzdelávania. Vzniká tu častý
problém pri nástupe na vysokoškolské štúdium, spojený s nezvládaním novonadobudnutej
slobody a únik od rodičovskej kontroly. Študenti namiesto akademických povinností trávia
čas objavovaním v iných oblastiach.
V akademickej sfére sa prejavuje aj istá forma hľadania sa, kde mladí ľudia ešte relatívne často menia svoje študijné preferencie a s tým súvisiace budúce profesijné zameranie,
skúšajú rôzne nezáväzné a nezvyčajné zamestnania a pod. Väčšina študentov prichádza na
vysokú školu s vágnymi predstavami o vlastnej budúcnosti a profilácia jednotlivca v tomto
smere prebehne až po individuálnych skúsenostiach a viacerých pokusoch. Študenti v prvých ročníkoch môžu meniť svoje preferencie a študijné zamerania pred definitívnym rozhodnutím o vlastnom budúcom smerovaní. Voľba študijného zamerania v našich podmienkach prebieha v dobe, kedy sú mladiství ešte často záujmovo nevyhranení a prirodzene teda
svoju orientáciu a rozhodnutia stále menia. Mnohí po úvodných rokoch štúdia prichádzajú
na to, že sú so svojou voľbou nespokojní a usilujú o zmenu (Langmeier, Krejčířová, 1998).
Z vonkajších faktorov sa tu objavujú aj faktory súvisiace s organizáciou štruktúry vysokých škôl a s celkovou situáciou v rezorte školstva. Prejavuje sa najmä zvyšujúci sa počet študentov jednotlivých odborov s čím sú spojené obmedzené možnosti vysokoškolských učiteľov efektívne komunikovať so študentmi a uľahčovať im riešenie osobných a študijných
problémov. J. Koščo dodáva, že „len menšie percento poslucháčov je úplne spokojné so zvoleným študijným odborom. A nie zanedbateľný počet poslucháčov nepodáva výkon primeraný svojim schopnostiam i poskytnutým možnostiam“ (Koščo, 1986, s. 260).
Počty študentov v ročníkoch a ich množstvo v samotnom vyučovacom procese významne ovplyvňujú spokojnosť študentov so štúdiom. Dôvodom sú najmä praktické príčiny, ako
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možnosť diskutovať, osobný kontakt s pedagógmi a celkový akademický zážitok. V týchto
ukazovateľoch bývajú prirodzene pozitívnejšie hodnotené menšie univerzity s nižším počtom poslucháčov na prednáškach.
V prvých rokoch štúdia čelia študenti aj väčšiemu počtu stresorov, ako sú napríklad akademické preťaženie, konštantný tlak na úspech, súťaže s rovesníkmi a v niektorých krajinách finančná záťaž a obavy o budúcnosť.
Objavujú sa vo zvýšenej miere aj špecifické rizikové faktory pre rozvoj psychopatológie
ako sú vysoká úroveň úzkosti pri skúškach, nižšia seba-účinnosť (self efficacy), rovnako ako
niektoré špecifické osobnostné rysy. Navyše, niektorí študenti prichádzajú na vysokú školu
s už existujúcimi duševnými problémami. Najčastejšie duševné poruchy medzi študentmi
sú zneužívanie návykových látok, depresie, sebapoškodzovanie, úzkostné poruchy a poruchy príjmu potravy. Lepšie pochopenie a starostlivosť o osobnostný profil vysokoškolských
študentov môžu byť užitočné v akademickej a profesijnej dráhe študenta a v prevencii budúcich duševných ochorení.
Pri adaptácii študentov na vysokoškolské prostredie je nevyhnutný primeraný vzťah učiteľov k študentom. Nestačí, keď je učiteľ iba vedec a odborník, prednášajúci vo svojom odbore, ale keď prejavuje záujem o osobnosť študentov, neformálny, hlbší vzťah k ľuďom, vedie
rozhovory so študentmi, keď je náročný ale má pritom aj porozumenie pre osobné problémy
študentov, ťažkosti a krízy. Ľudsky kladný vzťah k študentom má nielen výchovný vplyv ale
pomáha im vyrovnať sa s problémami a krízami, ktoré by inak mohli viesť k stroskotaniu
v osobnom živote i v štúdiu.
Pre celkovú spokojnosť so štúdiom sú významné faktory súvisiace s celkovým výchovným prostredím a klímou danej inštitúcie a akési „jadrové hodnoty“, ktoré táto zastáva, ako
je rešpekt fakulty voči študentom, kontakt a interakcia s nimi a záujem o ich potreby (Graham a Gisi, 2000a In Devečková, 2010).
Pri posudzovaní osobnosti študenta, pri charakteristike alebo pri jeho hodnotení sa
môžu vyskytnúť i niektoré chyby, ktorým zvyčajne podliehajú menej skúsení vysokoškolskí
učitelia, a tie môžu viesť v konečnom dôsledku i k zhoršeným medziľudským vzťahom prameniacich z problémov v adaptácii študenta na vysokoškolské štúdium.
Tieto chyby v posudzovaní študenta by sa mal každý vysokoškolský učiteľ snažiť čo najviac eliminovať:
Haló efekt – znamená tendenciu vnímať vlastnosti osobnosti pod vplyvom celkového
priaznivého, či nepriaznivého dojmu, ktorý si obvykle tvoríme hneď na začiatku zoznámenia sa s hodnoteným človekom, pod vplyvom nejakej nápadnej a často nepodstatnej vlastnosti. Ide o ovplyvnenie všeobecným prvým dojmom, ktorým na nás študent zapôsobil – či
už kladným alebo záporným. Ak je prvý celkový dojem o študentovi priaznivý, neskôr sa
celé jeho správanie, črty a konanie hodnotia kladne. V prípade záporného dojmu sa na konanie študenta pozerá prioritne záporne.
Predsudky – predstavujú spravidla negatívne postoje, voči určitej skupine ľudí ako celku,
resp. voči jednotlivcovi považovanému za člena skupiny. Ide o silne emotívne, iracionálne
aj racionálne predstavy o určitej skupine, vyvolávajúce následne isté správanie sa voči danej
skupine – napr. diskrimináciu. Patrí k nim napríklad nekritické prevzatie názoru študenta
od iných učiteľov alebo nepodložená správa o tom, že deti z určitých spoločenských vrstiev
a skupín musia mať automaticky určité vlastnosti a pod.
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Stereotypizácia a analogizácia – predstavuje sklon vytvárať určité schémy obrazov
osobnosti, ktoré mechanicky aplikujeme. Napríklad o študentovi s určitými prejavmi sa domnievame, že má podobné vlastnosti ako študent, ktorý má analogické prejavy, bez toho
aby sme sa snažili rozobrať viacznačnosť prejavov správania. Napríklad študent, ktorý nezdraví, mračí sa na nás, odvráva, je negativistický a nedružný. Avšak druhý študent s tými
istými vonkajšími prejavmi môže byť taký práve preto, že prežíva napätie v nepriaznivom
rodinnom živote, má neúspech pri skúške a týmto javom dáva prechod svojim nevhodným
správaním. Nemôžeme teda obidvoch považovať za rovnaké – nesociálne typy.
Aktuálny psychický stav pozorovateľa – znamená vplyv vlastného psychického stavu
na pozorovaný jav alebo osobnosť. Ak sme rozčúlení, rozladení, smutní, či veselí je posudzovanie buď priaznivejšie alebo nepriaznivejšie. Často dochádza k javu „projekcie“ – prenášanie vlastných vlastností do charakteristiky iného – podľa tradičného príslovia „Podľa
seba súdim teba“.
Figúra a pozadie – ide o všeobecnú psychologickú zákonitosť vnímania a pozornosti,
ktorá spôsobuje, že napríklad na pozadí hlučnej, nepekne zariadenej miestnosti sú naše dojmy o študentovi alebo veci celkove nepriaznivejšie než naopak. Alebo ak spájame určitého
človeka s osobou alebo osobami nám sympatickými, vnímame ho tiež ako sympatického
a naopak.
Faktor adaptačnej úrovne – spôsobuje, že priemerného študenta hodnotíme lepšie
v tom prípade, ak sme predtým nadobudli skúsenosť s horšími študentmi, než keby sme sa
stretli so skupinou dobrých študentov.
Tieto nesprávne tendencie vo vnímaní študentov sú bohužiaľ prítomné v každodennej
praxi vysokoškolských učiteľov, preto upozornením na ich existenciu chceme podporiť snahu o objektívnejšie poznanie osobnosti študenta, a tým i o pozitívnejšie vytváranie medziľudských vzťahov v prostredí vysokých škôl.
Po stránke didaktickej by mala vysoká škola taktiež spĺňať podmienky, ktoré by uľahčili
adaptáciu študenta na vysokoškolský spôsob štúdia. Vysoká škola by mala študentov postupne uvádzať do foriem a metód vysokoškolského štúdia prostredníctvom primeranej
motivačnej oblasti ale i samotných techník štúdia. Prechodu zo stredoškolského na vysokoškolský spôsob štúdia môžu pomôcť rôzne príručky uvádzajúce do štúdia na jednotlivých fakultách prípadne samostatný predmet (napr. Úvod do vysokoškolského štúdia)
a stretnutia študentov s učiteľmi a pracovníkmi katedry. Študentov v adaptačnej fáze
treba viesť k zvládnutiu techník samostatného štúdia, vysvetliť spôsob práce s literatúrou
a účinné zaznamenávanie si informácií, ukázať ako efektívne využívať prednášky, semináre a konzultácie. Nemôžeme automaticky očakávať, že študent bude „vysokoškolsky študovať“ keď predchádzajúce roky študoval iným spôsobom (priebežné a sústavné štúdium,
pravidelné preverovanie a hodnotenie vedomostí a pod.). Okrem ťažkostí viazaných na
systém vysokoškolskej výučby, nadmerného množstva podávaných informácií a veľkého
počtu skúšok a nekoordinovaného a veľkého množstva zadávania domácich prác jednotlivými vyučujúcimi, nevhodne pôsobí na študentov i neujasnenosť v množstve učiva
požadovaného ku skúškam, nevhodný spôsob skúšania a nevhodný prístup k študentovi
počas skúšky. Nedostatky vo formách a metódach skúšania vedú k značnej „prepadovosti“
študentov hlavne v prvých dvoch ročníkoch. K týmto problémom prispievajú často objektívne príčiny, ako sú veľké masy študentov na niektorých odboroch, nedostatok študijnej
literatúry a pod.
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Študentov nemôžeme vnímať iba ako skupiny, ale v prvom rade ako jednotlivcov so svojimi vlastnými osobnostnými charakteristikami. Osobnosť študenta je vstupným faktorom
do procesu výučby. Z osobnosti a jej inklinácie vychádza jeho osobný štýl učenia, motivácia
ku štúdiu a samotný priebeh, výsledok a úspešnosť jeho vysokoškolského štúdia. Poznanie
špecifík konkrétnej kategórie vysokoškolských študentov a ich osobnosti vysokoškolským
učiteľom je predpokladom na realizáciu optimálnej vysokoškolskej výučby.

1.2.2

Osobnosť vysokoškolského učiteľa

Kvalitu vysokej školy ovplyvňuje nielen úroveň a kvalita študentov, ale primárne ju určuje
kvalita učiteľov. Vysokoškolský učiteľ je činiteľ, od ktorého závisí úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj úroveň vedeckovýskumnej činnosti. V poslednom období sme bohužiaľ svedkami snáh na celonárodnej úrovni o zdôrazňovanie významu najmä projektovej
a vedeckovýskumnej činnosti vysokoškolských inštitúcií. Pri hodnotení kvality sa preferujú
kvantitatívne ukazovatele a úroveň pedagogickej činnosti je opomínaná avšak paradoxne tá
patrí medzi základné úlohy vysokých škôl.
Ako vysokoškolský učiteľ vyučuje, ako má rozvinutú pedagogickú kompetenciu a či
vôbec má poznatky o metódach, formách a špecifikách vysokoškolskej výučby nie je súčasťou hodnotenia kvality. Vzdelávanie učiteľov v oblasti vysokoškolskej pedagogiky býva
ponechané na dobrovoľnosti, často spôsobom sebavzdelávania a „pokusom – omylom“.
V Slovenskej republike neexistuje legislatívne vymedzenie požiadavky pedagogicko-psychologického vzdelania pre vysokoškolských učiteľov tak, ako tomu je na nižších stupňoch
vzdelávania a napriek tomu na osobnosť vysokoškolského učiteľa bývajú kladené náročné
požiadavky, keďže vo svojej profesii musí plniť široké spektrum činností. R. Šlosár (2012,
s. 133) zhrnul požiadavky na osobnosť vysokoškolského učiteľa najmä do týchto oblastí:
a) vysoká odbornosť v odbore, ktorého výučbu zabezpečuje,
b) pedagogicko-psychologická a metodická (didaktická) pripravenosť na výučbu,
c) vysoký stupeň predpokladov a schopností na tvorivú vedeckú prácu,
d) žiaduce vlastnosti osobnosti, najmä kladné charakterové, morálne a vôľové
vlastnosti,
e) všeobecný spoločensko-kultúrny rozhľad a pomerne vysoký stupeň inteligencie,
f) vysoký stupeň komunikatívnosti a rétorické predpoklady na učiteľské povolanie.
Profesia „vysokoškolský učiteľ“ v sebe zahŕňa celé spektrum činností. Ich napĺňanie,
frekvencia a rozsah závisí od typu vysokej školy, od odboru, v ktorom učiteľ pôsobí, od
obdobia akademického roku, v ktorom sa daná činnosť realizuje (napr. semester, skúškové
obdobie, obdobie štátnic), od kategórie vysokoškolského učiteľa, od jeho akademickej funkcie alebo zaradenia na vysokej škole a pod. Tieto činnosti možno rozdeliť vzhľadom na ich
dominanciu v štruktúre profesie na:
1. vedeckovýskumnú činnosť;
2. pedagogickú činnosť; riadiacu a organizačnú činnosť;
3. administratívnu činnosť.
Pracovné povinnosti vysokoškolského učiteľa zahŕňajú v oblasti vzdelávania najmä vedenie prednášok a seminárov (cvičení), hodnotenie študentov vrátane skúšania, vedenie
a oponovanie záverečných prác, spracovávanie študijných materiálov a konzultačná činnosť
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pre študentov. Okrem týchto aktivít spojených s pedagogickým procesom sú na neho kladené náročné úlohy v oblasti realizácie vedeckovýskumnej, projektovej a publikačnej činnosti
a množstvo úloh spojených s administratívnym zabezpečením týchto oblastí, ale aj operatívna činnosť a styk s verejnosťou.
Aj keď sa charakter a rozsah pracovných povinností u vysokoškolských učiteľov líši
a najväčšou mierou je ovplyvnený závislosťou od funkčného zaradenia vysokoškolského
učiteľa, všetci musia plniť pedagogické úlohy. Súčasná slovenská legislatíva podľa zákona
o vysokých školách č. 131/ 2002 Z. z (§ 75) vymedzuje funkcie vysokoškolských učiteľov
pôsobiacich vo funkciách profesor, hosťujúci profesor, docent, odborný asistent, asistent
a lektor. Niekedy sa v komunikácii používa i označenie akademický pracovník, ako širší
pojem, pod ktorý možno zahrnúť ďalších pracovníkov ako sú profesori, docenti, odborní
asistenti, lektori a výskumní pracovníci vysokých škôl.
1.2.2.1

Kompetencie a fázy profesijnej dráhy
vysokoškolských učiteľov
Plnenie pracovných činností spojených s profesiou vysokoškolského učiteľa je veľmi úzko
prepojené s označením byť kompetentný pre výkon danej profesie. Kompetentný v pedagogickej práci znamená spĺňať predpoklady na jej vykonávanie, byť v nej úspešný, vedieť
ju vykonávať účinne a zároveň si uchovať potrebnú mieru autenticity vlastnej osobnosti.
V príprave na povolanie (teda aj na povolanie učiteľa) je v súčasnosti trendom vyučovanie orientované na kompetencie (competency-based education). Kompetencia je schopnosť (správanie, činnosť alebo komplex činností), ktorú charakterizuje vynikajúci výkon
v niektorej oblasti činnosti. Kompetencie sú charakteristické prvky činnosti, ktoré sa vyskytujú oveľa častejšie a dôslednejšie pri dosahovaní vynikajúcich výkonov, ako pri dosahovaní priemerných a slabých výkonov v určitej oblasti. Za kompetentného v určitej
oblasti sa zvykne považovať človek, ktorý má schopnosti, motiváciu, vedomosti, zručnosti
atď. robiť kvalitne to, čo sa v príslušnej oblasti robiť vyžaduje (Komárik, 1998). Kompetencie vysokoškolského učiteľa zahŕňajú nielen vedeckú erudíciu ale aj pedagogické
kompetencie, ktoré sú nevyhnutné pri sprostredkovaní odborných poznatkov študentom.
Z tohto dôvodu považujeme za dôležité pre profesiu vysokoškolského učiteľa nielen odborné vzdelanie a zabezpečenie jeho odborného rastu ale rovnako dôležité je i vzdelanie
v oblasti pedagogiky a psychológie.
Pedagogické kompetence vysokoškolského učiteľa sú chápané ako súbor špecifických
a vysoko expertných vedomostí, zručností, postojov a skúseností, ktoré reflektujú dynamiku vzdelávacích procesov v terciárnej úrovni a premeny študentskej populácie, ich intelektové a osobnostné predpoklady, individuálne záujmy a vzdelávacie potreby (Vašutová, 2002).
Kompetencie vysokoškolského učiteľa sa vymedzujú najčastejšie vo viacerých oblastiach:
odborné – vedecko-odborné vedomosti, zručnosti, skúsenosti,
psychodidaktické – musí vedieť ako učiť,
komunikatívne – sprostredkovanie nových poznatkov študentom, komunikácia
s kolegami, verejnosťou atď.,
organizačné a manažérske – plánovanie a pre projektovanie vzdelávacej
činnosti,
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poradenské a konzultatívne – facilitácia vzdelávacích potrieb študentov i potrieb

spoločnosti, napr. poradenské služby pre podnikateľské subjekty, recenzná, oponentská činnosť, osvetová činnosť a pod.,
sebareflexie a autoevaluácie – sebahodnotenie, skvalitňovanie vzdelávacej činnosti,
diagnostické a intervenčné – objektívne zisťovanie úrovne výsledkov edukačnej
činnosti, hodnotenie.
Medzi uvedené kompetencie sa ešte zaraďujú špecifické kompetencie vedecké
a výskumné.

Svoje profesijné kompetencie vysokoškolský učiteľ nadobúda a postupne si ich rozvíja
v rôznych fázach svojej profesijnej dráhy. K ich rozvoju prispieva vzdelávanie, pedagogická
prax a vlastné skúsenosti učiteľov. Vývin učiteľskej profesie má svoje špecifiká v oblasti motivácie k učiteľskej profesii ako aj v oblasti adaptácie a v samotnom výkone profesie vysokoškolského učiteľa. V pedeutologickej literatúre (pedeutológia = vedný odbor zaoberajúci
sa osobnosťou učiteľa a učiteľskou profesiou) sa objavujú charakteristiky rôznych etáp vo
vývine profesijnej dráhy učiteľa. Napríklad J. Průcha (1997) vymedzuje štyri etapy profesijnej dráhy učiteľa:
1. voľba profesie, ktorá súvisí hlavne s motiváciou a profesionálnou perspektívou, teda
ochotou vykonávať túto profesiu. V prípade vysokoškolských učiteľov sa táto fáza zhoduje s vysokoškolským štúdiom na treťom stupni,
2. začínajúci učitelia – profesijný štart, ako uvádza J. Průcha (1997), u začínajúcich učiteľov
sa môže objaviť „šok z reality“, príčiny môžu byť v osobnosti učiteľov, v kompetenciách
učiteľov, prípadne v situácii na konkrétnej škole,
3. skúsení učitelia – experti, práve o tejto etape v učiteľskej dráhe nie sú k dispozícii dostatočné údaje, tak o jej časovom vymedzení, ako aj o tom, kedy a akého učiteľa možno
považovať za experta, resp. za úspešného učiteľa,
4. konzervatívni „vyhasínajúci učitelia“, teda učitelia, ktorí sa nachádzajú v období pred
ukončením svojej profesionálnej dráhy. V tejto súvislosti sa nedá jednoznačne konštatovať, či sú učitelia v staršom veku lepšími alebo horšími profesionálmi. Zdá sa však,
že s pribúdajúcim vekom klesá uspokojenie z práce, klesá chuť byť stále so študentmi,
narastá pocit fyzického opotrebovania a psychického stresu. Môže nastať stav úplného
fyzického, emocionálneho a mentálneho vyčerpania spojený so stratou motivácie, ktorý
nazývame aj „burn-out syndróm“.
U vyhasínajúceho učiteľa sa pod vplyvom dlhodobého pôsobenia stresorov na jeho
osobnosť môžu objaviť niektoré z nasledovných prejavov vyhorenia:
začína brať svoju prácu iba ako zdroj peňazí,
prvopočiatočné nadšenie sa mení na apatiu,
prestáva viesť diskusie na odbornú tému,
vyhýba sa mimopracovným stretnutiam s kolegami,
úlohy navyše ho frustrujú,
neposkytuje žiadne návrhy na prípadné zlepšenie pracovného výkonu,
začínajú sa prejavovať zdravotné problémy, častá je práceneschopnosť – človek je
úplne vyčerpaný.
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Ako prevencia „vyhasínania“ v učiteľskej profesii je dôležité osvojenie si techník znižovania stresu, plánovanie a management času, oddelenie práce a osobného života, snaha
o profesionálny a odborný rast a pod.
1.2.2.2
Vyučovací štýl
Je nutné uvedomiť si, že každý človek je jedinečná individualita a v tomto zmysle potom
rozdielnym spôsobom každá osobnosť determinuje aj priebeh a výsledky procesu učenia
a vyučovania. Učiteľ je „jedným zo základných činiteľov výchovno-vzdelávacieho procesu,
profesionálne kvalifikovaný pedagogický pracovník, spoluzodpovedný za prípravu, organizáciu a výsledky tohto procesu“ (Prucha, Walterová, Mareš, 2003, s. 261) a túto skutočnosť
je nutné vziať do úvahy i pri pojednaní o učiteľovi vysokoškolského stupňa štúdia.
Fakt, že učitelia sa od seba navzájom líšia povahovými črtami, osobnostnými vlastnosťami, temperamentom a pod. je v pedagogickej praxi reálnou skutočnosťou, čo dosvedčujú i mnohé všeobecné typológie osobnosti učiteľov dostupné v odbornej literatúre (napr.
Döringova typológia, Lukova typológia učiteľstva, Caselmannova typológia, Vorwickelova
typológia atď.). Tieto existujúce odlišnosti sa premietajú i do konkrétnej vyučovacej činnosti učiteľa. Činnosť učiteľa je ovplyvnená množstvom vonkajších i vnútorných činiteľov ako
sú najmä učiteľove osobnostné vlastnosti, a učiteľova subjektívna koncepcia vyučovania,
subjektívna koncepcia študenta, typ vyučovacieho predmetu, vyspelosť študentov, špecifiká
ich správania a pod. (Zaťková, 2010).
Neexistuje univerzálny učiteľ, ale rozlišujeme učiteľov skúsených, neskúsených, emotívnych, racionálnych, dynamických a málo výrazných a pod. Jedni dokážu viesť triedu resp.
študijnú skupinu príkazmi, iní nemajú vysoké požiadavky. Existuje veľké množstvo štýlov,
ich delení, kategórií. Napríklad štýl direktívny, nedirektívny, štýl zameraný na osoby alebo
na úlohy, štýl divergera alebo konvergera a pod.
Charakteristiky osobnosti vysokoškolského učiteľa možno čiastočne považovať za určujúce v procese vysokoškolskej výučby, avšak mnohí autori sa zhodujú na tom, že podstatnejšie pre efektívnosť vyučovacieho procesu sú konkrétne činnosti, ktoré učiteľ realizuje vo
výchovno-vzdelávacom procese (Šeben Zaťková, 2014, s. 126). Z tohto dôvodu považujeme
za významnejšie venovať sa problematike vyučovacích štýlov. „U každého učiteľa prevládajú
tiež určité prvky alebo vlastnosti interakcie, ktoré sa opakujú a prejavujú pravidelnosťou.
Súhrnne sa nazývajú interakčný štýl“ (Gavora, 2003, s. 52). So štýlom riadenia veľmi úzko
súvisí aj prevažujúci komunikačný kontakt medzi učiteľom a učiacim sa. V pedagogickej
a psychologickej literatúre sa možno stretnúť aj s pojmom štýl vedenia, s ktorým sa často
spájajú komplementárne pojmy ako kognitívny štýl, interakčný štýl, výchovný štýl, vyučovací štýl učiteľa. Z hľadiska zamerania tejto podkapitoly tieto pojmy považujeme za synonymické aj keď pri ich vzájomnej komparácii možno identifikovať isté diferencie, avšak
sumárne sa premietajú do vyučovacej činnosti učiteľa:
Kognitívny štýl – kognitívne štýly možno definovať ako charakteristické spôsoby vnímania, zapamätávania si informácií, myslenia, riešenia problémov, rozhodovania. Sú
prejavom individuálnych rozdielov v tom, ako ľudia organizujú a riadia svoje informácie
a skúsenosti. Patria do kategórie dispozícií, sú z väčšej časti vrodené, málo ovplyvniteľné,
či meniteľné.
Štýl vedenia (vodcovstva) – systém metód a spôsobov usmerňovania členov kolektívu,
ktorý realizujú vodcovia.
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Interakčný štýl – prevládajúce určité prvky alebo vlastnosti interakcie, ktoré sa opakujú

a prejavujú sa pravidelnosťou.
Výchovný štýl – presadzovanie relatívne stabilných spôsobov pôsobenia vychovávateľa
na vychovávaného; spôsob výchovy.
Vyučovací štýl – učiteľov spôsob videnia učiva, študenta, vyučovacích metód, ale aj
uplatňovaných organizačných foriem, didaktických zásad i vyučovacích prostriedkov,
učenia a vyučovania, komunikácie so študentmi a pod., ktorý sa premieta do jeho vyučovania. Vo všeobecnejšej rovine – spôsob učiteľovho vyučovania, v užšom ponímaní je
to súbor vyučovacích metód, ktoré učiteľ uplatňuje.
Učiteľovo poňatie (koncepcia) vyučovania – učiteľove subjektívne pedagogické názory, jeho pedagogické presvedčenie, t. j. spôsob učiteľovho pedagogického myslenia a
rozhodovania.
V odbornej literatúre sa možno stretnúť s viacerými typológiami a klasifikáciami štýlov.
Pre ilustráciu stručne uvádzame vybrané klasifikácie:
Klasifikácia č. 1
– holandskí autori, ktorí sa na univerzite v Utrechte zoskupili okolo profesora T. Wubbelsa (In Mareš a Gavora, 2004) vytvorili model učiteľov, ktorý sa skladá z ôsmich charakteristík učiteľovej interakcie. Jednotlivé dimenzie interakcie sú:
a) organizátor vyučovania,
b) napomáha žiakom,
c) chápajúci,
d) vedie žiakov k zodpovednosti,
e) neistý,
f) nespokojný,
g) karhajúci,
h) prísny.
Každý učiteľ napĺňa každú z uvedených interakčných dimenzii inakšie. Niektorí učitelia
dominujú v istých dimenziách a v iných sú slabší, iní učitelia majú podstatne iné „naplnenie“ dimenzií (In Gavora, 2003, s. 53).
Vychádzajúc z viacročných výskumov, autori tohto modelu konštatujú, že i keď je skúmanie vzťahu medzi interakčným štýlom učiteľa a žiackymi výsledkami dosť zložité, pretože
výsledky učenia môžu ovplyvniť aj iné činitele, ako je interakčný štýl učiteľa (napr. množstvo a spôsob samostatného učenia žiaka, pomoc spolužiakov alebo rodičov, dostupnosť
učebných pomôcok a pod.), predsa len možno isté vzťahy považovať za pravdepodobné.
„Najlepšie vedomosti a zručnosti majú študenti vtedy, keď je učiteľ dobrý organizátor vyučovania a je dostatočne prísny. Niektoré údaje však ukazujú, aj dostatočný vplyv karhania
na výkon študentov. Ale prílišná neistota učiteľa a jeho nespokojnosť produkuje skôr slabšie
vedomosti a zručnosti študentov. Podobne je to aj s kladením príliš veľkej zodpovednosti
na študentov. Zaujímavý je i druhý aspekt výsledkov pôsobenia učiteľa – vplyv na jeho afektívnu stránku, na motiváciu študentov učiť sa daný vyučovací predmet a pozitívny vzťah
k učivu. Tu má najväčší vplyv učiteľovo napomáhanie študentom, to že ich chápe, ale aj to,
že vie dobre organizovať vyučovanie. Naopak, nespokojnosť, karhanie a neistota majú skôr
negatívny dopad na afektívne výsledky vyučovania“ (Brekelmans, Wubbels, Creton, 1990;
Wubbels, Levy, Brekelmans, 1997).
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Klasifikácia č. 2
– okrem uvedeného delenia pripomenieme i klasifikáciu autorov G. D. Fenstermachera
a J. F. Soltisa (2008), ktorí uvádzajú tri základné štýly vyučovania:
A. exekutívny štýl – chápe učiteľa ako „manažéra“ učenia a získavania vedomostí,
zručností a kompetencií,
B. facilitačný štýl – facilitačný prístup majú učitelia, ktorí sa zameriavajú na rozvoj
a starostlivosť o jedinečné schopnosti a osobnostné rysy každého žiaka, podporujú
jeho autenticitu,
C. liberálny štýl – predstavuje prístup „slobodného“ vzdelávania a na učiteľa vzhliada
ako na osloboditeľa ducha.
Klasifikácia č. 3
– inou typológiou je napríklad klasifikácia vyučovacích štýlov podľa A. F. Grasha
(1996):
expert – usiluje sa udržať si status experta predvádzaním detailných vedomostí. Je
zaujatý sprostredkovaním informácií;
formálna autorita – učiteľocentrický prístup. Nezaujíma sa o vytváranie vlastného vzťahu k študentom, je dôležité, či si študenti budujú vzťahy k sebe navzájom;
demonštrátor, osobný model – učiteľocentrický prístup, učiteľ vystupuje ako tréner alebo sprievodca v asistovaní študentom pri aplikácii vedomostí. Povzbudzuje
participáciu učiacich sa;
facilitátor – vedie a usmerňuje študentov otázkami, objavovaním možností, navrhuje alternatívy, je to prístup orientovaný na učiaceho sa. Učiteľ navrhuje skupinové aktivity, ktoré vyžadujú aktívne učenie, spoluprácu a riešenie problémov;
delegátor (rozvíja schopnosť učiacich sa fungovať autonómne) – orientovaný na
učiaceho sa, učiteľ prideľuje a ukladá väčšiu zodpovednosť za učenie na jednotlivcov alebo skupiny. Vystupuje výhradne v role poradcu.
Podľa autora štyri spojenia, resp. klastery vyučovacích štýlov sú u učiteľov zastúpené
najčastejšie (poradie štýlov v danom spojení určuje jeho dôležitosť):
Klaster 1: expert / formálna autorita,
Klaster 2: osobný model / expert / formálna autorita,
Klaster 3: facilitátor / osobný model / expert,
Klaster 4: delegátor / facilitátor / expert.
Keďže vyučovací štýl je individuálna charakteristika, ktorá sa rozvíja u každého učiteľa
spolupôsobením viacerých determinantov, možno v ňom identifikovať niekoľko vrstiev:
Kognitívny štýl predstavuje najhlbšiu vrstvu, ktorá je do značnej miery vrodená a najťažšie
ovplyvniteľná. Na túto vrstvu nadväzuje učiteľovo ponímanie vyučovania. Ďalšie dve vrstvy sa čiastočne prekrývajú a sú to vrstva zložená z učiteľových spôsobov riešenia pedagogických situácií a vrstva učiteľových pedagogických vedomostí, zručností a skúseností,
ktorá je najviac a najjednoduchšie ovplyvniteľná.
Keďže jednotlivé vrstvy možno viac či menej ovplyvňovať, je dôležité uvedomiť si fakt, že
vyučovací štýl je ovplyvniteľný vzdelávaním a pedagogickou praxou! Toto si však vyžaduje
zodpovedanie otázky: Ako učím a ako by som mal učiť?
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Aj na základe uvedeného sumarizujme, že na rozvíjanie učiteľovho štýlu vplýva:
poznanie zákonitostí edukačného procesu (poznanie problematiky vysokoškolskej pedagogiky) a uplatňovanie týchto poznatkov k zvyšovaniu kvality pedagogickej práce,
poznanie tradičných, ale i rôznych alternatívnych metód vzdelávania a ich praktické
využívanie a striedanie vo vysokoškolskej výučbe,
uplatňovanie evaluácie kvality a efektívnosti vyučovacieho procesu, pravidelná sebareflexia a skvalitňovanie vlastnej činnosti, uplatňovanie autodiagnostiky jednotlivých
zložiek vlastného vyučovacieho štýlučo zahŕňa uplatňovanie sebareflexívnych techník
v práci učiteľa, autodiagnostických dotazníkov, introspekcie atď, v rámci sebahodnotenia je vhodné a žiaduce využívať názory, postoje a hodnotenia ďalších činiteľov
výchovno-vzdelávacieho procesu (študentov, kolegov, vedenia katedry, ...) a hľadať
efektívnejšie a optimálnejšie prostriedky výchovno-vzdelávacej činnosti,
poznanie edukačných potrieb študentov, konfrontácia s názormi študentov na priebeh
vysokoškolskej výučby, hodnotenie kvality vysokoškolskej výučby študentmi a na tomto
základe možnosť zefektívnenia pedagogickej práce,
kontinuálne sebavzdelávanie, štúdium odbornej literatúry, obmieňanie a striedanie rozmanitých metód vo vyučovaní, čo zahŕňa konfrontáciu svojej koncepcie vyučovania
s najnovšími poznatkami vedy, rešpektovať vzdelávacie potreby študentov a čerpať so
skúseností svojich ale i svojich kolegov,
každý štýl si vyžaduje dva základné predpoklady učiteľa – jeho dôkladnú prípravu a pedagogický entuziazmus.
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Zhrnutie kapitoly
V poslednom období na slovenských vysokých školách začína prevládať názor, že je potrebné venovať pozornosť systematickej pedagogickej príprave mladých pedagógov univerzít.
Začlenenie kurzov vysokoškolskej pedagogiky do profesijnej prípravy vysokoškolských učiteľov je na niektorých univerzitách cieľovou kategóriou profesijného rastu. Rozvoj kompetencií vysokoškolských učiteľov, musí korešpondovať so súčasnými vzdelávacími trendmi,
čo sa odráža i v rozvoji teórie a výskumu vysokoškolskej pedagogiky u nás a v zahraničí.
Táto oblasť má svoj špecifický predmet skúmania ale i svoju terminológiu dotýkajúcu sa
oblasti vysokoškolskej problematiky ako sú napríklad pojmy: vysokoškolské vzdelávanie,
vysokoškolské vzdelanie, štúdium, študijný odbor, študijný program, výučba, kreditový systém štúdia, akreditácia a pod. úroveň vysokoškolskej výučby významne determinujú najmä
jej subjekty a to osobnosť vysokoškolského študenta a osobnosť vysokoškolského učiteľa,
ktorých individuálne charakteristiky sa premietajú do plánovania, priebehu ale i do samotných výsledkov vysokoškolskej výučby. Na vysokej škole má za svoje štúdium zodpovednosť
predovšetkým študent a mal by sa na ňom aktívne podielať. Učiteľ nie je iba sprostredkovateľ či supervízor v procese osvojovania si informácií študenta, ale študenta aj motivuje, uľahčuje jeho adaptáciu na vysokoškolské štúdium a na systém výučby, aktivizuje, zadáva mu
úlohy a hodnotí jeho štúdium, čomu predchádza jeho dôsledné plánovanie a projektovanie
výučby. V profesii vysokoškolského učiteľa je rovnako dôležitá jeho vyučovacia ako i vedecká činnosť a množstvo ďalších činností a rolí vyplývajúcich z jeho postavenia a meniacich sa
spoločenských požiadaviek. Nie na všetky tieto činnosti a role býva učiteľ v rovnakej miere
pripravovaný. Každý učiteľ si postupne vytvára komunikačné a vyučovacie postupy, relatívne stabilný inventár komunikačných, interakčných a vyučovacích postupov, ktoré uplatňuje
v styku so študentmi (vo vysokoškolskom prostredí i mimo neho). Tak ako sa na základe
týchto charakteristík odlišujú učitelia, rovnako existujú i odlišnosti v typológii vysokoškolských študentov na základe ich motivácie ku štúdiu, osobnostných charakteristík, vekových
charakteristík, učebných štýlov a pod. Tieto individuálne charakteristiky sa premietajú do
vysokoškolskej výučby a vplývajú na jej priebeh a výsledky a na základe ich poznania by
sme mali vyvodzovať adekvátne pedagogické postupy vo výučbe. Zvýšenú pozornosť odporúčame venovať autoevalvačným procesom vysokoškolských učiteľov, autodiagnostike
vlastného vyučovacieho štýlu a sebareflexii s cieľom zvyšovania kvality a efektívnosti ich
pedagogickej činnosti.
Otázky a úlohy na opakovanie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stručne popíšte zameranie a predmet vysokoškolskej pedagogiky.
Vysvetlite rozdiel medzi pojmami vysokoškolské štúdium a vysokoškolská výučba.
Uveďte základné charakteristiky tradičných vysokoškolských študentov.
Uveďte základné charakteristiky netradičných vysokoškolských študentov.
Kto je považovaný za študenta so špecifickými učebnými potrebami?
Ktoré faktory vplývajú na proces adaptácie študentov na vysokoškolské štúdium?
Popíšte charakteristiky vášho vlastného vyučovacieho štýlu.
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Kapitola 2

VYBRANÉ DIDAKTICKÉ ASPEKTY
VYSOKOŠKOLSKEJ VÝUČBY

Kľúčové slová kapitoly
vysokoškolská odborová didaktika, vzdelávacie ciele vo vysokoškolskom
vzdelávaní, obsah vysokoškolského vzdelávania, didaktická transformácia,
vzdelávacie kurikulum, vzdelávacie štandardy, didaktické zásady
vo vysokoškolskom vzdelávaní, vzdelávacie formy na vysokej škole, metódy
výučby, diagnostika, hodnotenie, skúšanie, klasifikácia, tvorba didaktických
testov, koncepcie vzdelávania

2.1

Vybrané pojmy vysokoškolskej didaktiky

Didaktika je základná pedagogická disciplína – teória vyučovania. Pojem didaktika pochádza z gréckeho didaskein a znamená učiť, vyučovať, jasne vysvetľovať, dokazovať. Jej
predmetom sú ciele vzdelávania, obsah, zásady, metódy, organizačné formy a materiálne
didaktické prostriedky výučby. Na rôznych stupňoch vzdelávania sa nimi zaoberajú didaktiky napr. materskej školy, základnej školy prvého stupňa, strednej školy, resp. vysokoškolská
didaktika (Průcha a i., 2003, s. 44). Za prvého autora všeobecnej systematickej didaktiky pokladáme J. A. Komenského, avšak jeho poňatie tejto pedagogickej disciplíny bolo širšie ako
dnes. Avšak aj dnes je zaujímavé citovať jeho názory z Analytickej didaktiky: Didaktika je
teória správneho vyučovania... Vyučovať znamená spôsobovať, aby sa to, čo kto vie, naučil a dobre si osvojil tiež druhý. Správne vyučovať znamená spôsobovať, aby sa žiak učil
hbite, s chuťou a dôkladne t. j. aby sa učebnú látku naučil v úplnosti, správne a vedel ju
využiť. Zle teda učí ten, kto k vedomostiam vedie žiaka výkladom zdĺhavým,obtiažnym
a neuceleným. Teória vyučovania znamená ovládať isté metódy vyučovania a v oprení
sa o ne viesť k vedomostiam hbite s chuťou a dôkladne (Komenský, 1946 In Hlásna a i.,
2006, s. 244).
Vysokoškolská didaktika sa podľa Vašutovej (2002) zaoberá procesmi, formami a metódami vysokoškolské výučby, inováciami vo výučbe, učením študentov a študijnými štými, hodnotením študentov a študijnou úspešnosťou, projektovaním a hodnotením výučby,
vysokoškolským kurikulom, interakciou a komunikáciou učiteľ – študenti vo výučbe, informačnou a komunikačnou technológiou vo výučbe na vysokej škole (In Šeben Zaťková,
2014, s. 18).
Vysokoškolská odborová didaktika sa špecializuje na teóriu vyučovania v predmetoch
skupiny určitého odborou (prírodné vedy, medicína, technika, pedagogika, ...) (Musilová,
2010). Průcha (2009, s. 656) charakterizuje odborové didaktiky jako disciplíny zaoberajúce
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sa procesom vyučovania resp. učenia s ohľadom na ich odborovú príslušnosť a špecifickosť. Odborová didaktika je situovaná medzi určitý vedecký (umelecký, technický, ...) odbor
a medzi vedy o výchove a vzdelávaní. Konštituuje sa teda ako prienik medzi určitou oblasťou
ľudského poznávania a odpovedajúcej zložke vzdelávania v danom odbore vymedzenej ako
vzdelávacia oblasť, odbor. V angličtine, ale aj v kontinentálnej Európe, sa označuje subject,
resp. metter didactics, ale v angloamerickej literatúre sa používa teaching of specific subject
areas.
Edukácia – podľa pedagogického slovníka môžeme vysvetliť tento pojem jednak ako
proces celkovej výchovy, kde sa pojem odvádza z latinského educatio = vychovávanie; znamená celoživotné rozvíjanie osobnosti človeka prostredníctvom formálnych inštitúcií (školy a i.) aj neformálneho prostredia (napr. rodina). Ale v didaktike sa používa aj ako synonymum vzdelávacieho procesu; v tomto význame sa vzťahuje ku škole s jej riadeným procesom
výučby. Tu sa spomína pojem edukológia ako teória edukácie (Průcha a i., 2003, s. 53).
Výchova je široký pojem, ktorý v literatúre nie je jednoznačne vymedzený, vieme nájsť
niektoré charakteristiky daného pojmu. Veľmi všeobecne pod výchovou rozumieme činnosť, ktorou sa zaisťuje prenos, sprostredkovanie duchovného majetku spoločnosti z generácie
na generáciu. Častejšie rozumieme výchovou proces zámerného pôsobenia na osobnosť jedinca s cieľom dosiahnuť kladné zmeny v rozličných zložkách jeho osobnosti (Hlásna a i.,
2006, s. 12).
Vzdelávanie je inštitucionálny proces, spoločensky organizovaná činnosť pomocou
formálnej edukácie, výučby školstvom a inými formálnymi organizáciami. Vzdelávaním sa
poskytuje vzdelanie (základné, stredné, vysokoškolské, všeobecné, odborné, ...) (Průcha a i.,
2003, s. 292). Švec (2002) charakterizuje vzdelávanie ako dlhodobú inštitucionalizovanú vyučovaciu činnosť zameranú na prípravu učiacich sa na ich pracovný a mimopracovný život;
je to proces získavania vedomostí, zručností, návykov, skvalitňovania schopností, získavanie
názorov, postojov, orientáciu v oblasti hodnôt (Baláčková a Černáková, 2009, s. 11).
Vzdelávací proces je zložitý systém. Už dávnejšie bola snaha vyjadriť ho schematicky na
základe základných pojmov. Traduje sa herbartovský model, kde sú naznačené vzájomné
vzťahy medzi žiakom, učiteľom a učivom ako trojuholník:

Obrázok 1

Didaktický trojuholník

O – obsah vzdelávania, resp. učivo; U – učiteľ; Ž - žiak

Na vzdelávací proces je možné pozrieť sa intraktívne cez základné didaktické kategórie,
tak ako uvádzame na obrázku 2.
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sociálne prostredie: politické, ekonomické...
Vstupy

Edukácia:

Výstupy

študent

ciele, obsah, didaktické zásady, didaktické
metódy, organizačné formy; materiálne
didaktické prostriedky

výsledky

učiteľ

Obrázok 2

2.2

efekty

Geografické prostredie
Zdroj: Průcha, 1997, s. 79

Ciele vo výučbe na vysokej škole

Ciele vzdelávania sú súčasťou, a ako prvou a determinujúcou, vystupujúcou v kategóriách
vzdelávania. Základným znakom ľudskej spoločnosti je cieľavedomosť. Platí to aj pre edukáciu ako jednu zo základných ľudských činností. Ciele vzdelávania, niekedy označované ako
edukačné ciele, sa určujú potrebami vyspelej spoločnosti. Všeobecne cieľ je ideálna predstava o tom, čo sa má dosiahnuť určitou činnosťou (Turek, 1995, s. 3).
Cieľ výchovy – edukácie je ucelená predstava, ideál predpokladaných a žiaducich vlastností človeka, ktoré je možné ovplyvniť a získať výchovou. Je to v podstate dobrý, múdry,
aktívny, spokojný človek, prispievajúci aj k rozvoju spoločnosti.
Cieľ výchovy a vzdelávania vysokoškolskej výučby je teda zamýšľaný a očakávaný výsledok vyučovacieho procesu, ku ktorému smeruje spoločná činnosť vysokoškolského učiteľa a študenta počas vyučovania (Podlahová a i., 2012, s. 31).
V priereze histórie sa ciele edukácie menili; napr. v prehistorickom období bolo potrebné vychovávať dobrého lovca a smelého bojovníka, neskôr, v období helenizmu, bol ideál
telesne rozvinutého a kultúrne vyspelého občana (kalokaghatia), v stredoveku človeka podriadeného štátnej moci aj cirkvi atď. V spisoch antických filozofov je možné nájsť zmienky
o cieľoch výchovy (Aristoteles). Napr. Komenský uvádza, že výchovné ciele si treba pozorne
všímať, prostriedky sú totiž pre cieľ; ten si treba neustále pripomínať, aby sme neodbočili.
Sústava cieľov je východisková, determinujúca pri obsahu a procese vzdelávania.
Zámerné stanovenie edukačných cieľov je nutné v riadených výchovno-vzdelávacích
procesoch. Disciplína zaoberajúca sa edukačnými cieľmi je pedagogická teleológia. Cieľ
výučby je jedna z kľúčových didaktických kategórií, ktorá vymedzuje účel, zámer výučby
a výsledky výučby. Zahŕňa vedomosti, porozumenie, zručnosti a praktické produkčné činnosti, hodnoty a postoje. V súčasnosti sa rozpracúvajú učebné štandardy, ktoré súvisia aj
s obsahom vzdelávania.
Členenie cieľov

Je viacero kritérií na rozčlenenie cieľov edukácie:
Ciele A:
všeobecné – širšie vymedzenie vlastností, postojov, zručností, vedomostí človeka,
ku ktorým v priebehu života dospieva a plní požiadavky, normy spoločnosti,
konkrétne – vymedzujú čiastkové úlohy edukanta na ceste k plneniu všeobecných
cieľov (Turek, 1995, s. 5),
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Ciele B:
spoločenské – spĺňajú potreby spoločnosti,
skupinové,
individuálne – formulované z hľadiska potrieb jednotlivca,
Ciele C:
adaptačné – majú na zreteli prispôsobovanie sa človeka súčasnému stavu,
anticipačné – sú zamerané na prípravu jedinca pre budúcnosť,
Ciele D:
dlhodobé,
etapové,
krátkodobé (Pokrivčáková, 2000, s. 50).
Iné možné členenie cieľov edukácie je rozpracované ako hierarchia cieľov:
celospoločenské ciele (pozri A všeobecné, B spoločenské),
inštitucionálne ciele – cieľ edukačnej inštitúcie resp. študijného odboru napr. profil absolventa,
vyučovacie zámery – cieľ vyučovacích predmetov, príp. tematických celkov v určitom študijnom odbore,
špecifické ciele – ciele vyučovacej jednotky a jej častí.
Špecifické ciele môžu byť vzdelávacie (kognitívne – poznávacie a psychomotorické –
výcvikové), výchovné (afektívne), prípadne rozvíjajúce (pozri C anticipačné) (Turek, 1995,
s. 9). Podlahová (2012, s. 31) uvádza, že ide o formulovanú predstavu vysokoškolského
učiteľa, o tom aké zmeny by mali byť dosiahnuté v poznatkovej štruktúre, zručnostných
parametroch a postojových kvalitách u vyučovaných; teda čo by mali študenti dosiahnuť
počas a po ukončení etapy vysokoškolského vzdelávania.
V súčasnosti sa preferuje, aby vzdelávacie ciele boli jednoznačne formulované, hierarchicky spojené, primerané, kontrolovateľné a vyjadrené v pojmoch študentských výkonov.
Pri ich formulácii je nutné prihliadať na taxonómiu cieľov (napr. Bloomovu, Niemierkovu,
Harrowovu, Kratwohlovu...). Sú však aj výnimky, kde nie je možné vždy určovať konečný
špecifický cieľ napr. pri estetickej, etickej, hudobnej výchove (individuálny zážitok študenta). Pre študentov je motivujúce, ak na začiatku poznajú vzdelávacie ciele.
Na vysokých školách sa v informačnom liste uvádzajú údaje o vyučovanom predmete,
medzi závažné položky patrí cieľ predmetu. Cieľ predmetu musí byť formulovaný stručne,
výstižne, jednoznačne, aktívnymi slovesami študentovej činnosti preukázania zvládnutého učiva. Napr. v predmete metodológia pedagogického výskumu môžeme formulovať
cieľ predmetu takto: po absolvovaní predmetu budú študenti schopní charakterizovať
výskum, členiť a charakterizovať jednotlivé druhy výskumov v pedagogike, charakterizovať fázy výskumu, poznať etiku práce výskumníka, orientovať sa v možnostiach literárnych
zdrojov a vedieť pracovať s odbornou a vedeckou literatúrou, poznať citačnú normu a pracovať v súlade s ňou, študenti budú vedieť formulovať cieľ výskumu, predpoklady resp. otázky výskumu alebo hypotézy, budú vedieť popísať a vysvetliť kvantitatívne metódy používané v pedagogickom výskume, popísať kvalitatívne metódy a ich využitie, poznať štruktúru
záverečnej práce a náplň príslušných častí práce, vedieť prezentovať a diskutovať výsledky
výskumu, poznať možnosti publikačnej činnosti (podľa Podlahová a i., 2012, s. 34).
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Taxonómia poznávacích špecifických cieľov vzdelávania je vlastne rozlíšenie spôsobu
zvládnutia učiva (napr. podľa Blooma):
1. zapamätanie,
2. porozumenie,
3. analýza,
4. syntéza,
5. porovnávanie,
6. vyvodzovanie,
7. tvorivosť.
Taxonómia vzdelávacích cieľov podľa Niemierka sa využíva v súčasnej slovenskej pedagogickej praxi bežnejšie:
A/ Vedomostná úroveň:
1. zapamätanie si poznatkov,
2. porozumenie poznatkom.
B/ Spôsobilostná úroveň:
3. špecifický transfer – uplatnenie vedomostí v školských úlohách,
4. nešpecifický transfer – uplatnenie v nových nešpecifických – problémových situáciách.
Pre operacionalizáciu t. j. vyjadrenie v pojmoch výkonov študenta pre jednotlivé stupne
taxonómie uvádzame príklady vhodných slovies:
1. študent bude vedieť vymenovať, reprodukovať, zopakovať, pomenovať...,
2. vysvetliť, opísať, uviesť príklady, povedať vlastnými slovami...,
3. študent bude schopný aplikovať, vypočítať, demonštrovať, vyčísliť...,
4. porovnať, posúdiť, obhájiť, vyvodiť závery.
Magerova technika vytyčovania kognitívnych cieľov je postupnosť krokov ako optimálne stanovíme špecifické vzdelávacie ciele:
a) operacionalizácia: aktívne sloveso + predmet činnosti (študenti budú vedieť vypočítať zadaný príklad..., zostrojiť graf..., opísať schému technologického postupu...),
b) podmienky výkonu: spôsob, rozsah, pomôcky,
c) normy výkonu: časový limit, počet vyriešených úloh, tolerované nepresnosti.
Používa sa aj taxonómia výchovných (afektívnych) cieľov napr. podľa Kratwohlova
a taxonómia psychomotorických cieľov napr. podľa Harrowova.
Afektívne ciele sledujú vytváranie názorov, postojov, etických stanovísk, štruktúry hodnôt. U nich môžeme uviesť taxonómiu takto: prijímanie hodnoty, reagovanie na ňu, oceňovanie hodnoty, integrácia, zvnútorňovanie hodnôt a začlenenie do charakteru a činnosti
(Podlahová, 2012, s. 32).
Taxonómia cieľov v psychomotorickej oblasti – výcvikové ciele (Turek, 2004) sa často
uvádza podľa Simpsonovej taxonómie (upravené podľa Gronlunda, 1981):
1. Vnímanie činnosti, zmyslová činnosť – použitie zmyslových orgánov na získanie alebo
vybavenie z pamäti predstavy o budúcej motorickej činnosti a na posúdenie potreby,
správnosti činnosti.
2. Pripravenosť na činnosť – psychická, fyzická a emocionálna (ochota, motivácia) pripravenosť vykonať určitú činnosť.
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3. Napodobňovanie činnosti, riadená činnosť – ide o začiatočné štádium pri učení sa
komplexným zručnostiam. Zahŕňa imitáciu (opakovanie úkonov demonštrovaných
učiteľom) a pokus a omyl (viacnásobné vykonávanie určitého úkonu za účelom nájdenia
a osvojenia si správneho spôsobu jeho realizácie). Správnosť výkonu činnosti posudzuje
učiteľ alebo aj študent podľa konkrétnych kritérií.
4. Mechanická činnosť, zručnosť – na tejto úrovni sa utvára zručnosť v činnosti. Ide však o menej komplexné, menej zložité činnosti ako vo vyšších kategóriách Simpsonovej taxonómie.
5. Komplexná automatická činnosť – komplexná, zložitá činnosť vyžadujúca vysoko
koordinované motorické aktivity je vykonávaná rýchlo, bezchybne, presne, ľahko, bez
váhania, automaticky.
6. Prispôsobovanie, adaptácia činnosti – študent dokáže meniť, modifikovať, prispôsobovať činnosť podmienkam.
7. Tvorivá činnosť – vytvorenie nových spôsobov motorickej činnosti, použitie osvojených
spôsobov činnosti v nových, neznámych, problémových situáciách.
Cieľ vzdelávacieho procesu na vysokej škole tvorí súhrn vedomostí a zručností, charakterových, morálnych vlastností a postojov absolventa vysokej školy. Konkrétnejšie požiadavky sú zverejnené v profile absolventa toho-ktorého odboru. V súčasnej pedagogike sa
častejšie využíva pojem kompetencie študenta, ako určité kľúčové schopnosti pre pôsobenie absolventa v profesijnej praxi a tie sú zakomponované v profile absolventa; sú určitým
vodiacim prvkom, tvoria skupiny cieľov edukácie a tak sa stávajú ohraničením aj pre obsah
vzdelávania na vysokej škole.
Uvádzame príklad formulácie profilu absolventa študijného programu biotechnológie
(Bli) z ponuky Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre: absolvent študijného programu biotechnológie, má vedomosti o podstate
biologických, biochemických, biotechnologických a bioinžinierskych procesov, spojených
s uplatnením moderných biotechnologických metód a techník kultivácie mikroorganizmov,
tkanivových kultúr, prípravy biologicky významných látok, transformácie rôznych substrátov. Dokáže aplikovať metódy analýzy biologického materiálu vrátane mapovania genómu
živých organizmov, metódy a postupy jeho úpravy, genetickej modifikácie, izolácie a identifikácie génov a molekulárnych markerov. Absolvent má znalosti o poľnohospodárskych,
potravinárskych, farmaceutických, chemických a environmentálnych biotechnológiách.
Uplatní sa v poľnohospodárskych a potravinárskych podnikoch, vo výskumných a šľachtiteľských ústavoch, vo výrobných biotechnologických prevádzkach.
Absolvent študijného programu biotechnológie je schopný tvorivo aplikovať získané
poznatky pri vývoji a riadení biotechnologických výrob. V príbuzných oblastiach dokáže modelovať, simulovať a kontrolovať biotechnologické postupy a optimalizovať výrobné
procesy. Absolvent má vedomosti a zručnosti pre hodnotenie surovín z hľadiska ich možného biotechnologického spracovania aplikáciou fyzikálno-chemických a biologických
metód analýzy i ekonomického a legislatívneho posúdenia výsledných efektov. Výskumnú prácu realizuje s vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti a má schopnosti trvalým
samoštúdiom udržiavať kontakt s rozvojom vedných disciplín tvoriacich biotechnológie.
Uplatní sa v poľnohospodárskych a potravinárskych podnikoch, vo výskumných a šľachtiteľských ústavoch, vo výrobných biotechnologických prevádzkach (http://www.fbp.uniag.
sk/sk/ing-studijne-programy/).
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2.3

Obsah výučby na vysokej škole

Obsah vzdelávania je tvorený súhrnom poznatkov, zručností, návykov, názorov, vlastností,
schopností, postojov, ktoré si má študent v priebehu štúdia osvojiť a vedieť tvorivo využiť
v budúcom profesijnom príp. osobnom živote (Štepanovič, 1988, s. 9). Podlahová a i. (2012,
s. 21) pripomína, že vymedzenie obsahu vzdelávania na vysokých školách – učivo – je určené zameraním vysokej školy a študijného odboru, avšak jeho inovácia je nutná a záleží od
erudovanosti učiteľov vysokej školy. Je dôležité určiť, čo je pre výučbu každej vednej disciplíny podstatné a štrukturovať i novšie učivo do systému predmetu.
Obsahom edukácie (výchovy a vzdelávania) je učivo, je to všetko, čo si má edukant
v procese edukácie osvojiť a rozvinúť. Je vlastne prostriedkom socializácie a skultúrňovania
človeka, odráža úroveň poznania, zaisťuje kontinuitu a integritu vývoja spoločnosti. Má za
úlohu zachovávať kultúrne dedičstvo a napomáhať pri prispôsobovaní sa človeka vo svete.
Obrázok 3 znázorňuje transformáciu poznatkov vied, techniky a kultúry do štruktúry
učiva.
veda

didaktická transfomácia

––––––– - - - - - - - - - - - - - - - - kultúra

vedomosti
= didaktický systém === vyučovanie: zručnosti

výber z hľadiska didakt. zásad

postoje
správanie

Obrázok 3

Didaktická transformácia

Umelo môžeme rozdeliť obsah edukácie na obsah výchovy v užšom zmysle a obsah
vzdelávania.
Obsah výchovy sa kryje so zložkami výchovy (rozumová, etická, estetická, pracovná, enviromentálna, prosociálna, multikultúrna, ekonomická, výchova ku zdraviu...).
Obsah vzdelávania sa kryje s učivom. Učivo vymedzujú základné pedagogické dokumenty (napr. charakteristika študijného odboru, profil absolventa, študijný plán, sylaby)
a učebnice. V súčasnej pedagogike sa v súvislosti s obsahom edukácie spomína kurikulum.
Je to plán, obsah a náčrt možností priebehu a uskutočnenia vzdelávania.
V polovici minulého storočia sa v didaktike riešila otázka základného učiva, resp. štruktúry základného učiva. Sú to vedomosti, zručnosti, návyky, ktoré predstavujú základy vied,
umenia, techniky a majú zásadný význam pre ďalšie vzdelávanie a praktický život; študent
si ho má osvojiť v škole bez preťaženia. Je potrebné pre postup do ďalšieho ročníka (Chlup
In Petlák, 1997). Je určované učebným predmetom, druhom a stupňom vzdelávania, úrovňou vývoja vied. Okrem základného učiva rozoznávame učivo rozširujúce a doplňujúce.
Štandardy sú dokumenty, ktoré ohraničujú požiadavky na edukanta v oblasti vzdelávania po absolvovaní tematického celku, predmetu, určitého študijného programu.
Vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore alebo v kombinácii študijných odborov sa
získa štúdiom podľa akreditovaného študijného programu v tomto študijnom odbore alebo
v kombinácii študijných odborov.
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Študijný predmet na vysokej škole je didaktická úprava štruktúry a obsahu určitého
vedného odboru alebo úseku spoločenskej činnosti (Štepanovič, 1988, s. 11). Základné údaje o predmete – rozsah, cieľ, stručný obsah, literatúra – sú uvedené v informačnom liste
predmetu.
Obsah a rozsah učebnej látky predmetu je uvedený v sylabe predmetu; je to súbor hesiel, názvov učebných celkov zoradených v určitej štruktúre s prideleným počtom učebných
hodín a vymedzuje obsah daného učebného predmetu; obsahuje tiež zoznam písomných
prác s termínmi zadania a ukončenia, harmonogram priebežnej kontroly vyučovacej činnosti, podmienky na udelenie zápočtu, resp. požiadavky na skúšku a zoznam odporúčanej
literatúry.

2.4

Didaktické zásady

Didaktické zásady sú základné idey, princípy, najvšeobecnejšie požiadavky, ktoré je potrebné uplatňovať, aby edukačný proces bol efektívny. Nevystupujú izolovane, ale utvárajú organickú sústavu, v ktorej vzájomne súvisia, prelínajú sa, ovplyvňujú a dopĺňajú sa,
podporujú a účelne striedajú. Jedna z nich v určitom časovom úseku dominuje, môže byť
podporovaná inými, neskôr ju plynule vystrieda ďalšia, resp. ďalšie didaktické zásady. Využívajú sa v každej vyučovacej hodine, uplatňujú sa pri zostavovaní učebných dokumentov,
učebníc, rozvrhu hodín, písaní príprav na vyučovanie (Jarábek aValkovič, 1980, s. 87). Podlahová dáva do kontextu pedagogické kategórie a uvádza, že ak organizačné formy a učebné
metódy slúžia k tomu, aby výučba vôbec prebehla, potom didaktické zásady slúžia k tomu,
aby prebehla dobre, úspešne a efektívne (2012, s. 77).
Zásady sa uplatňovali a tradovali počas celej histórie výchovy; zmienky o nich sa nachádzajú v spisoch mnohých filozofov staroveku i stredoveku. S rozpracovanými sa stretávame
v dielach W. Ratkeho, E. Bodina a J. A. Komenského (Didactica magna, 1657). Pedagogická
literatúra uvádza mnohé rôzne didaktické zásady. Komenský uvádza 187 zásad; v súčasnosti
sa uvádza približne 10 až 15 (Baďuríková, Jarábek, Obdržálek, Petlák, Špánik, Turek, Podlahová a i., ...).
Zásada komplexného rozvoja osobnosti študenta – skôr bola uvádzaná aj ako zásada
výchovnosti – jej poslaním je pripomenúť učiteľom, že nemá len sprostredkovávať študentom poznatky a teda rozvíjať ich stránku kognitívnu, rozumovú, ale má ich aj motivovať,
zapájať do spoločných činností v skupine a podporovať ich sociálne zručnosti, nechať rozvíjať a pôsobiť emócie aj v rámci výučby aj na vysokej škole, byť nápomocný pri formovaní
názorov, postojov, pomáhať budovať hierarchiu hodnôt, rozvíjať tvorivosť študentov. Učiteľ
by si mal uvedomovať a plánovať, v súvislosti s plánovaním výučby, aj výchovné ciele vyučovacej jednotky naväzujúc na obsah, formu, metódy výučby a stanovené všeobecné ciele
vzdelávania v koncepciách vzdelávania.
Zásada cieľavedomosti – je požiadavka, aby v priebehu edukácie boli stanovované ciele (napr. profil absolventa, ciele predmetu, špecifické ciele) a aby edukácia smerovala k ich
dosiahnutiu, pričom sa využívali prostriedky výučby vhodné pre dosiahnutie stanovených
cieľov.
Zásada humanizmu a tolerancie – požaduje, aby počas edukácie boli vždy dodržiavané
ľudské práva a morálne hodnoty, napr. aby osobnosť študenta bola partnerom a podnecovateľom vo vysokoškolskom vzdelávaní, aby vysokoškolský učiteľ bol príkladom v správaní
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sa k ostatným ľuďom a nielen v škole, aby boli rešpektované práva i povinnosti všetkých
zúčastnených...
Zásada názorového pluralizmu – názory vo vzdelávaní nie sú určované jediným princípom. To znamená aj pre učiteľa vysokej školy, aby študoval z viacerých odlišných zdrojov,
zúčastňoval sa rôznych vedeckých a odborných podujatí; študentom umožňuje počas výučby navzájom diskutovať a podnecuje k analýzam, komparáciám, návrhom. Pluralizmus vo
vzdelávaní znamená aj možnosť viacerých druhov a typov škôl (alternatívy).
Zásada primeranosti – požiadavka, aby boli ciele, obsah, formy, metódy prispôsobené
veku a schopnostiam edukantov, podmienkam edukácie (čas, priestory, materiálne vybavenie a zabezpečenie, mikroklimatické a hygienické podmienky...) a možnostiam učiteľov.
Zásada uvedomelosti a aktivity – je potrebné, aby sa študenti uvedomelo a aktívne zapájali do edukácie, aby sa učili vlastnou činnosťou (cvičenie, diskusia, prax, hry, riešenie
problémov...), aby si uvedomili podstatu, pretože nie je možné čokoľvek poznať, ak nie je
aktívne zapojená myšlienková činnosť subjektu. Lepšie pochopíme a zapamätáme si veci,
s ktorými manipulujeme – aj myšlienkovo; nie tie, s ktorými sa míňame pasívne. Vhodné
je vyvolať vnútornú motiváciu – chcieť sa naučiť, mať záujem, chcieť vyriešiť. Aj vonkajšia
motivácia hrá veľkú úlohu v aktivizovaní sa študenta (napr. pestrosť vyučovacích prostriedkov, poznanie cieľov, poznanie využitia učebnej látky, zvládanie predchádzajúceho učiva...).
Zásada názornosti – najpresnejšiu predstavu o učive je možné získať prostredníctvom
zmyslového vnímania (učebné pomôcky, ukážky, príklad, príbeh, exkurzia...).
Zásada systematickosti – učivo má byť logicky usporiadané do určitej štruktúry, systému.
Zásada trvácnosti – zabezpečiť, aby obsah vzdelávania a výchovy bol čo najdlhšie uchovaný v pamäti a dal sa pohotovo využiť.
Zásada spojenie teórie a praxe – väčšina absolventov vysokých škôl bude zaradená do
praxe bežného života, do výroby, do riadenia, do navrhovania, do kontroly, do verejného života, kde by mal svoje vedomosti, resp. zručnosti vedieť uplatniť v profesijnom odbore.
Zásada individuálneho prístupu – k učiacemu sa je potrebné, pokiaľ je to možné, pristupovať so zreteľom na jeho individuálne vlastnosti, potreby, záujmy. Aj vysokoškolský učiteľ
by mal byť schopný identifikovať u študentov osobnostné vlastnosti, ktorých súbor určuje
schopnosť študovať a úroveň zvládnutia učebnej látky (pozornosť, pamäť, myslenie, vynaliezavosť, citové charakteristiky, motiváciu k štúdiu, charakterové vlastnosti, záujmy a záľuby,
ašpirácie, predchádzajúce štúdium, odborné skúsenosti, prípadne zdravotný stav študenta,
učebný štýl). Väčšia možnosť poznania je v skupinovej výučbe a v seminároch a cvičeniach,
príp. exkurziách a praxi a tu je aj väčšia možnosť využívať pestrejšie prostriedky výučby
a tak zámerne prispôsobovať vyučovacie postupy možnostiam študentov.
Zásada vedeckosti – obsah vyučovania má byť v súlade s najnovšími poznatkami z oblasti vied, aj keď transformovaná do didaktického systému obsahu predmetu (primeraná
úrovni rozvoja študenta v tom-ktorom ročníku). V rámci úvodu je vhodné oboznamovať
študentov aj so staršími názormi a teóriami, ale je potrebné upozorniť na to, že v historickom kontexte boli inovatívne, na ich základe sa veda mohla ďalej rozvíjať, ale vývoj už
pokročil ďalej. A preto vysokoškolský učiteľ je povinný časťou svojej práce sledovať vývoj
vedy aj legislatívy a podieľať sa osobne na výskumných aktivitách. Vyučovať v súvislosti
s praxou zastarané postupy je neefektívne z hľadiska vymedzeného času výučby – semestra,
učiteľ môža stratiť renomé odborníka, je nemotivujúce pre študentov. A aj z tohto dôvodu
/37/

TÍMEA ŠEBEŇ ZAŤKOVÁ A KOLEKTÍV

je potrebné inovovať obsah predmetu inováciou sylabu predmetu – vypustiť staršie učivo
a doplniť ho novšími poznatkami v danom odbore.
Didaktické zásady sa využívajú komplexne; vždy spolupôsobia viaceré aj naraz, alebo
postupne; navzájom sa doplňujú, prelínajú, podporujú, jedna však dominuje. Týkajú sa
nielen samotného priebehu edukácie, ale aj edukačnej dokumentácie a materiálneho vybavenia edukačného procesu.

2.5

Formy vzdelávania na vysokej škole

Pod pojmom organizačná forma výučby sa spravidla chápe usporiadanie vyučovacieho
procesu, teda vytvorenie prostredia a spôsob organizácie činnosti učiteľa a študentov, kde sa
realizujú vzťahy medzi učiteľom a žiakmi a obsahom vzdelávania a nemateriálnymi a materiálnymi vzdelávacími prostriedkami (Kalhous, Obst a i., 2002, s. 293). S dôrazom aj na
časové vymedzenie uvádza Petlák (1997, s. 139) Mojžíškovu charakteristiku organizačnej
formy vyučovania ako časovú jednotku zameranú na realizovanie výchovnovzdelávacích
cieľov a obsahu vyučovania, pričom sa využívajú viaceré metódy a prostriedky, rešpektujú
sa didaktické zásady a odohráva sa v interakcii medzi učiteľom a študentom.
Vo vysokoškolskej výučbe rozoznávame tieto základné organizačné vyučovacie formy:
prednáška, seminár, cvičenie a ďalšie.
Tradičné formy a metódy výučby majú korene v stredoveku. Na prvých univerzitách prevažovala výučba metódou lectio nebo disputatio. Lectio (z latinského legere, čítať) bol postup,
pri ktorom učiteľ čítal text z knihy, ktorú mal položenú na pulte pred sebou. Poslucháči sa
museli viac spoliehať na svoju pamäť, alebo si niektoré pasáže sami zapisovali. Málokto bol
dosť bohatý, aby si obstaral vtedy veľmi drahé knihy. Učiteľ resp. kniha, z ktorej čítal, bol preto jediným istým zdrojom informácií. Dišputa mali podobu rozhovorov, vedených za účelom správneho obhájenia poznaných právd. Často bolo úlohou hľadať slabiny súpera, posúdit pravdivosť jeho tvrdení, k čomu slúžili pravidlá Aristotelovej logiky. Úspešnosť štúdia na
vtedajších školách závisela na pamäti študenta (Slavík a i., 2008, s. 30).
Prednáška je forma vysokoškolskej výučby, prostredníctvom ktorej učiteľ sprostredkováva informácie o predmetoch a javoch skutočnosti zovšeobecnených v poznatkoch jednotlivých vedných disciplín, usporiadaných v ucelenom systéme (Prusáková In Štepanovič,
1984. s. 6). Úlohou prednášky okrem sprostredkovania poznatkov je aj objasniť metodologické základy príslušnej vedy, usmerňovať a rozvíjať logické a tvorivé myslenie študentov.
Rohlíková (2012, s. 23) uvádza, že prednáška je ustálenou formou vysokoškolskej výučby,
ktorej hlavný účel je podať systematický teoretický výklad podstaty danej disciplíny, jej častí alebo problémov. Vyznačuje sa ucelenosťou, štrukturovanosťou, jasnosťou, aktuálnosťou
a príslušnou náročnosťou obsahovou a metodologickou. Je určená zvyčajnej väčším učebným skupinám a predchádza cvičenia či semináre.
Prednáška uvádza nielen do systému učiva, ale aj do metód skúmania, chápania a osvojovania si učiva. Prednáška sa považuje z hľadiska aktivity študenta za informačno-receptívnu formu. Avšak prednáška má vzbudzovať aktivitu študentov tým, že tak obsah vzdelania,
ako i jeho usporiadanie núti zamyslieť sa nad problémami nielen počas prednášky, ale aj po
jej skončení. Prostredníctvom prednášky sa formuje aj vzťah k vednej disciplíne, k vedeckému poznávaniu. Dôležitá je pritom osobnosť učiteľa.
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V. Prusáková (In Štepanovič, 1984, s. 7) uvádza predpoklady k efektívnosti prednášky:
primeraná vedecká úroveň, uplatnenie psychologických zreteľov, uplatnenie didakticko-metodických zreteľov a jazykovej korektnosti. Obsah prednášky má odrážať súčasný stav
vedy, a tiež tendencie jej vývoja, preto je nevyhnutné spojenie pedagogickej práce vysokoškolského učiteľa s vedeckovýskumnou prácou. Obsah je potrebné spájať s aktuálnymi
spoločenskými problémami. Vysokoškolský učiteľ musí poznať vývojové charakteristiky vysokoškolského študenta so zameraním na jeho poznávacie, intelektuálne, vôľové a morálne
vlastnosti, a podriadiť im priebeh prednášky. Didakticko-metodická stránka má rešpektovať
štruktúru, postupnosť prednášky ako vyučovacej formy a rešpektovať didaktické zásady, prípadne využívať komunikačné možnosti prednášajúceho – jednak rétorické a jednak odbornú terminológiu a kultúrny a spisovný jazykový prejav učiteľa.
Obsah prednášky sa udáva v školskej dokumentácii, avšak iba rámcovo – preto hodnota
vysokoškolskej prednášky je závislá aj od pedagogickej a vedeckej erudovanosti vysokoškolského učiteľa. Od výberu faktov, poznatkov, informácií, od ich usporiadania, od nadväznosti na predchádzajúce obsahy. Prednáška by mala obsahovať aj poznatky, ku ktorým
poslucháči nemajú inak prístup, informácie o najnovších výsledkoch výskumu v danom
odbore; dopĺňa študijnú literatúru, vytvára logickú štruktúru učebnej látky, poukazuje na
súvislosti a praktické využitie. Prednáška nemá opakovať iba povinnú študijnú literatúru,
jej obsah má byť ovplyvnený odporúčanou literatúrou, najnovšími monografickými, časopiseckými zdrojmi a výsledkami vedeckovýskumnej činnosti katedry. K efektivite prednášky prispieva aj motivácia a aktivizácia poslucháčov v jej priebehu a to rôznymi prostriedkami ako využitím názorných pomôcok, problémovým výkladom, problémovými
otázkami, získaním spätnej informácie, vysvetlením využiteľnosti učiva v praxi, rétorickými
prostriedkami...
Petlák (1997, s. 117) uvádza, že prednáška má: úvod do problematiky, vytýčenie štruktúry prednášky, postupnú analýzu jednotlivých podtém obsahu a zhrnutie predneseného.
V úvode prednášky ide o uvedenie do problematiky prednášky a o nadviazanie kontaktu so
študentmi, vzbudenie ich záujmu; je potrebné uviesť cieľ a štruktúru prednášky a je možné
odvolať sa na obsah predchádzajúcej. Časové vymedzenie je niekoľko minút. Jadro prednášky tvoria logicky usporiadané podtémy pripravené do štruktúry; každý podcelok by mal byť
jasne ukončený zhrnutím, prípadne využitím a prechodom k ďalšiemu okruhu. Záver má
svoju významnú úlohu koncom prednášky – prednášajúci sumarizuje závery jednotlivých
častí a zvýrazňuje základné myšlienky celej prednášky a naznačuje problémy pre nadväznosť nasledujúcej prednášky. Kvalita prednášky závisí aj od učiteľovho slovného prejavu,
ktorá spočíva vo voľbe adekvátneho slovníka (primerane odborných výrazov a radšej nie
za každú cenu cudzích), spisovná reč, zreteľná a jasná výslovnosť, výraznosť prejavu a jeho
emocionalita, tempo, rytmus a dynamika reči (napr. základné informácie pomalšie, ilustratívne bežným hovorovým tempom). Primerané gestá a mimika dopĺňajú prejav učiteľa.
Učivo prebrané na prednáškach sa osvojuje v podobe vedomostí ale hlavne zručností
a návykov v cvičeniach a seminároch.
Seminár je forma výučby častejšie na vysokej škole, ktorá dopĺňa prednášky; základom
je aktívna účasť študentov s cieľom osvojenia si a prehĺbenia príslušných vedomostí, zručností a metód vedeckej práce (Průcha, Walterová, Mareš, 1998, s. 220). V seminároch študenti prezentujú výsledky samostatnej práce a diskutujú k daným témam. Seminár je príležitosť pre študentov v študijnej skupine viesť dôkladné intelektuálne diskusie na vymedzenú
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tému; spravidla nemá ísť o rozsiahle všeobecne zamerané diskusie a rovnako by sa seminár
nemal stať konzultáciou, teda príležitosť pre jednotlivcov objasňovať si s učiteľom osobné alebo intelektuálne nejasnosti a problémy. Pre vopred stanovený cieľ je vhodné využívať napr. tieto vyučovacie metódy: referovanie a diskusie, práca v skupinách, didaktické
hry, situačná metóda, prípadová štúdia. K referátom má učiteľ poskytnúť určité informácie
o presnejšom definovaní problému, formálnej stránke, termínoch a odporúčanej literatúre;
vhodné je pred odznením si spolu „prejsť“ referát. Vhodné je žiadať študentov o podporné
materiály pre ostatných poslucháčov, prípadne o prezentáciu v MSPowerPointe. Zo začiatku
diskusiu môže viesť učiteľ, neskôr samotní študenti. Hlavným cieľom je, aby témy získali pre
študentov osobný význam na základe toho potom môže prebehnúť významné učenie (Petty,
1996, s. 203).
Môžeme vyčleniť osobitné druhy seminárov ako:
proseminár – má uvádzaciu funkciu a často je monotematicky zameraný (napr.
proseminár k odbornej praxi, k práci s literatúrou...),
výberový seminár – sa zaraďuje zväčša do vyšších ročníkov, kedy sa so zreteľom na
študijné zameranie, prípadne záujem študentov poskytuje možnosť hlbšej odbornej
profilácie;
seminár k záverečnej práci – poskytuje informácie súvisiace s prípravou a tvorbou
záverečných prác.
Seminárne formy výučby majú prevahu v humanitných a spoločenskovedných študijných programoch, s ktorými sú historicky späté (Štepanovič, 1988, s. 36).
Cvičenie je vyučovacou formou, ktorá slúži na riadené vykonávanie určitej činnosti
učiacim sa subjektom. Cieľom je upevňovať vedomosti, vytvárať zručnosti príp. návyky.
Súčasťou cvičenia je inštrukcia objasňujúca spôsob prevedenia činnosti (Průcha, Walterová,
Meraš, 1998, s. 37). Pritom je dôležitá stránka uskutočnenia úlohy a technika výkonu.
Obsah seminárov a cvičení súvisí s cieľmi predmet, a tiež s profilom absolventa, ale je
závislý aj na materiálnych a personálnych možnostiach školy, resp. katedry. Periodicky je
nutné inovovať niektoré obsahy cvičení a zároveň selektovať už zastarané z hľadiska napredovania vedy a potrieb praxe.
Ako organizačná forma je aj seminár a cvičenie charakterizované miestom konania, časom trvania a počtom študentov – semináre sa vyučujú v učebniach s kapacitou okolo 20 až
30 miest pre študentov, časovo sú určené najčastejšie ako dve vyučovacie hodiny s prestávkou, za semester spravidla maximálne 30 hodín, a počet študentov je jedna študijná skupina
(15 – 25 študentov). Praktické cvičenia môžu byť rôzneho druhu: laboratórne, dielenské,
terénne, klinické, ateliérové cvičenia. Od druhu cvičenia záleží aj jeho trvanie (3 – 6 hodín), miesto konania (laboratóriá, dielne, exteriér, ambulancia, ateliér, cvičebňa) a počet študentov zvyčajne nemá presiahnuť 15.
Nácvik zručností je charakteristickou činnosťou na cvičeniach. Ide o zručnosti jednak
intelektuálne a psychomotorické – manuálne. Na rozvoj intelektuálnych zručností sa využívajú výpočty a riešenia úloh, prípadne sa vypracovávajú projekty. Psychomotorické zručnosti sa získavajú nácvikom praktických činností. Obom však pravidelne predchádza dobrá
znalosť teoretických základov. Nácvik psychomotorických činností robí učiteľ na základe
inštruktáže (výklad spojený s opisom, demonštráciou a ukážkou činnosti). Učiteľ predvedie
činnosť vcelku v primeranom tempe, potom ju opakuje v spomalenom tempe a študenti sa
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pridávajú k činnosti. Ak je úkon zložitý, rozložíme ho na niekoľko častí, a tie sa postupne
nacvičujú a spájajú. Študenti spočiatku môžu robiť chyby, učiteľ ich sleduje a opravuje, prípadne ak pracujú študenti v skupine, navzájom sa kontrolujú. Nakoniec by mala byť činnosť
vykonaná v určitom optimálnom čase s produktom zodpovedajúcim určitej norme. Predpokladom úspechu je, aby si vysokoškolský učiteľ uvedomil ako môžu cvičenia nadväzovať
na prednášky, aké sú didaktické ciele cvičení a aké metódy je potrebné využiť, aby boli študenti na cvičeniach aktívni a vzájomne spolupracovali. Cvičenia by mali byť pre študentov
príležitosťou k nácviku intelektuálnych zručností (riešenie matematických, technologických
či ekonomických úloh), špecifických, praktických a technologických zručností, tvorivých
a interpretačných zručností, pohybových a športovo-výkonových zručností, tiež komunikačných, rétorických a interpretačných zručností prípadne návykov (Rohlíková a Vejvodová, 2012, s. 37).
Ďalšie formy využívané na vysokej škole sú exkurzia, odborná prax, prípadne vychádzka.
Exkurzia je skupinová návšteva významného, zaujímavého miesta alebo zariadenia, ktorá má poznávací cieľ. Je to organizačná forma výučby konaná v mimoškolskom prostredí, ale má priamy vzťah k obsahu vyučovania – ilustruje, doplňuje, rozširuje študentovu
skúsenosť, spája teóriu s praxou (Průcha, Walterová, Meraš, 1998, s. 69). Exkurzia na vysokej škole však býva vyčlenená z časovej výmery cvičení. Musí byť vopred naplánovaná.
Má svoje opodstatnenie pre autenticitu, konfrontáciu teórie s praxou. Ale nepriamo aj ako
prostriedok na ovplyvnenie atmosféry v študijnej skupine. Exkurzie bývajú monotematické
(vzťahuje sa na vybranú tému učiva) a komplexné (vzťahuje sa na viaceré témy a často aj
na viaceré predmety), alebo úvodné (motivačné, uvedenie do problematiky) a zhrňujúce
(upevnenie, kompletizácia, prehĺbenie učiva). Exkurzia má 3 fázy: prípravnú, realizačnú
a zhodnocovaciu. V prípravnej je plánovanie exkurzie, zaradenie do sylabu predmetu (predmetov) a plán organizácie, príp. ekonomickej stránky; študenti musia byť pripravený na exkurziu z hľadiska učebného obsahu aj materiálne (špeciálny odev, financie na prípadné vstupy, pomôcky...). V realizačnej fáze sa na začiatku študenti oboznámia s presným priebehom,
s bezpečnostnými pokynmi a prípadne sa im zadajú úlohy, ktoré majú počas exkurzie plniť.
Záver exkurzie môže byť aj v podobe besedy. Zhodnotenie zadaní prebieha na následných
cvičeniach. Učiteľ využíva poznatky a skúsenosti študentov z exkurzie aj na nasledujúcich
prednáškach i cvičeniach (Michálek, 2000, s. 60).
Vychádzka sa zriedkavejšie využíva na vysokej škole než na nižších stupňoch vzdelávania. Uplatniť ju možno počas cvičenia ako formu mimoškolského vyučovania na priblíženie skutočnosti. Jej trvanie môže pokryť časť alebo celé cvičenie. Má ilustratívny charakter,
študenti si môžu v jej priebehu vytvárať skôr intelektuálne zručnosti a spájať teoretické vedomosti so skutočnosťou.
Prax má pôvod v gréckom slove praxis a znamená činnosť, prípadne súhrnné pôsobenie
ľudí na prostredie. V bežnom ponímaní zahŕňa pojem prax najrozličnejšie druhy ľudského konania; najbežnejšie sa chápe v zmysle nadobudnutia určitých skúseností (Štepanovič
a i., 1984, s. 28). Odborná prax je jedna z povinných foriem vysokoškolského vzdelávania.
Dotvára profil absolventa po stránke odbornej, kvalifikačnej i výchovnej. Uskutočňuje sa
v prirodzených podmienkach určitej oblasti spoločenskej praxe. Nadväzuje na teoreticko-praktickú prípravu. Realizuje sa v rozmedzí určenom študijným plánom na pracovisku
určenom školou s odborným dohľadom. Prispieva k rozvoju teoretických vedomosti a k získaniu základných odborných zručností potrebných pre aktívnu samostatnú a tvorivú prácu
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v budúcej profesii. Pod pojem odborná prax zahŕňame rozličné typy praxí na vysokej škole:
priebežnú, terénnu, súvislú, diplomovú, prevádzkovú...
Podlahová (2012, s. 49) upresňuje, že odborná prax by mala byť prechodom z oblasti teórie do oblasti praktickej profesijnej činnosti. Hlavné ciele praxe sú spojiť teóriu a prax všetkých zložiek vysokoškolskej prípravy, uviesť budúceho pracovníka do reálneho pracovného
prostredia, začvičiť študenta v činnostiach charakteristických pre výkon povolania a položiť
základ pre profesijnú adaptáciu a socializáciu.
Samostatná práca študentov a samoštúdium je na vysokej škole nutne využívanou formou. Na základe štúdia literatúry študenti dopĺňajú vedomosti, príp. zručnosti v určitých
témach predmetu. Podmienkou je, že už zvládli na základe prednášok a cvičení základy
danej disciplíny. Na vysokej škole môže tvoriť tretinu práce študenta. Môže mať podobu
individuálnej (každý študent pracuje na inej úlohe sám), frontálnej (jednaká úloha pre študentov v skupine, ale každý pracuje sám), alebo skupinovej práce (skupina je rozčlenená do
menších skupín, v rámci ktorej sa vypracúva úloha kolektívne) (Michálek, 2000, s. 64).
Konzultácie sú individuálnou formou výučby na vysokých školách a sú súčasťou vyučovacej povinnosti vysokoškolského učiteľa. Sú určené pre študentov, ktorí si chcú ozrejmiť
učebnú látku, alebo pre študentov, ktorí sa nezúčastnili časti výučby a neporozumeli učivu
na základe samoštúdia, alebo študentom, ktorí sa chcú zúčastniť súťaží, seminárov atď. nad
rámec výučby, prípadne študentom pri vypracovávaní vysokoškolskej práce. Povinnosťou
študenta je vopred sa dohodnúť s učiteľom na téme konzultácie a pripraviť sa na ňu. Učiteľ
je tiež povinný sa pripraviť na konzultácie napr. prečítaním a spoznámkovaním vopred poslanej študentskej písomnej práce, vytvorením časového a obsahového plánu konzultácie.

2.6

Vyučovacie metódy využívané
vo vysokoškolskej výučbe

V predchádzajúcom texte sme hovorili o cieľoch, obsahu edukácie – tieto charakteristiky
edukácie sú nevyhnutné k popisu čo učiť a k čomu viesť edukantov. Akým spôsobom to
dosiahneme, o tom budeme hovoriť v texte o metódach edukácie.
Slovo metóda pochádza z gréckeho „methodos“ méta – hodos = cesta k niečomu.
Vyučovacia metóda charakterizuje činnosť učiteľa pri vedení študentov k dosahovaniu
výučbových cieľov (Průcha, Walterová, Mareš, 1998, s. 295). Simková, Kulich (1986, s. 18)
charakterizujú metódu výučby ako didaktický nástroj riadenia učenia sa študenta, je to
spôsob práce učiteľa, ktorým organizuje činnosť študentov tak, aby sa dosiahol stanovený
edukačný cieľ. Je to postup, ktorým učiteľ súčasne s učivom ozrejmuje študentovi stratégiu
osvojovania si poznatkov, získavania zručností a návykov, rozvíjania vlastných schopností
v príslušnom vednom zameraní, odbornej špecializácii.
V pedagogike je vyučovacia metóda spôsob dosahovania cieľa výchovy a vzdelávania.
Metodika je náuka o spôsobe práce (napr. v pedagogike metodika vyučovania určitého
predmetu).
Metodológia je náuka o súhrnných metódach (napr. v pedagogike metodológia pedagogického výskumu).
Dlhé tisícročia sa odovzdávali poznatky a skúsenosti napodobňovaním. Neskôr pribudla
i úloha vysvetľovania podstaty javov a rozpravy o nich, poukazovanie na príčiny a dôsledky.
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V staroveku nachádzame v spisoch filozofov náčrty metód – Sokrates – kladenie otázok
o podstate javu, Quintilianus – jazykové cvičenia, cvičenie pamäti. Stredoveké školstvo využívalo často dogmatickú a scholastickú metódu. S renesanciu dochádza k rozvoju vied,
nutnosť ich vyučovania a príklon k prirodzenej výchove (J. A. Komenský, J. J. Rousseau, J. F.
Herbart). Hlavne prvá polovica 20. stor. prináša rozmach rozpravy o metódach v pedagogike (M. Montessoriová, J. Dewey, P. Petersen, B. F. Skinner, ...), ktorá pokračuje doteraz (C. R.
Rogers, J. Piaget, B. Bloom, S. Kovaliková, M. Zelina, Kučerová, Višňovský). S rozvojom metodiky vznikali členenia edukačných metód. Súčasná pedagogika uvádza rôzne pohľady na
začlenenie metód. Didaktika sa zaoberá vyučovacími metódami, teória výchovy sa venuje
metódam výchovy.
Najrozšírenejšia a jedna zo starších klasifikácií vyučovacích metód je:
1. Podľa zdroja poznávania učiva:
A) slovné metódy:
–– monologické slovné metódy – prednáška, vysvetľovanie, opis, inštruktáž,
rozprávanie,
–– dialogické slovné metódy – rozhovor, diskusia (panelová, skupinová, brainstorming...), dramatizácia, hry a pod.,
–– práca s literatúrou – s učebnicou, tabuľkami, atlasom, cvičebnicou, časopismi,
internetovými zdrojmi,
B) názorno-demonštračné metódy:
–– pozorovanie – edukant sa dostane s predmetmi a javmi skutočnosti do priameho alebo sprostedkovaného styku,
–– predvádzanie (demonštrácia) pomôcok, pokusov, činností,
C) praktické metódy:
–– nácvik zručností, pokusy, výtvarné a grafické práce.
2. Podľa fáz vyučovacieho procesu:
motivačné metódy – rozprávanie, otázky, riadený rozhovor, diskusie, demonštrácia, aktivačné metódy, interakčné metódy...,
expozičné metódy – utvárania nových vedomostí (vysvetľovanie, prednáška, ...),
aplikačné metódy – utvárania zručností (cvičenie, situačná metóda, ...),
fixačné metódy – opakovania a upevňovania učiva (precvičovanie, rozhovor, diskusie, opakovanie, vlastná práca študentov, ...),
diagnostické a klasifikačné metódy – preverovanie a hodnotenie, skúšanie.
3. Podľa myšlienkových operácií:
analýza – rozklad na menšie časti, napr. bunka sa skladá z jadra, mitochondrií,
vakuoly, chloroplastov, membrány, bunkovej steny...,
syntéza – vytvorenie funkčného celku z častí, napr. bunky vytvárajú pletivo kosti,
kosti tvoria opornú sústavu tela...,
indukcia – nachádzanie spoločných prvkov, vlastností pre určité prvky, ktoré sú
potom zjednotené, napr. smrek, borovica, tis majú respiračné orgány ihličie a tvoria
skupinu ihličnanov,
dedukcia – z určitých vlastností, javov usudzujeme, že prvok danej skupinu má
obdobné vlastnosti, napr. jednoklíčne rastliny,
/43/

TÍMEA ŠEBEŇ ZAŤKOVÁ A KOLEKTÍV

porovnávanie – vyberieme dva, príp. viac prvkov alebo javov, a tie rozčleníme alebo
vymedzíme určité kategórie, a tie porovnávame, napr. tvar –veľkosť koreňa, výška
byle, tvar listov, farba, okvetie, plody...; vhodné aj napr. pomocou tabuľky,
dogmatická metóda – využíva sa nemenné pravidlo, o ktorom sa už neuvažuje,
nevyvodzujeme a logicky ho nezdôvodňujeme, napr. označovanie potrubia farbou
pre určité médium – plyn, studená, teplá voda, stlačený vzduch,...; uplatňovanie
noriem...,
genetická metóda – objasňovanie deja, javu vo vývoji (napr. štádiá vývoja hmyzu,
príčiny vypuknutia 2. svetovej vojny, vývoj nezamestnanosti v ostatných desiatich
rokoch...) (podľa Ouroda, 2000, s. 50 – 55).

4. Podľa aktivity študenta:
oznamovacie metódy – prednáška, vysvetľovanie, opis, ...,
reproduktívne metódy – cvičenie, diskusie, inscenácie, situačná metóda, samostatná práca študentov...,
problémové metódy – problémové otázky, problémový rozhovor – heuristický,
diskusia – brainstorming, problémové úlohy, prípadová štúdia, projekty, výskumná
metóda.
S problematikou metód sa úzko spája i oblasť koncepcií vyučovania, ktoré zahŕňajú
uplatňovanie viacerých metód a sú charakteristické svojimi teoretickými východiskami
a komplexným riešením i ďalších didaktických aspektov (napr. princípy, obsah, vzťah edukant a edukátor a pod.). Jednou z mnohých moderných didaktických koncepcií je problémové vyučovanie, ktoré v plnej miere uplatňuje problémové metódy.
Problémová metóda nie je zrejme „objavom“ našej doby. Objektívny charakter spoločenskej praktickej činnosti podmieňuje a podmieňoval spôsob vyučovania od dávna podnecovaním bádateľskej, objavovateľskej, tvorivej činnosti. Už v starom Grécku, Ríme nájdeme
vo vyučovaní mnohé prvky problémového vyučovania (Sokrates). Na prepracovanie problémovej výučby mal veľký vplyv rozvoj prírodných vied, hlavne ich experimentálny charakter
(Bacon; Armstrong – kritika scholastických metód v oblasti vyučovania chémie). Ucelenejší
a teoreticky podložený systém problémového vyučovania s využitím problémových metód
spracoval J. Dewey (model tzv. reflexného myslenia). V polovici 20. storočia bolo potrebné
výber a prezentáciu poznatkov do vyučovania v súvislosti s obrovským nárastom vedeckých
poznatkov a zvyšujúcou sa úrovňou informovanosti.
Za „otca“ problémového vyučovania v našich podmienkach považujeme poľského pedagóga Wincentyho Okońa. Definoval didaktický problém ako praktickú alebo teoretickú obtiažnosť, ktorú študent samostatne rieši svojim aktívnym skúmaním. Základom
tejto obtiažnosti je spravidla cieľavedome a zámerne organizovaná situácia, v ktorej študent usiluje v súlade s potrebami o prekonanie ťažkosti a tým získava nové poznatky
a skúsenosti. Didaktický problém musí mať určité prvky neznáme, ktoré je treba vyriešiť,
ale niektoré prvky musia byť známe, na základe ktorých treba daný problém riešiť a musí
byť daný vzájomný vzťah prvkov (Okoń, 1966, s. 77). Skalková sa vyjadruje, že problémové vyučovanie je taký spôsob riadenia vyučovacieho procesu, keď vyučujúci vytvára problémové situácie, formuluje problémy, postupne vedie študentov k samostatnej formulácii
problémov, poskytuje im nutnú pomoc pri riešení a riadi procesy systematizácie a upevňovania takto získaných poznatkov. Problém pociťujeme ako nerovnováhu medzi prostredím
/44/

VYBRANÉ DIDAKTICKÉ ASPEKTY VYSOKOŠKOLSKEJ VÝUČBY

a sebou, pričom tento stav nevieme prekonať pomocou naučených reakcií (Skalková, 1999,
s. 62) a musíme hľadať pre nás novú cestu k stanovenému cieľu.
Diskusné metódy sú často využívané vo viacerých formách vysokoškolskej výučby pre
ich aktivizáciu a ľahké zvládnutie. Patria medzi dialogické metódy výučby, ich výhodou je
aktivita študentov a spätná informácia počúvajúcich, pre striedanie sa hovoriacich je tu aj
menšia únava (napr. ako pri prednáške) a rozvoj verbálnych zručností. Niekedy je možné
využiť diskusiu študentov aj počas prednášky, častejšie sa využíva na seminároch. Rozoznávame viaceré druhy diskusií, pričom najčastejšie sa môžu uplatniť tieto:
reťazová diskusia – učiteľ navodí problém diskusie, k nemu sa postupne – reťazovo vyjadrujú diskutujúci a to tak, že každý zhrnie to, čo povedali jeho predchodcovia, a potom
pridá vlastné myšlienky,
komentárová diskusia – diskutujúci dostanú písomné vopred pripravené tézy, preštudujú ich a okomentujú ich; učiteľ dbá na rovnomerné časové rozvrhnutie pre všetky tézy,
riadená diskusia – je na určitú tému prednesenú prednáškou albo referátom. Poslucháči si počas prednesu chystajú svoje príspevky – komentáre, názory, postrehy k obsahu
a prednesú ich potom pred celou skupinou. Diskusiu riadi autor východiskového príspevku. Je to klasická forma seminára,
pódiová diskusia – diskusia za okrúhlym stolom. Odborníci sediaci za vyvýšeným stolom diskutujú na určitú tému pred širšou verejnosťou,
panelová diskusia – je ako pódiová diskusia, ale poslucháči dostanú možnosť otázkami
niekedy vstúpiť do diskusie,
skupinová diskusia – učiteľ rozdelí triedu do menších skupín, ktoré si sami zvolia svojho
hovorcu. Určí tému alebo témy na diskusiu, určí hlavné body a čas diskusie a ponechá
študentov diskutovať. Výsledky diskusií hovorcovia prednesú pred plénom v zhrnutej
forme. V menšej skupinke je diskusia efektívnejšia a svižnejšia, osmelia sa diskutovať aj
utiahnutí. Philipsova metóda 6 × 6 je variantom skupinovej diskusie, pričom diskutuje
v skupinke 6 študentov po 6 minút,
burzová diskusia – brainstorming (burza nápadov) má vyprodukovať veľa nových
originálnych nápadov, a preto ju zaraďujeme aj do skupiny problémových metód, podporujúcich tvorivosť. Je vhodnejšia nie pre veľkú skupinu. Učiteľ určí tému a vysvetlí
pravidlá: rozvinúť fantáziu, neposmechovať ale prijímať všetky nápady bez podmienok,
hovoriť po jednom, rozvíjať predchádzajúce nápady, nenárokovať si pôvod myšlienok.
Študenti majú vymyslieť nové originálne nápady k téme, nemusia sa držať reality. Návrhy sa zaznamenávajú. Určí sa kľúč užšieho výberu myšlienok, prípadne čas odkladu
posudzovania. Vybrané nápady je možné postúpiť kompetentným, alebo zakomponovať
do projektu a pod.
Na diskusiu sa možno vopred tematicky pripraviť – Gordonova metóda (podľa Simková
a Kulich, 1986, s. 28 – 31).
Simulačné metódy a hry sú založené na hraní rolí v modelových a simulovaných situáciách s vopred stanovenými pravidlami. Vedú k prežívaniu a tak k získavaniu vedomostí
a zručností, ktoré sa dajú zovšeobecniť. Navodzujú určitý hravý ráz situácie, ktorá nemá
konfrontačný charakter, narozdiel od reálnej životnej situácie. Umožňuje preto jednotlivcovi postupovať uvoľnene, získať nadhľad a zaujímať bez obáv určité postoje k riešenej tematike. Zároveň vedú od hovorenia k prežívaniu a konaniu (Rohlíková a Vejvodová, 2012, s. 66).
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Vhodnou sa javí aj využívanie prípadovej štúdie resp. situačnej metódy. Situačná metóda sa
začala využívať ako oficiálna výučbová metóda v 1. polovici 20. stor. na právnických fakultách v USA, neskôr aj v odboroch ako manažér, lekár, učiteľ... Jej podstatou je:
opis istej situácie, prípadu z oblasti preberaného učiva v podobe rozdaných hárkov
papiera s popisom situácie, resp. prípadu, s obrázkami, v podobe fólie premietnutej
cez spätný projektor, rozprávania, inscenácie, videozáznamu, ...,
pokyny, podnety, kritériá a otázky ohľadne riešenia,
kladenie otázok od študentov (nie veľa, iba vecné),
navrhovanie možných riešení študentmi,
hľadanie optimálneho východiska, riešenie problému.
Situácia má byť rozprávaním príbehu, zaujímavá, primerane krátka, aktuálna, dramatická, má mať jasné edukačné ciele, často opisuje aj konflikt hlavných aktérov, vyžaduje rozhodovanie, umožní zovšeobecnenie. Prínosom využitia je:
1. Okrem uchopenia vedomostí umožňuje rozvoj kľúčových kompetencií:
kognitívne – kritické myslenie, riešenie problémov, tvorivé myslenie; empatiu,
interpersonálne – empatia,
personálne – samostatnosť rozhodovať sa, sebakontrola, sebadôvera, asertivita,
informačné – triediť informácie, použiť informácie.
2. Aktivita, učenie zážitkom, motivácia, trvácnosť vedomostí, rozvoj celistvej osobnosti
študenta.
3. Prepojenie na prax a reálny život.
4. „Bezrizikové“ rozhodnutia (za chybný krok netreba niesť reálne následky).
Mínusom môže byť časová náročnosť na prípravu aj realizáciu a potreba pohotového
myslenia aj pri rušivých momentoch. Vhodné je viacnásobné používanie (naučiť sa pracovať
danou metódou) (podľa Turek, 2004, s. 123 – 128).
Prípadová štúdia je hybridný žáner s vysokým stupňom analýzy. Preverí schopnosť
uvádzača myslieť v súvislostiach, vyhodnocovať fakty, posudzovať javy, plánovať vývoj a navrhovať riešenie. Vytvára reálne alebo takmer reálne komunikačné situácie, v ktorých sa
preveria kompetencie autora.
Uvádzame príklad prípadovej štúdie:
Zadanie:
Pán A, ktorý prevádzkuje záložňu požičia pánovi B 22 000 eur. A pred poskytnutím sumy predloží B na podpis kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je rodinný dom vo vlastníctve B. Súčasťou
kúpnej zmluvy je aj ustanovenie o práve spätnej kúpy v prípade včasného splatenia úveru navýšeného o úrok 30 % p. a. a ustanovenie, podľa ktorého B aj s rodinou rodinný dom opustí najneskôr
do 90 dní od porušenia podmienok pre uplatnenie práva spätnej kúpy. Hodnota rodinného domu
vo vlastníctve B je 50 000 eur.
Otázky:
1. Kvalifikujte právny vzťah medzi a A a B. Aké možnosti obrany má B; ako zabráni tomu, aby A
ďalej rodinný dom prevádzal?
2. Ako sa situácia zmení v prípade, že A po prevode rodinného domu predá tento manželom C,
ktorý dom kúpia v stave, keď ho ešte obýva rodina B. Manželia C sa dovolávajú dobromyseľnosti
a popierajú, že by B mohol voči nim na súde úspešne uplatňovať akékoľvek vlastnícke nároky?
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3. V prípade ak by manželia C previedli počas prebehajúceho súdneho konania vlastnícke právo
k domu na manželov D a nedošlo by k zmene v účastníctve, bude rozsudok záväzný aj pre
manželov D? (URL 3).

Didaktické hry sú analógiou spontánnej činnosti detí, ktorá sleduje (pre edukanta nie
vždy zreteľným spôsobom) didaktický cieľ. Môže sa odohrávať v učebni, v telocvični, na
ihrisku, v prírode. Má svoje pravidlá, vyžaduje priebežné riadenie aj záverečné vyhodnotenie. Je určená pre skupiny študentov i jednotlivcov, pričom úloha učiteľa môže byť v rozpätí
hlavného organizátora, pozorovateľa. Jej prednosťou je stimulačný náboj, zvyšuje záujem,
angažovanosť študentov na činnosti, podporuje tvorivosť, spontaneitu, spoluprácu či súťaživosť; núti využívať rôzne vedomosti, zručnosti a skúsenosti. Niektoré hry sa môžu blížiť situáciám z reálneho života (Průcha, Walterová, Mareš, 1998, s. 49). Vo výučbe manažmentu,
resp. ekonómie sa využívajú riadiace hry. Tieto učia študentov rozhodovať sa, preto musia
obsahovať varianty, čiže možnosti na výber za určitých podmienok, ako aj možnosť omylov
alebo menej efektívnych rozhodnutí. Celá činnosť vytvára reťazenie akcií a reakcií v časovom priebehu. Hra je určitou abstrakciou, ale dá sa aplikovať na skutočnosť. Každá riadiaca
hra napodobňuje hospodárske dianie, predpokladá fázový vývoj, rozhodovanie jednotlivcov alebo skupín, s použitím alebo bez použitia výpočtovej techniky, pričom sa hrá podľa
určitých pravidiel (Simková a Kulich, 1986, s. 66).

2.7

Diagnostika vo vysokoškolskej výučbe

Pedagogická diagnostika je pedagogická disciplína, ktorá preveruje a hodnotí edukačný
proces. Často sa stretávame s pojmom pedagogická evaluácia – je zisťovanie, porovnávanie,
vysvetľovanie dát charakterizujúcich stav, kvalitu, chod a efektivitu škôl, častí alebo celku
vzdelávacieho systému. Zahŕňa hodnotenie vzdelávacích procesov, vzdelávacích projektov,
hodnotenie vzdelávacích výsledkov aj hodnotenie učebníc. Má dôležitú úlohu pri korekcii
a inovácii vzdelávacieho systému, pri stratégii plánovania a jeho rozvoji (Průcha a i., 2003,
s. 155). Teda sa vzťahuje na celú edukáciu; v zúženom slova zmysle je to však hodnotenie
produktov edukácie, najčastejšie školskej edukácie. Produkty edukácie nazývame výstupy.
Edukáciou sa formuje celá osobnosť človeka a vzdelávanie má za úlohu okrem personalizácie, socializácie, difernciácie študenta a i. aj rozšíriť vzdelanie a odbornú kvalifikáciu.
Výstupmi školskej edukácie teda sú:
výsledky edukácie – bezprostredné zmeny v osobnosti edukanta spôsobené edukačným
procesom a sú to vedomosti, zručnosti, návyky, záujmy, presvedčenie, kultúrne vzorce,
hodnoty, predsudky... Sú badateľné bezprostredne počas alebo po edukácii, dajú sa merať,
efekty edukácie – dôsledky vyvolané edukáciou a jej výsledkami u jedinca a prejavujúce
sa aj v celej spoločnosti (dlhodobá hodnotová orientácia, začleňovanie do profesijných
skupín spoločnosti...). Dajú sa ťažšie zisťovať a merať(ich zisťovanie riešia hlavne sociologické výskumy) (Průcha a i., 2003, s. 294, 300).
Čoraz častejšie sa aj v edukácii a hlavne vo vzdelávaní stretávame s pojmami kvalita
vzdelávania, efektívnosť, akontabilita...:
kvalita vzdelávania je žiaduca, optimálna úroveň vzdelávacích procesov a inštitúcií,
ktorá je predpísaná určitými požiadavkami (štandardami, kurikulami) a je objektívne
merateľná a hodnotiteľná (Průcha a i., 2003, s. 111);
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akontabilita znamená zodpovednosť, schopnosť predložiť účty; schopnosť učiteľov, škôl,

celého vzdelávacieho systému podať objektívne informácie o výsledkoch a niesť za ne
zodpovednosť (Průcha a i., 2003, s. 14);
efektívnosť vzdelávania znamená pri optimálnych vstupoch (financie, čas, energia...)
zabezpečiť maximálne možné výstupy edukácie (Průcha a i., 2003, s. 55).
Pedagogická diagnostika zisťuje, určuje stav:
podmienok edukácie
práce učiteľa
študenta (jeho kognitívnych alebo afektívnych vlastností, sociálneho postavenia,
tvorivosti...)
Metódy pedagogickej diagnostiky sú rôznorodé, napríklad:
pozorovanie je proces zámerného zmyslového vnímania. Najprv je nutné vytvoriť plán
pozorovania na základe analýzy javu – prečo a čo konkrétne sa bude sledovať (pozorované kategórie), v akom slede a potom pripraviť napr. pozorovací hárok (možné škálovanie
javu) a uskutočniť pozorovanie. Pri pozorovaní realita prechádza cez subjekt, preto je
možné zobjektivizovať pozorovanie (záznamový hárok = štandardizácia pozorovania,
viacerí pozorovatelia, opakovanie pozorovania, kamerový záznam...),
rozhovor (riadený rozhovor – intervijú) je metóda, kde sa dozvedáme o názoroch
žiakov, pedagógov, rodičov; je to verbálna komunikácia, veľmi prirodzená, na základe
osobného kontaktu. Dialóg má byť konkrétny, zrozumiteľný, v primeranej atmosfére. Pre
objektivizáciu je možné robiť video, zvukový, písomný záznam,
anketa, dotazník – je zväčša písomná forma opytovania sa k určitej téme. Nie sú natoľko
osobné ako rozhovor, majú skôr popisný charakter, je možno získať odpovede od väčšieho počtu respondentov. Anketa je nástroj na získavanie údajov, ak nie je vopred urobený
reprezentačný výber vzorky odpovedajúcich a je v nej uvedených len niekoľko položiek.
sociometrický dotazník zisťuje vzťahy – voľby v malej skupine. Na základe položiek
(napr. S kým by si rád sedel v lavici? S kým by si chcel robiť projekt z biológie? S kým by
si nerád...?) sa zistia kladné, neutrálne a záporné voľby v skupine (školskej triede) a je
možné určiť niektoré charakteristiky skupiny a postavenie jednotlivcov v nej.
projektívne metódy – na základe vykonštruovaných situácií podaných vo forme obrázka, videa, zahranej scénky, sa dozvedáme, akoby sa jednotlivec správal a môžeme
usudzovať o jeho charaktere a vlastnostiach (podľa Turek, 1998, s. 43 – 68).
Funkcie diagnostiky, hodnotenia a klasifikácie sú:
spätnoinformačná – študent aj učiteľ sa dozvedá aké nedostatky sú v naučenom
obsahu a môžu tak zlepšiť svoju prácu,
motivačná – povzbudenie v edukácii,
výchovná – študent sa učí niesť zodpovednosť, výchova k sebahodnoteniu...,
diferenciačná – zaraďovanie študentov do ďalšieho vzdelávania a života podľa školských výsledkov.
Výsledky vyučovania v oblasti vedomostí, zručností a návykov sa zisťujú preverovaním –
skúšaním. Tieto metódy sme zaradili medzi diagnostické a hodnotiace v členení vyučovacích metód podľa fázy vyučovacieho procesu.
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Skúšanie je tá činnosť učiteľa vo výchovnovzdelávacom procese, v ktorej na základe kontroly a preverenia, pri použití adekvátnych metód a prostriedkov spoznáva vysokoškolský
učiteľ stav a úroveň vedomostí, zručností študenta a na základe toho vyjadrí objektívny hodnotiaci výrok a určí klasifikačný stupeň podľa platnej normy (Štepanovič, 1987, s. 9).
Skúšanie rozoznávame podľa časového a obsahového faktora priebežné, súhrnné, záverečné.
Podľa študijného plánu sú určené predmety, na záver ktorých je potrebné vykonať skúšku. Všetky určené skúšky za semester je študent povinný vykonať počas skúškového obdobia
(Štepanovič, 1987, s. 9). Vysokoškolský učiteľ vypíše termíny konania skúšok, v súčasnosti
ich zverejní prostredníctvom UIS. Učiteľ je povinný vypísať taký počet termínov skúšok, aby
pokryli jeden a pol násobok počtu študentov študujúcich daný predmet.
Skúšanie podľa spôsobu prevedenia poznáme:
ústne skúšanie je samostatný monologický prejav študenta, alebo rozhovor učiteľa a študenta, príp. študentov. Posudzuje sa úroveň vedomostí študenta, porozumenie a logické
zvládnutie učiva, jeho aplikáciu, proces myslenia, samostatnosť, schopnosť vyjadrovania
sa v danej oblasti, iniciatíva, aktivita. Učiteľ odpoveď sleduje, a len v prípade potreby
usmerní, opraví. Študent vysokej školy má po absolvovaní predmetu zvládnuť učivo tak,
že vie;
písomné skúšanie študent podáva naučené učivo v písomnej podobe: písomky, didaktické testy, diktáty, grafické, písomné a výtvarné práce, zadania, domáce úlohy. Považujeme ich za objektívnejšie, vzhľadom na rovnaké podmienky pre odpovede; písomné práce
študentov sa určitú dobu archivujú. Písomky môžu byť kratšieho rozsahu – priebežné
previerky alebo zhrňujúce previerky. Obsahujú zvyčajne položky vyžadujúce širokú
neštrukturovanú odpoveď. Osobitou formou písomného skúšania je didaktický test.
Jeho výhodou je objektívnosť hodnotenia, možnosť veľkoplošného použitia. Určitá
príťažlivosť testu je v možnej pestrosti položiek: výber odpovede z viacerých možností,
doplnenie, zoradenie, posúdenie pravdivosti výroku, ... Určité nevýhody sú napr. študent
a učiteľ nie sú v priamom kontakte, nerešpektujú sa osobitosti žiaka, chýba ústne vyjadrovanie v danom obore;
praktické skúšanie edukant spája teoretické vedomosti s psychomotorickými zručnosťami; preto jeho súčasťou je preskúšanie vedomostí, postoj k práci, šikovnosť, aktivita, rýchlosť a kvalita práce a produktu;
metódou pojmových máp pojmy učiva študenti dávajú graficky do súvisu: podradenosť,
rovnocennosť, nadradenosť, bez vzťahu... (vývojové diagramy, bubliny...). Takto študenti
musia uvažovať nad vzťahmi v učive, utvoria si systém, preukážu jeho hlbšiu znalosť;
slovnou asociáciou na slovný podnet – pojem z učiva – je treba rýchlo reagovať slovami,
ktoré s ním v mysli študenta súvisia, napr. podnetné slovo je mlieko a možné reakcie
sú: produkt mliečnej žľazy, potrava pre mláďatá cicavcov, mlieko sa skladá zo špecifických bielkovín, tukov, cukrov, minerálnych látok, vitamínov; albumínové a globulínové
mlieka, trvanlivé mlieko, jogurt, syry... (možné podnety: peniaze, Európska únia, motor,
škodcovia...).
Na diagnostiku nadväzuje hodnotenie, ktoré je slovným vyjadrením stavu na základe porovnávania s určitou normou, cieľom, príp. okolitým stavom. Školské hodnotenie
sa najčastejšie zameriava na poznanie stupňa rozvoja osobnosti z hľadiska stanovených
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požiadaviek a cieľov, t. j. na výsledky a výstupy edukácie. Má byť čo najviac objektívne, spravodlivé, zamerané na pokroky študenta, náročné, výstižné, rešpektujúce študijný poriadok.
My sme bližšie hovorili o najčastejšom hodnotení v škole, keď učiteľ hodnotí študentov.
Ale sú ešte tieto možnosti hodnotenia v škole: učiteľ hodnotí seba, učiteľ hodnotí výučbu,
študent hodnotí spolužiaka, seba, učiteľa, výučbu; rodičia hodnotia učiteľa, školu.
Po hodnotení nasleduje klasifikácia – je to intervalovo vyjadrená miera zvládnutia učiva študentom, ktorú vysokoškolský učiteľ vyjadruje na základe predchádzajúceho skúšania
(Štepanovič, 1987, s. 9). Klasifikácia na vysokých školách v SR aj iných štátoch Európy sa
riadi podľa Európskeho systému prenosu a zhromažďovania kreditov (ECTS). Nižšie je
uvedená tabuľka 1 s hodnotiacou a klasifikačnou stupnicou ECTS. Klasifikácia je pridelenie istého intervalu, triedy, hladiny napr. výsledkom študentov (známka vyjadrená číslicou,
percentami, bodmi, písmenami A,B,C...). Klasifikácia je intervalová a aproximatívna (do
známky určitej hodnoty sa „zmestí“ širšia škála zvládnutia učiva; posudzovanie je subjektívne aj napriek objektivizácii).
Tabuľka 1

Hodnotiaca a klasifikačná stupnica vedomostnej úrovne študentov uplatňovaná na SPU v Nitre

Študijné výsledky (slovné a percentuálne
vyjadrenie zvládnutia problematiky)

Klasifikačný
stupeň

Známka

vynikajúce

93 – 100 %

A

výborne / excellent

1

nadpriemerné

86 – 92 %

B

veľmi dobre / very good

1,5

priemerné

79 – 85 %

C

dobre / good

2

prijateľné

72 – 78 %

D

uspokojivo / satisfactory

2,5

spĺňajú iba minimálne kritériá

64 – 71 %

E

dostatočne / sufficient

3

63 % a menej

FX

nedostatočne / fail

4

nespĺňajú ani minimálne kritériá
Zdroj: Študijné predpisy SPU

2.7.1

Tvorba didaktických testov

Didaktické testy sú jedným z prostriedkov pedagogickej diagnostiky. Spoločne s ďalšími
prostriedkami, s pozorovaním študentov, s analýzou výsledkov ich činnosti (sloh, výkresy,
výrobky) a spoločne s tradičnými formami skúšania pomáhajú rozpoznávať podmienky,
priebeh a výsledky vyučovania. Průcha a i. uvádzajú, že didaktický test je nástroj systematického zisťovania výsledkov výučby (Průcha a i., 2003, s. 44). Testy sú racionálnym a ekonomickým prostriedkom diagnostiky a ich používanie môže prispieť k zdokonaľovaniu
ostatných prostriedkov výučby.
Členenie testov môže byť na testy inteligenčné, ktoré majú zisťovať všeobecné rozumové schopnosti, testy didaktické, ktoré majú zisťovať vedomosti alebo zručnosti získané vyučovaním. Didaktické testy sa potom rozlišujú nasledovne:
a) podľa spôsobu spracovania: informačné – neštandardizované a štandardizované,
b) podľa účelu: vstupné, priebežné, zhrňujúce, záverečné,
c) podľa použitia: individuálne, hromadné,
d) podľa zhodnotenia výsledkov.
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Testy informačné si zostavuje učiteľ, aby si overil, ako študenti pochopili učivo, a ako
ho ovládajú; testy štandardizované alebo normalizované sa zostavujú dôkladne a musia byť
najprv vyskúšané na veľkom počte študentov toho istého ročníka a štatisticky zhodnotené.
Skúšobné testy slúžia ku klasifikačným účelom a k hodnoteniu prospechu.
Podľa časového zaradenia didaktického testu do vyučovacieho procesu a účelu sa delia testy na:
1. Vstupný didaktický test – môže byť použitý na dva účely:
a) zistenie úrovne vedomostí študentov na začiatku školského roku,
b) použitie testu na zaradenie študentov podľa úrovne vedomostí s tým, že počíta
s rozdielnym prístupom vo vyučovaní.
2. Priebežný didaktický test – vykonáva sa v priebehu vyučovania a obsahuje menší rozsah
učiva.
3. Výstupný test – vykonáva sa na konci uceleného tematického celku alebo na konci klasifikačného obdobia (Rötling, G.: Metodiky tvorby učiteľského didaktického testu, Banská
Bystrica: MC 1996).
Podľa porovnávania a interpretácie výsledkov študentov:
rozlišujúce didaktické testy tzv. NR testy (norm-referenced) alebo tiež relatívneho výkonu, ktoré vyjadrujú výkon študenta v porovnaní s výkonom iných študentov,
overujúce didaktické testy tzv. CR testy (criterion-referenced) alebo tiež didaktické
testy absolútneho výkonu, ktoré vyjadrujú výkon študenta v porovnaní s určitou vopred
stanovenou normou (učebnými štandardami).
Vlastnosti didaktických testov
Validita testu – platnosť testu. Je najdôležitejšou vlastnosťou dobrého testu. Validita didaktického testu je miera zhody medzi výsledkom testu, a tým, čo sme chceli testom zistiť.
Existuje niekoľko druhov validity:
obsahová validita znamená, že didaktický test rovnomerne – percentuálne, v zhode
s plánom výučby, pokrýva celé učivo, ktoré je obsahom testovania,
Tabuľka 2

Príklad výberu učiva do DT podľa pomerného zastúpenia (obsahová validita)

P.č.

Tematický celok

Počet
vyučovacích hodín

Percentuálne
zastúpenie

Úlohy
v DT – počet

Úlohy
v DT – %

1.

Štruktúra chovu –
hybridný program

2

18

4

16

2.

Plemenita ošípaných

4

36

9

36

3.

Chov prasníc

2

18

4

16

4.

Odchov prasiat

3

27

8

32

kritériová validita predstavuje mieru zhody medzi výsledkami didaktického testu

a nejakým iným kritériom úspešnosti. Známe sú dva druhy kritériovej validity:
1. súbežná validita – určuje sa ako koeficient korelácie medzi výsledkami didaktického testu a iným akceptovaným kritériom, napr: známkami z príslušného
predmetu,
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2. predikčná validita slúži na prognózovanie, predpovedanie určitej vlastnosti,
schopnosti a pod.
Didaktické testy sa používajú pri prijímaní študentov na stredné i vysoké školy, pričom úspešné výsledky v didaktickom teste sú predpokladom úspešného štúdia.
Reliabilita testu – ukazuje presnosť, spoľahlivosť merania. Pod spoľahlivosťou testu rozumieme, že pri niekoľkonásobnom opakovaní dáva rovnaké výsledky. Mieru reliability
v DT je možné zlepšiť počtom úloh zaradených do testu (Rötling, 1996, s. 3). Dlhší test má
teda bližšie k spoľahlivosti než test kratší. Podobne aj didaktický test, pozostávajúci z otázok
a úloh, ktoré vyžadujú jednoznačnú odpoveď, býva spoľahlivejší ako test, v ktorom sa voľne formulujú odpovede. Spoľahlivosť testu úzko súvisí s validitou, dobrý validný test musí
spĺňať i požiadavky reliability. Reliabilita DT sa určuje koeficientom reliability, ktorý môžeme vypočítať viacerými spôsobmi:
a) ten istý test sa zadá tým istým študentom dvakrát s odstupom niekoľkých dní a potom sa vypočíta korelácia medzi výsledkami oboch riešení DT. Hodnota koeficientu
korelácie (r) je mierou reliability DT. Existuje tu však nebezpečie, že niektorí žiaci
si vyhľadajú správne riešenie úloh v učebnici a druhý raz môžu test napísať lepšie.
To môže skresliť výsledok, hlavne u DT, ktoré obsahujú menej úloh. Preto sa táto
metóda neodporúča,
b) tí istí študenti riešia súčasne, alebo po niekoľkých dňoch nie pôvodný DT, ale jeho
ekvivalentnú – rovnocennú formu. Potom sa vypočíta koeficient korelácie medzi
skóre oboch foriem DT,
c) ak nemôžeme dať študentom DT dvakrát, alebo nemáme ekvivalentnú formu DT,
vypočíta sa koeficient korelácie medzi párnymi a nepárnymi úlohami DT. Koeficient korelácie môžeme, podobne ako pri vyššie uvedených spôsoboch, vypočítať
podľa nasledujúceho vzťahu:
r=

n ⋅ ∑ xi ⋅ yi − ∑ xi ⋅ ∑ yi

{n∑ xi − ( ∑ xi ) } ⋅{n∑ yi − ( ∑ yi ) }
2

2

2

2

kde:
n – počet DT / študentov riešiacich DT
xi – úspešnosť riešenia párnych úloh DT i-tým študentom (skóre párnych úloh)
yi – úspešnosť riešenia nepárnych úloh DT i-tým študentom.
Po vypočítaní koeficientu korelácie dvoch polovíc DT je nutné koeficient korelácie rozšíriť na celý DT pomocou Spearman-Brownovej korekcie:

r=

2⋅r
1+ r

Hodnota tohoto koeficientu sa považuje za mieru reliability didaktického testu. Čím sa
viac blíži hodnota koeficientu reliability k= 1, tým je didaktický test spoľahlivejší – reliabilnejší. Neštandardizované DT by mali mať koeficient korelácie väčší ako 0,6 – v opačnom
prípade by učiteľ mal zvážiť dôležitosť známky.
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Objektívnosť DT je zabezpečená tým, že sa vylučuje subjektívny názor osoby, ktorá test
vyhodnocuje. DT považujeme za objektívny vtedy, keď spĺňa tieto podmienky:
a) jednotlivé odpovede študentov môžeme jednoznačne hodnotiť buď pri správne, buď pri
nesprávne,
b) testové úlohy majú byť zostavené tak, aby žiak vedel odpovedať len jedným spôsobom,
c) výkon študenta v teste sa má posudzovať podľa istého normatívneho systému, ktorý
umožní, aby opakované hodnotenie inými posudzovateľmi bolo zhodné s pôvodným
vyhodnotením.
Použiteľnosť DT sa prejavuje v tom, že konštrukcia testu, rozsah a obsah, interpretácia
a vyhodnotenie sa môže uskutočniť pri rovnakých podmienkach v hociktorej škole. Vysoká
použiteľnosť sa dá dosiahnuť, ak sa na začiatku testu, v úvode, udajú niektoré podmienky:
presné vymedzenie charakteristiky a účelu testu, pre ktorý bol test skonštruovaný
a presné vymedzenie populácie – ročník, veková skupina, druh štúdia...,
presné vymedzenie podmienok, za ktorých sa má DT uskutočniť,
uvedenie inštrukcií pre učiteľov a študentov o celkovom postupe a vyhodnocovaní,
podrobné stanovenie pokynov na interpretáciu testových výsledkov.
Praktickosť DT je v jednoduchom zadávaní úloh, v skórovaní a vo vyhodnocovaní výsledkov. DT poskytuje spoľahlivé informácie od väčšieho počtu študentov v pomerne krátkom čase, získané výsledky môžeme porovnávať. Praktickejší je ten DT, ktorý poskytne rovnako validné a reliabilné informácie za kratší čas (podľa Tureka, 2004, s. 230 – 243).
Pri zostavovaní didaktického testu je treba splniť požiadavky, týkajúce sa jeho
konštrukcie:
1. Výber skúšobných položiek (otázok, úloh) – ich obtiažnosť má byť primeraná veku
a duševnej úrovni študenta. Otázky a úlohy majú byť len z tej učebnej látky, ktorú študenti prebrali.
2. Skúšobné položky v teste treba upraviť tak, aby na otázky mohol študent odpovedať
jednoznačne a pomerne rýchlo.
3. Dĺžka didaktického testu je ďalšou podmienkou, ktorú má učiteľ pri jeho zostavovaní
rešpektovať. Čím viac otázok test obsahuje, tým sú diferencovanejšie výsledky.
4. Počet položiek v didaktickom teste súvisí s predchádzajúcou požiadavkou. Volíme ich
tak, aby sa výsledky dali ľahko spracovať a previesť na percentá prípadne na 100-bodovú
škálu (Velikanič, J. 1977. Skúšanie, hodnotenie a klasifikácia žiakov, Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1973. 299 s.).
5. Text úlohy má byť správny z ortografického hľadiska.
6. V texte sa nemajú vyskytovať zložité a nejasné slová.
7. Je potrebné vyvarovať sa doslovným formuláciám z učebnice.
8. Medzi úlohami nesmú existovať také súvislosti, aby riešenie jednej úlohy umožňovalo
riešenie niektorej z ďalších úloh.
9. Vyhýbať sa tzv. chytákom, dvojzmyselným úlohám.
10. Pri porovnávaní je nutné, aby všetci študenti riešili ekvivalentné úlohy.
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Pri konštrukcii didaktických testov je potrebné dodržiavať nasledujúce zásady.
1. Vymedziť účel DT a jeho obsah, zabezpečiť obsahovú validitu.
2. Stanoviť jednoznačné a kontrolovateľné ciele – do didaktického testu by sa mali zaradiť
iba tie úlohy, ktoré overujú splnenie testovateľných cieľov.
3. Pre účely testovania je vhodné použiť úrovne cieľov v oblasti zapamätania, porozumenia
a použitia vedomostí.
4. Určenie optimálnej formy úloh DT:
Tabuľka 3

Formy úloh v didaktických testoch
neštrukturované

Subjektívne hodnotiteľné

So širokou odpoveďou
štrukturované
Otvorené
produkčné
So stručnou odpoveďou
doplňovacie

dichotomické
S výberom odpovede

trichotomické
polytomické

Zatvorené

Objektívne hodnotiteľné
Priraďovacie

Usporiadacie

Pri otvorených úlohách študent odpoveď tvorí.
Neštrukturované úlohy so širokou odpoveďou sa ľahko navrhujú, ale ťažko opravujú,
preto by sa mali v DT zriedkavo vyskytovať. Učiteľ očakáva, že edukant súvisle a logicky
napíše odpoveď, napríklad: popíšte ruju hovädzieho dobytka. Je možné použiť ich napr. aj
na zisťovanie verbálnej kompetencie študentov, príp. tvorivosti, napr.: navhnite inovatívne
riešenia pre welfare chov.
Pre očakávanú odpoveď je vhodnejšie úlohu štrukturovať, t. j. uviesť aké prvky má obsahovať odpoveď. Príklad: Ruja hovädzieho dobytka – charakterizujte pojem, vymenujte
príznaky, uveďte dĺžku ruje u jednotlivých druhov HZ.
Úzke otvorené úlohy so stručnou odpoveďou vyžadujú stručnú odpoveď. Ak majú tvar
podnetu alebo otázky, hovoríme o produkčných úlohách, napr.: napíšte definíciu pôdy používanú v pôdoznalectve a pod. Ak majú tvar neúplnej vety, kde má študent odpoveď doplniť,
sú to doplňovacie úlohy, napr. pšenica patrí do čeľade atď.
Zatvorené položky sú s výberom odpovede. Podľa počtu ponúknutých odpovedí môžu
byť dichotomické úlohy, kde si študenti môžu vybrať len z dvoch ponúknutých odpovedí,
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napr. áno alebo nie, správne – nesprávne. Pri týchto úlohách edukant môže odpoveď hádať
a má šancu správne uhádnuť 1 : 1.
V didaktickom teste sa veľmi často používajú práve úlohy s výberom odpovede. Tri alternatívy ponúkanej odpovede predstavujú minimum, štyri sú vhodné a päť možno považovať
za ideál, pretože bolo štatisticky dokázané, že uhádnutie nie je významné.
Príklad:
Ruja HD trvá:
a) 21 dní
b) 24 –36 hodín
c) 2 – 3 dni
d) 1 – 3 dni

V uvedenom príklade je iba jedna správna odpoveď. V niektorých úlohách sa môže vyskytovať viac správnych odpovedí, ale odporúčame študentov na to upozorniť. Zostavenie
úlohy s výberom odpovede je náročné, a preto je vhodné riadiť sa niektorými odporúčaniami:
správna odpoveď má byť jednoznačná, ale ostatné ponúkané nesprávne odpovede
(distraktory) musia byť hodnoverné,
voliť úlohy s jednou správnou odpoveďou,
správne odpovede by mali byť umiestnené na rôznych pozíciách variant,
vyhýbať sa negatívnym formuláciam v texte.
Priraďovacie úlohy tvoria dve ponúkané skupiny pojmov. Úlohou študenta je k pojmom
prvej skupiny správne priradiť pojmy z druhej skupiny.
Príklad:
K druhu HZ priraď správnu dĺžku gravidity:
a) krava
.................. 1. 115 dní
b) kobyla .................. 2. 285 dní
c) ošípaná .................. 3. 150 dní
d) ovca
.................. 4. 333 dní

Usporiadacie úlohy vyžadujú, aby študent usporiadal skupinu prvkov podľa určitého
hľadiska. Napríklad zoradiť jednotlivé kroky technologického postupu.
Základné pokyny pri zostavovaní testov sú:
do jednotlivých úloh DT zaraďujeme okrem iných predovšetkým základné učivo,
úlohy formulujeme stručne, jasne a jednoznačne,
text úloh musí byť správny po gramatickej stránke,
v texte sa nemajú vyskytovať neznáme cudzie slová, nejednoznačné slová, skratky
a veľké množstvo symboliky,
úlohy nesmú byť viaczmyselné a nesmú napovedať odpoveď,
v texte sa treba vyhýbať doslovným formuláciam z učebnice, pretože to podporuje
formalizmus v žiackych vedomostiach,
v úlohách nesmú byť tzv. chytáky,
riešenie jednej úlohy v texte nesmie navodzovať riešenie ďalších úloh.
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Každý DT sa rieši určitú časovú dĺžku. Výstupný test môže mať časovú dĺžku riešenia

40 až 80 minút. Priebežné DT trvajú kratšie – 5 až 20 minút. Ak študenti riešia testy
dlhšie, sú často unavení a nepozorní.
S testovacím časom súvisí i počet úloh didaktického testu. Všeobecne platí, že čím obsahuje test viac úloh, tým môže byť vyššia jeho reliabilita. Objektívne úlohy sa riešia
približne 1 minútu, ak sa nevyžaduje výpočet. Problémom je určenie času na riešenie
otvorených úloh so širokou odpoveďou. Tu musí učiteľ empiricky overiť časovú dĺžku
riešenia jednotlivých foriem úloh (cca jeden a pol násobok času ako by potreboval učiteľ).
Jednotlivým úlohám sa prideľujú váhy významu. Všetky úlohy v teste nebývajú vždy
rovnocenné. Väčší význam má, ak niečomu študent rozumie, ako keď si to zapamätá,
cennejšie je, ak dané vedomosti a zručnosti vie aplikovať. Preto tým úlohám, pri riešení
ktorých sa používa pamäť, sa prideľuje váha 1, úlohám, ktoré vyžadujú porozumenie
učiva, sa udeľuje váha 2, úlohám na aplikáciu váha 3 a tvorivým 4.
Úlohy v didaktickom teste sa bodujú. Prideľovanie bodov sa nazýva skórovanie, súčet
bodov tvorí skóre didaktického testu. Ak test obsahuje viac ako 20 úloh, využijeme binárne skórovanie – to znamená, že každej správnej odpovedi priradíme 1 bod, nesprávnej, neúplnej alebo vynechanej odpovedi 0 bodov. Ak je menej ako 20 úloh, používa sa
zložité skórovanie, a to najmä pri otvorených úlohách so širokou odpoveďou. Daným
úlohám sa môže prideliť aj viac bodov, a to za každý samostatne uvedený pojem, definíciu, časť a pod.
Učiteľ by mal dať posúdiť didaktický test kolegovi, ktorý vyučuje ten istý vyučovací
predmet. Tým sa môžu odhaliť nedostatky, ktoré vznikli pri návrhu testovacích úloh.
Kolega by mal posúdiť primeranosť jednotlivých úloh cieľom, dôležitosť učiva, správnosť odpovedí, technickú kvalitu úloh – jednoznačnosť, zrozumiteľnosť, vhodnosť formy
a skórovanie úloh.
Ak test budú riešiť mnohí študenti a na základe výsledkov sa budú prijímať dôležité
rozhodnutia, je potrebné ho predbežne overiť. Po analýze výsledkov sa môžu vykonať
potrebné korekcie daného didaktického testu.
Po predbežnom overení sa urobí konečná úprava DT. Vypracujú sa pokyny pre testovaných, ktoré obsahujú spôsob uvádzania riešenia úloh a zápis odpovedí, postup práce,
zvolí sa optimálne prostredie a čas.
Vyhodnocovanie didaktických testov:
položková analýza v % úspešnosti vyriešenia jednotlivých úloh okolo 50 % najvhodnejšie k znovu zaradeniu, vyše 80 % nie sú vhodné a tiež 10 % (ak to nie je
základné učivo);
celkové vyhodnotenie výsledku didaktického testu je najzreteľnejšie ak sa vyhodnotia v každom teste jednotlivé položky (úlohy) v bodoch, celkové dosiahnuté skóre
sa určí v % a to sa ďalej môže previesť na stupeň klasifikácie. Na slovenských vysokých školách sa využíva ECTS klasifikácia.
Pripomeňme ešte novší pedagogický pojem edukometria – zaoberá sa možnosťami merania výsledkov príp. efektov výučby. A práve didaktický test je vhodným nástrojom na
číselné vyjadrenie úrovne zvládnutia učiva študentmi.
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2.8

Koncepcie vzdelávania

Koncepcia vzdelávania je celkové poňatie podstaty vzdelávania, jeho hlavných princípov
a hodnôt, cieľov a funkcií vzdelávania v spoločnosti. Prejavuje sa koncipovaním cieľa, obsahu, inštituciálnou štruktúrou, zahŕňa v sebe určité zoskupenie metód, foriem, princípov,
materiálnych podmienok. Napríklad sú to tieto koncepcie: dogmatická, slovno-názorná
koncepcia, programové vyučovanie, problémové vyučovanie, humanistická koncepcia, rozvíjajúce vyučovanie, projektívne vyučovanie, kooperatívne vyučovanie, mastery learning,
konštruktivistická koncepcia vyučovania, autentické vyučovanie a veľa ďalších...
Dogmatická koncepcia vyučovania – vo vyučovaní sa obsah vzdelávania prevažne predostiera ako fakt, o ktorom sa nepolemizuje, nedokazuje sa, učivo sa nevyvodzuje. Táto
koncepcia je typická napr. pre obdobie stredoveku, alebo napr. pre náboženskú výchovu.
Slovno-názorná koncepcia (informačno-receptívna) – učiteľ podáva študentom hotové informácie a oni ich prijímajú receptormi; pozorujú, počúvajú učiteľa, ktorý prevažne
využíva slovné a názorné metódy. Učiaci sa bývajú menej aktívne zapojení do vyučovania;
menej sa rozvíja logické, kritické myslenie a zručnosti. Učivo je podávané štruktúrovane
a ucelene. Pre súčasné vzdelávanie už nie je vhodná táto koncepcia, ale jej prvky je vhodné
využívať napr. pri vyučovaní základov predmetu (Michálek, 2005, s. 74).
Kooperatívne vyučovanie

je jednou z najmodernejších foriem vyučovania, ktoré dnes poznáme. Jeho podstata spočíva v tom, že študenti v triede pracujú v malých skupinách a osvojujú si vedomosti, riešia
úlohy, vykonávajú praktické úlohy. Študenti majú v skupine rovnoprávne postavenie. Ich
hodnotenie je závislé od výkonu celej skupiny, ktorej je študent členom. Podstatou je práca
študentov na vyučovaní v menších študentských skupinách – riešia úlohy, vykonávajú
prácu (intelektuálnu, manuálnu) na základe spolupráce a vzájomnej kooperácie a koordinácie. Takto sa získajú vedomosti aj zručnosti na základe zážitkového učenia a študenti získajú
aj zručnosti komunikácie a organizácie práce; učia sa tolerancii a prispôsobivosti. Takému
vyučovaniu je vhodné prispôsobiť aj materiálne podmienky napr. usporiadanie lavíc a nábytku, zabezpečiť dostatok prístupných pomôcok.
Do skupín je možné študentov deliť podľa viacerých prístupov:
a) hľadisko výkonu (študenti môžu mať podobné schopnosti alebo rozdielne výkony
a schopnosti);
b) hľadisko záujmu študentov;
c) hľadisko sociálnych vzťahov (študenti, ktorí sa poznajú lepšie);
d) hľadisko náhody (blízko sediaci, vylosovanie...).
Tieto hľadiská je vhodné počas semestra meniť (Rohlíková a Vejvodová, 2012, s. 50).
Práca vo dvojiciach môže byť doplnkom k danému vyučovaniu – nazýva sa tiež partnerská
výučba, je organizačne jednoduchá a tiež prínosná na rozvoj viacerých študentských kompetencií. Vhodné je potom prácu dvojíc zverejniť. Niekedy je možnosť kombinovať prácu
vo dvojiciach a skupinovú prácu organizáciou, ktorá sa nazýva snehová guľa – pôvodné
dvojice riešia úlohu, po vyriešení sa spoja dve dvojice do štvoríc a zohľadňujú, diskutujú
svoje názory a zjednocujú stanoviská. Skupiny sa ešte môžu zlučovať ďalej. Učiteľ musí zvážiť klady a zápory skupinovej výučby: kladom je rozvoj osobných (angažovanosť, sebahodnotenie, emócie, spätná informácia...), sociálnych (komunikačné zručnosti, vzťahy, týmová
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spolupráca, kolegialita...), intelektových (porozumenie učivu, metodológia postupov práce,
používanie odborného jazyka, formulácia záverov a stanovísk...) a psychomotorických (riešenie problémov, analýza zadania a problému, triedenie informácií, písanie správ, ...) kompetencií; záporom býva zdĺhavosť takejto práce, ťažšie sa hodnotí práca skupiny vzhľadom
na jednotlivcov, niektorí sú ťahúni, iní sa môžu viezť, ak vzniknú chyby, neopravia sa hneď,
systematickosť nadobúdania vedomostí a zručností nie je tak štrukturovaná.
Projektové vyučovanie

Vychádza z myšlienok pragmatickej pedagogiky začiatku 20. storočia (J. Dewey, W. Kilpatrick; USA). Toto vyučovanie sa dostalo do popredia najmä v školstve USA a západnej Európe. Má zabezpečiť humanizáciu a demokratizáciu vyučovania a tiež sprostredkúva učivo
zážitkovým učením (Kosová, 1996). Zvyčajne spája vedomosti z viacerých predmetov do
práce s určitou témou (chov akvárijných rybičiek, ekonomika domácnosti, projekt úžitkovo-okrasnej záhradky, ekológia v domácnosti, návrh na zlepšenie predaja chleba a pečiva...).
Projekty sa riešia zvyčajne v malej študijnej skupine niekoľko hodín v škole aj doma podľa
vopred dohodnutých pravidiel. Výsledkom býva písomná práca s praktickým prínosom.
Hodnotenie býva spoločné. Práca študentov by mala byť spojená s praxou alebo životom,
študenti majú mať podiel na formulácii témy a cieľov, žiadané je, aby bol projekt ukončený
konkrétnymi výstupmi (dielo, akcia, publikácia…). V projektovej výučbe sa rozvíja tvorivosť a spolupráca v riešiteľských týmoch (Slavík a i., 2008, s. 32). Projektové vyučovanie
možno realizovať v rámci vyučovacieho predmetu, ale i v rámci záujmovej činnosti tak, že
študenti riešia zadaný projekt. Na našich školách projektové vyučovanie už prebieha hlavne
v technických predmetoch, pretože zadania predstavujú laboratórne cvičenia.
Skupinové vyučovanie

Chápeme ako organizačnú formu, kedy sa vytvárajú malé skupiny (3 – 5-členné), ktoré
spolupracujú pri riešení spoločnej úlohy. Táto skupina je sociálnym útvarom. Medzi jeho
členmi sa rozvíjajú sociálne interakcie. Chovanie jednotlivca je v ňom riadené ako spoločenským cieľom, tak i chovaním členov skupiny.
Ďalšou významnou podmienkou činnosti skupinového vyučovania je riadenie skupinovej práce študentov. Účinnosť skupinového vyučovania nie je automatickým dôsledkom
začlenenia tejto organizačnej formy do vyučovania, ale závisí na cieľavedomom riadení práce skupín vo všetkých jeho etapách. Výsledky praktickej realizácie skupinového vyučovania
umožňujú vyčleniť tri základné fázy v jeho riadení:
Prvá fáza – formulácia otázky, úlohy alebo problému, ktoré sú vhodné pre prácu v skupine.
Druhá fáza – pozorovanie a chovanie študentov v skupinách. Cieľom pozorovania pozorovateľa (učiteľa) je pozorovanie študentov, kedy zhromažďujú materiály, porovnávajú,
vyčleňujú podstatné prvky z hľadiska svojej úlohy, kedy prebieha analýza problémovej
situácie, utvárajú sa vlastné názory a hodnotenie.
Tretia fáza – hodnotenie činnosti študentov. Je to jedna z najobtiažnejších úloh spojených s touto organizačnou formou vyučovania. Používané hodnotenie malo väčšinou
tieto formy – hodnotenie spoločných zápisov celej skupiny, rozbor ich kladov a nedostatkov, porovnávanie práce skupín a ich výsledkov. Pre priebežnú aktivizáciu všetkých
členov skupiny sa prejavila ako účinná metóda, kedy výsledky práce celej skupiny reprezentoval niektorý jej člen, vyzvaný náhodne vyučujúcim alebo určený členmi každej
skupiny. Skupinová práca nevylučovala ani individuálne hodnotenie študentov.
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Pre študentov prináša skupinové vyučovanie nové didaktické situácie, kde sa aktívna
činnosť a samostatná práca spája so skúsenosťou formulovať svoje názory, zúčastniť sa diskusie spolu s ostatnými účastníkmi. Významným aspektom práce v skupinách je využívanie
a rozvíjanie vnútorných vzťahov.
Problémové a skupinové vyučovanie a najmä jeho kombinácia tzv. problémovo-skupinové vyučovanie znamená obohatenie teórie a praxe vyučovania, nielen z hľadiska
operatívneho vyučovacieho procesu, ale aj z psychologického aspektu kladnej motivácie uvedomelej práce žiakov v skupine a pri riešení problému. V tejto súvislosti sa žiada
zdôrazniť, že skupinovo-problémové vyučovanie nie je založené na negácii slovno-názornej
a praktickej výučby, ale ju zdokonaľuje a ďalej rozvíja. Predstavuje vlastne syntézu troch
základných prvkov poznania:
1. bezprostredného nazerania,
2. abstraktného myslenia,
3. praktického overovania hypoteticky formulovaných súdov o preberaných javoch
a procesoch.
Problémové vyučovanie

Podstata problémového vyučovania spočíva vo vytváraní problémových situácií alebo úloh
a riadenie činnosti študentov pri viac menej samostatnom riešení problémových úloh. Podstatu problémového vyučovania sme už naznačili v časti zaoberajúcou sa metódami. Študenti počas tohto typu vyučovania získavajú skúsenosti z tvorivej činnosti, prebieha tvorivé
osvojovanie poznatkov a spôsob činností.
Problémové vyučovanie využíva predovšetkým heuristickú a výskumnú metódu, ako aj
metódu problémového výkladu. Učiteľ systematicky zapája edukantov do procesov hľadania, nachádzania riešenia problémov, vďaka čomu sa študenti učia nové poznatky nadobúdať samostatne, používať už osvojené vedomosti a získavajú skúsenosti z tvorivej činnosti.
Štruktúra aplikácie metódy problémového výkladu možno zahrnúť do týchto etáp:
1. vytýčenie problému,
2. priebeh riešenia a jeho logika,
3. proces riešenia, možné a skutočné obtiaže a rozpory,
4. riešenie a zdôvodnenie jeho správnosti,
5. objasnenie významu riešenia pre ďalší rozvoj myslenia či sféry činnosti.

Úloha učiteľa v problémovom vyučovaní:

– učiteľ nastoľuje problém, sám ho rieši, pritom však ukazuje spôsob riešenia v jeho skutočných, žiakom však prístupných protikladoch, poukazuje na myšlienkový postup pri jeho
riešení. Učiteľ ukazuje vzory vedeckého poznávania, vedeckého riešenia problémov. V priebehu problémového výkladu sú vytýčené problémy, objasňované hypotézy riešenia, môže
byť robený myšlienkový experiment, vyvodené závery z jeho rôznych variantov, poukazuje
sa na nevyhnutnosť verifikácie skutočným experimentom, krok za krokom sú odhaľované
cesty a logika postupu k možnému riešeniu problémov.

Úloha študenta v problémovom vyučovaní:

– úlohou študenta pri problémovom vyučovaní je sledovanie výkladu učiteľa, v myšlienkach kontrolujú presvedčivosť jeho postupu a zdôvodnenie. V prípade chýb vo výklade
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vznikajú u študentov pochybnosti, otázky, ktoré sú tým častejšie, čím viac si osvojili skúsenosti z tvorivej činnosti. Študentom sa odkrývajú nielen konečné výsledky výskumov
a etapy ich rozvíjania, ale aj vzťahy medzi etapami, cesty postupu od jednej etapy k druhej,
typické odchýlky, prekážky vznikajúce v podobe nových problémov. Takto si študenti osvojujú jednotlivé etapy riešenia komplexných problémov.
Modulárno-kreditový systém výučby

V modulárno-kreditovom systéme výučby je postupné osvojovanie si učiva v jednotlivých
moduloch, z ktorých pozostáva napr. kurz. Na zvládnutie modulu je stanovený čas a po jeho
zvládnutí vzdelávajúci získa určitý počet kreditov. Úspešné vzdelávanie je ukončené vysvedčením, certifikátom alebo diplomom.
Systém dokonalého osvojenia učiva (mastery learning)

Zaviedli v druhej polovici 20. stor. B. Bloom a J. Block. Podstata tkvie v tom, že každý žiak
si musí osvojiť učivo na 80 % až 90 %. Učivo sa rozdelí na väčšie celky (moduly); po ich
prebratí, berúc do úvahy individuálne učebné potreby žiaka, sa robí preverovanie napr. didaktickým testom a výsledok by mal byť na požadovanej úrovni. Ak nie je, študent dostane
možnosť doučovania a opakovania a opäť prejde preverovaním až do dosiahnutia 80 % resp.
90 % osvojeného učiva (Turek, 2004).
Globálna výchova

Koncepcia vznikla koncom osemdesiatych rokov 20. storočia (E. Pike, G. Selby). Cieľom
globálnej výchovy je rovnomerný rozvoj celej osobnosti študenta s dôrazom na upozornenie
a možné riešenia globálnych problémov vo svete. Sú to početnosť obyvateľstva a možnosť
jeho obživy, rozdiely úrovne života na svete, objavy vedy v 20. storočí, nevyhnutnosť správať sa ekologicky pre zachovanie životného prostredia, rozvoj komunikačných technológií,
celosvetové hospodárstvo, riešenie hrozby civilizačných chorôb, príp. AIDS, výchova k znášanlivosti... (Zelina, 2000). Globálne rozvojové vzdelávanie je vzdelávací prístup, ktorý vedie k hlbšiemu porozumeniu rôznorodosti a nerovnosti vo svete, k príčinám ich existencie
a možnostiam riešenia problémov s nimi spojených. Podnecuje všetkých zainteresovaných
bez ohľadu na vek, ku skúmaniu otázok ako napr. chudoba, a ich prepojenie s každodenným životom. Narúšaním stereotypov a podporou nezávislého samostatného myslenia sa
snaží globálne rozvojové vzdelávanie pomôcť rozvíjať aj praktické zručnosti a prispieť k pozitívnym zmenám v lokálnom aj globálnom merítku (Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016 In Šeben Zaťková, 2014, s. 8). Dôležitou úlohou
pre pedagógov pri aplikácii prvkov GRV do výchovnovzdelávacieho procesu je premyslená
príprava hodiny, výber vhodných metód a zásad práce. Témy GRV sú spojené s reálnym
životom a udalosťami, ktoré sa nás bezprostredne dotýkajú, preto je potrebné zvoliť interaktívne, zážitkové a kreatívne metódy. Študenti ich prostredníctvom pochopia problém lepšie
ako pri štandardnom hromadnom vyučovaní. Jednotlivé metódy sa zameriavajú na rozvíjanie kľúčových zručností študentov a môžu byť vhodným spestrením vyučovacej hodiny.
O ich výbere, využití vo vyučovaní a úprave podľa potrieb a schopností študentov rozhoduje
samotný pedagóg. V tabuľke 4 uvádzame príklady tém vhodných pre globálne rozvojové
vzdelávanie na predmetoch marketingu.
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Tabuľka 4

Priradenie jednotlivých navrhnutých tém k predmetom marketingu

Názov témy
Populačná explózia
Rozdelenie bohatstva
vo svete a spotreba
Ekonomická globalizácia
a jej dôsledky
Medzinárodné organizácie
(OSN, SB, MMF)
Fair trade –
Spravodlivý obchod
Miléniové rozvojové ciele

Názov predmetu
medzinárodný marketing, strategický marketing,
zahraničný agrárny obchod, nákup a predaj
agrárny marketing, obchodné operácie, zahraničný
agrárny obchod, nákup a predaj
marketing, agrárny marketing, medzinárodný marketing, obchodné
operácie, obchodné podnikanie, zahraničný agrárny obchod,
nákup a predaj, európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie,
agrárny marketing, obchodné operácie, zahraničný
agrárny obchod, nákup a predaj
marketing, medzinárodný marketing, agrárny marketing,
európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie, obchodná
prevádzka a merchandising, produkt a kvalita
zahraničný agrárny obchod, obchodné operácie,
manažment obchodnej firmy

Zdroj: Šeben Zaťková, 2014, s. 49

Na základe analýzy a návrhu tém GRV odporúčame v procese výučby využiť najmä
nasledovné metódy: diskusné metódy – rozhovor, dialóg a diskusia; sokratovská metóda,
brainstorming; feedback – spätná väzba; kooperatívne vyučovanie; prípadové metódy; hranie rolí; projektová metóda; metódy objavovania; výskumné metódy.
Otvorené vyučovanie (open learning)

Školy dávajú možnosť študentom voliť z možností času, miesta, obsahu vzdelávania aj samotnej inštitúcie (Kosová, 1996). Oproti tradičnej forme je tu možnosť vzdelávania aj pre
ostatných napr. starších, zamestnaných, telesne postihnutých, z väčšej vzdialenosti a s ťažkosťami s dochádzkou. Môžu sa vynechať prijímacie skúšky, a tie sa nahradia vstupnými
konzultáciami a poradenstvom. Otvorená škola je schopná účinnejšie reagovať na vonkajšie
podnety, lebo podľa toho modifikujú svoj vzdelávací program. Vzdelávanie sa stáva viac
verejnou záležitosťou, na rozdiel od tradičnej uzavretej školy (Kalhous a Obst, 2002, s. 306).
Dištančné vzdelávanie

Patrí pod strešný pojem otvorené vzdelávanie a je charakterizované nie priamym kontaktom
vyučujúceho s učiacim sa (väčšia vzdialenosť študentov od vzdelávacej inštitúcie), a preto je
nutné zabezpečiť prenos informácií určitým médiom (korenšpondenčné kurzy, vzdelávanie
cez rozhlas, TV, CD, internet...). Dnes je často dištančné vzdelávanie na báze e-learningu,
kde médiom je internet a ním sú sprostredkúvané vzdelávacou inštitúcou odborné texty,
animácie, simulácie, teleexperimenty. Nutná je aj interaktivita v určitých fázach vzdelávania. Študijnú podporu zabezpečujú tútori (učitelia) a študijné centrá s dobre prepracovanou
administratívou.
Pružné vzdelávanie (flexibile learning)

Zabezpečuje vzdelávanie prostredníctvom ucelených na seba nadväzujúcich vzdelávacích
modulov, kurzov s kreditným systémom. Za ucelenou časťou sa získajú certifikáty. Dôležité
je centrálne postavenie študujúceho a jeho možnosť voľby profilu štúdia. Aj v tomto štúdiu
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je vhodné využiť prostriedky informačnej komunikácie. Pružné vzdelávanie zabezpečuje
univerzitné a celoživotné vzdelávanie pre heterogénne cieľové skupiny
Systém programového vyučovania (podľa B. Skinnera)

Je systém riadenia študentovho učenia. Toto vyučovanie môžeme radiť k individuálnym,
alebo individualizovaným organizačným formám vyučovania. Študent svoje učenie riadi
sám za pomoci naprogramovaného učiva. Podstatnú zmenu predstavuje vnútorné usporiadanie učebnej látky a individuálne tempo výučby. V programovanom vyučovaní sa preberaná učebná látka rozvíja v logicky usporiadaných postupoch a musí spĺňať päť princípov:
1. princíp malých krokov – každý krok musí obsahovať výklad, otázku i odpoveď;
2. princíp aktívnej odpovede – s možnosťou voľby alebo s tvorbou odpovede;
3. princíp bezprostredného upevňovania – záujem žiakov o výsledky svojej učebnej
činnosti je veľký bezprostredne po dokončení úlohy; motivujúce je dozvedieť sa
výsledok ihneď po dokončení úlohy;
4. princíp vlastného tempa – umožňuje napredovať každému žiakovi v jemu vyhovujúcom tempe, bez stresu alebo nudy;
5. princíp hodnotenia programu – je spätnou väzbou pre tvorcu programu, či netreba
napr. rozčleniť učivo do menších krokov (Petlák, 1997).
V súčasnosti sa využíva zaradenie programovaného vyučovania do inej organizačnej
formy ako jej relatívne samostatná časť, kedy študenti pracujú individuálne s vyučovacím
programom. Využíva sa učenie podmieňovaním. Programové vyučovanie je možné využiť
za použitia informačno-komunikačných technológií. Využíva sa napr. v e-learningu.
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Zhrnutie kapitoly
V kapitole popisujeme základy didaktiky ako disciplíny zaoberajúcej sa teóriou vyučovania
a vzdelávania so zameraním na výučbu na vysokej škole. Ozrejmujeme niektoré základné
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pojmy v tejto oblasti, venujeme sa teórii a formulácii cieľov vo vysokoškolskej výučbe aj
s ohľadom na Niemierkovu taxonómiu cieľov. Text je zameraný na to, aby po jeho preštudovaní uľahčil vysokoškolským učiteľom realizovať didaktickú transformáciu a inováciu učiva
v predmetoch, príp. vytvárať vlastné kurikulá. Venujeme sa postupne možnostiam využitia didaktických zásad vo vysokoškolskej výučbe. Podstatná podkapitola je venovaná opisu
a možnostiam vysokoškolských foriem vzdelávania a vyučovacím metódam. Ďalej sa zaoberáme diagnostikou, hodnotením, skúšaním, klasifikáciou a tvorbou didaktických testov
na vysokej škole – toto je aktuálna otázka pre súčasných učiteľov vysokých škôl pre nutnosť
vstupnej aj výstupnej previerky študentských vedomostí a zručností v každom vyučovanom
predmete. Záver kapitoly je venovaný prehľadu koncepcií vzdelávania.
Otázky a úlohy na opakovanie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Uveďte špecifikácie pojmov edukácia, vzdelávanie, výchova a porovnajte ich!
Čím sa zaoberá vysokoškolská didaktika?
Vysvetlite ako chápete odborovú vysokoškolskú didaktiku!
Naformulujte cieľ na jedno vybrané cvičenie alebo seminár z predmetu, ktorý vyučujete! V pracovnej skupine posúďte, či vami formulovaný cieľ spĺňa podmienky kladené
na ciele výučby!
Naformulujte aspoň jeden výcvikový (psychomotorický) cieľ vášho predmetu podľa
Magerovej techniky!
Zamyslite sa nad učivom vo vašom predmete vo vami vybranej téme z hľadiska rozčlenenia na vedomosti, ktoré majú študenti zvládnuť, zručnosti alebo názory a postoje!
Ako sa budú líšiť vyučovacie postupy v prípade podpory osvojovania vedomostí
a v prípade zručností?
Rozmýšľajte nad vašim vybraným cvičením a určite jednotlivé didaktické zásady, ktoré
ste postupne v cvičení využili!
Uveďte vami najčastejšie využívané didaktické zásady a prípadne menej využívané!
Prezrite si podrobne študijné plány na vašej fakulte a zamyslite sa nad možnosťami
využitia rôznych vzdelávacích foriem v daných predmetoch. V mysli navrhnite ich
spestrenie, prípadne doplnenie!
Načrtnite prípravu prednášky pre jednu tému z predmetu, ktorý učíte!
Navrhnite časové rozvrhnutie praktického cvičenia s vyznačením použitých didaktických prostriedkov, činnosti študentov a činnosti učiteľa!
Formulujte položky didaktického testu pre jedno učivo predmetu, ktorý učíte a to tak,
aby boli každá iného typu (široká otvorená, štruktúrovaná otvorená, s výberom odpovede, zoraďovacia...).
Zostrojte kratší NR test pre učivo za pol semestra. Určite jeho skórovanie! Po zadaní
študentom zhodnoťte – vypočítajte jeho vlastnosti!
Klasifikujte odovzdané didaktické testy podľa ECTS na základe získaného skóre jednotlivých študentov!
Po preštudovaní tejto časti si zvoľte jednu, dve koncepcie vzdelávania, ktoré by vám
osobnostne vyhovovali a zároveň by plnili požiadavky zo strany vašej vysokej školy!

SOCIÁLNE ZRUČNOSTI AKO DÔLEŽITÁ SÚČASŤ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÝCH...

Kapitola 3

SOCIÁLNE ZRUČNOSTI AKO DÔLEŽITÁ
SÚČASŤ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÝCH
KOMPETENCIÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV

Kľúčové slová kapitoly:
vysokoškolský učiteľ, sociálne kompetencie, sociálne zručnosti,
schopnosť komunikovať, asertivita, empatia, schopnosť načúvať,
tvorba spätnej väzby, schopnosť komunikovať, sociálna inteligencia,
emocionálna inteligencia, sociálno-psychologický výcvik

3.1

Sociálne kompetencie a sociálne zručnosti

Hoci súčasťou kvalifikačných požiadaviek na vysokoškolského učiteľa býva primárne vedecká a odborná erudícia, činnosť učiteľa spočíva nielen v odbornej dimenzii, ale aj v pedagogicko-psychologickej (Šeben Zaťková, 2014). Medzi najdôležitejšie pedagogicko-psychologické
kompetencie učiteľov patria sociálne zručnosti. Ich miera a rozvoj je často určujúcim faktorom, rozhodujúcim o úspechu alebo neúspechu vo vzdelávacej činnosti. Vysokoškolský
učitelia prichádzajú do kontaktu nielen so študentmi a kolegami, ale ako vedeckí pracovníci
aj s inými odborníkmi, inštitúciami a širokou verejnosťou. Aj táto skutočnosť kladie na ich
interpersonálne zručnosti zvýšené nároky.
Mnohí odborníci v oblasti vysokoškolskej pedagogiky sa domnievajú, že interakcia učiteľ – študent má stále veľké rezervy. Za hlavnú príčinu tohto stavu uvádzajú fakt, že učitelia
sú síce dobre vybavení odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami, nie sú však
dostatočne vybavení sociálnymi zručnosťami.
Interpersonálne kompetencie majú v odbornej literatúre rôzne pomenovanie. Môžeme
sa stretnúť s názvom sociálne kompetencie, interpersonálne prenosné zručnosti, mäkké
zručnosti alebo najčastejšie tzv. sociálne zručnosti.
Sociálne kompetencie, sociálne zručnosti a ďalšie podobné pojmy nie sú doposiaľ jednotne prijímané. Neexistuje pre ne žiadna všeobecná definícia ani teória. Medzi autormi,
ktorí sa psychologickým pojmom tohto typu nebránia, existujú rôzne prístupy. Pojem sociálne kompetencie sa zväčša chápe širšie ako pojem sociálne zručnosti.
Záujem o problematiku sociálnych kompetencií osobnosti sa prejavil najprv v prácach
z oblasti mentálnej a sociálnej retardácie, kedy kompetencia bola považovaná za výsledok
terapeutického pôsobenia. Sociálna kompetencia znamenala schopnosť zvládnuť požiadavky sociálneho prostredia. Základným rysom takto chápanej kompetencie je prvok adaptability a adaptívneho správania. Štúdie v rámci sociálnych kompetencií sa ďalej sústredili na
zručnosti správania a komunikácie.
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Prvé definície sociálnu kompetenciu popisujú ako úspešnú interakciu medzi jednotlivcom a jeho prostredím alebo ako úspešné riadenie interpersonálnych interakcií. Sociálna
kompetencia znamená správne a rýchle dešifrovanie toho, čo partner interakcie svojimi reakciami signalizuje. Tieto reakcie sú veľmi komplexné a zahŕňajú verbálne, paralingvistické, expresívne a iné prvky správania a ich kombinácie a sekvencie. Sociálne kompetentný
jedinec by mal vedieť efektívne komunikovať, porozumieť sebe a druhým, regulovať svoje
emócie, prispôsobiť svoje správanie normám. Mal by byť schopný použiť svoje vedomosti
a zručnosti takým spôsobom, aby bral ohľad na druhých a aby rozvíjal pozitívne aspekty
vzťahu k druhým (Oudová, 2007).
Podľa Smékala (1995) je možné chápať sociálne kompetencie ako súbor postojov, ktoré
sa aktualizujú a štrukturalizujú do funkčného celku až v konkrétnej interakcii podľa charakteristík kontextu a partnera sociálneho styku. Je teda pravdepodobné, že u niektorých ľudí
je sociálna kompetencia celkom daná dispozíciami, u iných zručnosťami a návykmi a u ďalších postojmi alebo kombináciou všetkých týchto mechanizmov. Ponúka sa tu interakčná
paradigma: dedičnosť – prostredie – osobnosť.
Belz and Siegriest (2000) vymedzujú sociálnu kompetenciu ako schopnosť tímovej práce,
schopnosť spolupracovať, zvládať konfliktné situácie a komunikovať.
Rubin and Rose-Krasnor (1992) vymedzili sociálne kompetencie ako schopnosť
dosahovať osobné ciele v sociálnych interakciách, a zároveň udržovať pozitívne vzťahy
s ostatnými.
Pospěchová a Blížkovská (2003) jednotlivé komponenty sociálnej kompetencie rozdeľujú
do dvoch základných skupín:
1. komponenty intrapersonálne, vzťahujúce sa ku kultúre osobnosti ako takej (sebaregulácia, sebakontrola, sebareflexia, zvnútornenie etických noriem, celková emocionálna
zrelosť a pod.),
2. komponenty interpersonálne, ktoré sa týkajú medziľudských vzťahov (empatia, tolerancia, komunikácia, poznávanie druhých, zvládanie konfliktov atď.).
Podľa Výrosta (2002) pojem sociálne kompetencie v posledných rokoch ďaleko presiahol pôvodný rámec a postupne sa uplatnil v rôznych oblastiach. Autor uvádza nasledujúce
súčasti sociálnej kompetencie:
efektívna komunikácia v sociálnych vzťahoch a situáciách,
schopnosť vytvárať a udržovať vzťahy,
úspešné riešenie sociálnych problémov,
schopnosť rozhodovania,
konštruktívne riešenie konfliktov,
efektívne uplatňovanie základných sociálnych zručností,
sociálne poznávanie – adekvátna identifikácia pravidiel platných v danom prostredí,
sebakontrola a sebamonitorovanie vlastného správania a jeho dopad na druhých,
vnímanie self – efficacy,
adekvátne sebapoňatie a identita,
schopnosť poskytovať a získavať sociálnu podporu,
efektívna sociálna sieť,
rešpektovanie individuálnych odlišností a rozdielov podmienených rodom
a etnicitou,
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orientácia na budúcnosť – schopnosť stanoviť si a dosiahnuť cieľ,
záujem o well – being druhých a schopnosť preberať za nich zodpovednosť,
schopnosť rozlišovať medzi sociálne pozitívnymi a negatívnymi vplyvmi peer
skupín.

Hair, Jager a Garret (2001) vyzdvihujú dva dôležité aspekty sociálnej kompetencie:
1. kvalitu sociálnych vzťahov,
2. úroveň sociálnych zručností.
Kvalita sociálnych vzťahov je pritom podmienená dobrými sociálnymi zručnosťami
a dobré sociálne vzťahy zvyšujú kvalitu sociálnych zručností. Obidva tieto aspekty sú teda
vo vzájomnom vzťahu a vzájomne sa posilňujú.
Veľmi dôležitým vkladom v oblasti vymedzenia sociálnych zručností je Bandurova
teória sociálneho učenia. Bandura explicitne nedefinuje sociálne zručnosti, ale zaoberá sa
osvojovaním sociálneho správania, pričom za hlavné činitele považuje napodobňovanie
a následné upevňovanie určitého prvku správania. Vo svojej teórii oponuje proti názoru geneticky daných vzorcov správania. Podľa Banduru (1977, In Oudová, 2007) ak vynecháme
základné reflexy, ľudia nie sú vybavení žiadnym vrodeným repertoárom správania. Musia
sa ich naučiť. Nové vzorce správania sa tak získajú buď priamou skúsenosťou alebo pozorovaním. Biologické faktory majú pri procese osvojovania pochopiteľne tiež svoju úlohu,
pretože genetika a hormonálna hladina ovplyvňuje fyzický rozvoj, čo následne zapríčiňuje
zmenu správania.
Komárková, Slaměník a Výrost (2001) definujú sociálne zručnosti ako učením získané
predpoklady pre adekvátne sociálne interakcie a komunikáciu.
Gresham a Eliot (1984) sociálne zručnosti chápu ako schopnosť komunikovať s ľuďmi,
adekvátne reagovať na nové situácie, porozumenie vlastným pocitom, sebaovládanie,
pochopenie emócií a reakcií ostatných ľudí, adaptáciu na nové prostredie a objektívne sebapoňatie. Tieto aspekty považujú za hlavné ukazovatele a meradlá človeka s vyvinutým
sociálnym statusom.
Johnson (1993) uvádza tieto charakteristiky:
sociálne zručnosti sú založené na vzájomnej komunikácii, ktorá zahŕňa vysielanie, prijímanie a interpretáciu informácií;
sociálne zručnosti sú získavané predovšetkým cez sociálne učenie; interakcia závisí od
situácie, v ktorej sa človek práve nachádza, rovnako ako od toho, čo človek vysielanou
informáciou odovzdáva; veľkú úlohu pritom tiež hrá osobnosť človeka, jeho doterajšie
skúsenosti a jeho názor na jedinca, ktorému je informácia určená;
sociálne zručnosti zahrňujú verbálne prejavy (sémantický obsah reči, slová a vety)
a non-verbálne prejavy (postoj, tón hlasu, kontakt očí, gestikulácia, prejavy tváre atď.);
sociálne zručnosti sú ovplyvnené kultúrou, v ktorej je človek vychovávaný a sociálnym
prostredím, ku ktorému jedinec patrí;
sociálne zručnosti sa upevňujú podľa toho koľko kladných impulzov prichádza z okolia;
odozva ako chvála, povzbudzovanie alebo záujem môžu aktivovať pozitívne emócie
a ľahko pomôcť zvýšiť sebavedomie;
sociálne zručnosti sú vzájomne viazané a je potrebný určitý čas na to, aby sme dosiahli
komplexné zlepšenie;
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v sociálnych zručnostiach sa odrážajú aj ďalšie faktory ako je vek, pohlavie a sociálny
status osoby.

Pri hodnotení definícií sociálnych zručností väčšina autorov vyvodzuje tieto základné
elementy:
1. sociálne zručnosti sa v každej situácii javia ako jedinečné; len niekoľko málo interpersonálnych vzorcov bude dešifrovaných vo všetkých situáciách a kultúrach
podobným spôsobom;
2. efektivita interpersonálnej komunikácie závisí od kvality získavania verbálnych
a non-verbálnych komponentov cez reakcie druhých, ktoré následne ustanovujú
sociálny repertoár jednotlivca; je teda značne diskutabilné, ktoré sociálne zručnosti
sú naučiteľné a ktoré nie sú; neschopnosť osvojovať si sociálne zručnosti môže mať
v extrémnych prípadoch podobu sociálnej negramotnosti;
3. účelnosť interpersonálnej komunikácie by tiež mala zahŕňať schopnosť takého správania aby nedochádzalo (k verbálnemu či fyzickému) poškodeniu ostaných ľudí.
Sociálne zručnosti cez spôsobilosti sociálnej komunikácie skúma tiež Riggio (Jurčová,
1999). Riggio nepovažuje sociálne zručnosti za jednotnú entitu, ale za kombináciu viacerých sociálno-komunikačných zručností. Základné sociálno-komunikačné zručnosti rozdeľuje na tri skupiny:
1. spôsobilosť prijímať informácie (senzitivita na komunikáciu),
2. spôsobilosť vysielať informácie (komunikačná expresivita),
3. spôsobilosť monitorovať, kontrolovať alebo regulovať komunikáciu.
Tieto tri základné zručnosti sa uplatňujú v dvoch oblastiach – neverbálnej (emocionálnej) a verbálnej (sociálnej). Ich kombináciou takto vzniká šesť základných sociálno-komunikačných zručností:
1. emocionálna expresivita – uplatňuje sa pri neverbálnej komunikácii, znamená zručnosť
vysielať emocionálne správy, neverbálne vyjadrovať emocionálne stavy, prípadne vybudiť
druhých k vyjadreniu svojich citov;
2. emocionálna senzitivita – zručnosť prijímať a interpretovať prejavy neverbálnej komunikácie zo strany druhých ľudí, dekódovať a interpretovať emocionálne kľúče, presvedčenia
alebo postoje;
3. emocionálna kontrola – schopnosť regulovať emocionálnu komunikáciu, neverbálne
prejavy a tiež schopnosť skrývať emócie;
4. sociálna expresivita – zručnosť vyjadriť sa verbálne, zaangažovať druhých do vzájomnej
komunikácie, iniciovať konverzáciu;
5. sociálna senzitivita – zručnosť interpretovať verbálnu komunikáciu a senzitivitu v rámci
sociálnych pravidiel a noriem, interpretovať vhodnosť sociálneho správania seba a iných;
6. sociálna kontrola – zručnosť hrať sociálne role, zručnosť sebaprezentácie a regulácie verbálneho vyjadrovania.
Medzi moderné pojmy, ktorými sa dnes niekedy nahrádza pojem sociálne zručnosti, patrí aj pojem interpersonálne prenosné zručnosti (Interpersonal Transferable Skills,
ITSs). Ide o zoznam zručností, ktorý nám umožňuje efektívne komunikovať a budovať
úspešné vzťahy. Kafetsios et al. (2008) medzi ne zaraďuje interpersonálnu komunikáciu,
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schopnosť rozhodovať, viesť, schopnosť mobilizácie emocionálnej inteligencie, ale aj schopnosť interpersonálneho vnímania. Ako prenosné zručnosti ich nazývame aj preto, že ich
môžeme kedykoľvek preniesť k druhému zamestnávateľovi.
Podľa viacerých autorov si prenosné zručnosti budú v rámci rozvojových programov pre
vedomostnú spoločnosť a ekonomiku 21. storočia držať popredné miesto tak v oblasti práce,
ako aj v celkovej kvalite života (Boyatzis and Renio, 1989).

3.2

Druhy sociálnych zručností

Sociálne zručnosti môžeme rozdeliť na všeobecné, ktoré všetkým ostatným tvoria potrebný
základ a na špeciálne, ktoré odrážajú špeciálne požiadavky danej činnosti alebo profesionálnej role.
Medzi všeobecné sociálne zručnosti, ktorých úroveň je determinantom kvality práce vysokoškolského učiteľa patrí schopnosť komunikovať, asertivita, empatia, schopnosť načúvať,
tvorba spätnej väzby a schopnosť motivovať.

3.2.1

Schopnosť komunikovať

Keďže všetky sociálne zručnosti sa môžu prejaviť len cez schopnosť komunikovať, táto zručnosť je určujúca a zastrešujúca všetky ostané sociálne zručnosti.
Pojem komunikácia pochádza z latinského slova communicatio, ktoré je vyjadrením pre
oznámenie, rozhovor, účasť. Dnes ju chápeme najmä ako výmenu informácií, správ a významov. Zaoberajú sa ňou mnohé vedné odbory. Stojí v centre záujmu jazykovedy, kultúrnej
antropológie, logiky, psychológie, pedagogiky, filozofie i manažérskej praxe. Väčšina odborníkov chápe interpersonálnu komunikáciu ako najdôležitejší nástroj ľudskej interakcie.
Informácie, ktoré pomocou komunikácie dostávame, nám neslúžia len na získavanie
poznatkov, ale tiež ovplyvňujú naše postoje, hodnoty a stávajú sa súčasťou našej emocionálnej výbavy.
Boroš (2001) definuje sociálnu komunikáciu ako odovzdávanie (oznamovanie) a prijímanie informácií v sociálnom styku. Bedrnová a Nový (2004) sociálnu komunikáciu
nevnímajú ako len obyčajnú výmenu informácií. Podľa ich názoru sa pri definovaní a charakteristike komunikácie z hľadiska informačnej teórie pozornosť sústreďuje len na prenos
informácie. Dôležitá je však i jej zmena, formovanie, resp. skresľovanie. To sa uskutočňuje
v špecifických podmienkach medziľudského styku. Odlišnosť sociálnej komunikácie od ďalších druhov komunikácie je najmä v tom, že prenos informácie predpokladá a umožňuje
naviazanie spoločnej činnosti.
Pre uskutočnenie procesu sociálnej komunikácie sú dôležité jednak verbálne, ale i neverbálne prostriedky.
Rozoznávame tri roviny sociálnej komunikácie:
1. lingvistickú rovinu komunikácie,
2. paralingvistickú rovinu komunikácie,
3. extralingvistickú rovinu komunikácie.
Lingvistická rovina obsahuje reč a písmo, paralingvistická súvisí s verbálnym prejavom
a ide o výberové prostriedky reči ako je tón reči alebo tempo reči a extralingvistická rovina,
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známa ako neverbálna komunikácia je tvorená napr. výrazom tváre, pohľadom, priblížením
alebo oddialením sa od účastníka komunikácie, úpravou zovňajšku, dotykom, postojom,
pohybom atď.
Hoci je lingvistická rovina dôležitou súčasťou sociálnej komunikácie, nemenej dôležité sú i roviny paralingvistická a extralingvistická. Peltová (1999) poukazuje na zistenie, že
v priebehu bežnej komunikácie:
používané slová predstavujú iba 7 % z celkového obsahu posolstva,
výška hlasu a gestá tvoria 38 %,
výraz tváre až prekvapujúcich 55 %.
To čo si prostredníctvom komunikačných procesov odovzdávame vyjadruje i to, ako sa
cítime, čo prežívame, čo cítime k rečníkovi a aký postoj k nemu zaujímame.
Podľa Boroša (2001) si v priebehu komunikačného procesu komunikátor a komunikant
okrem samotnej informácie (väčšinou nepriamo) oznamujú aj:
postoj k obsahu informácie;
postoj k jednotlivcovi, na ktorého sa informácia prenáša a od ktorého vychádza;
informáciu o aktuálnom psychickom a fyzickom stave;
obraz seba;
žiadosti a očakávania;
náznak ďalšieho priebehu vzájomných vzťahov.
Tým sociálna komunikácia:
umožňuje orientáciu jednotlivca v spoločnosti,
umožňuje adaptáciu jednotlivca na spoločenské podmienky a situácie,
umožňuje účasť na formovaní a ovplyvňovaní siete sociálnych vzťahov jednotlivca,
je jedným z predpokladov normálneho psychického vývinu a faktorom psychickej
stability jednotlivca.
Farkašová (1999) poukazuje na to, že komunikujeme preto:
aby sme si vymieňali a získavali informácie a poznatky;
aby sme presviedčali a získavali iných na svoju stranu pre plnenie úloh vytýčených
nami alebo niekým iným;
aby sme poznali seba a iných (spolupracovníkov, priateľov aj nepriateľov);
aby sme nadväzovali sociálny kontakt a neboli izolovaní a osamotení.
Sociálnu komunikáciu chápeme aj ako proces a v rámci neho rozoznávame tieto základné zložky:
1. komunikátor – oznamovateľ, tzn. zdroj, od ktorého vychádza informácia;
2. komunikant – prijímateľ, na ktorého sa informácia prenáša; ten dekóduje prijatú
informáciu;
3. komunikačný kanál – spôsob prenosu informácie; v rámci neho rozoznávame tri druhy
komunikačných kanálov – verbálny (slovná komunikácia), neverbálny (mimoslovná
komunikácia), komunikáciu činom (estetická úprava pracoviska, čistota, poriadok);
4. komuniké – obsah informácie.
Bedrnová a Nový (1994) rozširujú túto schému o prvok efektivity a uvádzajú tzv. Laswellov komunikačný model:
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1.
2.
3.
4.
5.

komunikátor (kto odovzdáva informáciu),
zdelenie (čo sa informáciou odovzdáva),
kanál (ako sa uskutočňuje prenos informácie),
auditórium (komu je informácia určená),
efektivita (s akým efektom je informácia prenesená).

Efektívna komunikácia je taká, pri ktorej za vzájomného rešpektovania partnerov dochádza k účelnej výmene informácií medzi subjektmi, ktoré sú schopné ich vecného, správneho kódovania a dekódovania a dokážu si tiež poskytnúť zodpovedajúcu spätnú väzbu. Ak
má byť komunikácia dostatočne efektívna, jednou z jej funkcií je aj ovplyvňovanie iných.
Cieľom medziľudskej komunikácie spravidla nie je len výmena informácií ako taká, ale je
realizovaná so zámerom ovplyvniť ďalšie konanie a činnosť partnera komunikácie (Bedrnová a Nový, 2004).
Aby komunikácia bola čo najefektívnejšia Koontz and Weihrich (1993, In Bedrnová
a Nový, 2004) odporúčajú riadiť sa nasledujúcimi pravidlami:
1. odosielateľ musí vedieť akú informáciu chce odovzdať,
2. ku kódovaniu je dôležité použiť symboly zrozumiteľné pre obidve strany,
3. dôležitá je precízna príprava komunikácie,
4. je potrebné dobre odhadnúť mieru potreby informácie u príjemcu,
5. dôležitá je zhoda medzi tým, čo sa hovorí a ako sa to hovorí,
6. dôležité sú i emócie, pretože sociálna komunikácia nie je len výmena informácií.
Efektívnu komunikáciu podmieňuje aj pozitívna orientácia a pozitívne myslenie jej
účastníkov.
Podľa Pokrivčákovej (2005) efektívnu komunikáciu nie je možné oddeliť od:
znalostí jazykového systému (slovná zásoba),
správnej výslovnosti,
znalostí funkcií jazyka (oslovenie, pozdrav, ospravedlnenie, zákaz, príkaz atď.),
interakčných návykov (pravidlá komunikácie s ostatnými jedincami),
kultúrneho rámca.
Ak v procese komunikácie dochádza k určitým deformáciám v obsahu informácií, k ich
úbytku či dotváraniu a ak komuniké nie je odovzdané alebo pochopené v pôvodnom význame a rozsahu vzniká tzv. pseudokomunikácia. Tá sa stáva často zdrojom nedorozumení.
Podľa Boroša (2001), k najdôležitejším podmienkam správnej interpersonálnej komunikácie patrí jasnosť, zrozumiteľnosť, správnosť informácie, rýchly a primeraný spôsob prenosu
a spätná väzba.
Poznanie komunikačných bariér je pre efektivitu komunikácie rovnako dôležité ako
zvyšovanie komunikačných kompetencií. Týkajú sa odosielateľa, príjemcu alebo obidvoch.
Sedlák (2001) uvádza nasledovné odporúčania ako zvládať komunikačné bariéry. Na strane
odosielateľa je potrebné:
zabezpečiť resp. využívať spätnú väzbu, ktorá umožňuje príjemcovi klásť otázky,
objasniť požiadavku, či vyjadriť názor a zistiť u odosielateľa či informáciu pochopil;
ujasniť si čo chce oznámiť a za akým účelom;
uvážiť potrebu informácie pre príjemcu;
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uvedomiť si, že príjemcovia môžu pripisovať slovám odlišný význam;
snažiť sa udržať si svoju vierohodnosť;
byť vnímavý voči prijímateľovi a usilovať sa o empatiu voči nemu.
Na strane prijímateľa je potrebné:
lepšie načúvať, tzn. neprerušovať odosielateľa;
správať sa nenútene, prejaviť záujem, byť trpezlivý, klásť otázky;
 byť pozorný k stanovisku odosielateľa, snažiť sa oceniť jeho postavenie a porozumieť tomu, prečo posiela príslušnú správu.
A na obidvoch stranách je dôležité:
používať pri kódovaní a dekódovaní symboly, ktoré sú obidvom dobre známe;
sledovať, či oznámenie bolo prijaté a je pochopené;
regulovať informačný tok, to znamená, že odosielateľ alebo prijímateľ podniká opatrenia, aby sa ubezpečil, či nedochádza k preťaženiu.
Podľa Koontza and Weihricha (1993, In Bedrnová a Nový, 2004) sa môžu v komunikácii
nepriaznivo prejaviť najmä:
nedostatočná príprava;
straty pri prenose, pokiaľ je správa sprostredkovaná niekoľkými osobami;
unáhlené hodnotenie;
neosobný prístup;
prostredie nedôvery, hrozieb a obáv;
veľké množstvo informácií.
Spomínaní autori ďalej argumentujú, že narušenie komunikácie môže viesť v niektorých
prípadoch až k vzniku konfliktov. Môže ísť napr. o:
konflikty predstáv, v prípade že sú rozpory medzi tým ako ľudia vnímajú konkrétnu
situáciu a čo si z nej zapamätajú;
konflikty názorov, vyplývajúce z rozdielnych hodnotení jednotlivých skutočností a z ich
odlišnej interpretácie;
konflikty postojov, vznikajúce tam, kde ide o rozdielne tendencie a prístupy účastníkov
k rokovaniu v podobných situáciách;
konflikty záujmov, vyjadrujúce rozdielne až protikladné úsilie jednotlivých účastníkov
komunikácie o uspokojenie ich potrieb.
Základným problémom konfliktov vo vzťahu ku komunikácii je skutočnosť, že v konfliktnej situácii dochádza k potlačeniu racionálneho konania rôznymi emocionálnymi reakciami. To sa potom prejavuje najmä:
v argumentácii, ktorá prestáva byť logická;
v znížení rešpektovania autority;
skresleným výkladom minulých či súčasných udalostí;
stratou sebakontroly;
narušenou alebo celkom zdeformovanou komunikáciou (vzájomné slovné napádanie, okrikovanie sa, nadávky, urážky a pod.).
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3.2.2

Asertivita

Asertívnou komunikáciou rozumieme komunikačné pôsobenie subjektu navonok so zámerom dosiahnuť čo najlepší výsledok pre neho samého pri rešpektovaní názorov iných
(Porvazník, 1999). Ide o schopnosť spoľahlivo sa vyjadrovať bez toho, aby sme s niekým
manipulovali alebo sa museli uchýliť k pasívnemu či agresívnemu konaniu (Bishop, 2000).
Gruber (2005) charakterizuje asertivitu podobne ako súbor pravidiel a rokovacích
techník vedúcich k zdravému, primeranému sebapresadeniu v komunikácii, bez zbytočnej
ústupnosti a zbytočnej agresie.
V súčasnosti, tak v teórii, ako aj v praxi, sa používa systém asertívnych práv, ktorých
základom je zásada, že nikto nemôže s nami úspešne manipulovať, pokiaľ mu to sami nedovolíme. Obyčajne sa uvádza desať základných asertívnych práv:
1. máte právo sami posudzovať svoje správanie, myšlienky a emócie a niesť za ne i za
ich dôsledky zodpovednosť;
2. máte právo neponúkať žiadne výhovorky ospravedlňujúce vaše správanie;
3. máte právo sami posúdiť či a nakoľko ste zodpovední za problémy druhých ľudí;
4. máte právo zmeniť svoj názor;
5. máte právo robiť chyby a byť za ne zodpovední;
6. máte právo povedať „ja neviem“;
7. máte právo byť nezávislí od dobrej vôle ostatných;
8. máte právo robiť nelogické rozhodnutia;
9. máte právo povedať „ja ti nerozumiem“;
10. máte právo povedať „je mi to jedno“.
Toto základné „desatoro“ integruje chyby, ktorých sa ľudia v medziľudskom styku, a tým
i v komunikácii obyčajne dopúšťajú a ktorým sa je lepšie vyhnúť.
Podľa Bedrnovej a Nového (2004) sa v komunikačnej rovine asertívny prístup prejavuje
najmä v nasledujúcich sociálnych zručnostiach:
vedieť sa spontánne prejaviť,
zvládnuť primeranou mierou sebaotvorenie,
dokázať presadiť oprávnenú požiadavku,
vedieť požiadať o láskavosť,
dokázať odmietnuť bez nadbytočných pocitov viny a tiež bez nadbytočných ospravedlnení a vysvetľovaní,
vedieť poskytnúť spätnú väzbu (najmä kritiku),
vedieť prijať spätnú väzbu.
Podľa Wildingovej (2010) asertívny štýl komunikácie znamená, že:
radi hľadáme také riešenia problémov, aby boli všetci spokojní;
sme natoľko silní, že dokážeme obhajovať svoje práva v pokoji;
dokážeme bez pocitu zatrpknutosti akceptovať fakt, že aj ostatní ľudia majú svoje
práva.
Autorka ďalej uvádza dva základné dôvody prečo je dobré rozhodnúť sa pre asertívny
spôsob komunikácie:
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1. býva obyčajne účinná, máme s ňou väčšiu pravdepodobnosť, že sa nám podarí dosiahnuť
požadovaný výsledok;
2. je to štýl, ktorý ostatní ľudia najviac oceňujú, platí totiž, že pokiaľ budeme komunikovať
asertívne, existuje menšia pravdepodobnosť, že sa budú vyhýbať jednaniu s nami, pretože
sa môžu spoľahnúť na to, že zostaneme v pokoji a budeme sa snažiť o dobrý výsledok pre
obidvoch.
Podľa Nováka a Capponiovej (2004) bývajú v rôznych súvislostiach a modifikáciách uvádzané tri základné ciele asertivity:
1. zvýšiť si uvedomenie osobných práv;
2. zlepšiť rozlíšenie medzi asertivitou, neasertivitou (obyčajne nazývanou pasivitou)
a agresivitou;
3. nacvičiť si jednotlivé asertívne zručnosti, väčšinou v skupine.

3.2.3

Empatia

Empatia by mala byť ďalším silným prvkom konania učiteľov. Podľa Wooda a Tolleya (2003)
je to schopnosť preniknúť do myslenia a osobnosti niekoho druhého, a tým vo svojej predstavivosti prežívať jeho subjektívne pocity alebo vnútorné emócie.
Vymětal (1996) charakterizuje empatiu ako vnútornú naladenosť osobnosti spojenú
s aktívnym úsilím vnímať, zachytiť a chápať vnútorný svet druhého s jeho subjektívnymi
významami a pocitmi a toto porozumenie v rozhovore bezprostredne a ohľaduplne k druhému komunikovať.
Podľa Wildingovej (2010) je empatia nepochybne základným stavebným kameňom
pozitívnych vzťahov. Podporuje tiež motiváciu. Ak dokážme vnímať emócie druhých ľudí
a porozumieť im, je pravdepodobnejšie že budeme ochotní konať v ich prospech, pomáhať
im a podporovať ich. Autorka uvádza, že empatickí ľudia majú tieto schopnosti:
majú blízky, dôverný vzťah s ostatnými ľuďmi;
s väčšinou ľudí dokážu jasne a otvorene komunikovať;
 majú záujem o to, čo zaujíma a trápi ostatných;
dokážu pochopiť postoj druhého človeka a to i v prípade, keď s ním osobne
nesúhlasia;
vedia druhým odpúšťať bez pocitu horkosti a výčitiek.
Podľa viacerých autorov sú v tejto schopnosti lepšie ženy. Napríklad Argyle, 1994; Timmers and Fisher, 1998; Johnson and Scholman, 1998 (In Pospěchová a Blížkovská, 2003)
uvádzajú, že okrem toho, že ženy sú viac zamerané na vzťah a udržanie konverzácie, pri
interakcii sú otvorenejšie a prejavujú väčšiu empatiu než muži.
Woody a Tolley (2003) uvádzajú nasledovné kľúčové zručnosti empatie:
byť citlivý a vnímavý voči druhým,
zohľadňovať potreby a záujmy druhých,
podporovať rozvoj druhých,
byť sociálne a politicky zorientovaný v situáciách, do ktorých sa dostávame.
Uvedení autori zdôrazňujú, že empatia nekončí čítaním emócií druhých a snahou o porozumenie ich názorom. Zahŕňa tiež použitie týchto zistení jednak k prospechu svojmu, ale
i k prospechu druhých osôb, skupín, či organizácií.
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Hoci sa empatia v minulosti považovala za vrodenú schopnosť, odborníci sa v súčasnosti
zhodujú v tom, že schopnosti empatie a empatickej komunikácie sa dajú naučiť (Wildingová, 2010).

3.2.4

Schopnosť načúvať

Načúvanie je nevyhnutným základom efektívnej komunikácie. Bez pozorného a kvalitného
počúvania nie je možné úspešne a dobre komunikovať. Načúvanie je sústredený aktívny
proces kedy nielen počujeme slová, ktoré sú k nám vysielané, ale ich aj analyzujeme. Dobrý
poslucháč by nikdy nemal byť len pasívnym príjemcom informácií, ale mal by aj vedieť dať
rečníkovi najavo, že ho počúva. Podľa Bedrnovej a Nového (2004) je pri aktívnom načúvaní
potrebné:
dávať najavo ústretový postoj,
udržovať pozornosť, sledovať tvár rečníka,
vykazovať ostražitosť, ale tiež príjemné správanie,
prikyvovať, pokiaľ je na mieste potvrdenie rečníkových slov,
nevyhýbať sa pohľadom z očí do očí,
nenechávať sa ničím rozptyľovať.
Pokiaľ efektívne nenačúvame, tak:
otravujeme človeka, ktorý nám venuje svoj čas,
prídeme o dôležité informácie, ktoré nám druhý človek odovzdáva,
neporozumieme jeho postojom a názorom,
stratíme dobrú vyjednávaciu pozíciu,
oslabíme naše vzájomné vzťahy (Wildingová, 2010).

3.2.5

Tvorba spätnej väzby

Spätná väzba informuje odosielateľa informácie o prijatí a pochopení informácie adresátom. V teórii komunikácie ju Taylor (1999) vymedzuje ako „informáciu o prijatí informácie.“ Sekundárne môže byť spätná väzba rezervoárom informácií o postojoch, reakciách
a náladách adresáta v čase prijatia odoslanej informácie.
Spätná väzba je súčasťou každého komunikačného aktu medzi učiteľom a študentom.
Pochopenie informácie adresátom pritom nemusí byť totožné s komunikačným zámerom
odosielateľa. Odchýlky, ktoré v tomto procese vznikajú sú obsiahnuté v spätnej väzbe. Ak sú
veľké, učiteľ musí opakovať informáciu, vybrať iné komunikačné kanály, iné komunikačné
nástroje, inú komunikačnú situáciu tak, aby dosiahol požadovanú mieru pochopenia informácie a následné stotožnenie sa s jej obsahom.
Všeobecne platí, že čím je spätná väzba rýchlejšia, tým je lepšia. Údaje, ktoré poskytuje
by mali byť vždy spoľahlivé a zrozumiteľné (Bedrnová a Nový, 2004).
Spätná väzba je dôležitou súčasťou každej efektívnej komunikácie je spätná väzba. Rozdiel medzi účinnou a neúčinnou spätnou väzbou vyjadruje Luthanse (1992, In Bedrnová
a Nový, 2004). Účinná spätná väzba je podľa autora zameraná na pomoc druhému, je konkrétna, popisná, nadčasová, vzniká v situácii kedy je iný schopný ju prijať, je jasná a hodnotná. Neúčinná spätná väzba je zameraná na poníženie druhého, všeobecná, hodnotiaca,
nenačasovaná, použitá náhodne, nezrozumiteľná a neadekvátna.
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3.2.6

Schopnosť motivovať

Motivovanie je ochota vynaložiť značné úsilie pre dosiahnutie cieľov organizácie popri
súčasnom uspokojení potrieb jednotlivcov (Robbins and Coulter, 2004). Motivovanie a odmeňovanie študentov predstavuje pre učiteľov jednu z najdôležitejších úloh. Aby sme vedeli
niekoho „uviesť do pohybu,“ musíme ho povzbudzovať rôznymi ponukami a podmienkami, musíme osloviť jeho vnútorné postoje a vychádzať z jeho osobných hodnôt a potrieb.
Podľa Grubera (2005) je schopnosť motivovať a viesť druhých k dosahovaniu požadovaných cieľov umením, v ktorom je potrebné osvojiť si množstvo motivačných techník. Autor
tiež zdôrazňuje, že mnohé motivačné techniky sú založené na komunikačných zručnostiach. Medzi tie, ktoré podľa autora motivujú druhých tzv. „metódou najväčšieho dobra“
patria napr.:
vcítiť sa do pocitov druhého,
viac počúvať,
hovoriť o tom, čo druhých bytostne zaujíma,
nepresviedčať toho, kto je v uzavretom psychickom stave, v tzv. „close mind.“

3.3

Sociálne zručnosti ako súčasť
sociálnej a emocionálnej inteligencie

Nové štúdie poukazujú na dôležitý vzťah medzi sociálnymi zručnosťami a ďalšími psychologickými pojmami – sociálnou a emocionálnou inteligenciou. Tento vzťah prezentujú ako
obojstranne previazaný, kedy miera sociálnej a emocionálnej inteligencie ovplyvňuje mieru
sociálnych zručností a naopak, sociálne zručnosti poukazujú na mieru sociálnej a emocionálnej inteligencie.
Všeobecne môžeme vymedziť inteligenciu ako schopnosť učiť sa a myslieť. Jednu zo základných funkčných koncepcií inteligencie uvádza Smékal (2002). Podľa tejto koncepcie sa
inteligencia chápe ako schopnosť prispôsobiť sa a inteligentný človek je schopný ľahšie a vo
väčšom rozsahu meniť svoje správanie v súlade s meniacimi sa podmienkami prostredia.
Dnes sa už inteligencia chápe oveľa širšie ako v minulosti. Okrem tzv. klasickej inteligencie sa rozoznáva tiež praktická, sociálna, interpersonálna, intrapersonálna, emocionálna, morálna a pod.
Pri definovaní sociálnej inteligencie narážame na niekoľko ťažkostí. Prvá spočíva
v otázke, či sociálna inteligencia vôbec existuje, ďalšia v otázke či sociálna inteligencia je
jasný a psychologicky užitočný pojem, a napokon či a ako je sociálna inteligencia vymedzovaná vo vzťahu k príbuzným pojmom (Silvera, Martinussen and Dahl, 2001).
Sociálnu inteligenciu sa psychológovia pokúsili definovať a merať už začiatkom 20. storočia. Medzi priekopníkmi v tejto oblasti patril najmä Thorndike. Neskôr to boli Guilford,
Cantor, Kihlstrom alebo Gardner.
Ranný výskum sociálnej inteligencie narážal na obtiaže pri vymedzení sociálnej inteligencie voči inteligencii všeobecne. Tradičné definície sociálnej inteligencie alebo sociálnych
zručností zdôrazňovali primárne schopnosť „čítať“ a pochopiť sociálne správanie a sociálne
situácie. Sociálna inteligencia sa postupne začala chápať širšie ako len schopnosti sociálneho porozumenia. Sociálne inteligentný jedinec sa začal vnímať ako ten, ktorý je schopný
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prijímať, dekódovať a presne interpretovať informácie, ktoré získava od druhých osôb a tiež
ktoré sám vysiela (Riggio and Carney, 2007).
Korelácia sociálnej inteligencie so všeobecnou inteligenciou podľa Nakonečného (1999)
nemusí byť vysoká. Ľudia s vysokou všeobecnou inteligenciou môžu mať pomerne nízku
úroveň sociálnej inteligencie, ale osoby s vysokou úrovňou sociálnej inteligencie bývajú
všeobecne vysoko inteligentní. Sociálna inteligencia je podobne ako všeobecná inteligencia reprezentovaná celým systémom aspektov, ktoré môžu u rôznych jedincov vystupovať
v rôznej miere. Existujú rôzne faktorové modely všeobecnej inteligencie, ale faktory sociálnej kompetencie neboli doposiaľ spoľahlivo zistené.
Jedným z prvých autorov, ktorý poukázal na vzťah sociálnej kompetencie k sociálnej
inteligencii bol Doll. Doll považuje sociálnu inteligenciu za merateľnú a podobne ako pri
klasickej inteligencii, kde bola navrhnutá skratka IQ, navrhuje pre vyjadrenie sociálnej inteligencie skratku SQ (sociálny koeficient), ktorá je vyjadrením vzťahu sociálneho a skutočného veku.
Sociálna kompetencia je kľúčový koncept sociálnej psychológie, ktorý zodpovedá konceptu schopnosti a inteligencie v psychológii osobnosti. Vyjadruje existenciu špecifického,
sociálne vzťažného javu, ktorý bol označený pojmom sociálna inteligencia. Významovo nie
je totožný s pojmom všeobecná inteligencia, ale je zvláštnym prípadom inteligencie uplatňovanej v sociálnych interakciách (Nakonečný, 1999).
Ford and Tisako (In Kaukiainena et al., 1999) tiež potvrdzujú terminologickú a významovú súvislosť sociálnej inteligencie, sociálnej kompetencie a sociálnych spôsobilostí. Autori uvádzajú, že sociálna inteligencia bola identifikovaná meraním sociálnych spôsobilostí. Sociálnu inteligenciu definujú takými spôsobilosťami ako je čítanie neverbálnych stôp
a spôsobilosťami usudzovania na základe správania sa iných ľudí. Podľa nich primerané
rolové správanie sa, sociálna percepcia, schopnosť určitého vhľadu do interpersonálych
vzťahov, procesov, reflexia prežívania a správania sa iných ľudí v interpersonálnych situáciách, patria medzi hlavné komponenty sociálnej inteligencie. Sociálnu inteligenciu tiež
vymedzujú ako behaviorálnu flexibilitu.
Pri vymedzení sociálnej inteligencie niektorí autori uvádzajú jej percepčnú, kognitívno-analytickú a behaviorálnu zložku (Bjorkqvist, Osterman and Kaukiainen, 2000). V niektorých definíciách je akceptovaný kognitívny komponent sociálnej inteligencie alebo schopnosť jedinca porozumieť iným ľuďom, v iných definíciách je dôraz kladený na behaviorálnu
podstatu, tzn. byť schopným úspešne rozvíjať interakciu s inými ľuďmi. Ďalší autori sa spoliehajú na psychometrickú podstatu a definujú sociálnu inteligenciu v zmysle výkonu zisteného v testoch merajúcich sociálne spôsobilosti (Silvera, Martinussen and Dahl, 2001).
Podľa Thurnstona (Goleman, 1999) je sociálna inteligencia vymedzená ako spôsobilosť
účelne riešiť rôzne sociálne problémy, pričom sociálnu inteligenciu považuje za špecifický
jav, relatívne nezávislý od všeobecnej inteligencie, ktorý pozostáva z dvoch zložiek:
1. percepčnej – schopnosť porozumieť iným ľuďom, spôsobilosť spoznať druhého človeka
a zvoliť vhodný spôsob správania voči nemu, rešpektujúci poznané zvláštnosti,
2. akčnej, behaviorálnej – schopnosť jednať múdro v medziľudských vzťahoch, vlastný
spôsob sociálneho správania, ktorým sa napĺňa určitý zámer jedinca.
Podľa Silveru, Martinussena and Dahla (2001) je sociálna inteligencia jav, ktorý zahŕňa:
vnímavosť pre vnútorné stavy a nálady iných ľudí,
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všeobecnú schopnosť zaoberať sa inými ľuďmi,
poznatky o sociálnych normách a sociálnom živote,
schopnosť orientovať sa v sociálnych situáciách,
využívanie sociálnych techník, umožňujúcich manipulovať a komunikovať s inými
ľuďmi,
sociálnu príťažlivosť (charizmu),
sociálnu adaptáciu.

Štatistiky naznačujú narastajúci profesionálny záujem o širokú problematiku sociálnej
inteligencie. Len v období rokov 1970 až do roku 1990 došlo k 500 percentnému nárastu
publikácií o sociálnej inteligencii. Z daného obdobia je známych 3 500 vedeckých publikácií
(Orme and Bar-On, 2002).
Rozvinutá sociálna inteligencia vysokoškolského učiteľa je pre úspešnú prácu nevyhnutná. Učiteľ s vyššou úrovňou sociálnej inteligencie:
správne a rýchlo rozpozná čo sa medzi študentmi deje a s akými študentmi
pracuje;
vie lepšie predvídať správanie študentov;
má lepšie vyvinutú pamäť na tváre študentov, ich vonkajší zjav, na ich mená, ale
najmä na ich správanie;
vytvára si správny obraz o motívoch, potrebách a hodnotách študentov, vie čo ich
motivuje;
vie rozpoznať pretvárku, rozlíšiť lož od pravdy, ľahšie si získava študentov, vie ich
lepšie presvedčiť o správnosti svojho konania a pedagogického snaženia;
vie sa vcítiť do vnútorného stavu jednotlivcov ako aj celej skupiny.
Orme and Bar-On (2002) uvádzajú, že sociálna inteligencia má veľmi úzky vzťah k emocionálnej inteligencii, pretože popisujú dva aspekty toho istého javu a že väčšina existujúcich definícií sociálnej a emocionálnej inteligencie obsahuje jednu alebo viac nasledujúcich
schopností:
konštruktívne prejavovať emócie,
porozumieť prežívaniu iných ľudí,
vytvárať kooperatívne interpersonálne vzťahy,
efektívne manažovať a regulovať emócie,
realisticky zvládať nové situácie a riešiť problémy osobnej alebo interpersonálnej
podstaty,
byť optimistický, pozitívne ladený a vnútorne motivovaný formulovať si a dosahovať ciele.
Emocionálna a sociálna inteligencia je jasne sa prekrývajúcim konceptom aj podľa Bjorkqvista, Ostermana and Kaukiainena, (2000).
Pojem emocionálna inteligencia (EQ) prvýkrát používajú autori Salovey and Mayer
a prvú celosvetovo známu knihu na túto tému napísal v roku 1990 Goleman (Pospěchová
a Blížkovská, 2003). Jej skúmanie bolo podmienené skúsenosťou, že aj vysoko inteligentní
jednotlivci zlyhávajú v situáciách, keď majú riešiť menej obvyklé problémy vo vlastnom odbore. Ide o také činnosti, ktorých podstatou je medziľudská komunikácia a práca s ľuďmi
(učitelia, riadiaci pracovníci a pod.). Ukázalo sa, že aj vysoko inteligentní jednotlivci môžu
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mať problémy vo vzdelávaní, uplatňovaní svojich zručností a poznatkov a v medziľudských
vzťahoch vôbec, ak im chýba schopnosť medziľudskej komunikácie.
Wood a Tolley (2003) popisujú tieto prvky emocionálnej inteligencie:
sebaovládanie – schopnosť zvládať a kontrolovať svoj emocionálny stav,
sebauvedomenie – znalosť seba, svojich emócií a toho, čo mi moje emócie hovoria,
motiváciu – schopnosť využiť energiu emócií pre dosiahnutie svojich cieľov,
empatiu – schopnosť rozpoznať a čítať emócie druhých,
sociálne zručnosti – nadväzovanie a udržovanie spoločenských vzťahov.
Salovey and Mayer (1990, In Shapiro, 1998) pre opis emocionálnej inteligencie, uvádzajú
nasledujúce vlastnosti:
cítenie,
vyjadrovanie a chápanie pocitov,
ovládanie nálady,
nezávislosť,
prispôsobivosť,
obľúbenosť.
Davies, Stankov and Roberts (1998) uvádzajú v súvislosti s emocionálnou inteligenciou
tieto dva názory:
1. ľudia s vysokou mierou emocionálnej inteligencie majú vlastnosti, ktoré sa odlišujú
od ostatných kognitívnych schopností,
2. emocionálna inteligencia má veľa spoločného s inými typmi ľudských schopností,
predovšetkým sociálnou inteligenciou.
Podľa Pletzera (2009) je emocionálna inteligencia schopnosť vnímať vlastné pocity
i pocity druhých ľudí a primerane na ne reagovať. Ide aj o schopnosť hovoriť o vlastných
pocitoch, teda komunikovať o nich s ostatnými.
Podľa Bradberryho and Greavesovej (2006) je emocionálna inteligencia základným prvkom ľudského správania, ktorý je odlišný od nášho intelektu. Medzi IQ a EQ nie je prakticky
žiadna spojitosť. Kognitívna inteligencia, čiže výška IQ na rozdiel od EQ nie je flexibilná.
Uvedení autori uvádzajú aj tento Golemanov model emocionálnej inteligencie:
1. sebauvedomenie,
2. sebaovládanie,
3. spoločenské uvedomenie,
4. riadenie vzťahov.
Prvé dve zložky vypovedajú o nás, druhé dve o tom ako sme na tom vzhľadom na ostatných ľudí. Sebauvedomenie a sebaovládanie nazývajú uvedení autori ako osobné schopnosti
a sociálne uvedomenie a riadenie vzťahov ako sociálne schopnosti.
Dnes existujú tri hlavné modely emocionálnej inteligencie s niekoľkými desiatkami variácií. Každý reprezentuje odlišnú perspektívu. Saloveyov a Mayerov model pevne spočíva na
tradičnom poňatí inteligencie, ako sa uvádzalo v pôvodných dielach o IQ pred 100 rokmi,
model, s ktorým prišiel Reuven Bar-On, je založený na jeho bádaní o telesnej a duševnej
pohode a napokon model, ktorý sa zameriava na pracovný výkon a vedenie organizácie
(Goleman, 2011).
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Osobné schopnosti

Sebauvedomenie

Sebaovládanie

Sociálne schopnosti

Sociálne uvedomenie

Riadenie vzťahov

Obrázok 4

Model emocionálnej inteligencie
Zdroj: Bradberry – Greavesová, 2006

Autor tiež považuje za súčasť emocionálnej inteligencie emocionálnu kompetenciu,
ktorú chápe ako schopnosť, ktorú možno zdokonaľovať. Zatiaľ čo emocionálna inteligencia
predstavuje potenciál k tomu, aby sme sa naučili vhodne správať, naše emocionálne schopnosti ukazujú, koľko z tohto potenciálu sme zvládli tak, aby sme to dokázali využiť napríklad v práci.

3.4

Hodnotenie sociálnych zručností
vysokoškolských učiteľov a možnosti ich rozvoja

Ak chceme poznať mieru rozvoja sociálnych zručností musíme zvoliť vhodné spôsoby ich
hodnotenia. Medzi najčastejšie používané metódy patria:
pozorovanie,
rozhovor,
sociometrické metódy,
dotazníky,
testy.
Medzi psychologické testy (resp. dotazníky) merajúce sociálne zručnosti zaraďujeme napr.:
Dotazník hodnotenia sociálnych zručností (SSRS, Social Skills Rating System).
Hoganova škála empatie (HES, Hogan Empathy Scale).
Dotazník interpersonálnej orientácie (FIRO – B, Fundamental Interpersonal Relations Orientation).
Dotazník interpersonálnej diagnózy (IChL, Interpersonal Check List).
Dotazník sociálnych zručností podľa Riggia (SSI, Social Skills Inventory).
Cattelov 16 – faktorový osobnostný dotazník (16 PF) a pod.
Údaje získané z týchto metód môžu slúžiť nielen pre sebareflexiu a sebahodnotenie vysokoškolských učiteľov, ale aj k ich ďalšiemu rozvoju.
Podľa Komárkovej, Slaměníka a Výrosta (2001) sa dajú vhodným spôsobom dobre rozvíjať a ďalej kultivovať tieto sociálne zručnosti:
všeobecné komunikačné dispozície,
schopnosť reflexie seba samých i druhých ľudí,
vyjadrovanie a prijímanie emócií,
citlivosť k neverbálnej komunikácii.
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Ďalej je možné znížiť u daného jedinca rozpor medzi vnútorným ladením osobnosti
a navonok vysielanými informáciami alebo mu aspoň pomôcť zmapovať osobný komunikačný, či percepčný štýl.
Sociálne zručnosti môžu byť rozvíjané prostredníctvom tréningov, výchovy, sociálnopsychologických výcvikov a ďalších rozvojových programov.
Pojem tréning je prevzatý zo zahraničnej literatúry, kde sa objavuje častejšie a má aj
omnoho širší význam. Tréning v súvislosti s rozvojom zručností definuje Porvazník (1999)
ako systematický proces zmeny správania sa, vedomostí a motivácie za účelom zlepšenia
ekvivalencie medzi osobnými charakteristikami a požiadavkami, ktoré sú na nás kladené
v súvislosti s vykonávaním pracovných úloh. Tréningom by podľa autora mal byť správne
označený najmä ten spôsob rozvoja sociálnych zručností, v ktorom prevažuje vôľový proces
nad emotívnym a kognitívnym. Zručnosti sa nadobúdajú častým opakovaním, precvičovaním, výcvikom a to je predovšetkým vôľový proces.
Cieľom tréningových programov je rozvoj osobnostných kompetencií a sociálnych
spôsobilostí. Tréningové programy sa vo variujúcej miere sústreďujú na podporu, rozvoj
sebareflexie, reflexie sociálnych procesov, na sebamanažovanie a manažovanie sociálnych
procesov (Orosová a i., 2006).
Podľa Spenceovej (2003) tréning sociálnych zručností (Social Skills Training, SST)
má za cieľ zvýšiť schopnosť vykonávať kľúčové spôsoby správania, ktoré sú dôležité pre dosiahnutie úspechu v sociálnych situáciách. Ide o behaviorálne metódy, ktoré zahŕňajú návody a modely správania, hranie rolí, nácvik spätnej väzby sociálneho vnímania a pod. Podľa
autorky efektívne zmeny v sociálnom správaní vyžadujú zásahy, ktoré zamedzujú konkurenčnému správaniu. Medzi úspešné metódy patrí napríklad kognitívna reštrukturalizácia,
emocionálna regulácia alebo manažment improvizácie.
Hoci sa vo všeobecnej rovine dnes pojmom tréning zastrešujú aj spôsoby získavania postojov a zmien v správaní alebo sociálnej zrelosti, pre tento proces i v súvislosti s rozvojom
sociálnych zručností učiteľov, navrhujú naši odborníci na vzdelávanie, pedagógovia a andragógovia, pojem výchova. Výchova je podľa Hotára et al. (2000) sústava koordinovaných
činností rozvíjajúcich osobnosť človeka, jeho schopností a vlastností tak, aby bol pripravený
zvládnuť úlohy vo svojom individuálnom živote.
Spomedzi existujúcich výchovných postupov môžu byť v rozvojových programoch použité metódy, ktoré uvádza Porvazník (1999):
metóda vzoru života úspešných osobností (metóda príkladovania),
metóda emocionálneho rozvoja osobnosti (metóda presvedčovania),
metóda PCA (Rogeriánska metóda zameraná na človeka),
metóda KEMSAK (metóda presvedčovania) (Porvazník, 1999).
Rozvoj sociálnych zručností učiteľov je úzko spätý s aplikáciou poznatkov sociálnej psychológie. Významnú možnosť takéhoto využitia predstavuje dnes veľmi populárny a široko
využívaný sociálno-psychologický výcvik. Podľa Nakonečného (1999) ide o metodicky založený nácvik určitých schopností sociálnej interakcie, ktorý sa na jednej strane rozšíril do
oblasti psychoterapie a na druhej strane do oblasti psychológie organizácie, resp. riadenia.
Sociálno-psychologické výcviky sa najčastejšie zameriavajú na sociálnu percepciu, sociálnu komunikáciu – verbálnu, neverbálnu, vrátane aktívneho počúvania, sociálnu interakciu,
empatiu, zvládanie interpersonálnych konfliktov, asertívne konanie, zvládanie záťažových
situácií, rozvíjanie tvorivosti a psychohygienu.
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Sociálno-psychologický výcvik sociálnych zručností učí citlivému vnímaniu situácií
a osôb a v nadväznosti na to vytvoreniu si širokej škály konaní. Výcvik týchto zručností nie
je v žiadnom prípade výcvikom stereotypných reakcií, ale práve naopak. Výcvik uskutočňovaný v skupinách ponúka mnoho prirodzených možností ako reagovať v konkrétnych
situáciách.
Podľa Štětovskej (In Komárková, Slaměník, Výrost et al. 2001) pomocou sociálno-psychologického výcviku môžeme:
rozvíjať všeobecné komunikačné a iné sociálno-psychologické dispozície;
zvýšiť (rozvinúť) a kultivovať schopnosť reflexie seba samého a druhých ľudí;
upozorniť jednotlivca na jeho silné stránky a rezervy v komunikácii s ľuďmi;
zmapovať osobný komunikačný alebo percepčný štýl;
kultivovať vyjadrovanie a prijímanie emócií;
rozvinúť citlivosť k neverbálnej komunikácii;
rozvinúť špecifické, sociálno-psychologické zručnosti;
znížiť u daného jednotlivca rozpor medzi vnútorným ladením osobnosti a navonok
vysielanými informáciami;
potencionálne prispieť k porozumeniu a dorozumeniu medzi rôznymi kultúrami;
obohatiť prežívanie o rôznorodosť reality.
Sociálno-psychologický výcvik väčšinou nemôže:
zmeniť jedinca zásadne a od základu;
vytvoriť „ideálnu“ osobu či osobnosť;
zaručiť život bez konfliktov;
naučiť konať bez emócií;
zaručiť úspešnosť v komunikácii s hocikým a hocikedy;
zmeniť jedinca pasívne;
zistiť aby bol človek prijímaný a obľúbený všetkými ostatnými ľuďmi;
ponúknuť univerzálne techniky, s pomocou ktorých zvládneme všetko.
Súčasťou tréningov a sociálno-psychologických výcvikov sú dnes veľmi populárne programy na rozvoj emocionálnej kompetencie, empatie a predovšetkým asertivity:
Programy na rozvoj emocionálnej kompetencie

Emocionálna kompetencia je podľa Golemana (1999) súčasťou emocionálnej inteligencie
a je to schopnosť, ktorú možno zdokonaľovať. Predstavuje nevyhnutný predpoklad úspešného plnenia pracovných a iných úloh. Jej miera závisí od toho ako dokážeme svoj potenciál
emocionálnej inteligencie uplatniť v živote. Na rozdiel od kognitívnych schopností, ktoré sú
vrodené, možno si svoje emocionálne kompetencie v každom veku zlepšiť. Pri zdokonaľovaní emocionálnej kompetencie zapájame do činnosti staršie časti mozgu, ktoré sú zodpovedné za vznik a intenzitu našich emócií. Tieto pracujú pomalšie, učia sa z modelov, praxe
a opakovania. Potrebujú dôsledný tréning (Pružinská, 2005).
Programy na rozvoj empatie

Tréningy na rozvoj empatie sú organizované s vedomím, že rôzni ľudia sa líšia rôznou mierou citlivosti na tento aspekt medziľudskej komunikácie. Ukazuje sa, že ľudia s vyššou mierou empatie (schopnosti vcítiť sa do pocitov toho druhého) sú spravidla schopní vnímať viac
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znakov, než ľudia, ktorí túto schopnosť nemajú. Schopnosť empatie sa dá ovplyvniť a výcvikom zlepšiť. Mala by patriť do osobnostnej výbavy každého učiteľa, pretože je nevyhnutným
predpokladom účinného pôsobenia na študentov (Bedrnová a Nový, 2004).
Programy na rozvoj asertívnej komunikácie

Nagyová (1999) uvádza, že školenie v oblasti asertivity je dôležitým prvkom v rozvoji komunikačných zručností a že rozvinutá asertivita napomáha otvorenej, čestnej komunikácii
a v uskutočňovaní dôležitých rozhodnutí.
Asertívny tréning môže poslúžiť ako obzvlášť účinný prostriedok k vlastnému zdokonaleniu. Ľudia, ktorí sú dobre oboznámení s asertívnymi technikami prehĺbia poznanie samých seba, zväčší sa ich sebadôvera a sebaúcta, budú komunikovať otvorenejšie, účelnejšie
a pôsobivejšie. Budú brať ohľad nielen na seba, ale aj na druhých (Bishop, 2000).
Medzi najčastejšie ciele asertívneho výcviku sa podľa Nováka a Capponiovej (2004) vyskytujú tieto požiadavky:
1. získať schopnosti presadiť svoje oprávnené priania a požiadavky,
2. získať pocit sebaúcty,
3. zlepšiť vzťah k druhým ľuďom,
4. odstrániť subjektívne ťažkosti.
Autori ďalej poznamenávajú, že asertivita je moderná a do istej miery módna metóda,
atraktívna pre bežnú populáciu. Prednášková forma zoznámenia sa s asertivitou poslucháčov zaujme, ale ich sociálne zručnosti neovplyvní. Vhodnejšie sú výcvikové kurzy, v rámci
ktorých je treba venovať pozornosť komplexnej úprave komunikácie.
V rámci sociálno-psychologických výcvikov zameraných na rozvoj asertivity sa najčastejšie využívajú tieto techniky:
1. Pokazená gramofónová platňa – technika pokojným opakovaním toho čo chceme, učí
vytrvalosti v presadzovaní svojho, bez nutnosti pripravených argumentov alebo pocitu
zlosti. Umožňuje ignorovať manipulačné a argumentačné nástrahy a trvať na svojom.
2. Otvorené dvere – technika učí akceptovať manipulačnú kritiku tak, že pokojne priznáme
svojmu kritikovi, že v tom čo hovorí môže byť niečo pravdy. Dovoľuje nám zostať pritom
konečným sudcom seba samého a toho čo robíme. Umožňuje nám prijímať kritiku pokojne, bez úzkosti a zároveň neposkytuje nášmu kritikovi žiadne posilnenie.
3. Sebaotvorenie – technika uľahčuje sociálnu komunikáciu a redukuje manipuláciu pomocou oznamovania kladných a záporných aspektov našej osobnosti a správania. Umožňuje
pokojne vyjadriť veci, ktoré predtým spôsobovali pocity nevedomosti, úzkosti a viny.
4. Voľné informácie – technika učí rozpoznávať v konverzácii prvky, ktoré sú pre nášho
partnera zaujímavé a dôležité a súčasne ponúkať voľné, nevyžiadané informácie o sebe.
Znižuje plachosť pri začínaní rozhovoru a uľahčuje ho obom stranám.
5. Negatívna asercia – technika učí prijímať naše chyby a omyly tak, že jednoznačne
súhlasíme s kritikou našich skutočných negatívnych kvalít, či už je konštruktívna alebo
agresívna. Umožňuje posúdenie vlastného správania bez obrany, úzkosti či popierania
chyby, pričom zároveň redukuje zlosť a agresivitu nášho kritika.
5. Kladenie negatívnych otázok – technika vedie k aktívnej podpore kritiky s cieľom použiť získané informácie alebo ich vyčerpať. Kritik je pritom vedený k väčšej asertivite
a menšej závislosti od manipulačných manévrov.
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6. Selektívne ignorovanie – technika umožňuje vyrovnávať sa s kritikou, pričom na kritiku
manipulačnú nevecnú či príliš všeobecnú nereagujeme. Dáme však najavo, že sme ju
počuli, k meritu veci sa však nevyjadrujeme.
7. Prijateľný kompromis – ak nie je v hre naša sebaúcta, je vhodné v rámci sebapresadzovania ponúknuť pre obidve strany prijateľný kompromis. Tam kde je v hre osobné
sebahodnotenie, kompromisy pri asertívnom konaní neexistujú (Porvazník, 1999).
Okrem programov rozvíjajúcich všeobecné sociálne zručnosti existujú programy zamerané na rozvoj špeciálnych sociálnych zručností. Ide o nácvik techník využiteľných v určitom postavení (napr. u vedúcich pracovníkov) alebo v špeciálnych situáciách (vedenie porád, prijímacie pohovory, hodnotiace pohovory). V reálnych pracovných situáciách sa však
všeobecné a špeciálne sociálne zručnosti dajú len ťažko oddeliť, pretože väčšinou pôsobia
spolu a vzájomne sa ovplyvňujú a dopĺňajú.
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Zhrnutie kapitoly
Úspech v práci vysokoškolského učiteľa je daný nielen odbornou erudíciou, praktickými
zručnosťami, ale aj úrovňou pedagogicko-psychologických kompetencií. K najdôležitejším
z nich patria sociálne zručnosti. Medzi všeobecné sociálne zručnosti zaraďujeme schopnosť komunikovať, asertivitu, empatiu, schopnosť načúvať, tvorbu spätnej väzby a schopnosť motivovať. Nové štúdie poukazujú na dôležitý vzťah medzi sociálnymi zručnosťami
a ďalšími psychologickými pojmami – sociálnou a emocionálnou inteligenciou. Tento vzťah
prezentujeme ako obojstranne previazaný, kedy miera sociálnej a emocionálnej inteligencie
ovplyvňuje mieru sociálnych zručností a naopak, sociálne zručnosti poukazujú na mieru sociálnej a emocionálnej inteligencie. Ak chceme poznať úroveň rozvoja sociálnych zručností
musíme zvoliť vhodné spôsoby ich hodnotenia. K najčastejšie používaným metódam patria
psychologické testy a dotazníky. Sociálne zručnosti môžu byť rozvíjané prostredníctvom
tréningov, výchovy, sociálno – psychologických výcvikov a ďalších rozvojových programov.
Otázky a úlohy na opakovanie
1.
2.
3.
4.
5.

Charakterizujte pojem sociálne zručnosti.
Uveďte všeobecné sociálne zručnosti.
Opíšte asertivitu.
Opíšte empatiu.
Uveďte niektoré metódy hodnotenia a rozvoja sociálnych zručností.
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Kapitola 4

ETIKA A INTERKULTÚRNE
KOMPETENCIE

Kľúčové slová kapitoly:
etika, morálka, etické teórie, morálne dobro, charakter, mravy, sociálna etika, tolerancia, multikulturalizmus, interkultúrne kompetencie
Výchova a vzdelávanie vysokoškolských učiteľov predpokladá aj formovanie ich morálneho profilu. Okrem toho, že vysokoškolský učiteľ by mal byť dobrý odborník – profesionál musí byť aj profesijne a morálne zdatnou osobnosťou, schopnou pripravovať študentov
na život v multikulturálnom svete. Takýto svet je dnes realitou a keďže jeho obyvatelia sa
v ňom musia vyrovnávať s kultúrnymi rozdielmi, a tiež s viacerými problémami a rizikami,
mali by byť na to pripravení. Ani vysokoškolským učiteľom by preto nemali chýbať také
kompetencie, vďaka ktorým pripravia svojich študentov na spoločný život s etnicky, sociálne, nábožensky či rodovo odlišnými ľuďmi. Aj vďaka interkultúrnym kompetenciám
ich môžu zodpovedne pripravovať na to, aby príslušníkom rôznych kultúr nielen v multikulturálnej spoločnosti porozumeli, ale pokúsili sa s nimi utvárať vzájomne prospešné
formy spolužitia, riešiť spoločné problémy, rozvíjať ľudské spoločenstvo a napredovať. To
u nich predpokladá mravnú kvalifikáciu, ktorá sa týka hodnoty a dôstojnosti človeka ako
človeka, pričom na jednej strane ide o vedomie vlastnej hodnoty (sebaúctu) a na druhej
strane o hodnotu osoby a rešpekt k nej v očiach druhých ľudí (Anzenbacher, 1994).
Takúto kvalifikáciu môžu získavať vďaka etike, ktorá má v súčasnej pluralitnej spoločnosti
nenahraditeľné miesto pri ochrane ľudského, pri hľadaní ciest vzájomného porozumenia,
v spájaní ľudí v spoločnostiach a pod.

4.1

Etika, morálka, mravnosť,
rozdelenie etických teórií

Etika1 je teoretická disciplína, ktorá skúma fenomén morálky. Je jedným z regulátorov ľudského konania. Je teoretickou reflexiou reálne existujúcej morálky a svojou povahou sa
zaraďuje medzi filozofické disciplíny. Orientuje sa na človeka, jeho miesto vo svete, v spoločnosti, a tak je spojená s filozofiou. Má ale praktický rozmer, podmienený faktom, že
1

Z gréckeho éthos, etymologicky – miesto pastvy zvierat, stajňa, spôsob života a správania zvierat. Vzhľadom
na človeka ethos znamená miesto bývania určené spoločenským pôvodom a všetko, čo je obyčajom a mravom
v rámci bývania.
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morálka sa prejavuje v celej sfére nášho praktického konania, a preto sa oprávnene chápe
ako praktická filozofia, ktorá sa primárne neorientuje na poznanie sveta ale na problém
praktického konania človeka.
Etika je teoretickou disciplínou, ktorá sa snaží porozumieť a objasňovať základné aspekty morálneho konania človeka. Jej predmetom záujmu je morálka, etika je teoretickou
reflexiou reálne existujúcej morálky.
Pod morálkou rozumieme sféru reálne existujúcich morálnych hodnôt, noriem, citov
a vzťahov v spoločnosti, ktoré regulujú ľudské konanie. V tejto súvislosti je potrebné si uvedomovať, že učiteľ je vzorom, akýmsi mravným ideálom a vedome alebo nevedome je napodobňovaný žiakmi a študentami. Učitelia by si tak mali uvedomovať, že ak chcú u žiakov
podporovať a rozvíjať morálne správanie, sami sa tak musia správať.
Všeobecne uznávaným zakladateľom alebo iniciátorom etiky ako teoretickej disciplíny je Sokrates (469 – 399 pred n. l.). Bol to on, kto v určitom v protiklade k zameraniu
dovtedy rozvíjajúcej sa filozofie, orientovanej predovšetkým na problematiku poznania základov prírodného sveta ako celku, obrátil svoju pozornosť na skúmanie človeka
a jeho vnútra.
Etika sa zaoberá konaním ľudí, vzťahmi medzi nimi, morálnym vedomím človeka ako
spoločenského subjektu, jeho hodnotovými štruktúrami, pričom jej dôležitou funkciou je
regulácia konania spoločenských subjektov s ohľadom na iné ľudské indivíduá a spoločenské subjekty, ako aj s ohľadom na samotný konajúci subjekt. Etika prostredníctvom morálnych noriem reguluje vzťahy medzi ľuďmi, skupinami a ďalšími spoločenskými subjektmi
ako i vzťah človeka k sebe samému a vzťah človeka k prírode, a to z aspektu dobra – zla,
spravodlivosti – nespravodlivosti, zodpovednosti – nezodpovednosti, cestnosti – necestnosti a pod. Pritom morálne normy len všeobecne nabádajú, alebo prikazujú spoločenským
subjektom konať dobro a vyhýbať sa zlu. Etika teda neponúka hotové riešenia ani „zaručené“ návody „ako konať“. Pokúša sa však vymedzovať mravnú problematiku, určovať povahu
a charakter mravných súdov, vzťahy s druhými ľuďmi, a tiež vzťahy k prírode.
Zmyslom morálnej regulácie ľudského konania je umožňovať človeku rozvíjať svoje
vlastné sily a schopnosti tak, aby zároveň bola rešpektovaná možnosť rovnakého rozvoja
všetkých ostatných ľudských indivíduí. V tomto ohľade sa nenadarmo často spomína tzv.
zlaté pravidlo ľudského konania, ktoré bolo známe už v staroveku. Jedna z jeho variácií
hovorí, že ak nechceš, aby ti ostaní neubližovali, neubližuj ani ty im, alebo ak chceš, aby
sa k tebe ostatní správali pozitívnym spôsobom, správaj sa aj ty voči ostatným pozitívnym spôsobom.
Etika je dôležitým regulátorom aj učiteľskej profesie, podiela sa na formovaní morálnej
kompetencie učiteľa, ba stáva sa súčasťou jeho morálnej inteligencie, ktorá je „schopnosťou rozlíšit dobré od zlého a správať sa eticky“ (Vacek, 2013, s. 11). Morálna kompetencia
je ponímaná ako spôsobilosť jednotlivca na základe svojich vnútorných zásad si vytvárať
morálne úsudky a následne aj konať v súlade s týmito úsudkami (Lajčiaková, 2008). Podľa
G.Linda – byť morálne kompetentný – znamená mať isté morálne schopnosti, správne použiť morálne hodnoty a princípy v každodennom živote (Lind, 2009). Aj pre učiteľov sú
morálne kompetencie predpokladom morálneho usudzovania, a následne adekvátnej voľby
správania pri realizovaní profesijných úloh. Napomáhajú formovať morálne vedomie u žiakov a študentov. Pritom im napomáha aj morálna inteligencia, ktorú môžeme v širšom
kontexte kontexte ponímať ako schopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlom, robiť správne
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rozhodnutia v prospech nielen seba, ale aj v prospech ostatných (Hass, 1998). Predstavuje
schopnosť morálne uvažovať a morálne sa správať, je súčasťou charakteru človeka a manifestuje sa pri riešení dilem a problémov, ktoré vychádzajú priamo z reálnych situácií. Učiteľom tak napomáha predovšetkým pri riešení morálnych dilém vo výchovno-vzdelávacom
procese.
Základnou, najvšeobecnejšou hodnotou vo sfére morálky je hodnota – dobro. Jej protikladom je hodnota – zlo. Konať morálne, znamená konať dobro a konať nemorálne znamená konať zlo. Súčasne sa žiada upozorniť na rozdiel medzi morálnym dobrom a dobrom,
ktoré nemá morálnu formu. Morálne dobro sa vzťahuje k celostnému a dlhodobému rozvoju daného indivídua a dobro v jeho „mimo morálnej forme“ (napríklad keď hovoríme
o dobrom jedle a pod.) nevychádza z jeho vzťahu k individuálnemu životu ako celku, ale je
pre človeka dobrom v danom momente (na dobrom jedle si pochutíme, i keď nie je pre náš
organizmus zdravé).
Význam morálky a etiky je v súčasnosti podmienený vzrastajúcou mierou slobody indivídua a ostatných spoločenských subjektov. V tejto súvislosti sa žiada poznamenať, že sloboda je na jednej strane predpokladom a podmienkou morálneho konania ale zároveň, niekedy sa môže spájať aj s nemorálnym a nemravným správaním, a to vtedy, keď sa mení na
svojvôľu, sprevádzanú nezodpovedným, nespravodlivým správaním, ktoré prináša negatívne dôsledky pre človeka alebo pre spoločnosť.
Napríklad po páde železnej opony v roku 1989, kedy bola naša spoločnosť transformovaná, bolo zrejmé, že veľa negatívnych javov v našej spoločnosti bolo spôsobených aj
morálnou „nepripravenosťou“ našich ľudí na nové – „slobodné“ pomery.
Ľudské konanie má určitú hodnotu, pričom z hľadiska etiky sa hodnotenie ľudského
konania nezameriava na technickú stránku konania človeka, lebo tá je podmienená odbornými vedomosťami a zručnosťami. Svojmu konaniu, ako aj konaniu druhých ľudí a konaniu
sociálnych útvarov, pripisujeme určitý mravný význam, označujeme ich za „dobré“, „zlé“,
„mravné“, „nemravné“ a pod. Pritom mravné hodnotenie sa prvotné vzťahuje na konanie
spoločenského subjektu (osoby, podniku, inštitúcie...), presnejšie povedané – týka sa praktických ľudských činov, a to duchovných alebo materiálnych.
Praktickým ľudským činom označujeme len také formy konania subjektu, ktoré sa
opierajú o vedomý motív a sledujú vedome stanovený cieľ. Ide o slobodné cieľavedomé konanie ľudského subjektu, ktoré je výsledkom samostatného, vonkajšími okolnosťami nevynúteného rozhodnutia konajúceho subjektu. Konajúci subjekt sa tak rozhoduje iba na
základe vlastného svedomia, pričom za takéto konanie súčasne preberá morálnu zodpovednosť. Hodnotenie činov má väčšinou medziľudský, sociálny aspekt, no nepochybne je mravne relevantný aj vzťah človeka k sebe samému, a tiež vzťah človeka k ostatným živočíchom,
k neživej prírode, prípadne k božstvu.
Ľudské činy priamo, prípadne sprostredkovane, svojím obsahom, zameraním i dôsledkami odhaľujú „vnútro“ konajúceho subjektu, hodnoty a normy, ktorými sa riadi, a tiež poukazujú buď na zhodu alebo rozpor medzi tým, čo daný subjekt zamýšľal, a tým, čo skutočne
urobil. Z uvedeného aspektu potvrdzuje indivíduum v praktickom čine seba samého ako
morálne indivíduum, alebo potvrdzuje seba samého ako nemorálne indivíduum, v prípade,
že čin je v rozpore s jeho morálnym presvedčením. Okrem morálneho sebahodnotenia,
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sebareflexie subjektu, sú ľudské činy aj východiskom morálneho hodnotenia konajúceho
subjektu zo strany iných spoločenských subjektov, zo strany spoločnosti. Vzhľadom na to, že
praktický ľudský čin má povahu vonkajšej skutočnosti, je východiskom morálneho hodnotenia konajúceho subjektu aj zo strany iných spoločenských subjektov, zo strany spoločnosti.
Morálne hodnotenie je vo svojej podstate najvyššie ľudské hľadisko, akým sme schopní
hodnotiť svoje činy. Neopiera sa o nejaké dočasné, čiastkové a náhodné kritériá. Vychádza
z celostného a perspektívneho pohľadu na človeka ako na bytosť, ktorá žije v spoločnosti
nielen pre seba, ale aj pre iných ľudí.
Morálka je spoločenský fenomén, ktorý sa vnútorne člení na oblasť subjektívnych morálnych hodnôt a noriem, obsiahnutých vo svedomí osobnosti človeka a na oblasť morálnych hodnôt a noriem, existujúcich objektívne, vo vedomí spoločnosti, v podobe mravov
danej spoločnosti. Slovo „morálka“ je odvodené z latinského slova „mos“ ktoré pôvodne
znamená – vôľu. Spája sa s osobným zmýšľaním a spôsobom života. „Mrav“ pochádza z praslovánskeho „norv“ a znamená niečo, čo sa všeobecne páči, čo je vhodné. Obyčajne sa používa v množnom čísle – „mravy“.
V bežnom jazyku sa nerozlišuje medzi etickým, morálnym a mravným, ale v praktickej
filozofií sa v náväznosti na I. Kanta rozlišuje:
morálnosť (moralita), prípadne morálny – vzťahuje sa na zhodu konania so svedomím,
a to nezávisle na obsahu. Ide o individuálnu rovinu, osobný spôsob života, zmýšľanie či
mravné konanie jednotlivca. Kľúčovým pojmom je svedomie, ktoré je meradlom morality. Morálne dobro je to, čo sa zhoduje so svedomím a morálne zlo to, čo svedomiu
odporuje;
mravnosť (etickosť) prípadne mravný, etický – vzťahuje sa na obsahový aspekt, ide
o morálku v objektívnej forme. Ide o nadindividuálnu rovinu, kľúčovým pojmom je
sociálny étos v danej spoločnosti so svojími všeobecne platnými normami, to, čo je mravom v určitom sociálnom kontexte.
Vzhľadom na toto rozlíšenie je morálne konanie také konanie, ktoré je v súlade so svedomím konajúceho indivídua a mravné konanie je konaním, ktoré je v súlade so všeobecne
platnými morálnymi hodnotami v danej spoločnosti2.
Svedomie je súčasťou štruktúry osobnosti človeka. Tvorí ho systém morálnych hodnôt
a morálnych noriem, ktoré si človek osvojil v procese svojho individuálneho vývoja a stali sa
nevyhnutnými subjektívnymi podmienkami jeho praktickej činnosti. „Hodnoty a normy vo
svedomí človeka sú z hľadiska svojej formy takými poznatkami, s ktorými sa človek vnútorne stotožnil, prijal ich za vlastné princípy svojho konania“ (Manda a Svitačová, 2011, s. 36).
Vzhľadom na osvojené hodnoty svedomie determinuje, spoluurčuje výber cieľov praktickej
činnosti človeka, k niektorým praktickým činom človeka „pobáda“ a od iných ho „odrádza“.
Potreby, ktoré chce človek uspokojovať, jeho záujmy či túžby, sú posudzované v svedomí. Rozhodne sa ich realizovať, ak sú v súlade so svedomím. Názor, že súlad svedomia
človeka na s jeho vôľou konať v súlade so svedomím na druhej strane, je jediným skutočným kritériom morálnosti človeka, ale nie je správny. Uvedené kritérium by mohlo byť
funkčné iba vtedy, ak by sa všetci ľudia riadili tými istými hodnotami.
2

Od týchto fenoménov je potrebné odlíšiť pojem – moralizovať, čo značí hodnotiť určité javy na základe abstraktných noriem bez toho, aby bolo prihliadané ku konkrétnym podmienkam.
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Je síce pravdou, že svedomie je sprostredkované spoločenskými hodnotami a predstavami, je vytvárané komplexom hodnôt v danom prostredí, je formované sociálnym étosom,
ktorého prvkami sú mravné normy. Súčasne je ale pravdou i to, že v sociálnych útvaroch,
v ktorých sa človek v priebehu života pohybuje, nachádzame rôzne mravné normy, ktoré
formujú jeho svedomie, ktoré si zvnútorňuje a stávajú sa subjektívnymi podmienkami jeho
praktickej činnosti. A keďže ľudia sa pohybujú v rôznych sociálnych útvaroch, ich svedomie si
zvnútorňuje rozmanité mravné normy. Preto treba uznať, že prechod od morality k mravnosti je nutnou podmienkou dôstojného spolužitia ľudí vo všetkých oblastiach života. Dôkazom
toho, že morálka existuje aj vo forme objektívne jestvujúcich hodnôt a noriem, je existencia
mravných noriem v spoločnosti, ktoré predstavujú sociálne prijímané normatívne štandardy.
Zotrvávanie subjektu len pri subjektívnom momente, pri zhode svedomia s princípom konania, by totiž mohlo vyústiť do svojvoľného konania. V záujme dôstojného ľudského súžitia
v sociálnych útvaroch je nevyhnutné rešpektovať sociálne prijímané mravné normy, tzn. akýsi
étos. Predstavuje pravidlá, ktoré si vytvárajú členovia v nejakom sociálnom útvare v zhode
s uznávanými hodnotami. Na základe toho, či sa konanie človeka zhoduje so sociálne platným
étosom, to znamená s mravmi, posudzujeme konanie ako mravné alebo nemravné. Úlohou
mravných noriem v rôznych sociálnych útvaroch je upravovať konanie ľudí, regulovať ich
činnosti a vzťahy tak, aby prispievali k blahu indivíduí i k všeobecnému blahu.
Morálne konanie spoločenských subjektov je tak podmienené jednak subjektívnou zhodou svedomia s daným činom, ale aj tým, že sa zhoduje s objektívne platnými mravnými
normami a hodnotami spoločnosti.
Mravné normy sú všeobecne platné v danej spoločnosti a odzrkadľujú sa v mravoch tejto spoločnosti. Vyznačujú sa imperatívnosťou a navonok sa prezentujú rôznym
spôsobom. Najbežnejším spôsobom ich prejavu je tzv. verejná mienka. Mravné normy
nabádajú členov spoločností konať dobro vo vzťahu k sebe, k iným ľuďom, k spoločnosti
a vyhýbať sa zlu. Sú predpokladom dosahovania individuálnych i spoločenských cieľov
v spoločenstve, a tiež predpokladom vytvárania dobrých vzťahov medzi členmi, od ktorých sa vyžaduje istá miera konformity s týmito normami. Ako uvádza Anzenbacher:
„Bez minima sociálne prijímaných mravných noriem, tj.bez akéhokoľvek étosu, nie je
možné, aby sociálny útvar plnil svoju úlohu sám v sebe i v sociálnom celku“ (Anzenbacher, 1994, s. 107).

4.1.1

Členenie etiky, rozdelenie etických teórií

Podľa toho, ktorý aspekt morálky sa stáva predmetom analýzy etiky, uvažujeme o individuálnej etike alebo o sociálnej etike.
Individuálna etika sa týka komplexu momentov, ktoré formujú morálku indivídua, jeho
svedomie a sociálna etika skúma komplex momentov, formujúcich morálku v jej objektívnej
forme, t.j vo forme mravov alebo étosu danej spoločnosti. Ako uvádza Anzenbacher, v individuálnej etike ide o individuálny cieľ individuálnej osoby a v sociálnej etike ide o spoločný cieľ, o spoločné dobro, teda o niečo, čo má byť uskutočnené v spolupráci viacerých ľudí
(Anzenbacher, 1994).
Ďalej etiku delíme na všeobecnú etickú teóriu a špecifické etické teórie (aplikované
etiky), deskriptívne a preskriptívne etické teórie, teleologické a deontologické etické teórie, empirické a transcendentálne etické teórie.
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Všeobecná etická teória sa vzťahuje sa na celú oblasť morálneho konania človeka a špecifické etické teórie predstavujú špecifikáciu všeobecnej teórie na vybrané oblasti praktickej
aktivity človeka. Ide a rôzne typy aplikovaných etík, najmä tzv. profesijných etík (lekárska
etika, právnická etika, učiteľská etika, manažérska etika) a pod. Jednotlivé aplikované etiky
sa snažia v konkrétnej sfére praktickej činnosti človeka (napríklad v danej profesii) identifikovať opakujúce sa a z morálneho hľadiska významné situácie a zdôvodňovať, ako by sa
subjekty v nich mali zachovať. Jednou z aplikovaných etík je učiteľská etika, ktorá sa zaoberá
skúmaním morálnych aspektov práce učiteľa vo výchovnom a vzdelávacom procese.
Etické teórie sa ďalej diferencujú aj na:
deskriptívne a preskriptívne, pričom deskriptívne vidia hlavný zmysel v popise skutočných morálnych hodnôt a noriem a preskriptívne sa zameriavajú na objasňovanie toho,
čo „má byť“, „ako by človek mal konať“ ako morálna bytosť;
teleologické a deontologické, pričom teleologické teórie3 (teleo – cieľ, účel) vidia mravný aspekt konania v jeho smerovaniu k účelom, cieľom a morálnu hodnotu praktického
ľudského činu posudzujú podľa realizovaného účelu (napr. úspech v podnikaní sa pokladá za mravný bez ohľadu na to, akými spôsobmi sa podnikateľ k nemu dopracoval,
napríklad či si plnil povinnosti voči subjektom zainteresovaným v podnikaní). Pri
deontologických (grécke deón, t. z. povinnosť) nie je mravná povaha konania posudzovaná vzhľadom na dôsledky, ku ktorým vedie, ale závisí od spôsobu konania v najširšom
slova zmysle. Je podmienená dodržiavaním alebo realizáciou povinností (napr. konanie
študenta sa pokladá za mravné, ak si plní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo štúdia,
bez ohľadu na výsledky, ktoré týmto konaním dosahuje);
empirické a transcendentálne pričom empirické (empíria – skúsenosť) v istom zmysle
redukujú ľudskú predmetne praktickú činnosť na činnosť, ktorá je podnecovaná rozmanitými empirickými, zmyslovo reflektovanými podmienkami života človeka. Hodnoty
a normy sa odvodzujú z empirickej skúsenosti človeka a závisia od konkrétnych historických podmienok života človeka. Transcendentálne teórie (transcendovať – prekračovať
bezprostredne, empiricky, skúsenostne dané) neodvodzujú morálnu hodnotu ľudského
činu z empirickej skúsenosti, ale majú tzv. nad-empirickú, obyčajne všeobecnú, objektívnu a večnú povahu.

4.2.

Morálne dobro, nemorálna povaha zla,
charakter, cnosti

Morálne konanie je stotožňované s konaním dobra. Morálna hodnota dobra je len jednou
z foriem hodnôt v spoločnosti, kde okrem morálnych hodnôt napríklad nachádzame hodnoty kultúrne, náboženské, politické, sociálne, ekonomické a ďalšie. Je zrejmé, že všetky
hodnoty sa vzťahujú na rozmanité ľudské potreby a záujmy. Rozmanité veci, procesy a javy
sa stávajú hodnotou vzhľadom na človeka, na jeho potreby, záujmy. Na základe toho, aké
potreby alebo záujmy dané veci, procesy alebo javy uspokojujú, je človek schopný podľa rôznych kritérií hodnoty diferencovať na významnejšie a menej významné, na aktuálne a perspektívne, na dočasné a dlhodobé, na ekonomické, politické, morálne a pod.
3

Teleologicky orientované etiky sa označujú aj ako konsekvencionalistické (konsekvencia – dôsledok).
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Hodnoty sa v rôznych sférach odlišujú. Napríklad v estetike je všeobecnou a základnou
hodnotou – krásno, v politike – moc, v ekonomike – zisk, vo vedeckom poznaní – pravda,
pričom vo sfére morálky je základnou, najvšeobecnejšou hodnotou – dobro. Konať morálne, znamená všeobecne konať – dobro a konať nemorálne znamená konať – zlo.
Výrazy dobro a zlo sú v praktickom živote používané v rozličných významoch, ale každý význam týchto výrazov nemá morálnu povahu (dobré jedlo, dobrý film, dobrý sused
a pod.). Obdobne je mnohovýznamovým slovom aj slovo – zlý, zlo. V jednotlivých situáciách sa rozhodujeme medzi rôznymi dobrami z morálneho hľadiska, potom neporovnávame jednotlivé dobrá medzi sebou, (napríklad zodpovednú prácu s oddychom na dovolenke), ale jednotlivé dobrá porovnávame prostredníctvom ich významu pre náš celkový život
a na základe toho si určíme, ktoré dobro má prednosť.
Morálne dobro musí prospievať indivíduu, jeho individuálnemu životu ako celku, kým
dobro, v mimo-morálnej forme (dobrý obed, dobré auto a pod.) sa nevzťahuje k celku individuálneho ľudského života (obed je dobrý na základe toho, že je chutný, no súčasne nemusí byť aj zdravý pre ľudský organizmus). Každé individuálne dobro tak súčasne nemožno
automaticky pokladať za morálne dobro, to znamená dobro, ktoré sa vzťahuje k celostnému
a dlhodobému rozvoju daného indivídua. Všetko, čo umožňuje rozvoj človeka, k naplneniu
jeho ľudskosti je morálnym dobrom. Morálne dobro je kategóriou, ktorá sa dotýka ľudských
činností, vzťahov, charakteru. Vzťahuje sa na oblasť ľudského žitia, na ľudský svet. Napokon,
aj morálka sa vzťahuje na celostný a perspektívny pohľad na život človeka v spoločnosti,
kde žije s inými. Morálne hľadisko je najvyšším ľudským hľadiskom, ktorým sme schopní
hodnotiť svoje činy. „Ľudskosť je predpokladom dobra a ono zase základom rozvíjania ľudskosti, bez ktorej by nebolo dobra pre budúce pokolenia ľudí. Preto cesta dobrého človeka
k ľudskosti a ľudského človeka k dobrote je tá istá cesta“ (Krchňák, 2013, s. 148).
Rozmanité predmety, procesy či vzťahy, ktoré pozitívne uspokojujú potreby, záujmy
a ciele ľudí, sú konkrétne formy dobrého, sú rozmanité dobrá. Vzhľadom na rôznorodosť
ľudských potrieb i vzhľadom na rozmanité spôsoby ich uspokojovania, či mieru ich uspokojenia, sa človek musí rozhodovať medzi rôznymi dobrami, medzi rôznymi spôsobmi a mierami upokojenia svojich potrieb. Vytvára si akúsi hierarchiu hodnôt vzhľadom na to, aký
význam majú pre neho jednotlivé hodnoty, pričom sa natískajú otázky: Na základe čoho
je možné porovnávať svojím obsahom a formou veľmi rozmanité dobrá, ktoré uspokojujú
veľmi rozmanité potreby? Na základe čoho možno rozhodnúť, že jedno dobro má prednosť
pred druhým, a tým fakticky povýšiť jedno dobro nad druhé?
Vzhľadom na poznanie a praktickú skúsenosť sa ľuďom viac či menej darí odhaľovať
význam konkrétnych dobier na celku jeho života a podiel alebo účasť jednotlivých dobier na
zabezpečovaní celkových podmienok reprodukcie a rozvoja života. Z morálneho hľadiska
môžeme posudzovať aj spôsob uspokojovania potrieb, mieru upokojovania potrieb, pričom
človek je nútený nadraďovať jedny dobrá nad druhé.
Protikladom morálneho dobra je – zlo, ktoré sa podobne ako dobro používa v rôznych
významoch. Každé zlo totiž nemá nemorálnu povahu. Napríklad nevyliečiteľná choroba,
smrť a nešťastia, ktoré zasahujú ľudí, sú zlom, ale nie za každých okolností sú aj takým
zlom, ktoré pokladáme za protiklad morálneho dobra. Nemorálnu povahu nadobúdajú len
v prípadoch, keď sú výsledkom zámernej činnosti nás samotných alebo zámernej činnosti
iných indivíduí, ktoré nám dané zlo spôsobili (napr. smrť zavraždením). Nemorálnu povahu
zla naše činy nadobúdajú vtedy, ak vedome smerujú proti pozitívnemu rozvoju indivídua
/93/

TÍMEA ŠEBEŇ ZAŤKOVÁ A KOLEKTÍV

a spoločnosti, vedome porušujeme hierarchiu, spôsob či určitú mieru, spojenú s realizáciou
daného konkrétneho dobra. Napríklad ak dáme prednosť:
nižšiemu dobru pred vyšším,
dočasnému dobru pred dlhodobým
individuálnemu dobru pred spoločenským a pod.

4.2.1

Charakter a cnosti

Medzi etické pojmy patrí aj pojem morálneho charakteru. Etika si totiž všíma morálne
kvality charakteru človeka a jeho osobné charakterové črty, ktoré ovplyvňujú jeho konanie
a riešenie problémov v praktických situáciách. Individuálny morálny subjekt je nositeľom
rozmanitých vlastností, spomedzi ktorých sú pre etiku významné jeho tzv. morálne charakterové vlastnosti alebo morálny charakter osobnosti človeka. Morálny charakter človeka
je tvorený na jednej strane morálnymi hodnotami a normami, ktoré osobnosť človeka trvalo
realizuje vo svojej činnosti. Na druhej strane je spoluvytváraný jeho vôľovými vlastnosťami,
ktoré subjektu buď umožňujú (v prípade pevnej vôle) alebo neumožňujú (v prípade slabej
vôle) v praktickej činnosti realizovať osvojené morálne hodnoty a normy.
Charakter nejakej osoby nás zaujíma napríklad pri vstupe do manželstva, kde zvažujeme
charakterové vlastnosti budúceho životného partnera, alebo zaujíma zamestnávateľa, ktorý
prijíma nového pracovníka a pomocou rôznych techník sa snaží poodhaľovať charakterové
črty adepta na určitú pracovnú pozíciu a pod.
Pojem cnosť (z gr. areté) už v minulosti vyjadroval niečo, čo sa páči, čo vyniká, vzbudzuje úžas a uznanie. Možno ju chápať ako charakterovú vlastnosť, osobnú kvalitu, zdatnosť duše, dokonalosť. Súvislosť cnosti s morálnym charakterom človeka spočíva v tom, že
cnosti predstavujú morálne kvality charakteru osobnosti či jej relatívne stále pozitívne morálne dispozície – konať dobro. Cieľom klasickej etiky bolo „cestou cností“ človeka priviesť
k tomu, aby žil morálne, mal šťastný a naplnený život.
Učenie o cnostiach je významnou, a súčasne aj najznámejšou časťou Aristotelovej etiky
Cnostiam venoval hlavnú pozornosť predovšetkým vo svojej Etike Nikomachovej. Nepovažoval ich za akýsi prirodzený „dar“ človeku, ale ako spresnil, človek má prirodzenú vlohu nadobúdať ich činnosťou a prostredníctvom zvyku sa približovať k dokonalému stavu.
Cnosti nie sú vrodené schopnosti človeka, ale sú trvalými stavmi jeho duše, ktoré si musí
postupne osvojovať, či už dlhodobým cvikom alebo teoretickým učením. Aristoteles delí
cnosti predovšetkým na etické cnosti a dianoetické cnosti. Prvé sa nadobúdajú opakovaným
praktickým cvikom, a postupne sa stávajú pevným zvykom ľudskej duše – konať určitým
spôsobom. Druhé cnosti, dianoetické cnosti, sú cnosti nášho rozumu a nadobúdajú sa osvojovaním rozumových poznávacích činností.
Trochu inak nazerá na problém cností a morálneho charakteru aj súčasný filozof
A MacIntyre. Objasňuje, že charakter človeka je formovaný sociálnymi vzťahmi v nejakej
pospolitosti, čo podľa neho aj vysvetľuje, prečo ľudia, patriaci do rôznych kultúr a k odlišným tradíciám, majú aj odlišné charakterové vlastnosti. Podľa MacIntyre cnosti, ako morálne kvality charakteru, vyrastajú na pozadí sociálnej zakorenenosti a možno ich pochopiť iba
na pozadí sociálneho kontextu a života v ňom. Kultúra, v nej zvyky, hodnoty, tradície a pod.
v danej pospolitosti totiž do istej miery formujú charakter človeka a „vychovávajú“ ho, čo
značí, že ľudia z rôznych kultúr patria k odlišným tradíciám a majú aj odlišné charakterové
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vlastnosti. MacIntyre ale upozorňuje aj na to, že morálny charakter jedinečným spôsobom
odráža a stelesňuje život, morálne presvedčenia a idey sociálneho spoločenstva a kultúry,
ku ktorým človek prináleží. Neformuje sa teda úplne v súlade s požiadavkami v danom
spoločenstve. Človek v ňom totiž nepreberá tradície pasívne, ale slobodne a jedinečným
spôsobom si z nich vyberá, ktoré chce rešpektovať a s ktorými sa chce stotožniť. V konečnom dôsledku tak indivíduá stelesňujú kultúru a morálne presvedčenia v danom sociálnom
spoločenstve vlastným spôsobom.
Morálne pojmy – charakter, cnosti – sa spájajú so šťastím, vlastnou dokonalosťou človeka, ale i s povinnosťami voči sebe a voči ľuďom v spoločenstvách. Charakter človeka je určovaný hodnotvorným vzťahom k sebe samému, k iným ľuďom, k životu, k svetu. Cnosti aj
dnes zohrávajú v ľudskom živote dôležitú úlohu, aj keď v modernej spoločnosti sa na cnosti,
ktoré sú základom morálneho charakteru človeka, niekedy pozabúda.

4.3

Sociálna etika, pluralita mravov
v spoločenstvách

Každé indivíduum je vychovávané v prostredí, ktoré nielen formuje jeho charakter ale osvojuje si v ňom určité mravné hodnoty, normy, s ktorými je vo svojom samostatnom konaní
neustále konfrontované.
Prechod človeka z takzvaného prirodzeného stavu4 do civilizovanej spoločnosti je nutne
spojený s určitou premenou jeho prirodzenosti. „Človek ako prírodná bytosť, determinovaná svojou prírodnou potrebou sebauchovania, nielenže nie je pripravená pre vstup do spoločnosti riadiacej sa všeobecne platnými zákonmi, ale jej prírodná podstata je v uvedenom
zmysle v priamom protiklade k civilizovanej forme života“ (Manda, 2013, s. 165).
V spoločnosti je človek konfrontovaný s mravnými hodnotami, normami ktoré sa svojím obsahom vzťahujú k dobru, ktoré má povahu – spoločného dobra. Hodnoty spoločného dobra sa primárne vzťahujú vždy na nejaký kolektívny subjekt, či už je to napríklad
rodina, sociálna skupina, ekonomický podnik, politická strana alebo štát a zaoberá sa nimi
sociálna etika.
Kľúčovými pojmami pre sociálnu etiku sú – spoločné dobro, spravodlivosť, spoločné ciele, ktoré by mali byť napĺňané vďaka spolupráci viacerých ľudí. Individuálny život človeka sa nerealizuje len v záujme napĺňania individuálnych potrieb a záujmov, ale
jeho činnosť je motivovaná aj spoločnými záujmami. V tejto súvislosti sa očakáva, že človek v mnohých prípadoch dokáže obetovať svoje individuálne dobro na úkor spoločného
dobra. Napokon: „Za normálnych okolností sledovanie individuálneho dobra je nepriamou realizáciou aj spoločného dobra a realizácia spoločného dobra je nepriamo aj realizáciou individuálneho dobra“ (Manda a Svitačová, 2011, s. 50). Pritom vzťah medzi individuálnym a spoločným dobrom nie je mechanický a spoločné dobro nemožno ponímať ako
sumu individuálnych potrieb.
4

T. Hobbes nazýval prirodzeným stavom situáciu, v ktorej sa nachádzalo ľudstvo v predspoločenskom období, kedy nebolo žiadne spoločenské zriadenie. Podľa T. Hobbesa v takzvanom prirodzenom stave nejestvuje
všeobecne uznávané dobro a zlo, ani spravodlivosť a ani nespravodlivosť, a tak konanie človeka nie je možné
hodnotiť ako dobré alebo zlé.
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Predmetom skúmania sociálnej etiky je obsah a štruktúra spoločného dobra a jeho
vzťah k individuálnemu dobru. Tento rozpor je jedným z najvýznamnejších problémov
v sociálnej a v politickej filozofii a viac-menej vo všetkých sociálnopolitických učeniach.
Z pohľadu morálnych hodnôt môžeme nazerať napríklad na také pojmy ako demokracia, otvorená spoločnosť, spravodlivosť, pluralitná spoločnosť, konkurencia, a pod. Medzi
otázky, ktorými sa zaoberá sociálna etika, patria napríklad otázky spravodlivého usporiadania spoločnosti, spravodlivého rozdeľovania spoločne produkovaných hodnôt, či
už ekonomických, sociálnych alebo kultúrnych, a pod. Sociálna etika venuje pozornosť princípu spravodlivosti, a to vo všetkých oblastiach sociálneho života, a tiež princípu
zodpovednosti, najmä voči druhým ľuďom a ďalším spoločenským subjektom v danom
prostredí. Z etického hľadiska nazerá nielen na medziľudské vzťahy v mikroštruktúrach
(rodina, priateľský či pracovný kolektív), ale i na makroštruktúry (štát, politické strany, ekonomické združenia).
Žiadna spoločnosť nie je natoľko monolitná, aby v nej panoval len jeden typ mravov. Naopak, v každej spoločnosti existuje viacero odlišných mravných hodnôt a noriem. Najmä
existencia viacerých mravov, ktoré „platia“ v rôznych sociálnych vrstvách a skupinách vo
svete, sa stáva problémom. V dôsledku sociálnej diferenciácie danej spoločnosti sa vytvárajú rozdiely v morálke jednotlivých sociálnych vrstiev a skupín a vznikajú aj mnohé problémy a konflikty. Mnohé z nich pretrvávajú a nemožno ich takmer vôbec odstrániť, a to nielen
pomocou morálnych noriem ale hlavne pomocou právnych noriem. Avšak na druhej strane, žiadna spoločnosť nie je vnútorne natoľko pluralitnou, rôznorodou spoločnosťou, aby
sa nedokázala zjednotiť aspoň v niektorých mravných hodnotách a normách. Bez takéhoto
konsenzu by je ohrozené dôstojné spolužitie ľudí v danej spoločnosti.
Predmetom záujmu sociálnej etiky v súčasnosti je aj proces globalizácie, ktorý postupne zasahuje všetky časti sveta, vplýva nielen na ekonomiku, ale aj kultúru, politiku, vedu,
vzdelávanie ale aj na morálku. Prináša množstvo očakávaných i neočakávaných dôsledkov,
ktorým venuje pozornosť aj súčasná etika. Sociálna etika skúma tento proces, ktorý nielen
spája ľudí, národy, kultúry, ale aj ich rozdeľuje, vedie ku konfliktom a napätiu medzi ľuďmi, spoločnosťami a kultúrami. Z pohľadu etiky hodnotíme globalizačné procesy pozitívne
i negatívne. Diskutabilné sú napríklad otázky: do akej miery je rešpektovaná pôvodná kultúra a morálka v novom globálnom prostredí, aké sú možnosti zachovávania kultúrneho
dedičstva a morálnych tradícií? Tieto procesy nepochybne prinášajú nové podnety pre nadväzovanie vzájomných vzťahov medzi národmi, kultúrami, skupinami v rôznych častiach
sveta. Na druhej strane sa spájajú s ohrozením človeka, prírody a ďalších hodnôt.
Vďaka globalizácií je spoločenská realita v súčasnosti multikultúrna a multietnická,
pričom multikulturalizmus sa v súčasnosti stáva problémom. Multikulturalizmus, ktorý
začali vo svojej terminológii používať kulturológovia, sociológovia či politológovia, sa opiera o kultúrny pluralizmus a predpokladá vzájomné spolužitie rozmanitých kultúr. Multikulturálna spoločnosť predstavuje sociálny systém, v ktorom žijú rozličné národy, etnické
skupiny, charakterizované nielen heterogénnou kultúrou ale hlavne stupňom multikulturalizácie5. Z týchto dôvodov nie je spolužitie obyvateľov v takejto spoločnosti bezproblémo5

Multikulturalizmus sa spája s viacerými charakteristikami. Napríklad sa chápe ako existencia prvkov odlišných kultúr v jednom čase a priestore či ako verejná politika, zameraná na riadenie multikulturálnej spoločnosti, ktorá oficiálne zdôrazňuje vzájomný rešpekt a tolerovanie kultúr v danej spoločnosti.
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vé. Multikulturalizmus požaduje, aby sa všetkým kultúram dostal rovný rešpekt, nakoľko
každá z nich má rovnakú hodnotu. Príslušníci jednotlivých kultúr majú záujem o kultúrne
sebavyjadrenie, pričom v multikultúrnej spoločnosti by nemal byť žiadny životný spôsob
nadradený alebo podradený vo vzťahu k iným životným spôsobom.

4.3.1

Etika a multikulturalizmus,
interkultúrne kompetencie

V Európe na jednej strane oceňujeme prínos rozličných kultúr pre dedičstvo a spôsob života členských štátov EU, ale zároveň je dôležité si aj uvedomovať, že zabezpečenie dôstojnej
koexistencie ako i vzájomného porozumenia príslušníkov viacerých kultúr a ich bezproblémové spolunažívanie, predpokladá toleranciu a uznanie. V kontexte rôznosti národných
kultúr a politických usporiadaní spoločností sa totiž čoraz vypuklejším problémom stáva
spolužitie ľudí, národov, kultúr. Svedčí o tom nárast viacerých problémov a nedorozumení, ktoré vznikajú vďaka tomu, že nemáme záujem porozumieť inej kultúre a nachádzať
spoločné cesty s jej príslušníkmi. Napríklad, vzhľadom na odlišnú svetonázorovú, etnickú,
kultúrnu, ideologickú atď. orientáciu jednotlivých národov a etnických skupín, nie je ľahké
vytvárať pozitívnu klímu v multikulturálnej spoločnosti a zabezpečovať v nej úspešnú komunikáciu príslušníkov odlišných kultúr6. Túto komunikáciu totiž nezaručuje iba znalosť
cudzieho jazyka. Je sťažená tým, že jednotliví obyvatelia takejto spoločnosti vyrastali v odlišnom kultúrnom prostredí, v ktorom si osvojovali odlišné zvyky, tradície, ale i odlišnú
morálku a rôzne etické vzory. Z týchto dôvodov je dôležité chápať tých, ktorí preferujú iné
hodnoty, porozumieť ich odlišnostiam, pravidlám súžitia, zvykom a pod.
Predpokladom dobrého spolunažívania členov multikulturálnej spoločnosti je uznanie
a rešpektovanie ich univerzálnej ľudskej dôstojnosti ale aj uznanie rovnosti jedinečných foriem života jednotlivcov, pospolitostí, kultúr a eticko-politické sebaporozumenie. V opačnom
prípade sa budú medzi obyvateľmi multikulturálnej spoločnosti hromadiť mnohé nedorozumenia a konflikty. Dôstojné spolužitie obyvateľov multikultúrnej spoločnosti nepochybne
predpokladá toleranciu, v zmysle poznania, pochopenia a akceptovania „odlišností“ toho
druhého.
Tolerancia sa prekladá ako trpezlivosť, znášanlivosť (prípadne udržiavanie, zachovávanie), pričom jej predmetom je spoločenský vzťah subjektov k predmetu ich potrieb. V snahe
pochopiť toleranciu si je potrebné uvedomovať, že predmet potreby či záujmu nejakého
človeka je hodnotou, ktorá sa zároveň stáva aj predmetom tolerancie či intolerancie iným
subjektom. John Locke (1632 – 1704) už v 17. storočí označil slovom tolerancia – rešpektovanie slobody náboženského vyznania a povýšil toleranciu na svetonázorový pojem.
V súčasnom vzájomne prepojenom svete je tolerancia predpokladom dôstojnej koexistencie človeka s človekom, s inými ľuďmi, spoločnosťami, kultúrami. Zdôrazňuje hodnotu
odlišností a spája sa so zachovávaním všeľudskej kultúry, ktorej bohatstvo spočíva v rozmanitosti. Predmetom tolerancie je nielen morálka, ale aj náboženstvo, politika, výchova,
6

Fenoménom multikultúrnej spoločnosti sa zaoberá aj pedagogický (edukačný) koncept – multikultúrna výchova. Jej cieľom je nielen študentom sprostredkovať poznanie vlastného kultúrneho kontextu, ale viesť ich aj
k porozumeniu odlišným kultúram. Rozvíjať u nich zmyslel pre toleranciu, spravodlivosť, solidaritu, viesť ich
k rešpektovaniu sociokultúrnych rozmanitostí a rôznych spôsobov života, myslenia a vnímania sveta.
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a tiež konanie, správanie, zvyky, symboly a pod. ktoré uznávajú príslušníci daných kultúr.
Mravným jadrom tolerancie je humanizmus, na základe ktorého dokáže subjekt rešpektovať ľudskú dôstojnosť iného subjektu, jeho slobodu. Žiadny životný postoj totiž nemožno
považovať za nadradený alebo podradený vo vzťahu k iným životným spôsobom. Tolerancia
predpokladá uvedomovať si pozitívnu hodnotu odlišností. Z hľadiska morálky chrániacej
hodnotu ľudskej dôstojnosti, sú vysoko hodnotení tí jednotlivci alebo tie spoločenské skupiny, ktoré majú voči niektorému subjektu dominantné postavenie, no nezneužívajú ho, ich
správanie nie je intolerantné.
Je možné uvažovať o aktívnej forme tolerancie ale i o takzvanej tolerancií ako ľahostajnosti, ktorá je typickou charakteristikou životného postoja individualistu. Ide o toleranciu,
ktorá je ľahostajná k hodnotám, ktoré uznáva iný človek, skupina, kultúrne spoločenstvo,
a tiež napríklad k životnému osudu druhého, k podmienkam, v ktorých žije a pod. Takzvaná aktívna tolerancia je pozitívnou formou, vyjadruje nielen rešpekt voči inému subjektu
a jeho slobode, ale spája sa s otvorenosťou voči iným, ochotou počúvať, učiť sa, spoznávať
„inakosť“ druhých a brať ju do úvahy. Práve tento typ tolerancie sa žiada v multikultúrnej spoločnosti, kde sa vo vzájomnom pôsobení kultúr sa dostávajú do konfliktu hodnoty, a hodnotové orientácie jednotlivých obyvateľov, pričom v záujme dobrého fungovania
a rozvíjania spoločnosti by pomohla ochota a záujem nielen o seba ale aj o druhého.
Aj J. S. Mill (1806 – 1873), ktorý sa snažil vo svojej slávnej eseji predovšetkým obhajovať
slobodu ľudského indivídua v spoločnosti, slobodu jeho myslenia a vyjadrovania, zároveň
uznával, že pluralita názorov, presvedčení, či spôsobov života nutne vyžaduje toleranciu.
Slobodu označoval za hybnú silu pokroku, nevyhnutnú pre duchovný rozvoj ľudstva aj samotných indivíduí, ale spájal ju s toleranciou. Na otázku, ktorá je aktuálna i v súčasnosti – čomu vďačia európske národy za to, že patria k zdokonaľujúcej časti ľudstva a nie
stagnujúcej – nachádza zaujímavú odpoveď. Podľa neho Európa vďačí za svoju pokrokovosť a mnohostrannosť práve pluralite ciest. Je presvedčený, že napriek odlišnostiam medzi
indivíduami, skupinami a národmi v Európe, a tiež tomu, že sa dali rozmanitými cestami,
každá z týchto ciest viedla k niečomu hodnotnému. Mill pritom podotýka, že v každej dobe
sa našli takí, čo navzájom boli k sebe netolerantní, avšak ich pokusy prekaziť vývoj iných,
len veľmi zriedka dokazovali trvalý úspech. Týmto zjavne naznačiť, že rozvoj, napredovanie,
pokrok je možný vďaka vzájomnej tolerancií (Mill, 1995).
Podobné Millove morálne úvahy sú aktuálne dodnes. Vyjadrenia o tom, že pluralita rozmanitosť kultúr predstavuje pre Európu bohatstvo, totiž v súčasnosti nachádzame aj v strategických dokumentoch Európskej únie, v ktorých sa kultúrna rozmanitosť členských štátov
pokladá sa zdroj a základ bohatstva celého spoločenstva.
Pojem tolerancie je spätý s rozdielnymi alebo protikladnými hodnotovými systémami
a pojem multikulturalizmu je rovnako založený na odlišnosti a rozdielnosti. Vo vzájomnom
pôsobení kultúr dochádza k vzájomnému pôsobeniu hodnôt, hodnotových orientácií, pričom toto vzájomné pôsobenie kultúr môže byť tolerantné aj intolerantné. Napríklad môže
dochádzať k zámernej likvidácií menej produktívneho spoločenstva takým spoločenstvom,
ktoré je technologicky produktívnejšie, ale aj k vzájomným obohacovaniam rozmanitých
kultúr. K týmto procesom dochádza aj v európskom spoločenstve, v ktorom žijú príslušníci niekoľkých kultúr. Multikulturalizmus vyžaduje nielen rešpektovanie ustanovených právnych nárokov, ale z požiadavky humanizmu vyplýva aj požiadavka zachovávať odlišnosti,
ochraňovať pred diskrimináciou a iné.
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Aj etika ako regulátor konania spoločenských subjektov má úsilie regulovať spolunažívanie príslušníkov rozmanitých kultúr v rôznych častiach sveta a zabezpečovať ich spolunažívanie tak, aby mal každý možnosť slobodne sa realizovať a rozvíjať. Podobne ako bolo vyššie
uvedené, že bez zhody na minime sociálne prijímaných mravných noriem, bez étosu, nie je
možné, aby sociálny útvar dokázal plniť svoje úlohy sám v sebe i i v sociálnom celku, H.Kung
v tejto súvislosti poukazuje na potrebu etického konsenzu, teda na dosiahnutie zhody v určitých hodnotách, kritériách, postojoch, ktorú je nutné dosiahnuť v nastávajúcej svetovej spoločnosti. Pritom podotýka, že jeden svetový étos neznamená jednu jedinú svetovú kultúru
a už vôbec nie jedno jediné svetové náboženstvo. Ako uvádza: „Tento jeden svet potrebuje
základný étos, táto jedna svetová pospolitosť zaiste nepotrebuje jednotné náboženstvo alebo
jednotnú ideológiu, ale potrebuje nejaké zjednocujúce, spájacie normy, hodnoty, ideály, ciele.“
(Kung, 1990, s. 9 – 10). Svetový étos tak vyzýva obyvateľov sveta, k tomu, aby sa zhodli sa na
nutnom minime spoločných humánnych hodnôt, merítok a základných postojov.
V tejto súvislosti sa vynárajú úlohy aj pre náš vzdelávací systém a učiteľov, ktorých úlohou vo výchovnovzdelávacom procese je svojím vplyvom formovať osobnosť žiakov. V záujme zabezpečiť dôstojnú koexistenciu spoločenských subjektov prináležiacim k rôznym
kultúram vo svete by mali disponovať takými kompetenciami, pomocou ktorých budú
u svojich žiakov a študentov formovať morálne postoje, ktoré sa opierajú o toleranciu
a uznanie. Práve tolerancia a uznanie sú totiž dôležitými predpokladmi zabezpečovania
dôstojnej koexistencie ako i vzájomného porozumenia príslušníkov viacerých kultúr, a tým
aj ich bezproblémového spolunažívania.
Ako uvádza E. Mistrík: „Reflexia vlastnej kultúrnej identity umožňuje vybudovať tolerantné postoje k príslušníkom iných kultúr, pretože ak si človek uvedomuje historickú, geografickú a sociálnu obmedzenosť vlastnej kultúry, chápe jej hranice, skôr bude ochotný prijať inú kultúru s vedomím, že sa rodila v iných podmienkach – teda chápe, že nie je možné
ju posudzovať podľa jeho vlastných hľadísk, ale podľa jej vlastných hľadísk“ (Mistrík, 2006,
s. 77). Napriek tomu často nie je jednoduché porozumieť špecifikám inej kultúry, a tak sa
stretávame s rôznymi prejavmi intolerancie. Napríklad môže dochádzať k marginalizácii, keď
sa dominantná kultúra snaží potlačiť inú tým, že ju izoluje a vytláča na okraj spoločnosti,
prerušuje s ňou komunikáciu a snaží sa ju zničiť duchovne. Prejavy intolerancie však nachádzame aj medzi ľuďmi, ktorí sú príslušníkmi jedného kultúrneho spoločenstva. Prejavuje sa to
napríklad v dialógoch subjektov rozličných politických či svetonázorových presvedčení, ale aj
v odlišných názoroch akéhokoľvek predmetu tolerantných vzťahov. A tak zostáva dúfať, že
dôstojnosť človeka, opierajúca sa o univerzálne všeľudské jadro, nielen umožňuje „ľahostajnú toleranciu“ rozdielnym ľudským indivíduám, skupinám či kultúrnym spoločenstvám, ale
aj dosahovať konsenzus v praktických vzťahoch a nachádzať spojivá aj napriek odlišnostiam.
Položme si otázku: „Znamená porozumenie medzi kultúrami, že sa nebudem navzájom zabíjať, teda že budeme tolerovať existenciu inej kultúry? Môžeme to asi nazvať minimálnym cieľom multikultúrnosti, ale zdá sa, že aj jediným reálnym cieľom. Z tolerancie
však vyplýva nevyhnutnosť naučiť sa žiť spolu, a to znamená nežiť len vedľa seba, ale spolu.
Spoločný život však prináša spoluprácu, ktorá sa nezaobíde bez obrusovania vyhranených
a krajných postojov. Prinajmenšom sa nezaobíde bez kompromisov v cieľoch aj v aktivite“
(Mistrík, 2001).
Jeden z predstaviteľov súčasného komunitarizmu, sociálnofilozofického smeru, ktorý
sa okrem iného zaoberá multikulturalizmom, M. Walzer, zdôvodňuje, že: „...spoločnosť je
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univerzálna, pretože je ľudská a je partikulárna, pretože je spoločnosťou“ (7, s. 25). Nesúhlasí
ale s tým, aby bol prívlastok „ľudský“ nadradený nad podstatné meno – „spoločnosť“ a zdôvodňuje, že spoločnosti sú nevyhnutne partikulárne, pretože ich tvoria ľudia so spomienkami
nielen na ich vlastný ale i spoločný život. Naproti tomu ľudstvo síce tvoria ľudia, no nemá pamäť, a tak nemá žiadnu históriu, žiadnu kultúru, nijaké zachované zvyky, dôverne známe spôsoby života či spoločné chápanie sociálnych dobier. A preto sa nazdáva, že: „Je ľudské mať
také veci, ale neexistuje len jeden jediný ľudský spôsob, ako ich mať“ (Walzer, 2002, s. 26).
Podobne ako on, i niektorí ďalší predstavitelia komunitarizmu, a azda aj mnohí súčasní a budúci obyvatelia multikultúrnych spoločností, pokladáme za dôležité, aby príslušníci
rozličných spoločností a kultúr dokázali uznávať, ba i oceňovať odlišné zvyky druhých, ale aj
odpovedať na ich volanie o pomoc, či pochodovať po ich boku v protestnom pochode. Práve preto, že sú to ľudské spoločnosti.
V záujme rozvoja multikultúrnej spoločnosti je potrebné vychovávať mladých ľudí tak,
aby s príslušníkmi iných kultúr nielen dokázali koexistovať v spoločenstve, ale tiež nachádzať spoločné dobro, usilovať sa o spoločné ciele, a tak sa zasadzovať o rozvoj celej
multikultúrnej spoločnosti. Predpokladáme, že vďaka interkultúrnym kompetenciám,
ktoré sa zaraďujú medzi sociálne kompetencie, subjekty dokážu nielen ľahšie komunikovať a spolupracovať s obyvateľmi v rôznych oblastiach sveta, ale aj spoločne riešiť problémy
rôzneho charakteru.
Interkultúrne kompetencie sú v súčasnom vzájomne prepojenom, multikultúrnom svete
dôležité prakticky pre všetkých obyvateľov. Zvlášť dôležité sú pre učiteľov, ktorí by podľa
E. Mistríka mali byť schopní:
kriticky vnímať a vyhodnotiť kultúrnu výmenu a medzikultúrnu komunikáciu
a svoju reflexiu sprostredkovať žiakom a študentom,
podporovať u žiakov a študentov medzikultúrne porozumenie,
rozvíjať u žiakov a študentov chápanie a interpretovanie znakov a prejavov kultúr,
sprostredkovávať kontakty príslušníkov kultúr v triede (Mistrík, 2000).
Vďaka interkultúrnym kompetenciám, ktoré predstavujú „súbor vedomostí, zručností
a postojov, ktoré umožňujú rešpektovať a chápať odlišné kultúry a spolunažívať s ich nositeľmi“ (Základné pojmy v oblasti migrácie a integrácie cudzincov), učitelia svojich žiakov
a študentov nabádajú rešpektovať a upevňovať rovnocennú koexistenciu rozmanitých kultúr
v multikultúrnej spoločnosti, ktorá je predpokladom dôstojného súžitia jej obyvateľov.
Vďaka interkultúrnym kompetenciám dokážu pracovať s inými ľuďmi, ktorí pochádzajú
z iných kultúr, a to buď v ich prostredí alebo v domácom prostredí. V obidvoch prípadoch
je dôležité, aby dokázali porozumieť ich odlišnej kultúre, poznali napríklad rôznorodé spôsoby uspokojovania potrieb, životné štýly a ďalšie kultúrne prejavy. Vďaka interkultúrnym
kompetenciám dokážu zvládať strety s cudzou kultúrou, nazerať na seba zvonku, vidieť svet
očami iných a v neposlednom rade, aktívne pristupovať aj k riešeniu globálnych problémov
vo svete7.

7

Globalizácia vyúsťuje do takých problémov akými sú napríklad: nerovná distribúcia ziskov, polarizácia bohatstva, chudoba, epidémie, lokálne a celoplanetárne ekologické devastácie, globálne environmentálne zmeny, rastúce zbrojenie, politická destabilizácia, konfliktné násilia, obchod s ľuďmi, zbraňami a drogami, narastanie nadnárodných sietí terorizmu a ďalšie.
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Na formovanie sa interkultúrnych kompetencií sa zameriava aj multikultúrna výchova.
Zasadzuje sa o to, aby príslušníci jednotlivých kultúr vzájomne komunikovali, dopĺňali sa
a prelínali, nie separovali. Cieľom multikultúrnej výchovy je tak nielen sprostredkovávať
žiakom a študentom poznatky o rôznych kultúrach, ale viesť ich aj k tomu, aby sa im snažili
porozumieť a v neposlednom rade pochopiť, že požiadavka ľudskej dôstojnosti sa vzťahuje
na všetkých ľudí. Multikultúrna výchova prináša ľuďom rozvoj sebauvedomenia v otázkach
kultúrnej identity, na základe čoho možno formovať ich vzťahy k iným kultúram a podporovať mierové spolunažívanie. To predpokladá oslobodzovať sa od vlastných kultúrnych obmedzení a pluralitu hodnôt a pokladať odlišnosti v multikultúrnej spoločnosti za pozitívum,
za obohatenie vlastnej kultúry. V procese výchovy ľudia získavajú interkultúrne kompetencie, ktoré im napomáhajú socializovať sa v novom kultúrnom prostredí, spoznávať jednotlivé kultúry, byť empatickí voči ich problémom, spolupracovať s ich príslušníkmi a spoločne
pristupovať k riešeniu problémov, ktoré sa týkajú všetkých.
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Zhrnutie kapitoly
Etika je teoretická disciplína, ktorá skúma fenomén morálky, spoločenský fenomén, ktorý
sa vnútorne člení na oblasť subjektívnych morálnych hodnôt a noriem, obsiahnutých vo
svedomí osobnosti človeka a na oblasť morálnych hodnôt a noriem, existujúcich objektívne. Základnou hodnotou vo sfére morálky je dobro. Morálne dobro je kategóriou, ktorá
sa dotýka ľudských činností, vzťahov, charakteru a musí prospievať indivíduu, jeho individuálnemu životu ako celku. Spoločné dobro je kľúčovým pojmom v sociálnej etike, ktorej
predmetom skúmania je obsah a štruktúra spoločného dobra a jeho vzťah k individuálnemu
dobru. Medzi etické pojmy patria: morálne normy, morálny charakter, cnosti, spravodlivosť
a i. Nakoľko v kontexte rôznosti národných kultúr a politických usporiadaní spoločností
existujú odlišné mravné hodnoty a normy, sa čoraz vypuklejším problémom stáva spolužitie ľudí, národov, kultúr. Aj etika, ktorá napomáha zvyšovať mravnú kvalifikáciu vysokoškolských učiteľov a formovať interkultúrne kompetencie, poukazuje nielen na potrebu
tolerancie v multikultúrnej spoločnosti, ale upozorňuje na potrebu uznania a rešpektovania
univerzálnej ľudskej dôstojnosti, uznania rovnosti jedinečných foriem života jednotlivcov,
pospolitostí, kultúr. S cieľom – napomáhať členom multitultúrnej spoločnosti dobre spolunažívať a rozvíjať sa.
Otázky a úlohy na opakovanie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Popíšte predmet skúmania etiky a morálky ako spoločenského fenoménu.
Definujte význam kategórie „praktický ľudský čin“ a jeho hodnotenie.
Objasnite pojmy – morálnosť, mravnosť, mravné normy.
Uveďte členenie etiky a rozdelenie etických teórií.
Popíšte kategórie dobro, morálne dobro, zlo a nemorálna povaha zla.
Vysvetlite pojmy morálny charakter a cnosti.
Popíšte predmet skúmania sociálnej etiky, hodnoty – spoločné dobro, spravodlivosť.
Vysvetlite čo chápete pod pojmami tolerancia a multikultúrna spoločnosť.
Definujte pojmy etika a multikulturalizmus, multikultúrna výchova.
Popíšte význam interkultúrnych kompetencií v práci učiteľov.
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Kapitola 5

INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÉ
TECHNOLÓGIE V PRÁCI UČITEĽA

Kľúčové slová kapitoly
informačno-komunikačné technológie, didaktické prostriedky, učebné
pomôcky, interaktívne tabuľe, elearning, motivácia a rozvoj motivácie
Dnešná „moderná spoločnosť“, v ktorej žijeme sa vyznačuje rýchlym vedecko-technickým pokrokom na strane jednej, a neustále sa zvyšujúcim tempom výmeny a transformácie
obsahu informácií (medzi prijímateľom a odosielateľom) prostredníctvom rôznych foriem
a využívaním technologických prostriedkov na strane druhej.
Z toho vyplývajú požiadavky spoločnosti na zvyšovanie mladej generácie v pripravenosti kognitívnej úrovne súčasných študentov vysokých škôl. Súčasný, dynamicky rozvíjajúci
sa trh práce si vyžaduje, aby absolventi boli odborne pripravení vstúpiť na trh práce. Na to,
aby sa tento cieľ naplnil je potrebné, aby vzdelávacie, inštitúcie okrem iného, permanentne
monitorovali požiadavky trhu práce, a tomu prispôsobovali aj obsah, rozsah a štruktúru
študijných plánov pre jednotlivé odbory. Primárnym cieľom vysokých škôl a univerzít
v hierarchii systému vzdelávania má byť odovzdávanie vedomostí pedagógmi, s tendenciou
prehlbovať tieto vedomosti ďalej prostredníctvom celoživotného vzdelávania.
Stotožňujeme sa s vyjadrením Z. Obdržáleka, ktorý konštatuje: „Ak nenastane medzi
školou a spoločnosťou synergia, ak nedokáže škola a školský systém napomáhať k rozvoju
vedomostnej úrovne študentov a zabezpečovať prípravu mladých ľudí pre budúcnosť, bude
iba konzervovať existujúci stav, čo vo svojom dôsledku povedie k stagnácii a úpadku človeka
i spoločnosti“. Z uvedeného vyplýva, že školstvo sa musí stať prioritnou oblasťou pozornosti
spoločnosti a investície vkladané do neho musia tejto realite skutočne zodpovedať a nebyť
iba politickým heslom bez jeho reálneho naplnenia ako je to často v súčasnosti“. Otázkou na
uvedené konštatovanie však je: „či skutočne súčasný proces vzdelávania jednotlivých študijných odborov poskytuje absolventom vysokých škôl dostatočnú odbornú pripravenosť
a uplatniteľnosť na trhu práce (a to nielen na domácom, ale i tom zahraničnom), alebo skôr
sme svedkami formalizmu vzdelávania s výsledkom získania „štandardu“ bez akejkoľvek
perspektívy jeho využitia nadobudnutých vedomostí (počas štúdia) v reálnej praxi?“
Súčasná generácia je často označovaná aj ako digitálna generácia či on-line generácia.
Dnes už nie je výnimočnosťou, že človek v zamestnaní a doma pracuje s viac ako jedným
počítačom resp. notebookom, smartfónom, a tabletom, elektronickou čítačkou a pod.
Otázkou je do akej miery vedie študentov využívať počítač na vzdelávanie? Samozrejme,
okrem mimoškolských aktivít v súčasnosti spojených predovšetkým s hraním online hier
či surfovaním po internete na sociálnych sieťach. Na základe osobných skúseností, ktorými
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disponujeme môžeme potvrdiť, že aj v súčasnosti existujú niektorí pedagógovia na vysokých
školách, ktorí striktne odmietajú integrovanie informačno-komunikačných technológií
(ďalej IKT) vo vyučovaní. Faktom, že takéto odmietavé stanoviská vedú často k nepochopenému vplyvu a významu počítača a iných prostriedkov vo vzdelávaní. Dnes sa skôr chápe
neovládanie počítača za všeobecnú negramotnosť a nie za výhodu, šetriacu čas. Dokonca
i zamestnávatelia za posledné roky už neuvádzajú v inzeráte ovládanie práce s počítačom,
pretože je to skôr samozrejmosť, skôr je uvádzané, ktorými konkrétnymi zručnosťami by
mala disponovať konkrétna osoba. Synergia medzi IKT a vzdelávaním je v súčasnosti nespochybniteľné, už len z pohľadu environmentalistiky, a šetrenia životného prostredia z hľadiska digitálnych testov, a nie printových, či elektronických prednášok a nie skrípt.
Z hľadiska všeobecného rozšírenia počítačov sa v tejto kapitole budeme orientovať iba
na vybrané témy ako je pojem, charakteristika a význam elektronického vzdelávania, systémy určené na manažovanie výučby, označované ako LMS, systémami určenými nielen na
správu výučby ale i na tvorbu obsahu elektronického vzdelávania (LCMS), didaktickými
prostriedkami a učebnými pomôckami a v neposlednom rade významom a vplyvom simulačných či inteligentných hier vo vzdelávaní (označované ako serious game).

5.1

Didaktické prostriedky vo vyučovaní

Podľa širokého chápania odbornej verejnosti vyučovacie (alebo didaktické) prostriedky sú
všetky tie prostriedky, ktoré má učiteľ k dispozícii na dosahovanie výchovno-vzdelávacích
cieľov. Sú pracovnými prostriedkami pedagóga v riadení a regulovaní výchovno-vzdelávacieho procesu. Vyučovacie prostriedky sa delia na materiálne prostriedky (predmety) a nemateriálne (abstraktné) prostriedky.
Systém vyučovacích prostriedkov predstavuje ich usporiadanie do sústavy podľa určitých hľadísk. Tieto podľa Hapalu môžu byť (Pavelka, 1999):
a) pedagogicko-didaktické – podľa funkcie, pôsobnosti a spôsobu začlenenia do vyučovania, podľa aktivizácie učiaceho sa,
b) psychologicko-fyziologické – podľa zmyslov, na ktoré pomôcky pôsobia: vizuálne, auditívne, audiovizuálne, dotykové alebo zmiešané,
c) materiálno-praktické – podľa druhu použitého materiálu, formy, napr. pomôcky kovové,
dvojrozmerné, trojrozmerné.
Väčšina vypracovaných systémov uvedené hľadiská kombinuje, najmä z praktických
dôvodov. V súčasnosti sa niektoré klasifikácie prelínajú, zastarané didaktické, materiálne
prostriedky sa vyraďujú a nahrádzajú sa novými, či často označovanými ako „modernými“
prostriedkami.
Ďalšiu klasifikáciu uvádza Bajtoš a Pavelka (1999), ktorí klasifikujú vyučovacie (didaktické) prostriedky na:
materiálne – sú to rôzne budovy škôl, miestnosti, učebne a ich vnútorné vybavenie
nábytkom a prístrojmi, didaktická technika a učebné pomôcky.
nemateriálne – vo všeobecnosti sa za ne považujú výchovné a vyučovacie formy
a metódy.
Klasifikáciu vyučovacích prostriedkov spracovalo v odbornej literatúre niekoľko autorov. My uvádzame tie, ktoré podľa nášho názoru najpresnejšie vyjadrujú ich rozdelenie.
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Vyučovacie prostriedky

učebné pomôcky + vyučovacia didaktická technika

Obrázok 5

Schéma rozdelenia didaktických (vyučovacích) prostriedkov podľa Pavelku
Zdroj: Pavelka, 1999

Vo svojej práci Oslej uvádza výstižné rozdelenie vyučovacích prostriedkov podľa Hambalíka a Mesárošovej (Hambalík a Mesárošová, 1997).
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Obrázok 6

Klasifikácia vyučovacích prostriedkov podľa Hambalíka a Mesárošovej
Zdroj: Hambalík, Mesárošová, 1997.
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5.2

Charakteristika vybraných
učebných pomôcok vo vyučovaní

1. Pôvodné (skutočné) predmety – pri využití pôvodných skutočných predmetov dochádza k bezprostrednej názornosti, pochopeniu, zaradenia konkrétneho predmetu. Zvyšuje sa
tým nielen názornosť, ale aj konkrétne predstavy o predmete, t. j. jeho tvarov, rozmerov atď.
2. Obrazy – patria medzi najpoužívanejšie učebné pomôcky vo vyučovaní. Ide o dvojrozmerné učebné pomôcky. Obraz resp. fotografie vystihujú pravú, skutočnú vizuálnosť
prostredia. Obrazy môžu byť vo viacerých prevedeniach, napr.: farebných, čiernobielych,
šedých... Medzi obrazové učebné pomôcky radíme nástenné obrazy, učebnice, odborná,
populárno-odborná literatúra, fotografie, ilustrácie, prospekty, návody...
3. Model – pri využívaní modelu ako učebnej pomôcky dochádza u študentov k logickému
získavaniu predstavy a pochopeniu súvislostí medzi javmi. Miera pochopenia učiva na
základe modelu a originálu závisí vo väčšine prípadov od kvality prekladaného modelu.
Ak model pôsobí vierohodne t. j. veľkosťou, farebným prevedením, tvarovo alebo materiálnym zložením je veľmi podobný originálu, miera pochopenia, zapamätanie u študentov sa zvyšuje. Ak je však model tvarovo, farebne, veľkostne diametrálne rozdielny od
originálu miera pochopenia, zapamätania môže viesť študentov k rýchlemu zabúdaniu
a nesprávnej interpretácii predkladaného modelu.
4. Modely a skutočné predmety – zaraďujeme sem trojrozmerné učebné pomôcky, ktoré
umožňujú získavať konkrétnejšiu predstavu demonštrovanej skutočnosti, teda aj lepšiu
vnímavosť študentov. Na demonštračné účely možno použiť aj rozličné kolekcie, ktoré
objasňujú proces výroby, napr. suroviny, konečné výrobky, kolekcie, kolekcie rozmanitých predmetov, nástrojov a pod. Demonštrácie predmetov a modelov musia prebiehať
podľa plánu. Preto je dôležitá metodika a spôsob realizácie demonštrácií. Na učiteľa,
ktorý riadi pozorovanie, sa kladú isté nároky. Vopred si musí určiť čo je podstatné, na čo
treba zacieliť pozornosť.
5. Demonštrácia experimentov – experimenty v priebehu vyučovania možno použiť na
ilustráciu jednotlivých javov (mechanické skúšky kovov) alebo ako dôkaz platnosti niektorých zákonov prírody. Demonštračné experimenty sa z jednotlivých predmetov najviac podľa vyjadrení učiteľov základných škôl realizujú v predmetoch: fyzika (zákonitosť,
platnosť javov) a chémia. Na samotnou demonštráciou sa často krát kladú aj požiadavky na bezpečnosť, aby nedošlo k úrazu. Preto učiteľ, ktorý sa rozhodne demonštrovať
niektorý zo svojich experimentov musí dbať aj na bezpečnosť seba, ale predovšetkým
na bezpečnosť študentov. Pri tomto druhu učebných pomôcok žiaci získajú konkrétnu
predstavu napr. o zákonitostiach prebiehajúcich v prírode...
6. Technická hračka – pre pochopenie niektorých napr. konštrukčných systémov nám
môže poslúžiť počas vyučovania demonštračná hračka. Tento druh učebnej pomôcky sa
využíva nielen pre študentov nižších ročníkov základných škôl, ale môže byť vhodným
doplnkom pri konštrukcii napr. aparátov, mechanizmov aj pre študentov vyšších ročníkov. Vhodne zvolená technická hračka môže mať za následok zvýšenú motiváciu a aktivitu študentov vo vyučovaní. Ďalšou výhodou je skutočnosť, že pri konštrukcii technických
hračiek sa uplatňujú medzipredmetové vzťahy. Študent môže uplatniť pri realizácii svoje
nadobudnuté teoretické vedomosti pri praktickom prevedení.
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7. Stavebnice – veľmi účelnou učebnou pomôckou pre študentov môžu byť aj stavebnice,
ktoré ponúkajú študentom možnosť praktickej realizácie, riešenie zadaných úloh buď
kolektívne alebo individuálne. Stavebnice dokážu u študentov vyvolávať nielen záujem,
motiváciu a aktivitu, ale aj ich integrovanie do vyučovania, ktoré zabezpečuje rozvoj
nielen logického ale aj technického myslenia a rozvoj praktických zručností. Veľmi obľúbenými stavebnicami, ktoré sa uplatňujú ako vo vyšších, tak i v nižších ročníkoch sú
elektrotechnické stavebnice. Tie rozdeľuje Bernát (Bernát, 2000) podľa konštrukčného
usporiadania na:
–– stavebnice s voľným usporiadaním súčiastok,
–– stavebnice so stacionárnym usporiadaním súčiastok,
–– stavebnice s kopírovaním funkčných schém.
8. Konštrukčné stavebnice – ďalšou pomerne obľúbenou pomôckou sú konštrukčné
stavebnice. Tie môžu byť vyrobené z plastu, dreva alebo kovu. Najrozšírenejšie sú konštrukčné stavebnice práve z plastu. Medzi známe konštrukčné stavebnice patrí LEGO.
Tento typ konštrukčných stavebníc umožňuje efektívnym spôsobom na báze preferencie
tematického prístupu k vzdelávaniu, chápať konštrukčné prvky a ich význam v zostavách
(napr. súčiastky, elektrické obvody), chápať princípy činnosti, napr. mechanizmov, rozvíjať schopnosti v programovaní, rozvíjať u edukantov konštruktérske zručnosti, technické
myslenie a tvorivosť.
9. Učebnice – je mnohokrát najprístupnejšou základnou pomôckou, ktorá u študentov
rozvíja zručnosti a schopnosti, ako napr. schopnosť samostatne pracovať, schopnosť vyhľadávať a orientovať sa v zozname odporúčanej literatúry.
Podľa Kožuchovej (Kožuchová, 1998) učebnica má spĺňať nasledujúce funkcie:
–– syntetizujúcu funkciu,
–– afektívno-motivačnú funkciu,
–– kognitívno-regulačnú funkciu,
–– dekoratívnu funkciu,
–– funkciu názornosti.

5.3

Charakteristika vybranej
didaktickej techniky vo vyučovaní

V súčasnosti máme možnosť sa stretávať s veľkým množstvom vyučovacej (didaktickej)
techniky. Z hľadiska limitovaného rozsahu nie je možné sa venovať charakteristike didaktických prostriedkov, ktoré by sme radi prezentovali. Z toho dôvodu vyberáme a venujeme sa
charakteristike tých didaktických prostriedkov, ktoré sme vyhodnotili ako najpoužívanejšie
a najfrekventovanejšie v pedagogickej praxi, resp. tie, ktoré onedlho budú výrazným spôsobom používané.

5.3.1

Multimediálne počítače

Multimediálnym počítačom v súčasnosti rozumieme počítač, ktorý disponuje výkonným
procesorom, grafickou kartou a základnou doskou, ako i vysokou kapacitou operačnej
pamäte a harddisku. Okrem toho je počítač vybavený televíznym tunerom (prijímačom),
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webkamerou, mikrofónom, reproduktormi, ako i pripojením počítača do siete Internet.
Kritériá pre štandard multimediálneho počítača sa dynamicky menia v súlade s rozvojom
IKT, z tohto dôvodu sme neuvádzali konkrétne parametre jednotlivých hardvérových komponentov. Vo všeobecnosti však môžeme potvrdiť skutočnosť, že multimediálny počítač je
náročný na hardvérové vybavenie a na kvalitné vstupné a výstupné zariadenia.
Didaktické využitie – ako nástroj, cieľ a prostriedok vzdelávania v každej fáze vyučovacieho procesu, konkrétne ide o:
vzdelávanie založené na práci s počítačom a sieťou (Web based learning),
vzdelávanie založené na práci s počítačom (Computer based learning),
e-learning.

5.3.2

Dataprojektory

Skrátené označenie dataprojektory sa používajú na veľkoplošné zobrazovanie počítačového
alebo video signálu. Dôležité je vybrať si pre požadovaný
účel vhodný typ projektoru. V prípade potreby častého prenášania projektoru je vhodné používať mobilný, prenosný
projektor. Sú vybavené automatickým nastavením a niektoré modernejšie typy sú vybavené systémom Plug and Play,
tzn., že inštalácia je podstatne jednoduchšia pre užívateľa,
keďže dataprojektor stačí pripojiť priamo ku grafickej karte.
Didaktické využitie:
názornosť – pozorovanie statických a dynamických prezentácií,
časová efektivita (úspora času) – zúčastnení si nemusia zaznamenávať poznámky, stačí
ak svoju pozornosť sústredia iba na výklad učiva,
materiálna efektivita (úspora počtu počítačov) – na prezentovanie pre všetkých zúčastnených postačí jeden počítač a dataprojektor.

5.3.3

Virtuálna realita

Virtuálna realita sa čím ďalej tým viac začína presadzovať z hľadiska jej možného uplatnenia
s dôrazom predovšetkým pre zábavu a vzdelávanie. Skôr ako si budeme uvádzať niektoré
zaujímavosti považujeme za vhodné
si vysvetliť čo to virtuálna realita je,
aké boli jej prvopočiatky. Virtuálnu
realitu môžeme chápať ako graficky
vymodelované prostredie pomocou
multimediálnych počítačov. Toto
modelované prostredie je zobrazované buď cez tzv. stereoskopické
zariadenia alebo prostredníctvom
obrazovky. Aby bol čo najsilnejší
zážitok z pohľadu využitia stereoskopických zariadení, dôraz sa čím
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ďalej, tým viac začína uplatňovať pre zapojenie aj iných
zmyslov: sluchu, no najmä hmatu a čuchu. Jej prvopočiatky sú zaznamenané už na začiatku päťdesiatych rokov
20. storočia. Autori sa venovali problematike tzv. „divadla
zážitkov“ z angličtiny Experience Theater. Až v neskoršom období sa pojem inovoval a pojem virtuálna realita.
Avšak až v tomto obdoví sa javí zvýšený záujem, o využívanie virtuálnej reality.
V súčasnosti sa čím ďalej tým viac presadzujú 3D okuliare ako je napr. Oculus Rift,
Morpheus (od výrobcu Sony Computer Entertainment). V súčasnosti sa vedú rôzne projekty obsahovo zamerané na rozvíjanie virtuálnej reality nielen na úrovni počítačových hier
a počítačového priemyslu, ale i na úrovni podpory edukácie pre technické, humanitné, prírodovedné odbory a pod.

5.3.4

Interaktívne tabule

Interaktívne virtuálne tabule sú v súčasnosti didaktickou technikou, ktorá nachádza široké
uplatnenie nielen v zahraničí, ale už aj v podmienkach našich škôl počnúc od základných
škôl až po univerzity (podľa vyjadrenia, ktoré nachádzame na internetovej stránke e-Beam
až 80 % všetkých univerzít v Nemecku používa jednu z nižšie uvedených tabúľ počas vyučovania). Tieto tabule kompletne nahrádzajú klasické čierne, alebo zelené školské tabule,
flipcharty a pod. Výhodou týchto tabúľ je ich jednoduchá obsluha, inštalácia, ovládanie ako
i možnosť softvérového nastavenia automatického ukladania poznámok v pravidelných časových intervaloch, čo je prospešné v prípade výpadku elektriny, alebo poruchy počítača.
Okrem toho je možné uvedené zariadenia použiť kdekoľvek, vďaka svojim miniatúrnym
rozmerom (platí iba pri niektorých z uvedených tabúľ – e-Beam, Whiteborad, Project table,
Notes Table).
Využitie interaktívnych virtuálnych tabúľ nachádza uplatnenie nielen v podmienkach
školy, ale aj v súkromnom sektore – spoločnostiach, ktoré organizujú školenia, diskusie,
prednášky, alebo odborné semináre. Z množstva virtuálnych interaktívnych tabúľ sme vybrali tie, ktoré podľa nášho názoru sú najrozšírenejšie v podmienkach školy. Ide o nasledovné tabule:
Interaktívna tabuľa ACTIV board

Tento typ interaktívnej tabule je
podľa Růžičkovej (Růžičková, 2006)
vhodný na použitie vo všetkých typoch škôl. Výučbový softvér obsahuje
obrázky, cliparty, mapy, internetový
prehliadač, symboly a pozadia vhodné pre rôzne vyučovacie predmety.
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Interaktívna tabuľa StarBoard

V súčasnosti patrí medzi jedno z najmodernejších prevedení interaktívnej tabule. Medzi jej
výhody patria:
možnosť ovládať a graficky upravovať prezentáciu premietanú na tabuľu,
bezdrôtový prenos dát z tabule do počítača,
magnetický povrch tabule.
Interaktívna tabuľa e-Beam

Virtuálna interaktívna tabuľa e-Beam, sa zaraďuje na základe svojich výhod z dôvodu nenáročnosti na presúvanie a jednoduchej inštalácie medzi prenosné interaktívne tabule, ktorá okrem iných funkcií dokáže
zdieľať informácie cez LAN alebo Internet. Systém e-Beam
je vhodný do škôl, školiacich miestností, konferenčných
priestorov a výstavísk ako interaktívna tabuľa či dotyková
obrazovka. Prináša nové riešenia a otvára nový rozmer interaktívneho prezentovania obrázkov, fotografií, dokumentov a prezentácií. Pripojenie e-Beamu k počítaču cez USB
kábel alebo bezdrôtovou technológiou bluetooth a nakalibrovanie zvládne každý používateľ za menej ako minútu
(www.mcedu.sk).
Okrem uvedených výhod sa s e-Beamom spájajú aj niektoré nevýhody. Jednou z nich je,
že e-Beam, je potrebné vždy na začiatku vyučovania kalibrovať. Ďalšou nevýhodou, ktorá je
už odstránená u nových e-Beam tabúľ je, že tie staršie boli pripojené k počítaču prostredníctvom USB kábla. Veľmi často dochádzalo k zakopnutiu do kábla učiteľmi alebo študentmi
čím dochádzalo k neúmyselnému mechanickému poškodeniu zariadenia. Tento problém
sa odstránil novým e-Beamom s technológiou Bluetooth, čo umožňovalo učiteľom alebo
študentom pripojiť e-Beam k počítaču (laptopu) bezdrôtovo.
Interaktívna tabuľa Project Table

Svojou konštrukciou umožňuje využívať ľubovoľnú plochu pre interaktívnu prezentáciu
alebo výučbu. Systém tejto tabule je založený na optoelektronickej technológii, pozostávajúci z prijímača. Na stránke opalmultimedie nachádzame technickú charakteristiku tejto
tabule: „Počas písania na plochu, ktorou môže byť plátno, tabuľa, tabuľa a projekčná stena,
signálne pero alebo elektronický ukazovateľ
vysiela signál, ktorý je detekovaný a lokalizovaný prijímačom. Údaje sú z prijímača
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zasielané do počítača prostredníctvom USB kábla. Používateľ môže plne kontrolovať prácu
s počítačom – podobne ako s myšou. K dispozícii sú funkcie používané pri práci z bežnou
tabuľou ako mazanie, písanie rukou, ďalej textové funkcie, video, zvuk, hyperlink na web.
Project table sú určené pre školy, napr. pre prezentácie, konferencie, prednášky, projektové
návrhy, riadenie, report, analýzu... Výhodou tohto systému pri prezentácii je možnosť použitia teleskopického ukazovateľa čoho výhodou je nezakrývanie projekčnej plochy postavou
prednášajúceho pri kreslení“.
Interaktívna tabuľa Notes table

V súčasnosti jedna z najmenších interaktívnych virtuálnych tabúľ. Tento druh tabule získal
uplatnenie v komerčnom sektore ako v školstve. Notes table je určený pre menšie pracovné
skupiny (4 – 6 členné skupiny) a využíva sa výlučne pre 17“ monitory. Výhodou tejto tabule je možnosť zápisu poznámok prednášajúcim napr. na poznámkový blok formátu A4,
ktoré sú prenášané priamo do počítača. Takto spracované údaje má možnosť prednášajúci
posielať e-mailom, prípadne ich vytlačiť. Údaje sú z prijímača vysielané do počítača buď
USB káblom alebo bezdrôtovo. Nevýhodou tejto tabule je veľkosť (max. 17“ monitory), čo
výrazne obmedzuje možnosti uplatnenia tejto tabule v praxi. Ďalšou nevýhodou je vysoká
cena tabule.
Interaktívna tabuľa SMARTboard

Je historicky prvou interaktívnou tabuľou, ktorá sa kedy
začala používať. Brazdalík (Brazdalík, 2004) uvádza, že
„tabuľa je vlastne zväčšený dotykový displej“. Výhodami
tejto tabule sú: tabule sa vyrábajú v rôznych veľkostiach,
kurzor myši možno ovládať jednoducho pomocou ruky
alebo ukazovadla, na tabuľu je možné priamo kresliť a písať rôznymi farbami pomocou špeciálnych elektronických pier.
Interaktívna tabuľa
Panasonic Panaboard (tabuľa s tlačou)

Umožňuje používateľovi špeciálnym perom napísať poznámky na tabuľu a následne ich
vytlačiť. Tabuľu je možné prepojiť k počítaču, čím sa vytvára učebná pomôcka nielen pre
interaktívnu možnosť zobrazovania informácií, ukladania a editovania informácií, ale aj ich
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vytlačenia. Jej využitie vidíme najmä v školských podmienkach ako vhodnú pomôcku vo
vyučovaní. Uplatnenie nachádza aj pri realizácii tele-konferencií na zobrazovanie informácií. Nevýhodou zariadenia je vysoká zriaďovania cena (závisí aj od konkrétneho modelu)
a vysoká citlivosť plátna na porušenie.
Didaktické využitie:
–– interaktívne zobrazovanie informácií,
–– uplatnenie názornosti a predstavivosti.

5.4

Výhody a nevýhody využívania
vyučovacích prostriedkov vo vzdelávaní

Využívanie vyučovacích prostriedkov vo vyučovaní prináša so sebou svoje výhody na strane
jednej, ale i určité nevýhody na strane druhej.
Hlavnými výhodami vyučovacích prostriedkov v technickej výchove sú (Pavelka, 1999):
multisenzoriálne vnímanie a viackanálová komunikácia, čo racionalizuje prácu
učiteľa i študentov,
ich použitia v maximálnom počte tém stanovených učebnými osnovami, ako aj
v ostatných technicky orientovaných a príbuzných vyučovacích predmetoch,
zefektívňovanie učebného procesu vo všetkých etapách vyučovacej hodiny (motivácia, demonštrácia, zadávanie úloh, cvičenie, preverovanie vedomostí a pod.),
realizovanie sebavzdelávania študentov a uplatňovanie diferencovaného prístupu,
dosahovanie výsledných efektov s optimálnymi pedagogickými parametrami,
spoľahlivosť, so zárukou bezpečnej a hygienickej prevádzky,
stále väčšie možnosti objektivizácie a racionalizácie bezprostredného riadenia
a kontroly učebných činností študentov,
jednoduchosť v ovládaní.
Za nevýhody vyučovacích prostriedkov vo vyučovaní považujeme:
časovo-náročnú prípravu na ich integrovanie do vyučovacieho procesu,
nedostatočnú odbornú spôsobilosť učiteľov využívať niektoré vyučovacie prostriedky vo vyučovaní,
samotné využívanie učebných prostriedkov automaticky neznamená zvýšenie kognitívnej úrovne študentov,
čiastočne negatívne pôsobenie na zdravotný, alebo psychický stav edukantov, ako
i na učiteľa,
ich poruchovosť v dôsledku opotrebovávania a s tým následne spojené finančné
náklady vynaložené na ich opravu.

5.5

E-learning a IKT vo vyučovaní

Elektronické vzdelávanie (alebo e-learning) v súčasnosti predstavuje jednu z rozšírených
metód vyučovania predovšetkým v prostredí vysokých škôl a univerzít. Model integrovania
e-learningu do vyučovania sa na Slovensku uplatňoval postupne s dôrazom na špecifiká historického vývoja, uplatňovania vývoja budovania informačno-komunikačných technológií
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a infraštruktúry, odbornej pripravenosti pedagógov ale i vybavenie materiálno-technologické nevyhnutné pre realizáciu takto orientovanej výučby.
Rapídne zníženie cien počítačov, relatívne vysoký dopyt po produktoch výpočtovej techniky, zníženie vstupných nákladov na výrobu hardvérových komponentov na základe
vedecko-technických objavov malo za následok všeobecné rozšírenie počítačov vo vyspelých krajinách. Výsledkom masového rozšírenia počítačov bolo ich široké zavádzanie do
procesu vzdelávania na základných, stredných, vysokých školách a univerzitách. S príchodom prvých systémov na riadenie výučby, počítače začali často nahrádzať neproduktívnu
časť práce učiteľa. Nemáme na mysli iba vzdelávanie, ale i poskytovanie študijných materiálov v elektronickej podobe, preskúšavanie, testovanie, oznamovanie zmien vo výučbe a pod.
Metóda vzdelávania, ktorá poskytuje vyššie uvedené možnosti štúdia sa nazýva e-learning
(Kozík a Hosťovecký, 2006).
Eger (Eger, 2005) špecifikuje e-learning ako „predanie informácií na diskete, alebo len
prečítanie si informácií z internetu bez ich ďalšieho cieľavedomého spracovania“.
Podľa Švejdu (Švejda a i., 2006) „e-learning chápeme ako multimediálnu podporu
vzdelávacieho procesu s použitím moderných informačných prostriedkov a komunikačných technológií, ktorý je spravidla realizovaný prostredníctvom počítačových sietí.
Jeho základnou úlohou je slobodný prístup k vzdelávaniu v čase a priestore“.
E-learning vo všeobecnosti môžeme považovať za efektívne využívanie IKT v procese
vzdelávania. Je to multimediálny proces vzdelávania, kde môžu, ale i nemusia byť študujúci
fyzicky oddelení od vzdelávacej organizácie a vzdelávanie prebieha formou

5.5.1

Možnosti využitia e-learningu vo vyučovaní

Eger (Eger, 2003) definuje existujúce možnosti štúdia e-learningu:
vzdelávací proces spojený s počítačom a softvérom bez použitia siete. Pre toto vzdelávanie sa používajú pojmy „multimedia training“ (multimediálne vzdelávanie) a „computer-based training“ (vzdelávanie založené na práci s počítačom). Využívajú sa dve alebo
viaceré média (text, grafika, animácia, audio, video);
e-learning spojený s počítačom a sieťou s použitím prehliadača (web browser) pre
vzdelávací proces, ktorý využíva didakticky spracované www stránky a ďalšie zdroje.
Pre komunikáciu využíva ako hlavný nástroj elektronickú poštu. Táto komunikácia sa
nazýva off-line. Používa sa aj termín „web-based training“;
e-learning spojený s počítačom, sieťou a špeciálnym výučbovým softvérom, ktorý umožňuje on-line vzdelávanie. Vzdelávací proces je podporovaný nielen počítačom a sieťou,
ale je podporovaný aj špeciálnym softvérom, ktorý ponúka množstvo nástrojov, podporuje rôzne vzdelávacie formy, metódy a bohatšiu online komunikáciu.

5.6

Súčasné trendy vo vzdelávaní s podporou IKT

V súvislosti s IKT a ich integrovaním do vzdelávania vznikli niektoré „nové“ či „moderné“
formy vzdelávania. Charakteristickým prvkom moderného vzdelávania je jeho dynamika,
ktorá sa prejavuje v ustavičnom prispôsobovaní sa potrebám a požiadavkám trhu práce.
Spoločnosť vo vyspelých, ale i rozvojových krajinách, sa stáva svedkom intenzívnejšieho
prenikania IKT a moderných učebných prostriedkov do vzdelávania.
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Vývoj IKT podnietil vznik nových foriem vzdelávania, ktoré sa už integrovali, alebo ešte
len začínajú integrovať do vzdelávania na všetkých úrovniach vzdelávania. Ide o nasledujúce
formy:
1. Otvorené vzdelávanie

Definícia pojmu otvorené vzdelávanie (angl. open learning) podľa Caldera a McColluma
(1998) je „vzdelávanie, ktoré sa realizuje vlastným tempom, vlastnom mieste a vo vlastnom čase“.
Prvou vzdelávacou inštitúciou tohto typu bola a je Open university vo Veľkej Británii.
Otvorené vzdelávanie je zamerané na vzdelávajúcich, ktorého cieľom je odstránenie prekážok, ktoré zabraňujú mnohým jednotlivcom vzdelávať sa. Prekážky, ktoré môžu vznikať pri
vzdelávaní sú finančné, vzdelávacie, priestorovo-časové, individuálne. Otvorené vzdelávanie umožňuje odstrániť tieto bariéry tak, že študujúcemu umožňuje slobodnú vôľu cieľom
štúdia, jeho obsahu, miesta i času, organizačných foriem, osobného tempa, metód štúdia
i hodnotenia, učebných pomôcok, stupňa pomoci i rozhodovania o ďalšom postupe.
2. Distribuované vzdelávanie

Saltzbert a Polyson (1995) poukázali na to, že distribuované vzdelávanie nie je synonymum
dištančného vzdelávania, ale zdôraznili jeho blízkosť k myšlienke distribuovaných zdrojov:
„Distribuované vzdelávanie je model výučby, ktorý umožňuje, aby boli vzdelávaní žiaci
(študenti) a obsah výučby umiestnené v rôznych, necentralizovaných lokalitách, a tak
učenie a učenie sa prebieha nezávisle na čase a mieste. Model distribuovaného vzdelávania môže byť použitý v kombinácii s tradičným vyučovaním v učebniach, tradičným
dištančným vzdelávaním, alebo môže byť použitý pre vytvorenie virtuálnych učební“.
3. Flexibilné vzdelávanie

Môžeme definovať ako prispôsobivé vzdelávanie alebo pružné (angl. flexible learning).
Charakteristickým prvkom tohto vzdelávania je kombinácia rôznych foriem štúdia, ktorého
cieľom je prispôsobenie sa študujúcemu. Študent (žiak) počas štúdia môže meniť formu
štúdia t. j. prvý semester študuje prezenčnou formou, druhý semester dištančnou formou,
tretí semester znovu prezenčnou formou, ďalší externou formou. Výhody flexibilného štúdia
oceňujú predovšetkým študenti. Základným predpokladom toho, aby mohol fungovať tento
druh vzdelávanie je potrebná ochota prispôsobovania sa vzdelávacích inštitúcií požiadavkám žiaka z časového hľadiska.
Základným prvkom flexibilného štúdia je Internet. Saltzbert a Polyson (Saltzbert and
Polyson, 1995) konštatujú, že: „Internet podporuje otvorenú výučbu, pretože je to prostriedok, ktorý je nezávislý na priestore, čase a mieste. Tvorcovia programov využívajú
vlastnosť otvorenosti internetu na to, aby vytvorili výučbové prostredie, ktoré je z hľadiska učiaceho sa flexibilné“. Otvorenosť má teda technický základ a flexibilita je vecou
tvorby. Internet je svojou podstatou distribútorom zdrojov a informácií a vytvára z nich
nástroje voľby pre tých, ktorí sa zaujímajú o sprostredkovanie vyučovania použitím modelu
distribuovaného vzdelávania.
4. Dištančné vzdelávanie

Dištančné vzdelávanie alebo vzdelávanie na diaľku (angl. distance learnig) je charakteristickým prvkom moderného vzdelávania nie už iba vo vyspelých krajinách, ale aj v rozvojových krajinách sveta. Dnes sa tento druh vzdelávania začína postupne presadzovať aj na
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slovenských univerzitách, avšak s určitou nedôverou zo strany niektorých vyučujúcich, tak
i zo strany vedenia univerzít.
5. Zmiešané vzdelávanie

Pojem zmiešané vzdelávanie (angl. blended learning) patrí medzi najprogresívnejšie sa
rozširujúci druh vzdelávania. Blended learning je bežne rozšírený najmä na vysokých školách a stredných školách (postupne preniká aj na základné školy), kde je realizovaný najmä
prostredníctvom rôznych multimediálnych a distribuovaných programov prostredníctvom
moderných médií.
Termín blended learning zahrňuje veľké množstvo vyučovacích metód, ktorými môžeme
účinne pôsobiť na vzdelávací proces, ktorý študentom prezentujú vzdelávacie obsahy prostredníctvom vhodného softvéru. Termín blended learning používa aktivity vrátane výučby
v tvárou v tvár (face-to-face) v rámci jednotlivých tried, tzv. živý e-learning s individuálnou
rýchlosťou vzdelávania (self-paced eLearning). Táto forma je pokračovaním vyučovacieho
procesu skôr ako doplnkového typu vyučovania. Kvalita zmiešaného vzdelávania pozostáva z dokonalého zosúladenia rôznych metód a z kvalitného spracovania podkladového
materiálu určených pre dištančnú formu vzdelávania.
Kopecký (Kopecký, 2006) konštatuje, že blended learning je „trend v sebe zahrňujúci
využívanie multimediálnych technológií pre vzdelávanie v triedach (classroom training,
self-paced eLearning – vzdelávanie sa vlastným tempom), vzdelávanie tried s pomocou
WBT (live Web-based classrooms), vzdelávanie s využitím videokaziet, individuálne vzdelávanie (one-on-one coaching) a pod. Vo všeobecnosti môžeme konštatovať,
že blended learaning je kombináciou prezenčnej formy, samoštúdia, e-learningu, dištančnej formy s využívaním IKT a digitálnej techniky“.

5.7

Výhody a nevýhody používania IKT

S integráciou IKT do vyučovania sa spájajú ako výhody, tak i nevýhody. Na základe kritickej analýzy uvádzame tie výhody a nevýhody, ktoré priamo súvisia s riešením skúmanej
problematiky.
Výhody využívania IKT vo vyučovaní sú:
komplexnosť informácií, ktorú získava konečný užívateľ (obraz, zvuk, animácie...),
názornosť vo vyučovaní – napr. prostredníctvom elektronických prezentácií alebo
animácií,
objektívny prostriedok pri hodnotení študentov, resp. študentov,
rozvíjanie a zdokonaľovanie zručností v ovládaní výpočtovej techniky, prehlbovanie vedomostí z oblasti IKT,
možnosť výmeny informácií medzi študentmi prostredníctvom synchrónnych
a asynchrónnych aplikácií,
možnosť získavania, resp. poskytovania aktualizovaných informácií v relatívne
krátkom časovom horizonte,
využiteľnosť ako učebného prostriedku,na ktoromkoľvek vyučovacom predmete.
Nevýhody využitia IKT vo vyučovaní:
možnosť vzniku technických alebo programových problémov počas vyučovania,
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vysoká návykovosť počítača ako komunikačného prostriedku alebo hracieho zari-

adenia (gambling),
neustále investovanie do upgrade-ov hardvéru a aktualizácie softvéru = rýchle morálne opotrebovávanie výpočtovej techniky.
Ďalšie výhody spojené s integráciou počítačov do vyučovacieho procesu uvádza Turek (Turek, 1996). Ide o:
–– individualizáciu vyučovania – učivo, metódy, čas,
–– motiváciu študentov – rôzne výzvy, pochvaly, poďakovania,
–– objektívnosť hodnotenia študentov,
–– okamžitú spätnú väzbu,
–– rôznorodé možnosti zobrazenia informácií,
–– automatizáciu zdĺhavých výpočtov, elimináciu rutinných prác, úsporu času.
Nevýhody spojené s integráciou počítačov do vyučovacieho procesu:
–– môže dôjsť k zdravotným problémom: poruchy zraku, deformácia chrbtice,
neurózy, prípade až k digitalizácii myslenia,
–– zníženie socializácie študenta: potlačenie medziľudskej komunikácie,
–– redukcia písanej a hovorenej reči,
–– absencia priameho pozorovania,
–– problém rozvoja študentov v afektívnej oblasti: najmä v oblasti citovej výchovy,
tvorby hodnotového systému, problémy s rozvojom tvorivosti študentov,
–– znevýhodnenie dievčat: vyplývajúce najmä z predsudkov v rodinnej výchove,
kde chlapci sa dostanú k počítačom skôr a ľahšie ako dievčatá,
–– zníženie rovnosti šancí vzdelávať sa: žiaci zo sociálne slabších rodín majú menšiu šancu získať počítače a programy ako žiaci zo sociálne silnejších rodín.
Stotožňujeme sa s vyjadrením Doktorova a Poláka (Doktorov a Polák, 2001), ktorí tvrdia, že „uplatnenie výpočtovej techniky rozhodne nemôže nahradiť klasické metódy, ale
môže tvoriť ich výkonnú nadstavbu. Obsah učiva z matematiky, technickej výchovy, fyziky je ďaleko zaujímavejší, prijateľnejší a akceptovanejší pre študentov, ak vidia učivo
zobrazené napr. formou prezentácie alebo animácie“.

5.8

Vplyv IKT a vyučovacích prostriedkov
na rozvoj motivácie študentov

Motivácia patrí medzi kľúčové otázky výchovy študenta. Na základe jej aplikovania vo vyučovaní dokážeme študentov motivovať – upútať a tým si získať ich pozornosť, lebo ak ich
motivovať nevieme, žiaci strácajú počas vyučovania záujem o vzdelávanie. Motivácia vo
vyučovaní je úzko spätá s citmi človeka.
S organizáciou a riadením vyučovacieho procesu podporovaného s IKT a učebnými
prostriedkami súvisí rozbor motivačnej sféry osobnosti študenta. Motivácia je dôležitým
činiteľom podmieňujúcim plnenie tak vzdelávacích ako aj výchovných podmienok samostatnej činnosti študenta.
Zelina (Zelina, 1994) chápe pod motiváciou v najširšom slova zmysle „súhrn činiteľov,
ktoré podnecujú, usmerňujú, udržujú a zacieľujú ľudské správanie“.
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Iný pohľad na motiváciu má Petlák (Petlák, 1994), ktorý uvádza, že „motivácia je stav
napätia, vyvolaný rozporom alebo neuspokojením potreby a zameraný na odstránenie
tejto neschopnosti alebo tohto rozporu“. Pozitívny význam primeranej motivačnej úrovne
pri učení a vyučovaní, ako aj pri samovzdelávaní je dnes už celkom evidentný. Ukazuje sa, že
pri práci s IKT a učebnými prostriedkami je prakticky každý výraznejší úspech sprevádzaný
primeranou motivačnou úrovňou študenta. Naopak, tak ako to je v živote človeka, neúspech
môže spôsobiť práve nezodpovedajúca motivácia.
Okrem toho Petlák (Petlák, 2006) ďalej v súvislosti s motiváciou, uvádza že: „problém
nie je to, že by motivácia chýbala vo vyučovaní, že žiaci nie sú motivovaní, ale to, že motivácia bola nesprávne použitá“. V súvislosti s uvedeným autor uvádza prvky, ktoré charakterizujú motiváciu vo vyučovaní:
a) atraktívnosť, pútavosť vyučovania,
b) skĺbenie individuálneho cieľa študenta, resp. skupiny s cieľmi učiteľa,
c) vo vzťahu k motivácii možno uvažovať aj o orientácii učiteľa,
d) z hľadiska motivácie možno hovoriť aj o cieľoch učenia sa študentov.
Uvedené tvrdenie potvrdzuje vyjadrenie Zaťkovej (Petlák a i., 2006), ktorá tvrdí, že
„viacerí študenti nedosahujú vo výchovno-vzdelávacom procese žiaduce výsledky, pretože nie sú na vyučovaní motivovaní, nemajú vytvorený pozitívny vzťah k vyučovaciemu
predmetu prípadne ku konkrétnemu učivu“. Ďalej uvádza, že „čo je hybnou silou pre
jedného študenta, nemusí byť podnetné a zaujímavé pre iného študenta. Učiteľ je rozhodujúcim činiteľom učebného procesu, sprístupňuje ho študentom svojimi vedomosťami, osobným záujmom a motivuje študentov k učeniu, učiteľ musí robiť všetko preto,
aby neustále udržoval ich záujem“.
V súvislosti s prácou využívajúcou internet plynie povinnosť skúmať motívy študenta,
ich základné determinanty, aktivity a presnejšie odhaliť tie vnútorné procesy ich vývinu,
ktoré ich navodzujú.
Vo vyučovacom procese motivačné činitele práce s využitím IKT participujú v troch
základných smeroch:
1. aktivizovať študentov a tým utvárať potencionálne lepšie, priaznivejšie „vnútorné podmienky“ pre učenie i výchovu,
2. ovplyvniť študijné zameranie a ašpiračnú úroveň študenta a prispieť k osvojeniu si takých
foriem správania, ktoré sú od študenta požadované zo strany školy a spoločnosti,
3. usmerňovať a regulovať výber bezprostredných podnetov a činností, výrazne sa podieľajúcich na rozvoji a kvalite žiackych výsledkov práce.
Motivácia a s ňou súvisiaci komplexný rozbor osobnosti študenta sa nemôže zaobísť bez
podrobnejšej analýzy zameranosti. Táto analýza pre prácu s IKT predstavuje jeden z dôležitejších komponentov celkovej motivačnej štruktúry študentovej osobnosti. Zameranosť
predstavujúca vnútorný stav s tendenciou konať vzhľadom na seba samého i na vykonávanú
praktickú činnosť v práci s internetom bude vystupovať v troch hlavných významoch:
1. ako základný znak motivácie i správania,
2. ako charakteristika osobnosti,
3. ako vnútorný stav, t. j. usporiadanie vedúce k správaniu.
Učiteľovi by nemala byť ľahostajná práca študenta s internetom, nemalo by mu byť ľahostajné ako sa vyvíja a formuje jeho celkové zameranie, aká je jeho motivácia realizovať
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konkrétne aktivity a v konečnom dôsledku, ako zasahuje do zložitého vyučovacieho procesu
tak, aby boli splnené jeho ciele.
Základnou rozvíjajúcou činnosťou vo vyučovacom procese sú úlohy, t. j. otázky učiteľa,
problémy, cvičenia, modelové situácie vyžadujúce aktivita, riešenia zo strany študenta. Využívajúc v tomto procese internet, bude veľmi záležať na tom, o aké úlohy pôjde a aj ako ich
učiteľ bude formulovať. Pri zaraďovaní úloh a cvičení s podporou internetu musí mať učiteľ
na zreteli, že tie budú postihovať všetky kognitívne funkcie. Ide hlavne o to, aby to neboli len
úlohy zamerané na nižšie poznávacie funkcie, napr. vnímanie, pamäť, logické myslenie, ale
aby sa zadávali aj úlohy rozvíjajúce tvorivé myslenie.
Motivačná sila úloh na rozvoj vyšších poznávacích funkcií v ich dopade na emocionálnu,
hodnotovú oblasť, spočíva v ovplyvňovaní sebavedomia, formovania samostatnosti a nezávislosti študentov, čo všetko vedie k väčšej zainteresovanosti riešiteľov na riešení a na ich
vyššej miere zodpovednosti za výsledky, ktoré žiaci produkujú (Zelina,1994).
Pozitívnym znakom pri motivácii podporovanej použitím internetu by mohol byť fakt,
že pri práci s ním bude študent vystupovať ako autentická bytosť, ktorá si rozvíja sebahodnotenie. Jednou zo základných metód motivovania študentov by mohlo byť zadávanie
individuálne náročných úloh s tým, že by smerovali mierne nad schopnosti študenta. To
predpokladá dobre poznať každého študenta, najmä jeho poznatkovú úroveň a aj rozvoj
poznávacích funkcií. Učiteľ musí mať spätnú väzbu o tom, čo študent z tej ktorej oblasti vie.
Realizovaná diferenciácia a individualizácia úloh spojených s používaním internetu vedie k organizovaniu vyučovacieho procesu s cieľom:
vytvorenia skupín študentov, ktorí budú pracovať s veľkou diferencovanou
náročnosťou,
vytvorenia skupín študentov, ktorí budú riešiť dlhodobejšie nejaký problém – projekt,
individualizovať prácu študenta, kde sledované funkcie, procesy i výkony sa na
začiatku zamerajú, podľa plánu budú ovplyvňované a závere znova zamerané.
Vhodnou motiváciou pre študenta bude riešenie ním určenej úlohy, pri ktorej sa rozhodne využiť internet. Učiteľ vychádzajúci takto v ústrety študentom, ktorí si z vytipovaných úloh vyberú tú, ktorú chcú riešiť, dáva priestor rozvoja osobnosti na základe potrieb
a aj chuti sa realizovať.
V súvislosti s uvedeným je možné postupovať nasledovne:
študent dostane za úlohu sám si vypracovať svoj plán úloh a sám si navrhne spôsob
kontroly (učiteľ z tejto činnosti nesmie byť vynechaný),
študenti s rovnakým zameraním, rovnakými záujmami, rovnakou úrovňou vedomostí
a s podobnými emočnými prejavmi vytvoria skupinu a ako skupina si dajú úlohy,
vytvorená skupina ako kolektív dá úlohy jednotlivým svojím členom a to po vzájomnom
prediskutovaní možností i predpokladov.
Po zhodnotení možností, ktoré práca s internetom poskytuje, je predpoklad, že internet
je za určitých okolností vhodným prostriedkom na podporu i rozvoj záujmov.
Záujem a zvedavosť ako premenné pri práci s IKT sa budú vyznačovať týmito
charakteristikami:
prekvapenie, novosť, zaujímavosť, zaujímavá prezentácia problému resp. riešenia,
kognitívna neistota, rozpor – viacznačné riešenie vytvorené možnými opozičnými
tvrdeniami,
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pomocné inštrukcie vedúce k riešeniu povzbudia a navodia samostatné hľadania
a uvažovanie nad informáciami,
štýl a zmysel prezentácie v internetovom prostredí dá možnosť uplatniť princíp
dynamickosti (Burgerová, 2003).

Pokiaľ bude učiteľ pri práci s internetom používať metódy založené na direktívnom vzťahu, donucovaní a zavedie do práce stereotyp, budú sa rozvíjať len nižšie poznávacie funkcie.
V takomto netvorivom, reprodukujúcom vyučovaní sa motivácia dosahuje väčšinou vonkajším tlakom na výkon študentov a najviac sa nerozvíja motivácia k učeniu i sebarozvoju. Bolo
by nesprávne chápať internet ako len prostriedok motivujúci vzbudenie či udržanie záujmu
študenta o učebnú činnosť. Je potrebné vidieť veľmi úzky vzťah medzi motiváciou prostredníctvom internetu a aktivitou. Správna aplikácia internetu vo vyučovacom procese môže byť
vhodnou motiváciou pri základnej aktívnej činnosti študenta vo vyučovaní aj mimo neho.
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Zhrnutie kapitoly
V rámci uvedenej kapitoly sme našu pozornosť venovali problematike IKT v práci učiteľa
s dôrazom na využívanie učebných pomôcok, didaktickej techniky, priestor bol venovaný
najmä využívania virtuálnej reality, dataprojektorom, multimediálnym počítačom ako i najrozšírenejším interaktívnym tabulám.
Okrem toho sme sa orientovali i na charakteristiku rôznych foriem vyučovania s využitím
IKT a elektronického vzdelávania. V neposlednom rade sme pozornosť venovali i problematike motivácie vo vyučovaní. V závere kapitoly uvádzame niekoľko úloh a otázok na
zistenie úrovne študujúceho z vedomostí z celej kapitoly.
Otázky a úlohy na opakovanie
1.
2.
3.

Uveďte rozdiely medzi SMARTboardom a e-Beam tabuľou?
Ktoré formy vzdelávania vznikli s podporou IKT?
Skúste navrhnúť ako by ste zakomponovali IKT do vzdelávania v rámci uvedených tzv.
„moderných“ foriem vzdelávania na svojom predmete (prednáške)?
4. Čo považujete za najväčšie prínosy IKT vo vzdelávaní a naopak, čo považujete za najväčšie nedostatky?
5. Čo je to interaktívna tabuľa?
6. Vysvetlite princíp potreby kalibrácie pred používaním interaktívnej tabule.
7. Aký je rozdiel medzi distribuovaním a flexibilným vzdelávaním?
8. Navrhnite ako by ste zakomponovali projektové vyučovanie s podporou IKT do vyučovacieho procesu na Vašom predmete.
9. Vysvetlite rozdiel medzi elektronickým vzdelávaním a elektronickým kombinovaný m
vzdelávaním.
10. Vymenujte možnosti využitia interaktívnej tabule s tlačou a interaktívnej tabule table
notes.
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Kapitola 6

PRÁCA S TEXTOM, ODBORNÝMI
INFORMAČNÝMI ZDROJMI A PUBLIKOVANIE

Kľúčové slová kapitoly
informácie, komunikácia, publikovanie, elektronické publikovanie, práca s textom,
štandardy, konvencie, aplikácie, informačné zdroje, diseminácia vzdelávacieho obsahu, akademický obsah, publikačná etika, terciárna edukácia
Výmena informácií je proces, ktorý je možné, v najvšeobecnejšej rovine, popísať ako jednu
zo základných charakteristík, ktoré sa spájajú s existenciou života. Výmena informácií sa
realizuje prostredníctvom komunikácie a tento jav sa spája so organizmami v ich mnohých
podobách. Špecifický význam nadobúda komunikácia v procese vývoja človeka a ľudskej
spoločnosti. Aj tu, každá informácia, nesie osobitný význam a v tomto kontexte sa podpisuje
aj na podstate a charaktere komunikácie ako procesu výmeny významov informácií medzi
ľuďmi.
Spôsob prenosu, ukladania a spracovávania informácií podstatne ovplyvňuje rozvoj
ľudskej civilizácie. V odbornej literatúre sa v súvislosti s vývojom komunikácie stretávame s pojmom „informačná revolúcia“ ako momentmi, kedy dochádza k zásadným zvratom
v spracovaní a výmene informácií. Takýchto revolučných momentov bolo niekoľko. Za prvú
informačnú revolúciu sa považuje vznik písma, teda fyzické naviazanie informácie na nosič.
Takýmto uložením „dát“ bolo možné prenášať informáciu v širšom priestorovom ako aj
časovom horizonte. Druhá informačná revolúcia sa spája s kníhtlačou. Tretia informačná
revolúcia je vnímaná ako prelom vo význame „oslobodenia informácie od jej materiálneho
nosiča“ v dôsledku rozvoja informačných a komunikačných technológií.
Komunikácia má svoje štrukturálne prvky (zložky) a procesuálne prvky (fázy). Základné
zložky zahŕňajú entitu, ktorá informáciu vysiela (komunikátor), entitu, ktorej je informácia určená, kto ju prijíma (komunikant), obsah informácie (komuniké), spôsob prenosu
informácie (komunikačný kanál), a napokon mentálny účinok obsahu na prijímateľa. Fázy
zahŕňajú zámer komunikátora sprístupniť/zverejniť informáciu, zakódovanie informácie
komunikátorom, odovzdanie zakódovanej informácie komunikátorom, prijatie informácie komunikantom, a napokon dekódovanie informácie komunikantom. Komunikácia sa
môže teda niesť tak v rovine verbálnej, ako aj neverbálnej. Práve vo verbálnej komunikácii
sa významne uplatňuje situačný kontext, ktorý modifikuje obsah a jeho význam.
Komunikačný proces zahŕňa niekoľko prvkov, jedným z nich je publikovanie, ktoré je
chápané ako „podmnožina komunikačných aktivít, predovšetkým tá ich časť, ktorá sa realizuje v difúznom komunikačnom modeli. Ide teda najmä o jednosmerné rozširovanie informácií bez priamej spätnej väzby a s masovým dosahom“ (Šušol, 2003, s. 12).
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Komunikácia medzi ľuďmi je označovaná ako sociálna komunikácia a jej súčasťou je
pedagogická komunikácia ako výmena informácií medzi účastníkmi výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorej prostredníctvom sa dosahujú výchovno-vzdelávacie ciele. Je regulovaná špecifickými pravidlami determinovanými kompetenciami a právami účastníkov. Prebieha v priestoroch určených práve na tento účel a vo vymedzenom čase (Gavora a i., 1988).
Pedagogická komunikácia je čiastočne vedou a čiastočne umením, ktoré by mal pedagóg
zvládnuť a neustále sa zdokonaľovať a to tak teoretickým štúdiom ako aj praktickou realizáciou, aby bol odborne ale aj komunikačne kompetentným profesionálom (Zelina, 2004).
Komunikácia v rámci pedagogického procesu má svoje špecifiká v závislosti od prostredia,
v ktorom prebieha. Osobitné postavenie a charakter má v v oblasti terciárneho vzdelávania.
Pedagóg plní, v tomto smere, niekoľko dôležitých úloh: nielen komunikuje aktuálne poznatky vedeckého poznania aj ako autor, ale sám formuje informačné kompetencie študentov
a formuje ich ako budúcich autorov. Ide jednak o schopnosť utilizácie, ako aj reutilizácie
obsahu, ktorý je komunikovaný. Efektívne využívanie informačných zdrojov je súčasťou
podpory vzdelávacieho procesu, pričom zásadným momentom je kvalita informačnej gramotnosti zúčastnených prvkov komunikačného procesu. Práca s textom a publikovanie sú
súčasťou tohto rámca. Konvergencia médií zasahuje aj oblasť pedagogickej komunikácie
a elektronické informačné zdroje a sieťové komunikačné kanály tento rámec modifikujú.
Dôležité miesto v spomínanom komplexnom procese patrí otázkam publikačnej etiky, citovaniu a formovaniu postojov a návykov v širšom rámci ochrany práv duševného vlastníctva.
Didakticky spracované učivo vymedzené učebnými osnovami a základný didaktický
prostriedok pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu, aj v prostredí vysokoškolského
vzdelávania predstavujú učebnice, respektíve študijné materiály v celej šírke typov. Mali by
byť vždy spracovávané podľa didaktických zásad. Môžeme sa na tomto mieste odvolať na
Petláka (2004) a jeho charakteristiku funkcií učebníc a aplikovať charakteristiky na rôzne
formy vysokoškolských učebných textov: motivačná funkcia, komunikačná funkcia, regulačná funkcia, aplikačná funkcia, integračná funkcia, inovačná funkcia a napokon kontrolná
a usmerňujúca funkcia. Dôležitým aspektom diseminácie vzdelávacieho obsahu je preto
kvalita učebných textov a integrácia rôznych typov študijných materiálov, ktorá úzko súvisí
s reprezentáciou obsahu, využitím primeraných prostriedkov a nástrojov. Tak tradičné publikačné prostredie (tlačené dokumenty) ako aj elektronické publikovanie majú svoje osobitosti, zároveň však platia všeobecné formálne východiská, ktoré by mal tvorca učebného
textu poznať.
V aktuálnom vzdelávacom prostredí osobitné miesto patrí elektronickým formám vzdelávania – e-learningu, ktoré využívajú portfólio prostriedkov a nástrojov umožňujúcich
spracovanie vzdelávacieho obsahu a naplnenie didaktických cieľov s podporou vzájomnej
kombinácie mnohých prvkov – slova, obrázkov, zvuku a pod. Nelineárne spracovanie textu
tak dáva možnosť efektívnej kombinácii rôznych výrazových prostriedkov a prvkov. Problematikou e-learningu sa nebudeme bližšie zaoberať, existuje množstvo literárnych zdrojov,
ktoré sú bohatým informačným zázemím pre oboznámenie sa s týmto fenoménom, ako aj
aj ďalšími, súvisiacimi, aspektmi (Országhová a i., 2010; Hašková a i., 2011; Šemeláková a i.,
2012; Drlík, 2013 a ďalšie).
Vzájomný vzťah edukátora a edukanta je v odbornej literatúre taktiež bohato rozpracovaný. Komunikácia vzdelávacieho obsahu je determinovaná kvalitou obidvoch strán. Preto
sa dôraz kladie na aj proces prípravy vysokoškolského učiteľa, jeho kompetencie. Vo vzťahu
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k inžinierskej pedagogike sa predmetnou problematikou zaoberá Medzinárodná spoločnosť
pre inžiniersku pedagogiku IGIP (Internationale Gesellschaft fűr Ingenieurpädagogik, The
International Society for Engineering Education). Do sumáru kompetencií pedagóga IGIP
zahŕňa:
pedagogické, sociálne, psychologické a etické kompetencie,
didaktické schopnosti,
hodnotiace kompetencie,
organizačné (manažérske) kompetencie,
schopnosť orálnej komunikácie a sociálnej kompetencie,
reflexívne a sociálne kompetencie (IGIP, 2005a).
V rámci komunikačných a sociálnych kompetencií sa okrem iného poukazuje na význam schopnosti komunikácie rôzneho typu a druhu obsahu v ústnej (orálnej) aj písanej
forme, ako aj schopnosti spracovať/tvoriť akademický text (akademické písanie a publikovanie). V nadväznosti na takto formulovaný všeobecný rámec kritérií prípravy pedagógov
sa potom do odporúčaní pre štúdium budúcich učiteľov dostáva aj cieľ formulovaný ako
schopnosť učiteľov písať vedecké a odborné texty korektne, odborne na primeranej úrovni
a zrozumiteľne tak, aby bola naplnená ich didaktická koncepcia (IGIP, 2005b). Súhrnne sú
to požiadavky: aby pedagóg poznal a využíval jednotlivé typy textov a ich základné vlastnosti, možnosti a relevantnú aplikáciu v rovine odbornej a vedeckej diseminácie obsahu, aby
poznal štandardy a konvencie vzťahujúce sa k týmto procesom, aby poznal didaktické koncepcie vedeckého a odborného textu, aby primerane používal pojmový aparát a terminológiu, aby poznal a bol familiárny s nástrojmi na spracovanie obsahu v závislosti od charakteru
dát/informácií, ktoré spracováva, aby bol schopný vyvážene kombinovať všetky prvky textu
(písaný text/grafika/ilustračné prvky a pod.), aby vedel pracovať s priestorovou dispozíciou
textu, vyrovnane kombinovať formálne a obsahové komponenty.
Kapitola sa zameriava na tri tematické okruhy:
1. charakteristiku základných pojmov, štandardov, konvencií a odporúčaní v kontexte
komunikácie informácií a publikovania;
2. proces tvorby, spracovania a prezentácie obsahu;
3. miesto informačných zdrojov a ich efektívne využívanie pri podpore vzdelávania vo
vysokoškolskom edukačnom prostredí.

6.1

Základné pojmy, štandardy a odporúčania

6.1.1

Terminologické penzum

Autorský hárok (AH)

36 000 tlačových znakov (20 normovaných strán, 1 strana = 1 800 znakov), pri básňach
620 veršov, pri mapách a grafických reprodukciách 2 300 cm2 (1 AH je rozmer cca 48 cm ×
48 cm, 3 AH 6 900 cm2 – rozmer cca 83 cm × 83 cm), video alebo audiovizuálny záznam
zverejnený na internete alebo na fyzickom nosiči v rozsahu aspoň 60 minút (vyhláška č. 456
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18. decembra 2012).
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Citácia (bibliografická citácia)

Uvedenie príslušného odkazu v rámci textu alebo inej formy obsahu (vyhláška č. 456 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej
činnosti). Citácia je uvedenie príslušného odkazu v rámci textu alebo inej formy obsahu.
Citácia sa viaže na odkaz, t. j. odkaz obsahuje podrobnejšie údaje o citovanej publikácii.
Informácie obsiahnuté v odkaze musia byť dostatočne jasné na identifikáciu citovaného materiálu. Preto spôsob citovania ovplyvňuje aj štýl odkazov, ich umiestnenie, usporiadanie
a pod. (STN ISO 690 Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie).
Dokument

Termín, ktorého význam je daný formou a obsahom, ktorý komunikuje, je spätý s konkrétnymi podmienkami, potrebami a cieľom komunikácie (právne, ekonomické, historické
a pod.) ako aj rozsahom informácií. V najvšeobecnejšej rovine je dokument chápaný ako
informačný zdroj/prameň tvorený nosičom fixujúcim informácie a samotnými informáciami. Dokument umožňuje komunikáciu informácií v čase a priestore. Diverzita vlastností
sa odráža v typológii dokumentov, ktorá je reflexiou tak formálnych, ako aj obsahových
rozdielov. Každý typ reprezentuje určitú skupinu vlastností, ktorá v zovšeobecnenej podobe
reprezentuje dokumenty so spoločnými charakteristikami. Hľadiská delenia sú napríklad
spôsob záznamu informácie a jej fyzickej reprezentácie/typu nosiča (tlačené a elektronické),
pôvodnosť obsahu (primárne, sekundárne, terciárne), majoritnosť obsahu (textové, obrazové, zvukové, audiovizuálne, multimédiá), rozsah charakteru zaznamenaných dát/rozsahu (bibliografické, faktografické, plnotextové), stupeň zverejnenia (nezverejnené, čiastočne
zverejnené, zverejnené) atď.
Elektronický dokument

Prostriedok sociálnej komunikácie, ktorý sa od tradičných typov dokumentov (písaných,
obrazových...) odlišuje nie obsahovými, ale formálnymi charakteristikami, najmä digitálnym spôsobom záznamu informácií a z neho vyplývajúcou väčšou nezávislosťou (oddeliteľnosťou) obsahu od materiálneho nosiča (Šušol In Katuščák a i., 1998, s. 93). Elektronické
dokumenty môžu byť publikované na pamäťových médiách (CD-ROM, DVD, Blue Ray
a pod.) alebo v sieťovom prostredí prostredníctvo telekomunikačných/dátových sietí (online
d.). Elektronický dokument umožňuje (mal by umožňovať) komfortnejšiu prácu s informáciami vrátane vyhľadávania, spracovania výsledkov vyhľadávania, editácie či vizualizácie.
Elektronické publikovanie

Sprístupňovanie (rozširovanie) dokumentov v elektronickej forme, ktoré sa realizuje v dvoch
rovinách: oficiálne publikovanie, ktoré určitým spôsobom kopíruje tradičný vydavateľský
model a procesy v ňom fungujúce, vrátane oponentúr a korektúr; neoficiálne publikovanie,
ktoré nie je kontrolované redakčnými zásahmi. Prvú skupinu reprezentujú napríklad elektronické časopisy, ale aj rôzne databázy z produkcie etablovaných integrátorov, akademické
repozitáre a pod. Druhá skupina je zastúpená napríklad blogmi, diskusnými skupinami,
osobnými/komunitnými webovými stránkami a pod. (Šušol, 2003).
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Online dokument

Elektronický dokument, ktorý komunikuje obsah v prostredí sietí, a ktorý je dostupný z každého zariadenia pripojeného do siete internet. Základom dostupnosti online dokumentov
je jednoznačná identifikácia informačného objektu v sieťovom prostredí, čo rieši systém
medzinárodne platných otvorených štandardov. Medzi takéto identifikátory na webe patrí
napríklad URL (Uniform Resource Locator), alebo niektorý z tzv. perzistentných (trvalých)
odkazov ako napríklad DOI (Digital Object Identifier). Online dokumenty využívajú rôzne formáty v závislosti od typu zaznamenaných dát. Rozmach elektronického publikovania
a jeho dôsledky sú spájané s existenciou fenoménu, ktorý je označovaný ako informačný
smog, resp. informačné zahltenie. Stáva sa významným problémom komunikácie a modifikuje aj informačné správanie človeka a spôsob využívania informácií. Tieto aspekty vzťahu
informácií a človeka nastoľuje a snaží sa riešiť informačná ekológia.
Informačná ekológia

Informačnú ekológiu možno definovať ako vzťahy človeka a informačného prostredia. Obsahuje tvorbu, komunikovanie, rozširovanie a využívanie informácií s cieľom regulovať informačné procesy a vzájomné prispôsobovanie človeka a informačného prostredia. Pojem
ekológie ako vedy o vzťahoch organizmov a prostredia a ich vzťahov navzájom sa preniesol
do informačného prostredia organizácií. Vzťahy človeka a informačného prostredia môžu
ovplyvňovať aktivity človeka, hodnoty, komunita a nástroje komunikovania a organizovania
odborných informácií. Informačná ekológia môže pomôcť minimalizovať informačné preťaženie človeka a riziká využívania informácií v elektronickom prostredí (Steinerová, 2009).
Odkaz

Údaj opisujúci prameň alebo jeho časť dostatočne presne a podrobne na jeho identifikáciu
a na umožnenie lokalizácie. Zvyčajne býva spracovaný do podoby referencií alebo zoznamu
použitej literatúry (vyhláška č. 456 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky z 18. decembra 2012).
Publikácia

Zverejnený/verejne sprístupňovaný dokument rozmnožený akýmkoľvek spôsobom (tlač,
elektronicky). Patria sem písomné, obrazové, zvukové a audiovizuálne dokumenty a multimédiá (Nováková, In Katuščák a i., 1998, s. 297).
Textový dokument

Písomný dokument tvorený verbálne vyjadrenými informáciami; písaný text je základom
a hlavnou zložkou dokumentovej komunikácie. Textové dokumenty predstavujú najdôležitejšiu a najrozsiahlejšiu súčasť písomných dokumentov (Nováková In Katuščák a i., 1998,
s. 335). Textové dokumenty sú spracované tak v lineárnej, ako aj nelineárnej štruktúre
(hypertext).
Rešerš

1. Proces vyhľadávania informácií, ktoré môže byť manuálne v klasických tlačených informačných zdrojoch (klasická rešerš), alebo s použitím prostriedkov informačných a komunikačných technológií v elektronických informačných zdrojoch (elektronická rešerš).
2. Výsledok informačného prieskumu, zoznam bibliografických záznamov dokumentov
na určitú tému. Bibliografický záznam zvyčajne obsahu základné identifikačné údaje
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informačného prameňa ako sú autor, názov, zdroj, miesto a rok vydania, vydavateľ, niektoré ďalšie identifikátory (napr. ISBN, ISSN, DOI, URL), kľúčové slová, poprípade
abstrakt. Rešerš môže byť zameraná tematicky, geograficky, časovo, na určitý typ dát či
druh, na určitý typ dokumentov, obsah v určitom jazyku a pod.
Sivá literatúra

Súhrnné označenie pre informácie vznikajúce na pôde vládnych, akademických, hospodárskych a priemyselných inštitúcií v tlačenej alebo elektronickej forme, ktoré neprechádzajú
(nie sú kontrolované) komerčnou vydavateľskou entitou, t. j. nie sú vydávané subjektom,
ktorého vydavateľská činnosť je jeho primárnou komerčnou aktivitou, a nie sú distribuované v rámci štandardnej obchodnej knižnej siete. Patria sem rôzne typy správ (vrátane
výskumných, výročných či technických), akademický obsah (zborníky rôznych typov, záverečné práce, vedecké časopisy mimo vydavateľstiev), firemná literatúra (katalógy a pod.),
preprinty atď. Významným zdrojom sivej literatúry v elektronickej forme sú akademické
repozitáre a digitálne knižnice.
Digitálny repozitár

Digitálny repozitár je systém pre správu a ukladanie digitálneho obsahu, ktorý umožňuje
uchovávanie, prístup, organizáciu a riadenie informácií. Úložisko, ktoré akumuluje digitálny obsah, zabezpečuje jeho archiváciu a ochranu, môže mať tematické alebo inštitucionálne zameranie a byť základom efektívnej podpory nielen administratívnych procesov,
ale aj výskumu a vzdelávania. Jedným z typov repozitára je repozitár akademický. Digitálne repozitáre sú budované na princípoch medzinárodne platných otvorených štandardov
umožňujúcich zdieľanie obsahu medzi repozitármi prostredníctvom mechanizmov ako sú
napríklad import, export a výmena dát. Úložisko by malo používať otvorené štandardy, aby
sa zabezpečila jeho udržateľnosť. Technická infraštruktúra predstavuje jednu časť prevádzky
repozitára. Problematickejšie často býva nasadenie politík v súlade s platnými právnymi
východiskami (licenčné podmienky, autorské zákony a pod.). Aktuálnym trendom sú otvorené repozitáre v zhode s implementáciou politiky otvoreného prístupu (open access).
Digital Object Identifier (DOI)

Identifikátor digitálneho objektu – jednoznačný identifikátor online dokumentu v digitálnom prostredí, obdoba ISBN alebo ISSN, tzv. perzistentný (trvalý) odkaz na obsah (informačný zdroj) komunikovaný v sieťovom prostredí. Registračnou agentúrou pre oblasť
akademického obsahu je organizácia CrossRef.
Digital Rights Management (DRM)

Digitálna správa práv – systém správy a ochrany digitálneho intelektuálneho vlastníctva,
označovaného aj ako kreatívny obsah, pred zneužitím, krádežou alebo jeho neoprávneným
privlastnením. Sú to technológie, ktoré umožňujú kontrolovať používanie digitálnych médií
tak, aby nedochádzalo k neoprávneným zásahom do podmienok, aké sú určené pre daný
typ obsahu (napr. konverzia na iný formát, kopírovanie a pod.). Typy DRM: „tvrdé“ DRM
(tiež EnterpriseDRM – Adobe, Amazon, Apple a Barnes & Noble) a sociálne („mäkké“).
DRM sa používa aj v oblasti distribúcie elektronických kníh. Aktuálne sa presúva pozornosť
najmä na sociálne DRM, ktoré sa ukazuje efektívnejšie ako tvrdé DRM.
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Open Access

Otvorený, neobmedzený, prístup k vedeckým publikáciám (výsledkom vedeckovýskumných aktivít) v sieťovom komunikačnom prostredí. Je alternatívou tradičného modelu komunikácie vo vede. Súčasťou je aj možnosť samo archivácie vlastných prác priamo autormi
a ukladanie publikácií v repozitároch. Základom bola Budapeštianska iniciatíva z roku 2002
a podpísanie Berlínskej deklarácie v roku 2003. Otvorený prístup má dve podoby – dve
cesty. Zelenú (green) a zlatú (gold). Zelená cesta je založená na samo archivácii publikácií
autormi, vrátane prístupu k nemu. Zlatá cesta je reprezentovaná publikovaním v otvorených
časopisoch, kde prístup poskytujú vydavatelia. Otvorený prístup využíva systém verejných
licencií (Creative Commons Licenses).
Creative Commons Licenses

Prostredníctvom týchto licencií autor ponúka skupine možných používateľov licenčnú
zmluvu, na základe ktorej im poskytuje niektoré práva k dielu a niektoré určuje ako výhradné. Autorstvo zostáva nedotknuté, nedochádza k rozporu s autorským právom. Informáciu
o licencii autor verejnosti poskytuje použitím grafického symbolu (loga) príslušného typu.
K dispozícii je šesť typov:
1. uveďte autora (BY),
2. uveďte autora – zachovajte licenciu (BY-SA),
3. uveďte autora – neupravujte (BY-ND),
4. uveďte autora – nepoužívajte komerčne (BY-NC),
5. uveďte autora – nepoužívajte komerčne – nachovajte licenciu (BY-NC-SA),
6. uveďte autora – nepoužívajte komerčne – neupravujte (BY-NC-ND).

6.2

Publikovanie

Pojem publikovanie, publikovať (z lat. publicum = verejnosť) označuje aktivitu, ktorej
cieľom je niečo verejne sprístupniť, zverejniť. Publikovanie sa najčastejšie chápe najmä
ako jednosmerné rozširovanie informácií bez priamej spätnej väzby a s masovým dosahom.
Masový dosah a publikovanie sa nevzťahuje iba na písané slovo, nakoľko publikovať (zverejniť informácie) možno aj na prednáške či iným spôsobom nepísaného prejavu. Za kľúčové
možno považovať dva aspekty – mieru zverejnenia informácií a trvanlivosť komunikátu.
Publikovanie v jeho neelektronickej (tradičnej) podobe možno vymedziť ako podsystém komunikačného systému, ktorý disponuje špecifickými komunikačnými kanálmi a je zameraný
predovšetkým na produkciu a distribúciu informačných produktov označovaných spoločným
termínom dokumenty. Základnými charakteristikami neelektronického publikovania sú:
využívanie prevažne diskurzívnych metód komunikácie,
realizácia predovšetkým prostredníctvom formálnych/inštitucionalizovaných komunikačných kanálov,
využívanie médií, ktoré neumožňujú okamžitú reakciu,
orientácia na širšie cieľové publikum (Šušol, 2003).
Počas vývoja komunikačných technológií ľudstvo vyvinulo na účely komunikácie, resp.
publikovania množstvo komunikačných médií a ich variácií. Evolúcia komunikačných médií smerovala od prvotnej priamej mimojazykovej a jazykovej komunikácie cez materiálne
fixovanie informácií, ktorého cieľom bolo prekonať priestorové a časové bariéry, ďalej cez
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elektromagnetické médiá až po médiá elektronické, ktoré umožňujú prekonávať priestorové
bariéry v oblasti interaktívnej komunikácie. V súvislosti s elektronickým komunikačným
prostredím a komunikovaným obsahom sa upúšťa od označenia dokument, ale začína sa
používať pojem elektronický zdroj, resp. elektronický informačný zdroj (Šušol, 2003). Od
tlačených typov dokumentov sa neodlišuje obsahovo, ale formálnymi vlastnosťami, najmä
digitálnym spôsobom záznamu informácií a z neho vyplývajúcou nezávislosťou a autonómnosťou obsahu dokumentu na nosiči dát. Vo vzťahu k elektronickému komunikačnému
prostrediu rozlišujeme dve základné skupiny dokumentov:
1. digitalizované dokumenty – výsledok procesu digitalizácie,
2. digitálne dokumenty (digital born documents) – vytvorené pomocou IT.
Digitálne uloženie informácie umožňuje používanie rôznych individuálnych metód práce s informáciami (vyhľadávanie, zmeny). Výsledkom historického vývoja v oblasti publikovania bolo teda oddelenie významu od jeho fyzickej prezentácie, oddelenie obsahu od
média. Elektronické prostredie a digitalizácia priniesli do procesu publikovania dynamiku,
ktorá sa na jednej strane prejavuje v procese tvorby informačného zdroja (elektronického
dokumentu) a na druhej strane v efektívnosti distribúcie podľa potrieb autora alebo cieľových skupín používateľov (jednoduchá úprava, dojem autonómnosti rôznych výsledkov len
na základe fyzického vzhľadu). Okrem zmeny dynamiky publikačného procesu vidíme zásadnú zmenu formálneho vyjadrenia komunikovaného obsahu a jeho diseminácie – najmä
hypertextová štruktúra webu umožňuje obohatenie obsahu (v porovnaní s textom je hypertext metodologicky založený na „spájaní“ ďalších textov a vytvorenie informačného zdroja,
ktorý využíva všetky dostupné výrazové prostriedky – slovo, obraz, zvuk a ich vzájomné dynamické kombinácie). Nakoľko výskumy potvrdzujú výrazné rozdiely vo vnímaní písaného
textu a informácií na zobrazovacom zariadení (monitor, obrazovka mobilného zariadenia
a pod.), snažia sa autori využívať rôzne možnosti ovplyvňujúce percepciu, t. j. vnímanie
textu (obsahu).
Elektronická komunikácia v súčasnej etape vývoja celej sieťovej komunikácie (internet
so všetkými ďalšími službami, medzi ktoré okrem iných patrí web ako najznámejšia hypertextová štruktúra a e-mail ako služba elektronickej pošty) a publikovanie okrem „formalizovaných“ prvkov ako sú napríklad inštitucionálne webové prezentácie, aktivity vydavateľov
(e-časopisy, e-knihy...) a ďalšie, ponúkajú v súčasnosti ďalšie možnosti atraktívne pre používateľov internetu (webu):
wiki,
blogy,
diskusné skupiny,
sociálne siete.
Aj v oblasti vedeckej komunikácie sa presadzujú komunikačné prvky, ktoré sú často
označované ako Web 2.0 alebo Science 2.0, ktorých najvýraznejšou črtou podľa niektorých
teoretikov je aktívny podiel autora(ov) na tvorbe obsahu bez potreby nejakého sprostredkujúceho článku (napríklad administrátora webového sídla či priamo programátora). Aj
vedecká/odborná komunita využíva možnosti prezentácie v rámci blogov a wiki – najznámejšia aktivita v tomto smere je Wikipedia.
V porovnaní s tradičným textom, respektíve s obsahom, ktorý bol síce spracovaný v elektronickej forme ale v podobe tradičného dokumentu a je iba sprístupňovaný v elektronickom/
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sieťovom prostredí, je tu skupina elektronických zdrojov, ktoré označujeme ako hypertextové informačné zdroje. Najznámejšou hypertextovou štruktúrou je world wide web so svojimi aplikáciami. Základným špecifikom hypertextového informačného zdroja (dokumentu)
v porovnaní s „tradičným tlačeným“ dokumentom je to, že každý hypertextový odkaz (link)
otvára cestu k novému obsahu, čitateľ nie je odkázaný iba na jednoduché slovo a statické
prvky textu, ale informácia je dotváraná nielen statickým obrazom, ale aj audiovizuálnymi
prostriedkami, realitou je aj „virtuálna realita“. Aj v tomto procese platia pravidlá a štandardy. Vznikli inštitúcie, ktoré pripravujú a publikujú takéto pravidlá a zabezpečujú ich
priebežnú novelizáciu a vývoj v súlade s technologickým vývojom v sieti. Pravidlá platia
nielen pre web, aj pre ďalšie služby v rámci internetu ako je elektronická pošta atď. Definujú
sa štandardy pre formáty, výmenné formáty, popis informačných zdrojov (metadáta) a pod.
V písomnom prejave je významným prvkom interpretácie obsahu jeho grafické vyjadrenie. Komunikát má svoje členenie a priestorovú organizáciu, pričom toto členenie sa
realizuje v závislosti na obsahu a štýle prejavu. Autor vyčleňuje najskôr tzv. primárne zložky
(titulok/názov, podnázov) a potom sekundárne zložky (rôzne vysvetlivky, poznámky, komentáre a pod. Základný text – ak to obsah vyžaduje – sa člení na kapitoly a odseky. Priestorové členenie je teda tematickým a logickým členením obsahu. Primárne a sekundárne zložky sú odčlenené aj použitým typom písma. Latinské slovo text vychádza zo slovesa texere,
čo znamená tkať, pliesť a gramatický tvar textum znamená utkané; text sa teda v pôvodnom
zmysle chápe ako utkaný útvar a v súčasnosti je text charakterizovaný ako jazykovo-tematická štruktúra so zámerným usporiadaním výpovedí, ktorým sa vyjadruje relatívne
uzavretý myšlienkový komplex (Mistrík, 1997, s. 273). V najvšeobecnejšej rovine sa text
delí na primárny text (prototext) a sekundárny text (metatext), pričom metatext je „spracovanou“ verziou pôvodného textu. Keď autor cieľavedome vyberá, usporadúva a využíva
jazykové prostriedky so zreteľom na konkrétnu situáciu, naplnenie konkrétnej funkcie, na
tematiku a cieľovú skupinu, používa určitý štýl prejavu. V slovenčine existujú aktuálne
tieto štýly:
náučný (odborný),
administratívny,
publicistický,
rečnícky,
esejistický,
hovorový,
umelecký.
Každý štýl používa svoje žánre, napríklad medzi žánre náučného štýlu patria článok,
dizertácia, úvaha, štúdia, referát, atď., medzi žánre administratívneho štýlu patria zápisnica, protokol, vyhláška, žiadosť, oznámenie, smernica atď. Používanie štýlov a žánrov má
svoje pravidlá, ktorých rešpektovanie je prejavom úrovne a schopnosti autora pracovať
s textom.
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6.2.1

Formálny rámec publikovania
(normatívy, štandardy, konvencie)

Pod normatívnymi dokumentmi budeme rozumieť zákony, nariadenia vlády SR, vyhlášky a pod. Do skupiny štandardov boli zaradené normy platné v podmienkach Slovenskej
republiky (či už pôvodné alebo preložené), referenčné príručky ako štandardy vzťahujúce sa k štátnemu jazyku a webové štandardy, ktoré sa týkajú sieťového komunikačného
prostredia a elektronického publikovania. Konvencie zahŕňajú ustálený súbor praktík
a všeobecne prijatých pravidiel, zvyklosti.
Práca s obsahom (tvorba dokumentu, resp. informačného zdroja) je proces, v ktorom
autor musí zohľadňovať určité pravidlá a mal by rešpektovať požiadavky, ktoré v komunikačnom modeli platia či už na úrovni normatív, štandardov alebo odporúčaní.
Normatívy

Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o zákonných meracích jednotkách č. 206/2000 Z. z.

Štandardy – technické normy

STN ISO 690: Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odka-

zov na informačné pramene a ich citovanie8.
STN 01 6910: Pravidlá písania a úpravy písomností.
STN ISO 2145: Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných
dokumentov.
STN ISO 214: Dokumentácia. Abstrakty (referáty) pre publikácie a dokumentáciu.
STN ISO 999: Dokumentácia a informácie. Zásady spracovania, usporiadania
a grafickej úpravy registrov.
STN ISO 215: Dokumentácia. Formálna úprava príspevkov do periodík a iných
seriálových publikácií.
STN ISO 4: Informácie a dokumentácia. Pravidlá skracovania slov z názvov a názvov dokumentov.
STN ISO 18: Dokumentácia. Obsah periodík.
STN ISO 1086: Informácie a dokumentácia. Titulné listy kníh.

Štandardy – nomenklatúrne systémy (výber)

International Commission on Zoological Nomenclature (ICZN) – International
Commission on Zoological Nomenclature.
International Code of Botanical Nomenclature (ICBN) – International Botanical
Congress.
International System for Human Cytogenetic Nomenclature (ISCN) – ISCN 2009.

8

STN ISO 690 nerieši citovanie a tvorbu bibliografických odkazov právnych dokumentov. Citovanie právnych
predpisov EÚ a SR riešia Legislatívne pravidlá Vlády Slovenskej republiky
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International Code of Nomenclature for Cultivated Plants – Cultivated Plants Code

(ICNCP) prijaté International Union of Biological Sciences International Commission for the Nomenclature of Cultivated Plants (9. vydanie, 2009).

Štandardy – kodifikačné jazykové príručky a štandardy (výber)

Jedným z aspektov, ktoré autor pri práci s obsahom musí rešpektovať, sú jazykové normy
a štylistika príslušného jazyka – signifikantným výsledkom vývoja najmä vo vedeckej komunikácii je prechod k publikovaniu v anglickom jazyku, takže sa u autora predpokladá aj
znalosť štylistiky tohto jazyka. Oddelené sú štylistické a jazykové normy. Štylistická norma
je pružnejšia a dynamickejšia ako jazyková, musí však vždy harmonizovať s jazykovou normou (Mistrík, 1997). Štylistickú normu určuje napríklad stupeň vývoja spoločnosti, rozvoj
vedy a techniky, intelektuálna úroveň používateľov jazyka, najmä však konkrétne podmienky, v ktorých sa jazyk používa (Mistrík, 1997). Každý komunikačný proces je zaradený do
určitej konkrétnej situácie, na jeho realizácii sa podieľa celý komplex dorozumievacích prostriedkov a jazykové sú jednými z nich.
Z pohľadu štátneho jazyka a jeho používania upravujú spôsob práce s dokumentmi (textom) kodifikačné príručky a referenčné zdroje slovenského jazyka:
Kodifikačné príručky
Pravidlá slovenského pravopisu.
Krátky slovník slovenského jazyka.
Pravidlá slovenskej výslovnosti.
Referenčné zdroje
Slovenský národný korpus (SNK) – je elektronická databáza obsahujúca slovenské
texty z rôznych štýlov, žánrov, vecných oblastí, regiónov a pod., vybavená výkonným vyhľadávacím systémom a prídavnými jazykovými informáciami. Slúži ako
referenčný zdroj poznatkov o slovenčine a jej reálnom používaní.
Webové/sieťové štandardy

Termín webové štandardy vo všeobecnosti označuje formálne štandardy a ďalšie technické špecifikácie, ktoré sa vzťahujú k prostrediu World Wide Web; sú to otvorené štandardy, t. j. sú prístupné všetkým a ich zmeny odrážajú aktuálne potreby a trendy, podieľať sa na
ich vývoji môže celá komunita. Súvisia najmä s kvalitou a praktikami budovania webových
sídel, ich prístupnosti (accessibility) a použiteľnosti (usability): dodržiavanie webových
štandardov má byť zárukou kompatibility a správneho zobrazovania webových stránok
v prehliadačoch (browser). Normalizačné štandardy pre oblasť webu sú vyvíjané najmä na
pôde organizácie World Wide Web Consortium (W3C), pričom tento proces má niekoľko
etáp: na začiatku je pracovný náčrt (Working Draft), nasleduje diskusia a posledná výzva
(Last Call), po spracovaní pripomienok je tu kandidát na odporúčanie (Candidate for
Recommendation) a napokon je spracovaný návrh odporúčania (Proposed Recommendation). Celý proces je zakončený schválením normalizačného štandardu ako odporúčania
(Recommendation). Odporúčanie schválené riaditeľom konzorcia je potom záväzné pre
všetkých členov. Okrem konzorcia W3C a jeho otvorených štandardov sieťovú komunikáciu
a samotný web ovplyvňujú aj ďalšie autority a ich dokumenty:
štandardy publikované organizáciou Internet Engineering Task Force (IETF),
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štandardy publikované International Organization for Standardization (ISO),
štandardy publikované organizáciou Ecma International (ECMA),
štandardy publikované Internet Assigned Numbers Authority (IANA).
Publikovanie dokumentu v globálnom sieťovom informačnom prostredí okrem iného
vyžaduje aj využívanie nástrojov a postupov, ktoré podmieňujú jeho jednoznačnú identifikáciu a vyhľadateľnosť. Iba informačný zdroj, ktorý je kvalitne popísaný, t. j. obsahuje
kvalitné metadáta (informácie o sebe samom) má predpoklady na kvalitnú komunikáciu.
Deskripcia dokumentu je taktiež významným kvalitatívnym ukazovateľom. Metadáta slúžia
nielen ľudskému používateľovi pri vyhľadávaní dokumentov na sieti, ale najmä musia byť
dobre čitateľné strojom – vyhľadávacie stroje sa snažia „čítať“ práve v tých častiach dokumentov, ktoré takýto metapopis obsahujú. Aj v tejto oblasti sa používajú štandardy, ktoré
umožňujú deklaráciu metainformácií v podobe platnej a uznávanej nielen lokálne, ale sú
rešpektované celou komunitou.
Konzorcium W3C vyvinulo a ďalej pracuje na vývoji takéhoto metadátového štandardu
a to v podobe štruktúry známej ako Dublin Core Metadata Initiative. Dublin Core (DC) je
súbor metadátových prvkov, ktoré sú zamerané na uľahčenie vyhľadávania elektronických
zdrojov, ich identifikáciu a dostupnosť. Aktuálne štandard obsahuje 15 metadátových prvkov, ktoré môže autor používať výberovo, nemusí použiť všetky.
Prvky Dublin Core (2011):
Názov (Title): meno, názov zdroja – napr. Slovenská poľnohospodárska univerzita.
Tvorca (Creator): entita primárne zodpovedná za vytvorenie obsahu – napr. SPU
v Nitre.
Predmet a kľúčové slová (Subject): popis obsahu zdroja, obsahová charakteristika
heslami.
Popis (Description): rozšírená charakteristika a popis obsahu, napr. abstraktom,
dlhší text.
Vydavateľ (Publisher): entita zodpovedná za sprístupnenie zdroja – napr. SPU
v Nitre.
Prispievateľ (Contributor): entita so sekundárnou zodpovednosťou, „spoluautor“.
Dátum (Date): dátum publikovania zdroja.
Typ zdroja (Type): žáner publikovaného zdroja.
Formát (Format): použitý formát.
Identifikátor (Identifier): presná identifikácia umiestnenia zdroja v sieti.
Zdroj (Source): zdroj, ktorý bol východiskom alebo informačným zdrojom tvorby
obsahu.
Jazyk (Language): jazyk, v ktorom je zdroj spracovaný.
Vzťah (Relation): odkaz na príbuzný zdroj.
Pokrytie (Coverage): rozsah alebo záber obsahu.
Práva (Rights): autorské alebo iné práva vzťahujúce sa k publikovanému zdroju.
Súbor metadátových prvkov Dublin Core je aj v podmienkach Slovenska, od roku 2013,
definovaný štandardom, ktorým je STN ISO 15836 (01 0158) Informácie a dokumentácia.
Dublin Core – súbor metadátových prvkov.
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6.2.2

Typografické konvencie –
niektoré vybrané odporúčania

Zjednodušene povedané je typografia veda o tom, ako má vyzerať tlačený text. V rámci typografie sa riešia otázky všetkých aspektov tvorby tlačovín, ale prechodom do elektronického publikačného prostredia sa typografia rozširuje a modifikuje aj na oblasť elektronických
dokumentov, ich vzniku a prezentácie aj v rámci webu. Cieľom typografie je prezentovať
čitateľovi text spôsobom, ktorý je v zhode, alebo čo najviac sa približuje zámeru autora.
S nástupom počítačov a s tým súvisiacim používaním rôznych textových editorov prichádza aj nežiadúci jav, a síce ignorovanie pravidiel pri tvorbe textu z pohľadu jeho fyzickej
prezentácie. Autori sa spoliehajú na funkcionality toho-ktorého editora a prevaha tzv. proprietarných formátov (najmä MS Office) spôsobuje pri ďalšej práci s textom, najmä pri jeho
migrácii na iné verzie toho istého produktu, alebo dokonca na iné platformy, problémy.
„Dezintegrácia“ textu je dôsledkom práve neuvedomenia si významu niektorých procesov
v rámci tvorby textu.
Na čo treba pamätať?

Práca so štýlmi – vytvorenie štruktúry textu, používanie typov písma, pätkové a bezpätkové
písmo. Jeden rez písma ponúka niekoľko jeho verzií, ktoré možno používať podľa potreby
dynamiky textu (zvýraznenie a pod.). Medzi základné typy písma patria:
malé písmená (minuskula),
verzálky,
kurzíva,
sklonené písmo (slanted),
tučné písmo,
kapitálky,
tučná kurzíva.
V súvislosti s používaním jednotlivých typov písma možno odporúčať, aby všetky použité typy písma boli príbuzné, najlepšie v jednom, alebo maximálne dvoch rôznych rezoch;
minimalizovať počet typov písma, snažiť sa o konzistenciu príbuzného obsahu – na logicky
určitý druh obsahu používať vždy jeden typ písma, nekombinovať; podčiarknutý text sa
považuje za typografický nevkus, sťažuje čitateľnosť textu. Používanie pätkového písma sa
odporúča ako menej zaťažujúce oči pri čítaní a preto sa používa najmä pri dlhších textoch,
bezpätkové písmo možno čítať rýchlejšie, percepcia je vyššia – uplatňuje sa najmä pri nadpisoch, alebo pri poznámkach a popisoch.
Odseky – priestor najčastejších chýb pri tvorbe textu. Pri použití niektorého z textových editorov možno využiť najmä funkcie zarovnávania a automatického odsadzovania.
Jedným z najrozšírenejších problémov pri práci s odsekmi sú vdovy a siroty (v staršej
terminológii známe ako pankharty). Sirota je posledný riadok odseku, ktorý sa z dôvodu
jeho umiestnenia na rozhraní dvoch strán dostal do pozície prvého riadka novej strany.
Vdova je prvý riadok odseku, ktorý sa z toho istého dôvodu stal samostatným riadkom
na konci predchádzajúcej strany. Mnohé editory už dokážu pracovať s takýmito prvkami
a text primerane automaticky upraviť. Odporúča sa, po dokončení práce, korektnosť odsekov skontrolovať.
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Bloky – medzery medzi slovami a delenie slov. Pri použití zarovnávania (sadzby) do
bloku, t. j. na oba okraje, je častý výskyt – z hľadiska vizuálnej prezentácie textu – medzier
medzi jednotlivými slovami v rámci riadku. Tento jav súvisí s možnosťou použitého editora
pracovať s delením slov. Ak autor nepoužíva delenie slov, mal by svoju pozornosť zamerať
na veľkosť medzery medzi slovami – ideálna veľkosť tejto medzery je približne tretina šírky
veľkého písmena M, pričom variabilita je od jednej štvrtiny (nie menej) po polovicu šírky
písmena M (nie však nad polovicu). Šírka medzi slovami úzko súvisí s ďalším aspektom
tvorby textu – medzery medzi jednotlivými písmenami. Ak sú medzery medzi písmenami
veľké, je tu možnosť použiť kerning (niektoré páry písmen možno k sebe prisunúť bližšie,
alebo v prípade záporného kerningu odsunúť od seba ďalej), a tým zlepšiť čitateľnosť textu,
alebo ligatúry (zliatky; namiesto dvoch samostatných písmen sa použije nový znak, ktorý
pôsobí ako ich spojenie).
Interpunkcia – interpunkčné znamienka zaviedol koncom 15. storočia benátsky nakladateľ Aldus Pius Manutius a tak sa čiarky, bodkočiarky a dvojbodky stali súčasťou textu.
Používanie interpunkčných znamienok v slovenčine popisujú Pravidlá slovenského pravopisu. Niekoľko detailov vzťahujúcich sa k ich používaniu: pred bodku, čiarku, výkričník,
otáznik a podobné znaky nepíšeme medzeru; používanie úvodzoviek v slovenčine má svoje osobitosti: „úvodzovky“ majú tvar, pre ktorý možno použiť mnemotechnickú pomôcku
99-66; spojovník (-) sa používa na konci riadku a pri spájaní zložených výrazov; numerická
medzera spája číselné rozsahy, pomlčka (–) naznačuje oddelenie častí textu.
Nielen pri tradičnom publikovaní tlačou je jedným z významných aspektov, ktoré by
mal autor už v procese prípravy zohľadňovať, plocha prezentačného priestoru – papiera.
Máme na mysli aj papier v klasickej forme, aj „papier“ v jeho elektronickej forme. Samozrejme, výraznejšie sa tento aspekt prejavuje mimo elektronického prostredia, avšak predlohy
sú, ako už bolo niekoľkokrát spomenuté, generálne spracovávané primárne v elektronickej
forme. Formáty papiera sú výsledkom procesov štandardizácie, ktorej počiatky siahajú do
druhej polovice 18. storočia v Nemecku a vo Francúzsku a nový rozmer dostávajú v prvej
polovici 20. storočia. Najbežnejší formát papiera je definovaný medzinárodným štandardom ISO 216, na Slovensku v aktuálnej verzii STN EN ISO 216:2002-08 (50 0042) – Písací
papier a niektoré druhy tlačovín. Orezané formáty. Rady A a B a označovanie smeru výroby.
Rady A a B sú doplnené aj formátom C (najmä obálky) a D (štítky a pod.). Okrem formátov
vychádzajúcich z ISO štandardu sa aj v našich podmienkach stretávame s formátmi založenými na japonskom štandarde JIS, konkrétne je to formát B (ponúkajú ho aplikácie na
tvorbu textu, t. j. napríklad textové editory). Na severoamerickom kontinente a v niektorých
krajinách juhoamerického kontinentu sa používajú tradičné formáty (mimo metrického
systému) ako napríklad letter a legal.
V systéme ISO má papier pomer šírky k výške jedna k druhej odmocnine čísla dva, t. j.
1:1,4142 a vychádza z metrického systému (tabuľka 5). Základným formátom je A0 definovaný plochou 1 m2. Formáty radu B sú geometrickým priemerom rozmerov dvoch po sebe
nasledujúcich formátov radu A, formát JIS B je založený na aritmetickom priemere. Vyššie
popísané formáty sa týkajú upraveného (orezaného) papiera, ktorý je určený pre komerčnú
distribúciu štandardným používateľom (kancelária, domácnosť, škola).

/134/

PRÁCA S TEXTOM, ODBORNÝMI INFORMAČNÝMI ZDROJMI A PUBLIKOVANIE
Tabuľka 5

Formáty papiera podľa ISO 216 (rady A, B, C)

Formáty – rad A (mm)

Formáty – rad B (mm)

Formáty – rad C (mm)

4A0

1 682 × 2 378

–

–

–

–

2A0

1 189 × 1 682

–

–

–

–

A0

841 × 1 189

B0

1 000 × 1 414

C0

917 × 1 297

A1

594 × 841

B1

707 × 1 000

C1

648 × 917

A2

420 × 594

B2

500 × 707

C2

458 × 648

A3

297 × 420

B3

353 × 500

C3

324 × 458

A4

210 × 297

B4

250 × 353

C4

229 × 324

A5

148 × 210

B5

176 × 250

C5

162 × 229

A6

105 × 148

B6

125 × 176

C6

114 × 162

A7

74 × 105

B7

88 × 125

C7

81 × 114

A8

52 × 74

B8

62 × 88

C8

57 × 81

A9

37 × 52

B9

44 × 62

C9

40 × 57

A10

26 × 37

B10

31 × 44

C10

28 × 40

Zdroj: STN EN ISO 216:2002-08 (50 0042) – Písací papier a niektoré druhy tlačovín. Orezané formáty. Rady A a B
a označovanie smeru výroby

Pre potreby tlačiarenského priemyslu (digitálna a ofsetová tlač) sú určené tzv. hrubé
formáty, ktoré sú definované ďalšími štandardmi ISO (STN EN ISO 217:2013 (50 0041) ‒
Papier. Hrubé formáty. Označovanie a odchýlky základného a doplnkových radov a označovanie smeru výroby. Sú to rady RA a SRA pre neorezaný papier (tabuľka 6).
Tabuľka 6

Formáty papiera podľa ISO 217 (rady RA, SRA)
RA formáty

SRA formáty

RA0

860 × 1 220

SRA0

900 × 1 280

RA1

610 × 860

SRA1

640 × 900

RA2

430 × 610

SRA2

450 × 640

RA3

305 × 430

SRA3

320 × 450

RA4

215 × 305

SRA4

225 × 320

Zdroj: STN EN ISO 217:2013 (50 0041) – Papier. Hrubé formáty. Označovanie a odchýlky základného a doplnkových
radov a označovanie smeru výroby. Sú to rady RA a SRA pre neorezaný papier

6.2.3

Proces tvorby vedeckého/odborného textu

Vychádzajúc z odbornej literatúry a ďalších publikovaných zdrojov možno vo všeobecnej
rovine vymedziť niekoľko fáz tvorby textu:
1. Prípravná fáza – zahŕňa definovanie obsahu/výber témy, spracovanie koncepcie, zmapovanie potrieb a schopností adresáta, definovanie cieľov, určenie formy, vypracovanie
literárnej rešerše, zhromažďovanie a selektívne spracovanie informačných zdrojov, výber
primeraných nástrojov podľa typu spracovávaných dát.
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2. Písanie – zahŕňa samotný proces organizácie obsahu v závislosti od definovaných cieľov a potrieb, výber a spracovanie základného pojmového aparátu, vytvorenie slovníka,
logickej stavby obsahu, zapracovanie a jednoznačnú identifikáciu autoritných zdrojov
(nosné akceptované diela, autori, myšlienky a pod.). V tejto fáze je dôležitý obsah, nie
forma.
3. Hodnotiaca fáza – zahŕňa overovanie spracovaného obsahu napríklad vlastným hodnotiacim procesom, komunikáciou s kolegami, inými odborníkmi, na odborných podujatiach a pod. Je to neformálny proces „priateľských recenzií“.
4. Revízia – zahŕňa čistenie spracovaných textov, elimináciu možných nejasných, resp.
viacvýznamových formulácií, kontrola jasnosti pojmového aparátu, reorganizácia textu,
nové formulovanie alebo preformulovanie niektorých kritických častí textov, používanie
precízneho jazyka.
5. Editovanie – zahŕňa formálnu úpravu, kedy obsah nadobúda finálnu podobu v súlade
s platnými štandardmi a konvenciami pre úpravu a spracovanie textu. V tejto fáze sa do
popredia dostáva forma, prostriedky fyzickej interpretácie obsahu. Komunikovaný obsah
dostáva podobu konkrétneho dokumentu.
6. Publikovanie/zdieľanie – predstavuje zavŕšenie procesu tvorby textu zverejnením dokumentu relevantným komunikačným kanálom (či už prostriedkami tlačenej fyzickej
reprezentácie, alebo prostriedkami elektronického publikovania).
Každá z týchto fáz (nemožno ich však striktne oddeľovať) má svoje ďalšie procesy a kroky (obrázok 7).

Obrázok 7

Prípravná fáza

Publikovanie / zdieľanie

Písanie

Editovanie (formátovanie)

Prehodnocovanie,
overovanie

Revízia

Proces tvorby odborného/vedeckého textu

Ako vypovedá aj schéma, práca s informáciami, najmä v prípravných fázach, je proces
ich utilizácie a reutilizácie. Proces využívania metód informačného prieskumu, vyhľadávania a spracovania informačných zdrojov rôznych typov a obsahu. Napriek tomu, že tlačené
publikácie sú stále formou prameňov s vysokou frekvenciou používania, presadzovanie elektronického (a najmä online) prostredia vytvára silný tlak na používateľov a ich informačné
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potreby a informačné správanie. Podporu poskytujú rôzne vyhľadávacie nástroje nad databázami, či už bibliografickými, štatistickými, alebo plnotextovými (vrátane knižničných
katalógov). Vo vzťahu k literárnym prameňom možno postoje, resp. preferencie k ich využívaniu rozdeliť zjednodušene do troch skupín – preceňovanie významu (kvality) tlačených
dokumentov, preceňovanie významu (aktuálnosti) online zdrojov a medzi nimi postoj vyváženého využívania obidvoch skupín. Kritériom je vždy kontext. Neopodstatnené sú, podľa
našej mienky, tak názory o kvalite, autoritatívnosti či serióznosti tlačených prameňov, ako aj
názory druhej strany o „časovej neaktuálnosti“ či „strnulosti“ tejto skupiny a vyzdvihovanie
„dynamiky“ a „aktuálnosti“ online publikovania. realitou je hybridné informačné prostredie,
ktoré sa reálne stáva platformou realizácie významných vydavateľov vedeckej a odbornej literatúry (akademického obsahu) a integrátorov databáz. Jedným z dôležitých prvkov aj online publikovania sú oponentúry a recenzné procesy. Pri informačnom prieskume je dôležité
hodnotenie zdrojov aj z aspektu jasného autorstva a pôvodu literárneho prameňa. Internet,
resp. web ako jeden z jeho komunikačných protokolov, využívajú čoraz viac aj rôzne akademické, politické a verejné inštitúcie a organizácie a na svojich webových stránkach sprístupňujú množstvo oficiálnych dokumentov, vrátane legislatívy. Platné webové štandardy a ďalšie
pravidlá vymedzujú okrem iného aj rozsah popisných metadát spojených s dokumentom, ako
napríklad identifikáciu entity s primárnou zodpovednosťou za intelektuálny obsah, entitu so
sekundárnou zodpovednosťou, dátum publikovania alebo aktualizácie a pod. Serióznosť
zdroja možno verifikovať viacerými spôsobmi. Sú to zároveň aj nástroje a prostriedky nielen
vypovedajúce o pôvode informačnej entity/objektu, ale aj určujúce podmienky nakladania
s obsahom a poskytujúce ochranu pred neserióznou utilizáciou a zneužitím.
Otázky, ktoré rezonujú v posledných rokoch v akademickom prostredí na Slovensku
a ktoré významným spôsobom determinujú prístup samotných autorov, ale aj ďalšej verejnosti k publikovaniu, sú otázky plagiátorstva a publikačnej etiky. Sú súčasťou širšieho
rámca diskusií o význame a podstate akademickej etiky a etického kódexu vysokej školy. Za
plagiát sa považuje akékoľvek dielo, ktoré je založené na takom použití výsledkov intelektuálnej produkcie iného autora, či už publikovaných alebo nepublikovaných, že sú prezentované ako vlastné – bez ohľadu na to, či sú prevzaté doslovne alebo parafrázované. Každú
použitú časť cudzieho diela, resp. dielo samotné, musí autor presne popísať a označiť, aby
bolo možné jednoznačne identifikovať autorstvo/pôvodcu. Plagiátom je aj dielo, ktorého
základom je preklad určitých častí, či dokonca prevažnej časti cudzojazyčného dokumentu.
V tomto momente prichádza autor plagiátu do rozporu nielen s etickými princípmi, ale
aj zákonom. Ochranu práv duševného vlastníctva pokrýva veľmi široká a diverzifikovaná
skupina legislatívnych dokumentov. Formálny rámec korektného odkazovania na použité
zdroje na Slovensku tvoria STN ISO 690: 2012 Informácie a dokumentácia. Návod na
tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie a Legislatívne
pravidlá Vlády Slovenskej republiky pre tvorbu právnych citácií (dokumenty EÚ a slovenské právne dokumenty).
Publikačná etika vychádza z medzinárodne akceptovaných princípov etiky publikovania deklarovanými najmä Committee of Publication Ethics (COPE). Tie sa týkajú tak
autorov, ako aj redaktorov, recenzentov a vydavateľov. Autori často vystupujú nielen v úlohe tvorcu, ale aj recenzenta, niekedy redaktora. Ako pôvodca diela by mal autor pravdivo
deklarovať originalitu svojho diela, dodržiavať platné podmienky, pravdivo uvádzať všetkých spoluautorov, ale aj zodpovedne pracovať s doručenými pripomienkami a podnetmi
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redaktorov/recenzentov a pod. Ako recenzent a redaktor sa akademik zaväzuje nezneužiť
materiál, ktorý sa k nemu dostane vo vlastný prospech, dodržiavať objektivitu a zachovávať
anonymitu dotknutých.

6.3

Tvorba, spracovanie a prezentácia obsahu

6.3.1

Nástroje na spracovanie obsahu
(vybrané aplikácie)

Všetky typy dokumentov majú podobu jednoduchých alebo zložitejších, rôznym spôsobom
upravených štruktúr slov/textu a grafiky, pričom sú kombinované diverzifikované zdrojové
dáta. V oblasti tvorby a využívania dokumentov pre komunikáciu a prezentáciu sa využívajú
nástroje zamerané na tvorbu a spracovanie textu a grafiky, na integráciu zdrojových textových, grafických, databázových a tabuľkových prvkov do finálnej podoby dokumentov a na
prezentáciu informácií v rôznych formách projekcie a online prístupu (Horný, 1997).
Významné miesto v systéme tvorby dokumentov a publikovaniu patrí technológii DTP
(Desktop Publishing), ktorá bola pôvodne určená najmä na tvorbu kníh, novín a časopisov,
dnes však už tieto nástroje prekročili úzky rámec svojho využitia a sú štandardným programovým vybavením dostupným a použiteľným, pre každého.
Spracovanie textov, resp. tvorbu dokumentu možno rozdeliť na niekoľko základných
okruhov, ktoré pokrývajú najmä prácu so samotným textom, prácu s grafickými/audio-vizuálnymi objektmi a napokon pomocné nástroje na spracovanie dát. Zdrojové dáta pre prípravu dokumentov vyžadujú často špecializované nástroje, ktoré umožňujú ich relevantné
spracovanie a interpretáciu. Schémy a diagramy používajú konvencie, ktoré sú základom ich
prezentácie a pochopenia v odbornej komunite, štatistické spracovanie dát využíva taktiež
existujúcu ponuku technických prostriedkov a nástrojov. Medzi ďalšie podporné nástroje
možno zaradiť systémy pre manažovanie a organizáciu súborov, nástroje na tvorbu osobných bibliografií či komplexné špecializované riešenia pre priame publikovanie na webe.
Plnotextové publikovanie na webe je zmesou rôznych formátov a ich kombinácií. Z hľadiska
komfortu prezentácie, ale aj ochrany a archivácie primát patrí formátu PDF. Prešiel výrazným vývojom a v súčasnosti je na úrovni štandardu ISO. V nadväznosti na jeho používanie
a vývoj sa sformovala samostatná skupina aplikácií, ktorá zabezpečuje podporu pri práci
s takýmito dokumentmi.
Textové programy

Textové programy – to je prostredie pre prácu s jednotlivými hierarchickými časťami textu
(znaky, slová, vety, odseky a pod.). Sú určené na jednoduché vkladanie znakov, manipuláciu
s jednotlivými časťami textu, pohyb v dokumente, ich hlavným poslaním je najmä tvorba
digitálnej podoby zdrojových textov (Horný, 1997). Pracujú s viacúrovňovou štruktúrou,
umožňujú definovanie formátov pomocou štýlov odsekov, možno ich použiť na tvorbu
jednoduchých zdrojových predlôh pre tlačové výstupy. Sú vhodné pre tvorbu dokumentov
s jednoduchou štruktúrou, minimálnym rozsahom grafických prvkov (ilustrácií) a najmä
nie rozsiahlych. Disponujú niektorými špeciálnymi funkciami ako je napríklad kontrola
pravopisu, vyhľadávanie a nahrádzanie textových reťazcov, poznámky pod čiarou, spájanie
dokumentov, hromadná korešpondencia, či najnovšie tvorba bibliografií. Ako súčasť kancelárskych balíkov spolupracujú s ďalšími aplikáciami v rámci balíka.
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Najčastejšie používanými nástrojmi na tvorbu dokumentov sú tzv. kancelárske balíky,
ktoré všeobecne obsahujú textový editor, tabuľkový editor, prezentačný editor a grafický
editor. Táto základná ponuka môže byť výberovo rozšírená o niektoré doplnky, ktoré však
už tvoria nadstavbový prvok architektúry. Vývoj smeruje k špecializácii najmä v ponuke
rôznych prezentačných nástrojov, ktoré možno nazvať riešením typu desktop publishing.
Existujúce riešenia možno rozdeliť do dvoch základných skupín – programové balíky vyžadujúce inštaláciu na pracovnej stanici používateľa a balíky v podobe webových aplikácií
(webová služba) s možnosťou sieťového zdieľania dát či súborov. Ponuka základných nástrojov: textový editor, tabuľkový kalkulátor, prezentačný editor, grafický editor, databázové
prostredie (Bellérová a i., 2013). Napriek tejto ponuke stále platí zásada, že tieto aplikácie sú
určené skôr na prípravu podkladov. Grafický editor neslúži na tvorbu kvalitnej, či profesionálnej grafiky, ale len na doplnkové úpravy v prípade potreby.
Grafické nástroje

Práca grafických programov je založená na špecializovanom prostredí pre prácu s jednotlivými bodmi alebo objektmi obrázkov (Havelka, 1995; Horný 1997). Orientujú sa na jednoduchú manipuláciu s jednotlivými fragmentmi obrázkov, jednoduchú aplikáciu rôznych
filtrov, efektov, farebných paliet, jasu a pod. Výsledkom má byť vytvorenie nového obrázku,
alebo úprava už existujúcej grafickej predlohy a konverzia do relevantného formátu. V obmedzenej miere pracujú aj s textom, integrujú grafiku a text do jedného fyzického celku.
Na základe spôsobu kódovania obrázkov delíme grafické editory na rastrové a vektorové. Rastrový obrázok sa niekedy nazýva aj bitová mapa. Je to vlastne „mozaika“ poskladaná
z farebných štvorcov – obrazových bodov (pixlov). Takéto súbory sú veľké – dôvodom je
kódovanie farieb. Pri zväčšovaní alebo zmenšovaní dochádza k výraznej deformácii. Vektorový obrázok je poskladaný z rôznych grafických objektov (rôznych kriviek napr. úsečky, kružnice, text...). Výsledný súbor zaberá v porovnaní s vektorom oveľa menej fyzického
priestoru. Preto je vektorová grafika najvhodnejšia na kvalitnú tlač. Obrázky ani pri zmenšovaní či zväčšovaní nestrácajú na kvalite. Dostupné sú licencované aj voľne dostupné riešenia. Mnohé produkty sú kombináciou úrovne dostupnosti a šírky funkcií (aj kúpený aj
voľný s obmedzenou ponukou). Existuje veľká ponuka produktov na spracovanie fotografií.
Vybrané dostupné riešenia (voľne dostupné aj komerčné): Skicár ‒ komerčný produkt,
súčasť OS Windows, GIMP (voľne dostupný), XnView (voľne dostupný), IrfanView (voľne
dostupný), Adobe riešenia – komerčný produkt, potrebná licencia, CorelDRAW (vektorový
editor) – komerčný produkt, Inkscape (vektorový editor, voľne dostupný). V prípade licencovaných produktov sa stáva štandardom uvoľnenie nižšej verzie pre voľné použitie, avšak
s limitovanými funkciami (Bellérová a i., 2013).
Grafy, schémy, štatistické dáta

Spracovanie rôznych schém a grafov nie je doménou tabuľkových kalkulátorov, či textových
editorov. Profesionálne prostredie pre spracovanie dát do grafickej podoby ponúkajú na tento účel špeciálne vytvorené prostredia. Do tejto špecifickej skupiny softvérových nástrojov
patria napríklad štatistický softvér R a nástroj na spracovanie grafov a schém Dia:
Dia (http://live.gnome.org/Dia) – podporuje vytváranie množstva rôznych druhov
schém, vrátane UML, diagramov vzťahov, toku a sietí. Mnohé tvary diagramov sú dostupné ako doplnky, prípadne si autor môže vytvoriť aj vlastné. K dispozícii sú exporty
do EPS, SVG, XFIG, WMF, PNG a podpora tlače veľkých schém.
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Dôležitým prvkom vedeckého spracovania podkladov pre publikovanie je prezentácia
a vyhodnotenie dát. V tomto smere existuje výkonný nástroj R, prostredie využívané najmä
pre štatistické spracovanie dát a ich vizualizáciu, http://www.r-project.org.
Počítačová typografia a DTP (Desktop Publishing)

Pojmom DTP, Desktop Publishing, je od 80. rokov 20. storočia označované spracovanie
publikačných výstupov až do úrovne finálnej prezentácie, či už formou tlačových predlôh
(pôvodný užší význam) alebo elektronického dokumentu, vrátane e-kníh a publikovania na
webe/internete, autormi dokumentu, prípadne editorom, na bežne dostupnej výpočtovej
technike vhodnými softvérovými nástrojmi. Samozrejme, je možné relatívne kvalitne editovať publikácie aj bežnými kancelárskymi nástrojmi, vyžaduje si to však nezanedbateľné
úsilie a disciplínu autorov/vydavateľov. Rovnako ako u iných aplikácií sú k dispozícii tak
voľne dostupné, ako aj komerčné (licencované) riešenia.
Významné postavenie majú systémy založené na textovom procesore TeX a jeho nadstavbe LaTeX. Nielen pre akademické prostredie a najmä na rýchly/jemný úvod a familiarizáciu so spôsobmi práce s (La)TeX-om je vhodný WYSIWYM (What you see is what you
mean) „editor“ (nástroj na spracovanie dokumentov s grafickým rozhraním) LyX (http://
www.lyx.org). Pri práci v grafickom rozhraní LyX-u autor „nerieši“ formátovanie textu ale
priamo zapisuje obsah. Každý dokument je vytváraný v nejakej šablóne/triede, štandardnej alebo upravenej, podľa druhu dokumentu (napr. článok, správa, kniha, list, prezentácia, poster), komponenty a atribúty dokumentu sa generujú automagicky, podľa štruktúry
a označení v dokumente, vrátane obsahu, indexov, číslovaní, poznámok a odkazov. Šablóny
pre rôzne účely vytvárajú organizácie, spoločnosti i jednotlivci a sú dostupné na mnohých
weboch, napr. aj na slovenských a českých univerzitách, prípadne vydavateľstvách. Šablóny
si samozrejme môže upraviť/vytvoriť aj autor sám. LyX, okrem iného, podporuje množstvo
grafických formátov (EPS, SVG, XFig, Dia, PNG, JPG, GIF atď.), pokročilé operácie s tabuľkami, matematickým textom (vzorce a schémy), priamy prístup k LaTeX-u, import/export
z/do rôznych formátov (LaTeX, PDF, Postscript, DVI, ASCII, HTML, XML, ODF, RTF, MS
Word a pod.), SGML nástroje (DocBook DTD), bibliografie/citačné manažéry (napr. BibTeX) a rozšírenú správu dokumentov/verzií (vetvenie, porovnávanie, RCS, CVS, SVN). To
znamená, že jeden zdrojový dokument, spolu so všetkými želanými verziami, umožní pripraviť výstupnú tlačovú zostavu pre profesionálnu tlačiareň/vydavateľa spolu so sprievodnými elektronickými mutáciami pre najrozličnejšie potreby a nároky. LyX je lokalizovaný
(aj do slovenčiny), internacionalizovaný a sprevádzaný množstvom dokumentácie, vrátane
príkladov a ukážok (Bellérová a i., 2013). Podobný komfort ponúka aj otvorený softvér, špecializovaný na grafickú sadzbu – Scribus.
Podpora práce s dokumentmi (dátami)

Dôležité miesto pri práci s dokumentmi zaujíma prehľadnosť a možnosť rýchlej manipulácie so súbormi na jednej strane a bezpečnosť a dostupnosť informácií pre používateľov
na strane druhej. Efektívna práca s dokumentmi predpokladá ich primeranú organizáciu.
V tomto smere sú nápomocné programy, ktoré označujeme ako súborové manažéry a správa súborov. Umožňujú prehľadné zobrazovanie, vyhľadávanie a organizáciu súborov, prácu
s archívmi dokumentov, migráciu a pod. Jednou z podmienok bezpečnosti a dostupnosti je taká možnosť manipulácie s dokumentom, ktorá eliminuje poškodenie spracovaných
dát a z hľadiska veľkosti predstavuje dátový objem priechodný komunikačnými kanálmi.
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Z tohto dôvodu sa pri výmene a komunikácii informácií využíva ako jeden zo spôsobov
zachovania kvality a možnosti vzájomného zdieľania komprimácia súborov. V procese komprimácie je súbor spracovaný do podoby „balíka“, ktorý na jednej strane predstavuje akýsi
obal proti poškodeniu a na strane druhej vytvára informačný balík vo veľkosti, ktorá nezaťažuje sieťovú komunikáciu a nespôsobuje zlyhanie komunikácie medzi „odosielateľom“
a „adresátom“. K dispozícii sú napríklad aplikácie Prieskumník (Windows), Total Commander, 7zip, WinZip, WinRAR a pod.
Ďalšou zo skupiny nástrojov, ktoré poskytujú podporu pri práci s dokumentmi a v poslednom období sa integrujú do procesu tvorby elektronických dokumentov, sú produkty
uľahčujúce tvorbu zoznamov použitej literatúry a odkazov na referenčné zdroje. Ide o generátory referencií (citácií) a referenčné (bibliografické) manažéry. Referečný manažér je nástroj pre správu bibliografických záznamov. Je to buď webová služba alebo riešenie pracujúce v prostredí lokálnej pracovnej stanice, ktorá uľahčuje budovanie, správu a vyhľadávanie
dát v tzv. „osobných bibliografických databázach“, pričom je možné ich vzájomné zdieľanie
s ďalšími subjektmi. Často sú tieto nástroje integrované aj do spomínaných kancelárskych
balíkov či ďalších aplikácií (DTP riešenia). Patria sem riešenia nekomerčného charakteru,
komerčné a voľne použiteľné, ktoré sú však určitým spôsobom licenčne podmienené využívaním iného informačného produktu. Komerčné produkty reprezentujú najmä EndNote,
RefWorks, Reference Manager, ProCite, OBD. Voľne použiteľné riešenia: EndNote Web ‒
citačný manažér a editor z produkcie spoločnosti THOMSON Reuters integrovaný do Web
of Science. Webová služba, ktorá sa tiež neinštaluje, inštalácia sa vyžaduje iba v prípade, ak
má používateľ záujem integrovať nástroj do prostredia MS Word a to ako rozšírenie (plugin). Služba je prístupná buď vo vlastnom rozhraní, alebo ako integrácia v rámci produktu
Web of Science. Príklady generátorov citácií, ako výsledky projektov najmä v akademickom
prostredí nachádzame aj v našom prostredí (http://www.citace.com).

6.3.2

Formáty pre elektronické publikácie – výber

Elektronické publikácie môžu byť v podstate vytvárané v akomkoľvek textovom formáte,
ktorý je zobraziteľný. Na počiatku procesu elektronického publikovania boli najmä formáty HTML a PDF, dokonca aj TXT. Expanzia publikovania a rozšírenie možností knižného
trhu znamenajú nástup hardvérových a softvérových čítačiek, ktoré prinášajú nielen nový
komfort, ale aj nové pravidlá prístupu. Portfólio formátov elektronických kníh je tvorené
riešeniami, ktoré sú tak hardvérovo závislé (určitý výrobca, resp. určitý produkt má svoj
proprietárny formát), ako aj hardvérovo nezávislé, čo však môže spôsobovať problém pri
čítaní dokumentu („rozpadne sa“).
Formát PDF (Portable Document Format)

Formát PDF je najrozšírenejším formátom používaným v elektronickom prostredí na spracovanie, publikovanie a archiváciu dokumentov. Prešiel výrazným vývojom a v súčasnosti
je definovaným štandardom ISO 32000-1:2008. Aktuálne je platných niekoľko verzií formátu PDF: PDF/A (PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3), PDF/E, PDF/UA, PDF/VT, PDF/X.
Ide o formáty tak pre dlhodobú archiváciu elektronických textových dokumentov ako
aj ich sprístupňovanie, sú oficiálne definovanými štandardmi ISO 19005-1:2005 a ISO
19005-2:2011.
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Technické minimum – PDF/A-1 je obmedzená forma Adobe PDF formátu vo verzii
1.4, ktorý bol zamýšľaný ako vhodný formát na dlhodobé uchovávanie. Základné charakteristiky: nezávislosť na platforme (formát PDF/A dáva istotu úplne správneho zobrazenia
a tlače, vrátane odtieňov farieb, bez ohľadu na to, v akom zariadení a v akom software je
súbor otváraný), popis v stanovenom formáte (definícia PDF/A vyžaduje, aby súbor obsahoval metadáta, ktoré zahrňujú informáciu o autorovi súboru, o použitých fontoch a pod.),
žiadne kódovanie (štandard zakazuje akékoľvek šifrovanie, ochranu heslom a pod. a keď
treba obmedziť prístup k niektorým informáciám, musí byť ochrana umiestnená vo vnútri
vlastného súboru).
AZW (.azw) – proprietárne riešenie spoločnosti Amazon pre čítačky Kindle. Je to uzavretý formát určený pre distribúciu v rámci vlastného distribučného modelu spoločnosti.
Možno ho čítať nielen na harvérových (Kindle), ale aj softvérových čítačkách (PC, mobilné
aplikácie).
EPUB (.epub) – otvorený formát s najväčším rozšírením. Vznikol v rámci združenia
International DigitalPublishing Forum, ktoré zastrešuje tak vydavateľov, ako aj výrobcov
aplikácií pre tvorbu e-kníh alebo napríklad Apple, Adobe či Microsoft.
eReader (.pdb) – populárny a rozšírený formát podporovaný väčšinou platforiem a výrobcov (okrem Kindle).
FictionBook (.fb2) – otvorený formát, ktorý možno čítať tak na softvérových, ako aj
hardvérových čítačkách. Nepodporuje žiadne DRM, čo zvyšuje jeho obľúbenosť.
iBook (.ibooks) – formát e-kníh od spoločnosti Apple.
Mobipocket (MOBI) (.mobi/.prc) – jeden z najpopulárnejších formátov. Súbory možno
čítať na väčšine dostupných hardvérových čítačiek.
Okrem popísaných formátov sa používa množstvo iných riešení, z ktorých však mnohé postupne ustupujú do úzadia a prestávajú byť udržiavané či vyvíjané, alebo sú spojené
s elektronickým publikačným prostredím vo všeobecnej rovine a neviažu sa iba na e-knihy
(HTML, XHTML, TXT a pod.).

6.4

Práca s textom – zhrnutie

Práca s textom – veľmi zjednodušene možno konštatovať – je proces, ktorý sa dá vyjadriť
pravidlom 5P:
P1: Príprava (odborná, formálna);
P2: Písanie,
P3: Prečítanie;
P4: Prehodnotenie;
P5: Ponuka vydavateľovi/čitateľovi.
Efektívna podpora vzdelávacieho procesu aj v prostredí vysokých škôl predpokladá
primerané informačné zázemie, ktoré okrem iného predstavuje študijná literatúra a informačné zdroje v požadovanom rozsahu a kvalite. Vysokoškolský pedagóg integruje pri napĺňaní vzdelávacích cieľov didaktické prostriedky tak, aby bol komunikovaný obsah reflexiou všeobecných základov a aktuálnych výsledkov vedeckého poznania v danej oblasti. To
vyžaduje zodpovedajúcu interpretáciu a disemináciu vzdelávacieho obsahu. Vysokoškolské
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vzdelávanie by malo byť zároveň reflexiou aktuálnych spoločenských potrieb a požiadaviek
na kvalitu ľudských zdrojov. Diseminácia vzdelávacieho obsahu predpokladá relevantnú
aplikáciu prostriedkov, ktoré dokážu obsah komunikovať v zodpovedajúcej kvalite. Tvorba
vzdelávacích materiálov a učebných textov má svoje formálne základy, ktoré vychádzajú zo
všeobecne platných pravidiel a pomáhajú obsah vyjadriť a sprostredkovať. Väčšina štandardov má síce rámec odporúčaní, konvencie sú skôr zvykovou záležitosťou, ich rešpektovanie
však navonok prezentuje obraz svojho tvorcu a má určitú axiologickú funkciu.
Globálne komunikačné prostredie a prekročenie fyzickej väzby medzi komuniké a komunikačným kanálom zásadným spôsobom rozšírili potenciál komunikácie na jednej
strane, na strane druhej však kladú však čoraz vyššie nároky na kritické prijímanie a prehodnocovanie informácií. Informačný smog ovplyvňuje kontrolné mechanizmy regulujúce
kontakt s informačným prostredím. Tento aspekt zvyšuje aj nároky na pedagóga, ktorý by, na
základe vlastných znalostí, skúseností a schopností mal pri vstupe do komunikačného reťazca
takýto kritický mechanizmus uplatniť v praxi. Odporúčania Európskeho parlamentu a Rady
o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie (2006) pri definovaní referenčného
rámca kľúčových kompetencií poukazuje okrem iného na význam základných kompetencií v oblasti vedy a techniky a digitálnej kompetencie v procese úspešnej integrácie občanov
v znalostnej spoločnosti a pri podpore zamestnanosti. Kompetencie v obidvoch prípadoch
vyjadrujú nielen schopnosť používať a zaobchádzať s vedeckými údajmi či používať technológie informačnej spoločnosti na dosahovanie cieľov a podpory rozhodovania, ale aj kritický
postoj a schopnosť kriticky hodnotiť a selektívne využívať technické prostriedky a informácie
vstupujúce do procesu komunikácie. Vo vzťahu k digitálnej kompetencii požadované zručnosti zahŕňajú schopnosť vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať informácie a používať ich
kritickým a systematickým spôsobom. V podpore kritického myslenia, kreativity a inovácie
majú prostriedky IKT svoje vlastné miesto. Kompetencia si vyžaduje kritický/rezervovaný
a zvažujúci postoj k dostupným informáciám a zodpovednému používaniu médií (Odporúčania..., 2006). Práve terciárna edukácia má v tomto komplexnom procese významné miesto, nakoľko štúdium a celá príprava študentov sú založené práve na schopnosti pracovať so
špecifickými informáciami. Nepracuje sa iba so študijnými textami ako sú učebnice či skriptá
a pod., ale do skupiny študijných materiálov patria aj informačné zdroje s aktuálnymi poznatkami v rámci, tej ktorej oblasti vedeckého poznania. Do popredia vystupuje potreba samostatnej orientácie a najmä schopnosti hodnotenia textu a v ňom obsiahnutých informácií.
Zrozumiteľnosť textu je v určitej miere podmienená prehľadnosťou, fyzickou reprezentáciou a vnímaním na strane prijímateľa informácie. Prečo? Pre pochopenie zmyslu textu
je dôležitý proces recepcie, v ktorom dokáže prijímateľ obsahu identifikovať zmysel textu
a jeho kognitívnu funkciu. Recepcia pozostáva z percepcie (vnímania) a responzie (reakcie,
odpovede), pričom aktivity percepcie sú viazané na zmyslové vnímanie textu. V prvej fáze
recepcie sa čitateľ zmocňuje textu zmyslovým vnímaním, orientáciou na grafickú a/alebo
zvukovú stránku. Potom prichádza prehodnocovanie získaných informácií a ich následná
akceptácia alebo odmietnutie v procese responzie, ktorá má fázu interpretácie a konkretizácie. Obidve zahŕňajú spätné prežívanie vnemov a ich dotváranie vo vlastnej fantázii. Práve v tomto momente prichádza k zhodnoteniu významu informácie, prehodnoteniu existujúcich hodnôt a ich prijatiu alebo odmietnutiu. Preto je významný aspekt jasnej stavby,
štruktúry a usporiadania textu. V anglickom prostredí sa môžeme stretnúť s jednoduchým
odporúčaním vyjadreným skratkou KISS – „keep it small & simple“.
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Zhrnutie kapitoly
Významné miesto v diskusiách ku kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu zaujíma akademický obsah vzdelávania, schopnosť vyhľadávať, prispôsobovať a najmä tvorivo ďalej
využívať informácie. Učebnice a učebné texty reprezentujú aj v prostredí vysokoškolského
vzdelávania v určitej ucelenej podobe súbor didakticky stvárnených poznatkov, čo by malo
byť platné v zásade pre všetky používané študijné materiály. Určitým špecifikom je syntéza
najnovších poznatkov v istej oblasti vedeckého poznania a všeobecne platných poznatkov
ako výsledkov ľudskej skúsenosti zo spoločenskej praxe. Požiadavky na kritický prístup
v komunikácii informácií a ich interpretácii si žiada aj primeraný spôsob diseminácie vzdelávacieho obsahu. Zvyšujú sa tým nároky na pedagóga a jeho schopnosti pracovať s textom
tak, aby bola pri napĺňaní didaktických cieľov zabezpečená relevantná úroveň odbornosti a vedeckosti spolu s ich vyváženosťou. Nástup a rozvoj elektronického komunikačného
prostredia a globálnej komunikačnej siete ponúka nové možnosti spojenia obsahu a formy
práve pri podpore vzdelávania a štúdia. Tieto možnosti reprezentuje integrácia rôznych grafických/dynamických prvkov do textu. Stále však platí, že recepcia textu okrem iného závisí
aj od fyzickej reprezentácie obsahu a citlivého zapojenia jednotlivých prvkov. Na strane druhej obsah nie je jednoduchým spojením rôznych myšlienok, ale ich kritická interpretácia.
Vysokoškolský pedagóg má takýto kritický moment nielen uplatňovať, ale aj učiť študentov
takémuto postoju k informáciám. Keďže študenti na vysokej škole píšu množstvo rôznych
prác, formuje zároveň ich zručnosti, návyky a schopnosti pracovať s textom v pozícii autora.
Kapitola sa orientuje na prácu s textom, tvorbu dokumentov a proces publikovania v kontexte podpory vzdelávacieho procesu. Prináša výber terminologického minima, formálnych
východísk tvorby dokumentov a prehľad vybraných nástrojov na podporu spracovania
rôzneho typu obsahu.
Otázky a úlohy na opakovanie
1.
2.
3.
4.

Čo je to komunikácia?
Aké informačné zdroje poznáme?
Čo je publikačná etika?
Aký je rozdiel medzi citáciou a referenciou?
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5.
6.
7.

Vymenujte niektoré štandardy vzťahujúce sa k tvorbe textu na Slovensku.
Vymenujte niektoré nástroje používané pri práci s textom.
Ktoré prvky textu označujeme súhrnným názvom ilustrácie?
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Kapitola 7

ŠTUDIJNÉ PORADENSTVO
VO VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

Kľúčové slová kapitoly:
vysokoškolské poradenstvo, systém vysokoškolského poradenstva,
študijné poradenstvo, psychologické poradenstvo, sociálne poradenstvo,
kariérne poradenstvo, právne poradenstvo, duchovné poradenstvo,
poradenstvo pre študentov so špecifickými potrebami, poradenské
služby, tútor, študijný poradca, oblasti študijného poradenstva,
poradenstvo pre uchádzačov o štúdium, poradenstvo pre študentov
Vo vysokoškolskom prostredí sa stretávame s rôznymi druhmi poradenstva. Primárne ide
o poradenstvo v otázkach štúdia, ktoré označujeme ako študijné poradenstvo, sekundárne
o všetky ostatné druhy poradenstva, ktoré so štúdiom môžu ale nemusia súvisieť. Ide napríklad o právne, sociálne, psychologické, kariérne a duchovné poradenstvo, pri ktorom študent potrebuje pomoc pri riešení personálnej, partnerskej, rodinnej či inej životnej situácie.
Poradenské služby sú obvykle určené pre všetkých študentov, iba niektoré pre konkrétne
cieľové skupiny, napríklad pre študentov so špecifickými potrebami. Poskytujú sa na univerzitnej, fakultnej a katedrovej úrovní.

7.1

Legislatívny rámec študijného poradenstva

Organizáciu a činnosť vysokých škôl v podmienkach Slovenska vymedzuje zákon č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Poradenstvu sa v zákone
nevenuje osobitná pozornosť, iba sa okrajovo spomína v časti o študentoch vysokých škôl,
konkrétne v § 70 o právach študenta. Text je veľmi stručný a obsahuje zmienku o informačných, poradenských a kariérnych službách, t. j. študent má právo na „informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a s možnosťou uplatnenia študijných programov
v praxi“ (§ 70 ods.1 písm. j). Ďalšia zmienka o poradenstve je obsiahnutá v § 100 v súvislosti
so študenti a uchádzačmi o štúdium so špecifickými potrebami. Styčnou osobou pre týchto
študentov v otázkach špecifických študijných potrieb je fakultný alebo univerzitný koordinátor, ktorý zabezpečuje pre študentov so špecifickými potrebami a ich pedagógov viaceré
činnosti vrátane poradenstva. Legislatívny rámec dopĺňa vyhláška MŠVVaŠ SR č. 458/2012
z 20. decembra 2012 o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami, v ktorej sú konkretizované podporné služby a podmienky pre študentov s jednotlivými kategóriami špecifických potrieb, napríklad so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím, chronickým ochorením atď.
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Viac informácií o vysokoškolskom poradenstve nájdeme v študijných poriadkoch univerzít, resp. ich fakúlt. V týchto predpisoch je obvykle konkretizovaný obsah poradenských
služieb, prípadne kompetencie pracovníkov zodpovedných za ich poskytovanie. Ak sa určité
poradenské služby poskytujú na univerzitnej úrovni, sú zakotvené v univerzitnom študijnom poriadku, ak iba v rámci fakulty sú súčasťou študijného poriadku fakulty. Napríklad
v študijnom poriadku Univerzity Komenského v Bratislave sa uvádza, že poradenské služby
pri zostavovaní študijného plánu poskytujú študijní poradcovia (tútori), ktorých vymenúva
a odvoláva dekan (čl. 19 študijného poriadku č. 8/2013). Podobne je vymedzené študijné
poradenstvo v študijnom poriadku Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, kde
sa okrem iného uvádza, že študijní poradcovia pôsobia v rámci konkrétneho študijného
programu, resp. jeho ucelenej časti (čl. 10 študijného poriadku, 2013). Detailné informácie
o organizácii a štruktúre poradenských služieb sa však v študijných poriadkoch neuvádzajú.
Obvykle sú súčasťou interných smerníc, predpisov a nariadení.

7.2

Systém poradenstva
vo vysokoškolskom prostredí

Poradenstvo v podmienkach vysokých škôl predstavuje rôznorodý systém. Jeho základ
tvoria informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom, ktoré zo zákona o vysokých
školách záväzne poskytuje každá vysoká škola. Ostatné služby, napríklad psychologické,
právne, sociálne, duchovné predstavujú akúsi „pohyblivú zložku“, ktorú si inštitúcia upravuje na základe potrieb študentov, najmä však podľa organizačných a personálnych možností.
V podmienkach slovenských vysokých škôl totiž odborné poradenstvo najčastejšie zabezpečujú pedagogickí pracovníci v rámci pracovného úväzku alebo nad jeho rámec, výnimkou sú pastoračné poradenské služby, ktoré obvykle vykonáva poverená duchovná osoba na
úrovní mesta, ak v ňom sídli viac ako jedna univerzita alebo na úrovní inštitúcie, ak takýto
typ činnosti je jej integrálnou súčasťou. Asociácia vysokoškolských poradcov ČR v úvode
etického kódexu pracovníkov vysokoškolských poradní uvádza, že rozsah poskytovaných
poradenských služieb je v kompetencii jednotlivých vysokých škôl a závisí od špecifických
problémov a zamerania študentov.
Odborné poradenské služby ako napríklad psychologické, právne, kariérne sú často
integrované do tzv. informačných a poradenských centier, ktoré majú v prostredí slovenských vysokých škôl rôzne pomenovanie. Napríklad na Trnavskej univerzite v Trnave je
to Podporné centrum, ktoré sa okrem poradenských služieb orientuje aj na ponuku voľnočasových aktivít, najmä z oblasti športu. Na druhej stráne mnohé vysoké školy sprostredkovane určitý typ poradenstva poskytujú, avšak na internetovej stránke túto službu
nedeklarujú. Týka sa to najmä duchovného poradenstva, ktoré sa poskytuje v univerzitných pastoračných centrách. O tom, že poradenstvo vo vysokoškolskom prostredí naberá
na význame svedčí aj fakt, že v roku 2008 vznikla Asociácia vysokoškolských poradcov
v Čechách a o päť rokov neskôr na Slovensku. Poradcovia z Čiech vytvorili etický kódex
pracovníkov vysokoškolských poradní, ktorý má slúžiť k ochrane klienta pred neetickou
aplikáciou poradenstva, ku garancii kvality poradenských služieb a k orientácii pracovníka a klienta v jeho právach a povinnostiach. Dokument je veľmi stručný a zovšeobecnene
vymedzuje päť základných princípov, ktorými sa má poradca riadiť. Princípy ako profesionálna zodpove1dnosť, rešpekt, diskrétnosť, odbornosť a odmietnutie sú premietnuté do
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kľúčových postulátov. Prijatie etického kódexu je dôležitým krokom pre ďalší rozvoj a profesionalizáciu vysokoškolského poradenstva.
Vysoké školy zverejňujú informácie o poradenských službách na internetových stránkach a v rámci svojich možností využívajú rôzne spôsoby propagácie medzi študentmi.
V zahraničí sa bežne vydávajú aj informačné bulletiny, ktoré prinášajú aktuálne ponuky na
konkrétny semester či vymedzený úsek akademického roka. Vďaka medzinárodnej výmene
skúseností z oblasti vysokoškolského poradenstva k nám postupne prenikajú nové spôsoby
poskytovania poradenských služieb, napríklad na Masarykovej univerzite v Brne študijné
poradenstvo poskytujú aj vyškolení študenti. Súčasne sa mení názor na jednotlivé druhy
poradenstva vo svetle aktuálnych udalostí a zvyšujúcich sa nárokov na vysokoškolské inštitúcie. V nasledujúcich riadkoch priblížime jednotlivé druhy poradenstva v závislosti od ich
záväznosti a rozsahu, v akom sa vo vysokoškolskom prostredí najčastejšie vyskytujú.
Študijné poradenstvo

Študijné poradenstvo predstavuje dominantnú a najviac využívanú oblasť v rámci vysokoškolského poradenstva. Ide o viacúrovňové poradenstvo, ktoré zabezpečujú pedagogickí
a administratívni pracovníci. Na úrovní fakulty obvykle ide o študijného prodekana, pracovníkov študijného oddelenia a katedrových študijných poradcov tzv. tútorov. Tento model
študijného poradenstva je typický pre väčšinu slovenských a českých vysokých škôl, v praxi
sa však môže vyskytovať aj v rozšírenej podobe v závislostí od špecifík fakulty, napríklad
na fakulte môžu pôsobiť dvaja prodekani podľa stupňov štúdia ako je tomu na Vysokom
učení technickom v Prahe; pozícia katedrového študijného poradcu sa môže viazať na konkrétny študijný ročník alebo ucelenú časť študijného programu a pod. Študijné poradenstvo z hľadiska jednotlivých úrovní je komplementárne a vyžaduje spoluprácu všetkých
zainteresovaných pracovníkov. Poradcovia majú presne vymedzené kompetencie a úlohy
v rámci poradenského procesu. Študijný prodekan obvykle poskytuje poradenstvo najmä
v prípadoch, ktoré svojou povahou presahujú rámec kompetencií študijného poradcu či
študijného referenta. Tento druh poradenstva sa poskytuje študentom, študijným poradcom
a pedagógom, ktorí potrebujú metodické a organizačné usmernenie pri riešení neštandardnej študijnej situácie. Študijný prodekan zároveň usmerňuje činnosť študijných referentov
a študijných poradcov. Podrobnejšie sa študijnému poradenstvu budeme venovať v druhej
časti kapitoly.
Psychologické poradenstvo

Psychologické poradenstvo sa spravidla poskytuje na každej vysokej škole. Aj keď sa v zákone o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. priamo nezmieňuje, vo vysokoškolskom prostredí
je bežným štandardom. Na niektorých univerzitách, najmä v zahraničí, sa psychologické
poradenstvo poskytuje na univerzitnej a fakultnej úrovni, napríklad na Juhočeskej univerzite v Českých Budějoviciach majú dve poradne. Špecifikom psychologického poradenstva je,
že zahŕňa terapeutický proces a tým pádom nemá krátkodobé trvanie. Vyplýva to z povahy
problémov psychologickej povahy, ktoré nie je možné vyriešiť počas jednej konzultácie či
niekoľkých sedení. D. Schneidrová z psychologickej poradne pri 3. Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe dokonca uvádza zo svojej praxe príklad, kedy psychoterapeutický
proces trval 3,5 roka (Schneidrová, 2011). Výstižne špecifikum psychologického poradenského procesu vystihuje názov poradne Univerzity Hradec Králové: terapeuticko-duchovná
poradňa.
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Zameranie psychologických poradní je pomerne široké. Obvykle ide o riešenie problémov osobnostnej, partnerskej a sociálnej povahy, pomoc pri zvládaní študijnej záťaže a riešenie neštandardných životných situácií. D. Schneidrová (2011) dopĺňa výpočet o úzkostné
a depresívne poruchy, problémy so sebavedomím a vyhorenie. Poradenstvo sa zväčša
poskytuje individuálnou formou, pri určitých formách psychoterapie aj skupinovou. Napríklad na Trnavskej univerzite sa pri individuálnych formách psychológovia zameriavajú na
psychodiagnostiku, psychotraumy, krizovú intervenciu, relaxačné metódy, pri skupinových
formách na skupinovú psychoterapiu. Napríklad už viac rokov pôsobí aj Psychologická poradňa pre študentov a Centrum protidrogových a poradenských služieb EU v Bratislave,
ktoré sú zriadené na pôde Katedry pedagogiky Národohodpodárskej fakulty Ekonomickej
univerzity v Bratislave. Viaceré psychologické poradne poskytujú služby širšiemu spektru
potenciálnych záujemcov, t. j. okrem študentov sú to zamestnanci, absolventi či rodinní
príslušníci študentov. V krajinách západnej Európy a v zámorí je psychologické poradenstvo
veľmi rozšírené, na internetových stránkach jednotlivých univerzít sa obvykle nachádza
rozsiahly zoznam problémov, ktorým sa v poradenských centrách venujú.
Sociálne poradenstvo

Na väčšine slovenských vysokých škôl sociálne poradenstvo poskytujú pracovníci študijných oddelení. Obvykle ide o sprostredkovanie informácií a vybavovanie žiadostí o sociálne
štipendiá resp. inú formu podpory v nepriaznivej životnej situácii. Na niektorých univerzitách v Čechách, napríklad na Mendelovej univerzite v Brne, Západočeskej univerzite v Plzni
túto službu poskytujú v informačnom centre. Ide o širší rámec odborného sociálneho poradenstva, ktoré zahŕňa informácie o sociálnych dávkach, službách sociálnej starostlivosti,
sociálneho zabezpečenia a finančnú a sociálno-právnu orientáciu študentov.
Právne poradenstvo

Právne poradenstvo sa obvykle poskytuje na vysokých školách, súčasťou ktorých je právnická fakulta. V praxi patrí k menej frekventovaným a môže sa vyskytovať vo fúzii so sociálnym
poradenstvom ako napríklad v Centre informačných a poradenských služieb Českého vysokého učení technického v Prahe. Poradcovia sa najčastejšie zameriavajú na oblasti občianskeho, rodinného a pracovného práva. Študenti sú v rámci právneho poradenstva poučení
o právnych predpisoch a odkázaní na inštitúcie a orgány, v ktorých môžu uplatniť právny
nárok, prípadne splniť si určitú povinnosť. Právna pomoc sa obvykle poskytuje pri riešení
rodinnoprávnych sporov, dedičských sporov, spotrebiteľských sporov, pracovno-právnych
sporov, sporov na ochranu osobnosti, trestných vecí na strane poškodeného, diskriminácie
a pod.
Duchovné poradenstvo

Duchovné poradenstvo sa v podmienkach slovenských vysokých škôl neposkytuje ako samostatná služba, ale ako súčasť tzv. univerzitnej pastorácie. Univerzitné pastoračné centrá sú
v súčasnosti zriadené na dvanástich miestach, zastrešujú všetky krajské mestá a aj ďalšie mestá
ako Martin, Ružomberok a Zvolen. Prvé centrum tohto druhu vzniklo roku 1997 v Bratislave v areáli vysokoškolských internátov v Mlynskej doline v gescii verbistov. Pôsobnosť pastoračných centier presahuje rámec inštitúcie, ak v meste sídli niekoľko vysokých škôl, resp.
ich súčastí. Výnimkou je Bratislava, v ktorej sú zriadené dve centrá. Ponúka univerzitných
centier je veľmi pestrá a okrem aktivít duchovného a formatívneho charakteru zahŕňa široké
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spektrum spoločenských, kultúrnych, športových, turistických, zábavných a iných podujatí.
Duchovná pastorácia má v podmienkach vysokých škôl svoje pevné miesto a poslanie, na
mnohých vysokých školách býva dobrým zvykom celoakademické slávenie liturgie na začiatku a konci akademického roka. O podpore duchovnej pastorácie v prostredí vysokých
škôl svedčí tiež fakt, že väčšina univerzitných pastoračných centier sídli v priestoroch vysokej školy alebo jej súčasti.
Duchovné poradenstvo má v univerzitných pastoračných centrách rôzne podoby cez
individuálne rozhovory po hromadné podujatia, ktoré sa využívajú v závislosti od zvyklostí
a organizačného poriadku konkrétneho centra, ako aj požiadaviek študentov. Vzhľadom
na prevažujúcu konfesiu na Slovensku, činnosť univerzitných pastoračných centier zabezpečujú zástupcovia katolíckeho kléru, cieľovou skupinou centier sú však všetci potenciálni
návštevníci bez ohľadu na vierovyznanie či svetonázor. Model univerzitných pastoračných
centier je rozšírený aj v zahraničí. V Španielsku sa napríklad vysokoškolskí študenti pod
vedením kňazov či iných pastoračných pracovníkov venujú aj charitatívnej činnosti v prospech chorých, seniorov a pod (Slámečka, 2011).
Na niektorých univerzitách v Čechách (Technická univerzita v Liberci, Univerzita
v Hradci Králové) sa duchovné poradenstvo poskytuje v poradenskom centre. Napríklad na
prvej z týchto univerzít je duchovné poradenstvo určené záujemcom, ktorí hľadajú pomoc
pri formovaní životnej filozofie a životného štýlu, pri orientácii v oblasti vierovyznania, náboženských hnutí a smerov alebo majú záujem o spirituálne vedenie, resp. duchovný vzťah
k transcendentálnym hodnotám. Niekedy túto službu zabezpečujú kňazi z radov pedagógov
vysokej školy (Slámečka, 2011).
Kariérne poradenstvo

Kariérne poradenstvo má v podmienkach vysokých škôl stúpajúcu tendenciu. Jednak to
súvisí so snahami hodnotiť kvalitu vysokej školy na základe uplatnenia jej absolventov na
trhu práce, ale aj približovaním sa k štandardom zahraničných vysokoškolských inštitúcií,
v ktorých má tento druh poradenstva určitú tradíciu a silné zastúpenie. O tom, že na vysoké školy sa vytvára tlak, aby sa otázkou uplatnenia absolventov intenzívne zaoberali, svedčí fakt, že sa zverejňujú štatistiky evidencie absolventov na úradoch práce, sociálnych vecí
a rodiny podľa jednotlivých študijných odborov a fakúlt. Flexibilne na túto skutočnosť zareagovali niektoré vysoké školy napríklad zriadením kariérneho centra, sprostredkovaním
informácií o možnostiach uplatnenia na trhu práce či užšou spoluprácou s potenciálnymi
zamestnávateľmi absolventov.
Kariérne poradenstvo sa zameriava na dve hlavné oblasti:
1. orientáciu na trhu práce,
2. možnosti uplatnenia a na prípravu na úspešný vstup do zamestnania.
Napríklad poradcovia z Mendelovej univerzity v Brne ponúkajú pomoc pri voľbe povolania, plánovaní a riadení kariéry, riešení intrapersonálnych prekážok pri uskutočňovaní
voľby povolania a poradenstvo pri hľadaní zamestnania. Súčasťou kariérneho poradenstva
je aj pomoc pri poznávaní profesijných predpokladov a rozvoj kariérneho potenciálnu. Kariérne poradenstvo môže prebiehať individuálnou formou, napríklad pri konzultácii životopisu, motivačného listu alebo skupinovou, pri príprave na vstupný pohovor do zamestnania, tréningu sebaprezentačných zručností a pod. Na niektorých univerzitách, napríklad
na UMB v Banskej Bystrici uplatňujú aj hromadné formy poradenstva: deň kariéry – trh
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pracovných a kariérnych príležitostí a prezentačný deň podnikov. Súčasťou týchto podujatí
sú aj motivačné prednášky úspešných absolventov univerzity, terajších zástupcov významných podnikov. Zaujímavé sú aj hromadné osobnostné testovania, na základe ktorých môžu
študenti lepšie spoznať svoje silné a slabé stránky. Kariérni poradcovia obvykle spolupracujú
na regionálnej úrovní so zamestnávateľmi, pracovnými agentúrami a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Napríklad web portál spomínaného univerzitného kariérneho centra
v Banskej Bystrici obsahuje rubriku pre firmy, kde zverejňuje možnosti spolupráce.
V zahraničí sa uplatňujú aj náročnejšie modely kariérneho poradenstva. Napríklad na
London Metropolitan University pôsobí kariérne centrum, ktoré zamestnáva trinástich pracovníkov (niektorí z nich si plnia aj vyučovaciu povinnosť). Centrum sa člení na tri sekcie:
1. kariérnu – v kariérnej poskytujú krátke konzultácie k tvorbe žiadosti do zamestnania a podporujú intrapersonálne kompetencie študentov;
2. informačnú – v informačnej sekcii integrujú informácie od študentov a zamestnávateľov a umožňujú študentom nájsť vhodné zamestnanie (študenti tejto univerzity platia vysoké školné a preto je bežné, že už počas štúdia pracujú na polovičný
úväzok),
3. rozvojovú – v tejto sekcii realizujú pre študentov kurzy tzv. soft skills (Černý, 2008).
Kariérne poradenstvo sa u nás poskytuje v rôznom rozsahu a na rôznej úrovní. Mnohé slovenské univerzity tento druh poradenstva priamo neponúkajú, čo však neznamená,
že študenti nedostávajú v alma mater informácie o možnostiach uplatnenia. Prvý kontakt
s pracovným prostredím získavajú študenti už počas praxe, ktorá je integrálnou súčasťou
každého študijného programu. Na cvičných pracoviskách a počas exkurzií do zariadení získavajú konkrétne informácie a oboznamujú sa so špecifickými pracovnými podmienkami.
Na niektorých pracoviskách podporujú aj dobrovoľnícku činnosť študentov v profesijnej
oblasti a spolupracujú s dobrovoľníckymi centrami v meste, prípadne využívajú iné spôsoby
prepojenia teoretickej a praktickej prípravy. Význam kariérneho poradenstva vo vysokoškolskom prostredí bude zrejme v blízkej budúcnosti narastať.
Poradenstvo pre študentov so špecifickými potrebami

Poradenstvo pre študentov so špecifickými potrebami je záväzné pre všetky vysoké školy na
Slovensku od roku 2012, kedy bol do zákona o vysokých školách doplnený paragraf o študentoch so špecifickými potrebami. Dovtedy ho fakulty poskytovali na báze dobrovoľnosti
ako je tomu v súčasnosti pri právnom či kariérnom poradenstve. Zvýšená pozornosť študentom so špecifickými potrebami sa venuje najmä kvôli medzinárodným záväzkom, ktoré Slovenska republika prevzala voči ľuďom s postihnutím. Ide najmä o Dohovor o právach ľudí
s postihnutím, prijatý na valnom zhromaždení OSN v New Yorku roku 2006, ktorý Slovenska republika ratifikovala o štyri roky neskôr, čím sa zaviazala k uplatňovaniu inklúzie v spoločnosti, teda aj vo vysokoškolskom prostredí. Potom, ako sa požiadavka inklúzie premietla
do zákona o vysokých školách (pozri § 100), väčšina slovenských univerzít prijala internú
smernicu o podpore študentov a uchádzačov so špecifickými potrebami a vytvorila pozíciu
koordinátora pre týchto študentov. V úvode § 100 zákona č. 131/2002 Z. z. sa uvádza, že
vysoká škola vytvára všeobecne prístupné akademické prostredie vytváraním zodpovedajúcich podmienok štúdia pre študentov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek
na ich študijný výkon. Ide o študentov so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím, chronickým ochorením, zdravotným oslabením, psychickým ochorením, autizmom
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alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami a poruchami učenia. Týmto študentom
zabezpečuje vysoká škola optimálne podmienky na štúdium tak, že im umožňuje využívať
špecifické vzdelávacie prostriedky, zabezpečuje individuálny vzdelávací prístup, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím, ďalej
osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na
študijný výkon a individuálny prístup vysokoškolských pedagógov. Zodpovednou osobou,
ktorá koordinuje zabezpečenie týchto podmienok je fakultný alebo univerzitný koordinátor,
ktorý sa podľa zákona o vysokých školách:
a) aktívne podieľa na identifikovaní uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami,
b) vyhodnocuje špecifické potreby uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami,
rozsah zodpovedajúcich podporných služieb a podieľa sa na ich zabezpečovaní,
c) zabezpečuje spoluprácu s pracoviskami a účelovými zariadeniami vysokej školy
alebo fakulty a so zamestnancami vysokej školy, najmä im poskytuje informácie
a poradenstvo v súvislosti so špecifickými potrebami študentov,
d) vykonáva poradenstvo pre študentov podľa odseku 2 pri zabezpečovaní podporných služieb a tieto služby pre nich koordinuje,
e) každoročne podáva návrh na použitie finančných prostriedkov na podporu štúdia
študentov so špecifickými potrebami, najmä na zabezpečenie materiálno-technických pomôcok a vybavenia; koordinátor fakulty predkladá návrh koordinátorovi
vysokej školy,
f) každoročne predkladá vysokej škole správu o podmienkach využívania podporných
služieb za vysokú školu; koordinátor fakulty spolupracuje s koordinátorom vysokej
školy pri príprave správy (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, § 100).
Ústrednou činnosťou koordinátora je poradenstvo, ktoré poskytuje uchádzačom, študentom a pedagógom. Zvlášť pri uchádzačoch je dôležité, aby komunikovali s koordinátorom pred podaním prihlášky na štúdium, aby sa vyhli nevhodnému výberu študijného
programu, prípadne zameraniu, ktoré vzhľadom na osobitosti postihnutia či narušenia nemôžu zvládnuť či v budúcnosti vykonávať. Koordinátor v rámci svojej činnosti môže:
vypracovať odporúčanie k žiadosti o prijatie na štúdium, prípadne k priebehu a úprave
podmienok prijímacieho konania,
navrhnúť metodiku individuálnych vzdelávacích stratégií, podporné opatrenia a odporúčané asistenčné technológie,
poskytnúť informácie o možnostiach štúdia v zahraničí,
poskytnúť kontakty na sociálne služby, sociálno-zdravotnú starostlivosť a možnosti získania podporných pomôcok,
sprostredkovať nadväzujúce služby spojené so štúdiom, možnosti fundraisingu a spoluprácu s nadáciami.
V podmienkach Slovenska pôsobia dve špeciálne pedagogické pracoviská, ktoré plnia
úlohu metodických, znalostných a koordinačných centier na podporu študentov so špecifickými potrebami, sú zriadené na Univerzite Komenského v Bratislave a Technickej univerzite
v Košiciach. V rámci metodickej činnosti organizujú pre fakultných a univerzitných koordinátorov školenia, prezenčné a dištančné kurzy vzdelávania a workshopy. Aktuálnou úlohou znalostných centier je výber optimálnej formy kvalifikačného vzdelania pre fakultných
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a univerzitných koordinátorov, keďže na mnohých pracoviskách túto pozíciu zastávajú pracovníci bez špeciálnopedagogického vzdelania resp. jeho ekvivalentu.
Systém znalostných metodických centier je zaužívaný aj v Čechách, napríklad pri Českej
poľnohospodárskej univerzite v Prahe je zriadené centrum pre zdravotne znevýhodnených
študentov, ktoré okrem iného poskytuje špeciálnu intervenciu pre študentov so zrakovým,
sluchovým a rečovým postihnutím, s poruchami učenia a chronickým ochorením, zaisťuje
tlmočnícke služby pre nepočujúcich študentov, organizuje kurzy priestorovej orientácie pre
nevidiacich študentov, zaisťuje asistenčné služby pre študentov s obmedzenou mobilitou
a iniciuje odstraňovanie architektonických bariér. V Českej republike v roku 2013 bola dokonca založená Asociácia poskytovateľov služieb študentom so špecifickými potrebami na
vysokých školách, zakladajúcim členom ktorej bolo centrum podpory študentov Augustin
na Univerzite v Hradci Králové.

7.3

Oblasti študijného poradenstva

Ako už bolo naznačené, študijné poradenstvo vo vysokoškolskom prostredí poskytujú viaceré osoby. V tejto podkapitole priblížime náplň poradenstva z pozície študijného poradcu tzv.
tútora, ktorý pôsobí na katedrovej úrovní a participuje na výučbe konkrétneho študijného
programu. Je v bezprostrednom kontakte so študentmi a sprevádza ich počas celého štúdia.
Budeme pritom vychádzať z viacročných skúseností z pôsobenia na tejto pozícii v študijnom programe pedagogického zamerania. Naše skúsenosti sa môžu odlišovať od skúseností
študijných poradcov pôsobiacich v študijných odboroch iného zamerania a preto výpočet
pracovných úloh študijného poradcu, tak ako ho uvádzame, nemusí byť úplný, resp. všeobecne platný. V iných študijných programoch môže zahŕňať špecifické úlohy a kompetencie.
Študijný poradca vykonáva svoju činnosť v súlade s internou legislatívou na úrovní
fakulty a univerzity a preto ju musí dôkladne poznať. Musí byť dôsledne oboznámený so
študijným poriadkom fakulty, akreditačným spisom príslušného študijného programu, časovým harmonogramom akademického roka, prípadne s ďalšími internými predpismi či
nariadeniami, ktoré určujú priebeh a organizáciu štúdia. Všetky tieto predpisy obsahujú
dôležité informácie, ktoré určujú charakter a obsah študijného poradenstva. Aj keď náplň
práce študijného poradcu sa na deklaratívnej úrovní zužuje na poradenstvo pri zostavení
študijného plánu, v praxi zahŕňa aj iné oblasti.
Študijné poradenstvo sa orientuje na dve cieľové skupiny, študentov a uchádzačov
o štúdium. Najprv uvedieme niekoľko situácií, v ktorých katedrový študijný poradca prichádza do styku s uchádzačmi o štúdium a neskôr priblížime náplň jeho práce so študentmi.
Prvý kontakt s uchádzačmi o štúdium sa obvykle uskutočňuje počas Dňa otvorených
dverí (DOD), ktorý sa koná na väčšine univerzít a ich súčastí. Záujemcovia o štúdium si
prichádzajú obzrieť učebné priestory a „zakúsiť“ akademickú atmosféru. Obvykle sú to
uchádzači, ktorí sa rozhodli študovať na príslušnej fakulte a prihlášku na štúdium už podali,
resp. sa ju chystajú podať. Často majú na študijného poradcu konkrétne otázky, ktoré sa
im nepodarilo zistiť z dostupných informácií, prípadne sa pýtajú na priebeh štúdia a pod.
Študijný poradca pripravuje pre návštevníkov informačné materiály, ktoré spravidla obsahujú informácie o profile absolventa, možnostiach jeho uplatnenia a upozornenia na dôležité termíny. Súčasťou prípravy na DOD je úprava nástenky, prípadne postera, na ktorý sa
okrem základných informácií o študijnom programe prikladá motivačný obrazový materiál
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zo študentských podujatí, napríklad z exkurzie, pobytového sústredenia, terénneho výcviku,
krúžkovice a pod. Študijný poradca môže prísť do kontaktu s uchádzačmi o štúdium aj na
podnet pracovníka študijného oddelenia, ak ide o špecifické otázky o študijnom programe
mimo rámca jeho kompetencií, napríklad rozsah odbornej praxe, typy zariadení, v ktorých
sa prax uskutočňuje, harmonogram štúdia v externej forme a pod. V ojedinelých prípadoch
sa na študijného poradcu obracajú uchádzači, ktorí už majú skúsenosti z vysokoškolského
štúdia, ale z rôznych dôvodov začínajú študovať iný študijný program. Študijný poradca
s nimi konzultuje plán študijných jednotiek, ktoré je možné uznať v príslušnom študijnom
programe a usmerňuje pri výbere voliteľných a výberových predmetov. Zaznamenali sme aj
niekoľko prípadov, kedy sa uchádzač opätovne hlásil na študijný program, z ktorého bol vylúčený. Pomoc študijného poradcu potreboval pri výbere témy a školiteľa záverečnej práce.
Ťažisko činnosti študijného poradcu spočíva v práci so študentmi. Aj tu môžeme hovoriť
o rôznych cieľových skupinách, napríklad z hľadiska ročníka či formy štúdia. Výstižnejšie je
však z nášho pohľadu diferencovať poradenstvo podľa obsahu, a to poradenstvo v otázkach
študijného plánu a pri riešení študijných problémov. Aj keď sa v praxi obidve oblasti prelínajú, je dobre si ich ilustratívne oddeliť. Poradenstvo zamerané na zostavovanie študijného
plánu sa poskytuje hromadne. Študenti sú obvykle inštruovaní z fakultnej úrovne a konkrétne pokyny získavajú z oficiálnych zdrojov (web portál, web mail, akademický informačný
systém, informačné oznamy v priestoroch fakulty), avšak konkrétne usmernenia o výbere
povinne voliteľných a výberových predmetov im poskytuje študijný poradca. Jeho úlohou
je pripraviť študentov na obdobie predzápisov a zápisov študijných jednotiek do postupového ročníka a v príslušnom čase poskytnúť príslušné informácie. Nezriedka sa stáva, že
študenti si určitú informáciu dezinterpretujú a potom sa obracajú na študijného poradcu so
žiadosťou o jej prekonzultovanie. Je dôležité, aby študijný poradca mal k dispozícii virtuálny
priestor, napríklad študijný web portál, kde môže zverejňovať a aktualizovať pokyny k zostavovaniu študijného plánu. Takýto informačný kanál je zároveň vhodným prostriedkom
na zverejňovanie študijných informácií a materiálov, prípadne iných dôležitých oznamov
a odkazov pre študentov. Na stránkach portálu pracoviska, na ktorom autorka pôsobí, administrátor zverejňuje aj ponuky práce, možnosti uplatnenia na trhu práce, prípadne možnosti dobrovoľníckej činnosti počas štúdia či ponuky na ďalšie vzdelávanie. Študijný poradca
môže zároveň monitorovať uplatnenie absolventov na trhu práce, čo v zahraničí obvykle
vykonávajú pracovníci kariérnych centier. Je dobrou vizitkou pracoviska ak na katedrovej
stránke uvádza informácie o úspešných absolventoch, k čomu môže prispieť práve študijný
poradca.
So žiadosťou o individuálne poradenstvo sa obvykle obracajú na poradcu aj študenti,
ktorí sa pripravujú na zahraničnú mobilitu. Študijný poradca s nimi konzultuje plán štúdia
na zahraničnej univerzite a usmerňuje pri organizácii semestra a skúškového obdobia v domovskej inštitúcii. Stáva sa, že niektoré predmety, ktoré zahraničná univerzita neponúka,
študent musí absolvovať po návrate z mobility. Súčasťou poradenstva k študijnému plánu
býva aj informačné stretnutie k priebehu štátnych záverečných skúšok. Obvykle sa uskutočňuje na bakalárskom stupni. Študijný poradca oboznamuje študentov s jednotlivými časťami štátnej záverečnej skúšky, upozorňuje na dôležité skutočnosti, napríklad postup pri
obhajobe záverečnej práce, kritéria hodnotenia štátnej záverečnej skúšky a odpovedá na
dotazy. Aj keď študijný poradca nie je povinný realizovať podobné informačné stretnutie,
v praxi autorky sa osvedčilo a je žiadané najmä z radov študentov v externej forme štúdia.
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Druhá oblasť študijného poradenstva sa týka problémov spojených so štúdiom, ktoré
sa vyskytujú na individuálnej, zriedkavo skupinovej úrovní. Individuálne problémy môžu
mať rôznu povahu, počnúc nevčasným plnením študijných povinností a dôsledkami z toho
vyplývajúcimi až po zosúladenie štúdia so vzniknutou zaťažujúcom situáciou v rodine, napríklad úmrtie člena rodiny alebo blízkej osoby, narodenie dieťaťa, zhoršenie zdravotného
stavu a pod. Študent v takých prípadoch, často aj vplyvom nepriaznivej životnej situácie,
nevie samostatne vyriešiť problém a potrebuje usmernenie a pomoc. Študijný poradca by
v takých situáciách mal zachovávať poradenský etický kódex a súkromné informácie o študentovi sprostredkovať vyučujúcim iba na základe súhlasu študenta. Poradenstvo pri riešení individuálnych problémov je citlivou oblasťou a vzťahuje sa naň princíp diskrétnosti
z etického kódexu pracovníkov vysokoškolských poradní, aj keď nie v takom rozsahu ako
u psychológov či psychoterapeutov.
Študijný poradca v rámci konkrétneho študijného programu môže vykonávať aj určité
administratívne či organizačné činnosti, prípadne môže zastávať aj ďalšiu pozíciu, napríklad katedrového správcu akademického informačného systému známeho v podmienkach
Slovenska pod akronymom AIS alebo MAIS, prípadne správcu registra záverečných prác.
Napríklad na pracovisku, kde autorka pôsobí, študijný poradca koordinuje výber a recenzovanie záverečných bakalárskych a diplomových prác, čiastočne pripravuje podklady k štátnym záverečným skúškam, podieľa sa na aktualizácii akreditačného spisu, komunikuje pri
zabezpečení vyučovania s externými vyučujúcimi, spolupracuje s vedením katedry pri organizácii zahraničných pozvaných prednášok a iných príležitostných odborných podujatí.
V zahraničí, napríklad v krajinách východnej Európy, sa vyskytuje aj pozícia tzv. kurátora akademickej skupiny, ktorý plní analytickú, organizačnú a socializačnú funkciu v oblasti
výchovného pôsobenia na študentov (Ficula, 2006). Administratívne spadá pod gesciu študijného prodekana a výsledky jeho činnosti sú systematicky prejednávané na zasadnutiach
katedier, kolégiách dekana a ďalších orgánov fakulty a univerzity. Z výpočtu úloh, ktoré
ukrajinský autor M. Ficula v učebnici vysokoškolskej pedagogiky prezentuje, je zrejmé, že
kurátor plní vo vysokoškolskom prostredí funkciu akéhosi „triedneho učiteľa“, s ktorou
sa študenti stretávali na predchádzajúcich stupňoch vzdelávania. Zaujímavé sú aj metódy
a formy práce, ktoré vo svojej činnosti kurátor využíva, napríklad v prvom ročníku, ktorý má adaptačný charakter, realizuje stretnutie s rodičmi študentov, besedy na rôzne témy,
aktivizuje k účasti v študentských organizáciách a pod. V krajinách západnej Európy sa
s podobnou funkciou nestretávame.
Vysokoškolské poradenstvo predstavuje komplexný systém, v ktorom kľúčovú úlohu
zohráva poradenstvo v otázkach štúdia. Každá vysoká škola si tento systém prispôsobuje
špecifikám štúdia, personálnym možnostiam a v neposlednom rade rozvojovým prioritám.
Organizácia poradenských služieb a rozsah v akom sa poskytujú odrážajú prístup vysokej školy k zvyšovaniu kvality života študentov. Vznik asociácií vysokoškolských poradcov
v Čechách a na Slovensku a Asociácie poskytovateľov služieb študentom so špecifickými
potrebami na vysokých školách naznačujú, že vysokoškolské poradenstvo naberá na význame a váhe. Odborné podujatia, ktoré tieto organizácie každoročne pripravujú za účasti významných zahraničných lektorov, výmena skúseností na zahraničných workshopoch
a stážach dosvedčujú, že vysokoškolské poradenstvo je profesionálnou oblasťou, ktorá sa
neustále rozvíja a skvalitňuje.
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Zhrnutie
Vysoké školy poskytujú rôznorodé spektrum poradenských služieb súvisiacich s otázkami
štúdia, možnosťami uplatnenia na trhu práce a zvládaním záťažových životných situácií
počas štúdia. Prijímateľmi týchto služieb sú uchádzači o štúdium a študenti, v niektorých
prípadoch aj pedagogickí zamestnanci. Systém poradenstva tvorí študijné poradenstvo, psychologické poradenstvo, sociálne poradenstvo, právne poradenstvo, duchovné poradenstvo,
kariérne poradenstvo a poradenstvo pre študentov so špecifickými potrebami. Študijné poradenstvo predstavuje kľúčovú poradenskú oblasť a zabezpečujú ho na fakultnej úrovní študijní referenti, katedroví študijní poradcovia tzv. tútori a prodekan pre študijné záležitosti.
Ostatné druhy poradenstva sú obvykle poskytované v rámci univerzitného poradenského
centra v rozsahu zodpovedajúcom personálnym a programovým možnostiam univerzity.
Výnimkou je duchovné poradenstvo, ktoré v podmienkach Slovenska poskytujú univerzitné
pastoračné centrá. V poslednom období stúpa význam kariérneho poradenstva, ktoré má
v zahraničí silné zastúpenie a dlhoročnú prax. Vysoké školy sa preto snažia v rámci kariérneho poradenstva nielen dobre pripraviť študentov na vstupné pohovory, ale aj poskytnúť
im prehľad konkrétnych pracovných ponúk. Od roku 2013 na Slovensku pôsobí Asociácia
vysokoškolských poradcov.
Otázky a úlohy na opakovanie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ktoré legislatívne predpisy vymedzujú rámec vysokoškolského poradenstva?
Akú štruktúru má systém vysokoškolského poradenstva?
Ktoré druhy vysokoškolského poradenstva poskytuje univerzita, ktorej ste učiteľom?
Vymenujte úlohy študijného poradenstva na každej z troch úrovni.
Ktorý druh poradenstva najviac súvisí s uplatnením absolventov na trhu práce?
Kto môže poskytovať poradenstvo pre študentov so špecifickými potrebami vo vysokoškolskom prostredí?
Kto môže byť prijímateľom poradenských služieb vo vysokoškolskom prostredí?
V čom sa duchovné poradenstvo v podmienkach SR odlišuje od ostatných zložiek vysokoškolského poradenstva?
Porovnajte ponuku kariérneho poradenstva na domovskej univerzite a na vybranej
univerzite v zahraničí.

/158/

ŠTUDIJNÉ PORADENSTVO VO VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

10. Uveďte príklady študijného poradenstva pre uchádzačov o štúdium na katedrovej
úrovní.
11. Zdôvodníte organizačný model študijného poradenstva na katedrovej úrovní s ktorým
sa najviac stotožňujete (napr. študijný poradca pre ucelený stupeň štúdia, študijný poradca pre konkrétny ročník štúdia).
12. Kto usmerňuje činnosť študijného poradcu na katedrovej úrovní?

/159/

ZÁVER

Záver
V súčasnosti neexistuje na Slovensku žiadna kvalifikačná požiadavka pre vysokoškolských
učiteľov absolvovať pedagogické vzdelanie. V osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia
bolo i legislatívne vymedzené povinné absolvovanie pedagogickej prípravy u vysokoškolských učiteľov. Aktuálne je však paradoxne na nižších stupňoch vzdelávania nevyhnutné
mať pedagogickú spôsobilosť, čo však neplatí o učiteľoch v terciárnom stupni vzdelávania.
Vysokoškolskí učitelia majú odborné vedomosti a kompetencie, ale pedagogické kompetencie si rozvíjajú iba vlastnými skúsenosťami a sebavzdelávaním. Táto publikácia vznikla
ako prostriedok, ktorý uľahčuje sebavzdelávanie vysokoškolských učiteľov alebo môže byť
využitá ako študijný materiál v kurzoch vysokoškolskej pedagogiky, ktoré si niektoré vysoké
školy organizujú individuálne podľa interných potrieb inštitúcie.
Škála otázok, ktoré trápia mladých, ale i skúsených pedagógov je zvyčajne rozsiahla
a pestrá. A napriek tomu, že táto publikácia reaguje na mnohé z nich, uvedomujeme si, že
ani zďaleka ich všetky nevyčerpala a nezodpovedala na ne, avšak chceli sme dosiahnuť, aby
preštudovanie tejto publikácie čitateľa naviedlo na správny smer, ktorým je snaha o sebazdokonaľovanie vo svojej profesii, sebavzdelávanie a rozvoj vlastnej pedagogickej kompetencie.
Kvalita vysokých škôl a úroveň zabezpečovania ich úloh sa odvíja od kvality vysokoškolských učiteľov. Odbornú erudíciu nadobúdajú vysokoškolskí učitelia v dlhodobom procese odbornej prípravy, prostredníctvom svojho kariérneho rastu, avšak pedagogické vedomosti a zručnosti si často rozvíjajú iba skúsenostným učením, intuíciou a sebavzdelávaním
(ak vôbec). Aj keď na jednej strane pedagogické vzdelanie nemusí nevyhnutne zaručovať
úspech v sprostredkovaní poznatkov, v oblasti motivácie študentov a ich výsledkov a nakoniec i v celkovej kvalite edukačného procesu, na druhej strane poskytuje teoretický základ,
ktorý učiteľovi uľahčí pedagogickú činnosť. Veríme, že táto publikácia aspoň čiastočne prispela k rozšíreniu poznatkov čitateľa z oblasti vysokoškolskej pedagogiky, ktoré budú mať
pozitívny prínos v jeho edukačnej činnosti.
Kvalifikačný profil pedagóga pôsobiaceho v oblasti vysokoškolskej prípravy budúcich
odborníkov by mal byť založený na dvoch základných pilieroch: kvalitnom odbornom
vzdelaní primerane doplnenom praktickými skúsenosťami a na kvalifikačných predpokladoch získaných v rámci špeciálnej prípravy z oblasti edukačných vied. Vysokoškolský
pedagóg by mal disponovať pedagogickými, sociálnymi, psychologickými a etickými kompetenciami, ďalej didaktickými, hodnotiacimi, organizačnými a riadiacimi schopnosťami,
schopnosťou sebareflexie a ďalšieho osobnostného rozvoja, ako aj schopnosťou primeranej
pedagogickej komunikácie v praxi. Aj na základe uvedených požiadaviek vznikla z praktických potrieb publikácia „Vybrané kapitoly z vysokoškolskej pedagogiky“.
Čitateľa, ktorý očakával od textu systematické a podrobné návody ako postupovať
vo vyučovacom procese asi sklameme, keďže výučba závisí od mnohých činiteľov, ktoré
ovplyvňujú jej priebeh a nie je možné predpisovať postupy, ktoré by boli univerzálne účinné
a efektívne v každej situácii, či v podmienkach rôznych typov inštitúcií terciárneho vzdelávania. Ten ktorý prostriedok je efektívny a optimálny vzhľadom na konkrétne podmienky v konkrétnom odbore štúdia, predmete, forme vysokoškolskej výučby, učebnej situácii,
vzhľadom na špecifickú študijnú skupinu a pod.
Cieľom publikácie bolo zamerať sa na niektoré otázky, ktoré by mali byť východiskom
pre realizáciu výučby a overovanie vlastných postupov v praxi. Napríklad aké sú aktuálne
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trendy vysokoškolského vzdelávania, čo by mal vedieť o výučbe na vysokej škole začínajúci vysokoškolský učiteľ alebo aké formy a metódy môže vysokoškolský učiteľ uplatňovať vo
výučbe študentov, aké špecifiká majú rôzne typy študentov, ktoré kompetencie a zručnosti
by si mal učiteľ rozvíjať ako súčasť svojej profesie.
Na základe našich skúseností s realizáciou konkrétnych kurzov vysokoškolskej pedagogiky považujeme za nevyhnutné do obsahu pedagogického vzdelávania vysokoškolských
učiteľov implementovať oblasti, ktoré budú vychádzať z reálnych potrieb danej skupiny
učiteľov. Na základe pravidelnej evaluácie kvality výučby a zisťovania edukačných potrieb
účastníkov je dôležité permanentne inovovať obsah a organizáciu pedagogického vzdelávania vysokoškolských učiteľov aj v súlade s aktuálne sa meniacimi požiadavkami doby,
spoločnosti a „zákazníkov“– čiže študentov prichádzajúcich na vysoké školy s určitými očakávaniami a potrebami, a na druhej strane trh práce vyžadujúci flexibilné zručnosti a kompetencie absolventov vysokých škôl.
Veríme, že preštudovanie tejto publikácie uľahčí čitateľovi – vysokoškolskému učiteľovi
osvojiť si a rozvíjať poznatky z oblasti výchovy a vzdelávania na terciárnom stupni a uplatniť
ich pri sprostredkovaní obsahu disciplín svojej odborovej špecializácie.
Profesia vysokoškolského učiteľa predpokladá byť nielen vedec a expert vo svojom odbore, ale aj kvalitný učiteľ, ktorý je schopný primerane sprostredkovať poznatky odboru svojim
študentom a stimulovať ich záujem, je schopný porozumieť procesom učenia a vyučovania.
Poznanie základov vysokoškolskej pedagogiky umožní predchádzať náhodilosti vo vyučovaní a intuitívnym spôsobom pedagogickej činnosti vysokoškolského učiteľa.
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Summary
Actually in Slovakia do not exist any qualification requirements for university teachers
to attend training in pedagogy. In the eighties of the twentieth century it was defined by
law to complete teacher training for university teachers. However, nowadays there is a
paradox at the lower levels of education, where the pedagogical education is mandatory for
teachers, but not for teachers in tertiary education. University teachers have the professional
knowledge and competence but their pedagogical skills can be improved only through their
own experience and self-education. This publication was developed as a tool for facilitating
self-education of university teachers, or can be used as study material in the courses in
higher education pedagogy, which are organized individually by some higher education
institutions due to their internal needs.
The varieties of questions that plague the young, but also experienced teachers are usually
extensive and varied. Despite the fact that this publication responds to many of them, we
reflect the fact, that not all of them had been answered. On the other hand, we wanted to
make studying this publication to guide the reader to the correct direction which means to
develop their self-improvement in the profession, self-education and to develop their own
pedagogical skills.
The quality of higher education and the level of assurance of its goals and tasks depends
on the quality of university teachers. They acquire professional expertise in the long process
of expert training and through their career growth, but teaching skills are often developed
only through their experiential learning, intuition and self-education (if any). Although on
the one hand, pedagogical education does not necessarily guarantee success in mediating
knowledge or in the field of student motivation and performance and finally in the overall
quality of the educational process, but on the other hand it provides a theoretical basis for
teachers that helps to facilitate their teaching. We believe that this publication will at least
partially contribute to spread the knowledge of the reader in the field of higher education,
which will have a positive contribution in education.
Teacher qualification profile operating in the field of higher education of future
professionals should be based on two pillars: quality professional education adequately
supplemented with practical experience and the skills acquired as part of special training
in the field of educational sciences. University teacher should possess educational, social,
psychological and ethical competence, further didactic, evaluation, organizational and
management capacity, the ability to self-reflection and further personal development as
well as skills of appropriate communication in educational practice. On the basis of those
requirements and from the practical needs was originated the publication „Chapters in
higher education pedagogy“.
Reader, who had expected from the text systematic and detailed instructions on how to
proceed in teaching could be disappointed, since teaching depends on many factors which
influence its process and it is not possible to prescribe the procedures that are universally
effective and efficient in each situation or in different types of tertiary education institutions.
Any tool can be effective and optimal with respect to specific conditions in the particular
field of study, subject, form of higher education teaching, learning situation, due to the
specific study group and the like.
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The aim of the publication was to focus on some issues that should be the starting point
for the realization of teaching in practice. For example, issues like the current trends in
higher education, teaching at a university or college, forms and methods of higher education,
different types of students, teacher competencies and skills.
Based on our experience with the organization of higher education pedagogy courses
we deem necessary to implement into the content of university teacher training the areas
that will be based on the real needs of teachers. On the basis of a regular quality evaluation
and surveys on educational needs of participants, it is important to constantly innovate the
content and organization of teacher education in accordance with the current requirements
of the society and „customers“ – i.e. students coming to college or university with certain
expectations and needs, and on the other hand, the labor market that requires flexible skills
and competencies of graduates.
We believe that studying this publication helps the reader – university teacher to acquire
and develop knowledge in the field of education and training at tertiary level. The profession
of university teacher assumes to be not only a scientist and expert in their field, but also
to be a quality teacher who is able to adequately convey the knowledge to their students
and stimulate their interest, who is able to understand the teaching and learning process.
Knowledge of the basics of higher education pedagogy enables to prevent randomization in
teaching and intuitive ways of teaching.
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Prílohy
Katedra pedagogiky a psychológie, Fakulta ekonomiky a manažmentu
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Projekt Kurzu vysokoškolskej pedagogiky na realizačné obdobie 2014 – 2015
Kvalifikačný profil pedagóga pôsobiaceho v oblasti vysokoškolskej prípravy budúcich technicky orientovaných odborníkov je podľa International Society for Engineering Education
(IGIP) založený na dvoch základných pilieroch: kvalitnom odbornom vzdelaní primerane
doplnenom praktickými skúsenosťami a na kvalifikačných predpokladoch získaných v rámci špeciálnej prípravy z oblasti pedagogiky. Vysokoškolský pedagóg by mal disponovať pedagogickými, sociálnymi, psychologickými a etickými schopnosťami, ďalej didaktickými,
hodnotiacimi, organizačnými a riadiacimi schopnosťami, schopnosťou sebareflexie a ďalšieho osobnostného rozvoja, ako aj schopnosťou primeranej pedagogickej komunikácie
v praxi.
V súlade s vyššie uvedenými požiadavkami v medzinárodnom kontexte je predpokladom kvalitnej a efektívnej výchovno-vzdelávacej činnosti vysokoškolského učiteľa nielen
nadobudnutie požadovaných odborných kompetencií v konkrétnom študijnom odbore na
2. a 3. stupni vysokoškolského štúdia, ale aj získanie primeraných pedagogických kompetencií a zručností. Dosiahnutie súladu a rovnováhy medzi týmito skupinami kompetencií,
ako aj objektívna potreba ďalšieho vzdelávania zo strany pedagógov jednotlivých fakúlt
univerzity je základom realizácie kurzu vysokoškolskej pedagogiky na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.
Kurz vysokoškolskej pedagogiky je určený vysokoškolským učiteľom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a externým záujemcom, absolventom študijných
odborov nepedagogického zamerania 3. stupňa vysokoškolského štúdia na univerzitách
v SR a v zahraničí.
Obsah

1. Cieľ kurzu
2. Podmienky absolvovania kurzu

Cieľ kurzu

Cieľom kurzu je poskytnúť frekventantom potrebné relevantné a aktuálne informácie a poznatky z oblasti:
inžinierskej pedagogiky a vysokoškolskej pedagogiky,
psychológie,
spoločenských vied – sociológie a sociológie výchovy, etiky,
vysokoškolskej didaktiky,
aplikácie moderných vzdelávacích technológií a nástrojov diseminácie vzdelávacieho (odborného) obsahu.
Obsahové zameranie a všetky aktivity kurzu by mali byť nápomocné pri osvojovaní si
zručností v oblasti pedagogickej komunikácie vo výchovno-vzdelávacom procese na vysokej škole a k celkovému zvyšovaniu kvality vysokoškolskej výučby.
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Osobitná pozornosť je venovaná interakciám pedagóg a študent, motivácii k učeniu,
využívaniu moderných vyučovacích metód a spôsobom preverovania a hodnotenia vedomostí študentov.
Predmet

ECTS

Počet hodín
kontaktná výučba

nekontaktná výučba

Inžinierska pedagogika

16 h s

16

3

Inžiniersko – pedagogické praktikum

16 h z

16 h

3

Vysokoškolská didaktika

18 h z

18 h

2

Vybrané kapitoly zo psychológie

18 h s

18 h

2

Vybrané kapitoly zo sociológie

6hz

6h

1

Pedagogická komunikácia a rétorika – praktikum

12 h z

12 h

2

–

–

13

Práca s textom, odbornými informačnými
zdrojmi a publikovanie

6hz

6

1

Projektový manažment

12 h z

12

2

Technológia vzdelávania

12 h z

12

2

Etika a interkultúrne kompetencie

6hz

6

1

Legislatívny rámec kvality ľudských
zdrojov (Manažment vysokých škôl)

6hz

6

1

Spolu za 2. semester

–

–

7

Výučba spolu za 2 semestre

–

–

20

Konzultačný seminár k záverečnej práci

6h

–

–

Pedagogický výstup pred komisiou

2h

–

–

–

–

–

1. semester

Spolu za 1. semester
2. semester

3. semester

Záverečné kolokvium

Podmienky absolvovania kurzu

Základnými podmienkami absolvovania kurzu sú:
absolvovanie minimálne 50 % časovej výmery kurzu,
získanie všetkých zápočtov na základe splnenia úloh podľa požiadaviek garantov
predmetov,
úspešné absolvovanie všetkých predpísaných skúšok,
pedagogický výstup pred odbornou komisiou,
vypracovanie záverečnej práce.
Kurz končí odovzdaním a prezentáciou portfólia (obsahuje zoznam absolvovaných
predmetov a zadaných písomných prác s podpisom jednotlivých vyučujúcich, vypracovanú
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prípravu na vyučovaciu jednotku odučenú v rámci pedagogického výstupu a jej rozbor)
a obhajobou záverečnej práce pred skúšobnou komisiou na záverečnom kolokviu. Záverečná práca musí byť formálne spracovaná v súlade s požiadavkami na záverečné/kvalifikačné
práce a v zmysle platných odporúčaní a požiadaviek.
Absolventi získavajú „Osvedčenie o absolvovaní kurzu vysokoškolskej pedagogiky“.
Pedagogickí pracovníci Katedry pedagogiky a psychológie budú participovať pri realizácii kurzu pri individuálnych konzultáciách v rámci vedenia záverečných prác (vypracovávajú sa na podmienky vyučovania jednotlivých vedných odborov v rámci vysokoškolskej
výučby) i v rámci pedagogických výstupov (spolu s gestorom odborného predmetu a vedúcim pracoviska na príslušnej katedre), v rámci záverečného kolokvia kurzu sa zúčastňujú
okrem členov katedry KPP aj prorektor a prodekani jednotlivých fakúlt SPU v Nitre a vedúci príslušnej katedry.
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O autoroch
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.

Autorka pôsobí ako odborná asistentka na Centre pedagogiky a psychologického poradenstva Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, kde je súčasne vedúcou centra.
Vysokoškolské štúdium ako aj doktorandské štúdium v odbore Pedagogika absolvovala na
Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v Nitre. Výskumne i pedagogicky sa zameriava hlavne na oblasť všeobecnej didaktiky a vysokoškolskej pedagogiky. Venuje sa tiež problematike prípravy učiteľov profesijných odborných predmetov a participuje
v kurzoch vysokoškolskej pedagogiky. Má skúsenosti s výučbou kurzov vysokoškolskej pedagogiky v podmienkach Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzity v Nitre od roku 2011 až
po súčasnosť, participovala na výučbe kurzu vysokoškolskej pedagogiky na Prírodovedeckej
fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2013, a v rámci kurzu vysokoškolskej
pedagogiky pre doktorandov na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
v rokoch 2014 – 2015.
		e-mail: timea.zatkova@uniag.sk
Ing. Eleonóra Černáková, PhD.

Autorka pôsobí ako odborná asistentka v Centre pedagogiky a psychologického poradenstva
Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, kde
je súčasne zástupkyňou vedúcej centra. Vysokoškolské štúdium absolvovala na Slovenskej
technickej univerzite v Bratislave na Chemickotechnologickej fakulte, doplňujúce pedagogické štúdium a doktorandské štúdium v odbore Teória vyučovania technických predmetov
absolvovala na Katedre inžinierskej pedagogiky Slovenskej technickej univerzity. Výskumne
i pedagogicky sa zameriava hlavne na oblasť odborovej didaktiky a vysokoškolskej pedagogiky. Venuje sa problematike prípravy učiteľov profesijných predmetov. Má skúsenosti s výučbou vysokoškolskej didaktiky v rámci kurzov vysokoškolskej pedagogiky v podmienkach
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre od roku 1997 až po súčasnosť.
		e-mail: eleonora.cernakova@uniag.sk
PhDr. Miroslav Poláček, PhD.

Autor absolvoval magisterské štúdium v odbore Psychológia – Biológia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, rigoróznu skúšku v odbore Andragogika na Vojenskej akadémii
v Liptovskom Mikuláši a doktorandské štúdium v odbore Ekonomika a manažment podniku na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre. V súčasnosti pôsobí ako odborný
asistent v Centre pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre, kde zabezpečuje psychologické predmety v rámci bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, Doplňujúceho pedagogického štúdia a Kurzov vysokoškolskej pedagogiky. Autor sa dlhodobo profiluje
v oblasti sociálnej psychológie, pedagogickej psychológie a psychológie práce a organizácie.
Venuje sa hodnoteniu a rozvoju sociálnych zručností učiteľov a manažérov, vysokoškolskému psychologickému poradenstvu a práci so študentami so špecifickými potrebami
		e-mail: miroslav.polacek@uniag.sk
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Mgr. Eva Svitačová, PhD.

Autorka je odbornou asistentkou na Katedre spoločenských vied FEM SPU v Nitre, kde
vyučuje etiku, podnikateľskú etiku, ekofilozofiu a sociológiu. Vysokoškolské štúdium absolvovala na Pedagogickej fakulte v Nitre, na Filozofickej fakulte UKF v Nitre a doktorandské
štúdium v odbore Systematická filozofia na UK v Bratislave. Vo vedeckej činnosti dominuje
orientácia na sociálno-filozofické problémy a etické problémy v ekonomike a v spoločnosti,
venuje sa aj problematike globálneho rozvojového vzdelávania, pričom aktuálne participuje
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