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štvrtok  14. novembra 2013 
 

8.00 – 8.30 
registrácia účastníkov a účastníčok seminára pre 
učiteľov a učiteľky psychológie 

foyer 1. 
posch. 

8.30 – 11.30 
Seminár pre učiteľov a učiteľky psychológie   
„Inovatívne materiály a zdroje vo vyučovaní 
psychológie“ 

zasadačka 
3,  
1. posch. 

 11.30 – 13.00 prestávka na obed  
12.00 – 
13.00 

registrácia účastníkov a účastníčok konferencie 
foyer 1. 
posch. 

13.00 – 
14.30 

Plenárna sekcia  (moderuje Radomír Masaryk) 

Úvodné slovo: 

PhDr. Katarína Cabanová, PhD. (vedúca Katedry 
psychológie a patopsychológie PdF UK)  

Prof. PaedDr. Alica Vančová, PhD. (dekanka PdF UK)  

Doc. PhDr. Mária Glasová, PhD. (garantka študijného 
programu učiteľstvo psychológie)  

Príspevky v pléne: 

Soňa Kariková:  Psychologická  diagnostika a 
poradenské  služby pre učiteľov v SR  – realita 
alebo vízia? (pozvaná prednáška) 

Dorothy Coombs: Teaching of psychology across 
Europe 

kongresová 
sála,  
1. posch. 

 14.30 – 15.00 prestávka na kávu foyer  

15.00 – 
16.30 

Plenárna sekcia (moderuje Radomír Masaryk) 

Udo Kittler: Didactics of teaching of psychology – 
What makes the difference to our Science? 

Marta Valihorová, Eva Gajdošová: Aktuálne 
problémy školskej psychológie a školských 
psychológov  

Radomír Masaryk, Jana Bašnáková, Lenka 
Kostovičová: Od vedy do triedy: (Trans)formovanie 
poznania v kontexte učiteľstva psychológie 

kongresová 
sála,  
1. posch. 

 16.30 – 17.00 prestávka   

17.00 – 
18.00 

otvorené zasadnutie výboru Slovenskej asociácie 
pre učiteľstvo psychológie (SAUP) spojené 
s diskusiou o vyučovaní psychológie na sekundárnom 
stupni vzdelávania 

kongresová 
sála, 
 1. posch. 

od 19.00 spoločenský večer – absolventské stretnutie 
salónik, 
prízemie 
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piatok  15. novembra 2013 
 

9.00 – 
10.30 

Sekcia A: Psychologická príprava 
a sociálno-psychologické 
kompetencie učiteľov a učiteliek 
Zas. 1, moderuje L. Sokolová 

Kvetoslava Vačková: Kompetencie 
študijného odboru učiteľstva 
podľa hodnotenia študentov a 
absolventov 

Eva Farkašová: Učiteľ a záťažové 
situácie v škole 

Ivona Skalická, Lucie Foltová: 
Psychologické předměty ve 
studijních programech Učitelství 
praktického vyučování v Brně 

Zlatica Zacharová Jursová: Ako 
vníma učiteľ svoje sociálno-
psychologické kompetencie pred 
a po tréningu inovatívneho 
modelu „naratívneho formátu“? 

Anežka Hamranová: Sociálno-
psychologický výcvik v príprave 
učiteľov (metodické pokyny)   

Lenka Sokolová: Videotréning v 
príprave budúcich učiteľov a 
učiteliek psychológie 

Sekcia B:  
Školská psychológia a kariérové 
poradenstvo  
Zas. 2, moderuje M. Groma 

Katarína Cabanová, Eva Adamčáková: 
Ovplyvňuje testovanie žiakov 
úroveň ich tvorivosti? 

Štefánia Ferková: Zámerné 
sebapoškodzovanie u 
dospievajúcich z pohľadu školskej 
psychologičky 

Janka Lajčiaková: Školský psychológ 
v špeciálnych školách a školách 
podporujúcich rozvoj nadania 

Miroslava Adamík – Šimegová: 
Školská psychológia a aktuálne 
otázky inkluzívnej edukácie 

Marta Valihorová, Janka Lajčiaková: 
Sebahodnotenie v kontexte 
rizikového správania žiakov 
strednej školy 

Martina Mášiková, Marian Groma: 
Teória a prax kariérového 
poradenstva v školstve. Príklady 
dobrej praxe 

 10.30 – 11.00 prestávka na kávu (+ posterová sekcia) 

11.00 
– 
12.30 

Sekcia A:  
Vyučovanie psychológie a 
vedenie sociálno-
psychologického výcviku 
Zas. 1, moderuje M. Lemešová 

 

Vlasta Dúbravová: Obsahová 
analýza písomných reflexií 
študentov učiteľstva - účastníkov 
sociálno-pedagogických výcvikov 

Lýdia Miškolciová: Postoje 
stredoškolákov k vyučovaniu 
psychológie 

Sekcia B:  
Problémy súčasnej školy a úloha 
psychológie v ich riešení I 
 
Zas. 2, moderuje E. Vancu 

 

Beáta Dopjerová: Pozitívna sociálna 
atmosféra ako prevencia vzniku 
nelátkových závislostí 

Viera Andreánska, Zuzana Bogárová, 
Miroslava Konvalinková, Valéria 
Vlasáková: Rodičia očami detí s 
postihnutím 
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Zuzana Štefanková, Marta 
Franclová, Veronika Plachá: 
Psychologie pro učitele a učitelky 
mateřských škol 

Katarína Minarovičová: Možnosti a 
úskalia tréningov zameraných na 
rodovú rovnosť a elimináciu 
rodových stereotypov vo výchove 

Dominika Kanisová: Vyučovanie 
psychológie s podporou 
informačno-komunikačných 
technológií 

Miroslava Lemešová: Bola to pre 
mňa veľká výzva - 
psychosociálny výcvik v 
prostredí školy 

Renáta Tóthová: Negatívny vplyv 
učiteľa na osobnostný rozvoj žiaka 
– existencia problému a nutnosť 
jeho riešenia 

Elena Brozmanová, Katarína 
Cabanová: Žiak, učiteľ a škola v 
záverečných prácach študentov 
Katedry psychológie a 
patopsychológie PdF UK 

Eva Vancu, Zuzana Štefančíková: 
Význam prierezovej témy 
osobnostný a sociálny rozvoj po 
analýze triednej šikany  

 12.30 – 14.00 prestávka na obed 

14.00 
– 
15.30 

Sekcia A: Psychológia v  prácach 
študentov a študentiek KPP  
Zas. 1, moderuje M. Groma  
 
Veronika Segešová, Eva Vancu: 
Pilotná štúdia obrazu psychickej 
odolnosti u adolescentov 
 
Simona Kralovičová, Tímea Hóková: 
Psychologické aspekty 
úspešnosti v sebarealizácii ľudí 
s telesným postihnutím 
 
Lucia Felcanová, Mária Glasová: 
Závislosť od internetu a teória 
vzťahovej väzby v kontexte well-
being u adolescentov s telesným 
postihnutím   
 
Tímea Hóková, Mária Glasová: 
Problematické využívanie 
internetu v kontexte  
zdravotného postihnutia 
 
Renáta Korbelová, Marian Groma: 
Využitie škál seba-determinačnej 
teórie E.Deciho a R.M.Ryana 
v škole 

Sekcia B: Problémy súčasnej školy 
a úloha psychológie v ich riešení II 
Zas. 2, moderuje B. Šramová 
 
Desanka Kanderová: Organizačná 
kultúra školy 
 
Jaroslava Markofová: On-line 
správanie a formovanie hodnotovej 
orientácie mladej generácie 
 
Miroslava Lemešová: Dobrá prax 
neformálneho vzdelávania v škole 
 
Dorota Smetanová: Príprava 
študentov učiteľstva psychológie 
v kombinácii v oblasti prevencie 
pred rizikami v kyberpriestore 
 
Janka Peráčkova, Zuzana Pintérová, 
Alžbeta Chovancová: 
Psychodidaktika a jej význam 
v športovej a telesnej výchove 
 
Blandína Šramová: Genderová 
stereotypizácia v médiách 
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Príspevky v posterovej sekcii: 

Miroslav Andreánsky, Zuzana Brunclíková, Jitka Prevendárová: Limitujúce 

faktory socializácie dieťaťa v základnej škole  

Zuzana Brunclíková, Viera Andreánska, Jitka Prevendárová, Monika Kováčová: 

Problematika dyslexie vo vyučovaní cudzích jazykov 

Ľubica Kročanová: Špecifické aspekty včasnej sociálnej integrácie detí so 

sluchovým postihnutím v materskej škole   

Jitka Prevendárová: Detská sexualita a jej prejavy – východiská pre 

poradenstvo a prevenciu 

Lenka Sokolová, Miroslava Lemešová: Vyučovanie psychológie na stredných 

školách na Slovensku - čo sa zmenilo po 30tich rokoch? 

Vyučovanie psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja 

– súbor metodických materiálov 

Slovenská asociácia pre učiteľstvo psychológie (SAUP) 

European Federation of Psychology Teachers Associations (EFPTA) 
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ABSTRAKTY 

Pozvaná prednáška 

 

PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSKÉ SLUŽBY PRE UČITEĽOV 

NA SLOVENSKU – REALITA ALEBO VÍZIA?    

Soňa Kariková 

Katedra psychológie, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici, e-mail: sona.karikova@umb.sk 

Cieľom príspevku je poukázať na niektoré legislatívne opatrenia v SR, ktoré sa 
týkajú posudzovania „duševnej spôsobilosti“ učiteľov. Táto požiadavka je 
uvedená v platnom Zákone č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných 
zamestnancoch. V SR však nie je vypracovaný postup na uplatnenie tejto 
požiadavky v praxi. Preto je cieľom príspevku poukázať na isté nezrovnalosti, 
ktoré súvisia s realizovaním psychologickej diagnostiky pre učiteľov, ako aj 
vypracovanie návrhov, kto a za akých podmienok by mal zabezpečovať 
psychologickú starostlivosť o učiteľov. 

Kľúčové slová: pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec, duševná 
spôsobilosť, psychologická diagnostika, psychologická starostlivosť 

 

PSYCHOLOGICAL DIAGNOSTICS AND COUNSELING SERVICES FOR 
TEACHERS IN SLOVAK REPUBLIC – REALITY OR VISION?  

The paper’s aim is to point out some laws in the Slovak Republic that deal with 
the assessment of „mental capacity“ of teachers. This requirement is stated in 
the Law nr. 317/2009 of the legal code On Pedagogical and Professional 
Employees. In the Slovak Republic there is no method of applying these 
reqirements in practice. Therefore the paper points out to inconsistencies 
related to implementation of psychological diagnostics for teachers as well as to 
the drafting guidelines to regulate who and under what conditions should 
ensure psychological care for teachers. 

Key words: teacher, teacher profession, mental capacity of teachers, 
psychological diagnostics, school psychologist 

mailto:sona.karikova@umb.sk
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Prednášky v pléne 

 

TEACHING OF PSYCHOLOGY ACROSS EUROPE 

Dorothy Coombs 
 
European Federation of Psychology Teachers Associations (EFPTA), e-mail: 
dorothycoombs21@gmail.com  

Grantová podpora: KEGA 021UK-4/2013 Vyučovanie psychológie a 
predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja  
 
Dorothy Coombs is the Chair of the Association for the Teaching of Psychology 
in the UK, and the President of the European Federation of Psychology 
Teachers’ Associations, of which she is a founder member. In this presentation 
Dorothy Coombs will describe EFPTA’s aims and will outline some of its 
activities to date. These include research to compare psychology curricula 
across Europe, issues relating to teacher training and EFPTA’s relationship with 
the European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA), to which 
EFPTA is affiliated. Finally she will describe EFPTA’s plans for the future and 
will encourage teachers to be involved in collaborative projects with their 
European colleagues. 
 
Key words: teaching of psychology, EFPTA, psychology teachers, European 
cooperation 

 

VYUČOVANIE PSYCHOLÓGIE V EURÓPE 

Dorothy Coombs je predsedníčkou Asociácie pre vyučovanie psychológie vo 
Veľkej Británii a prezidentkou Európskej federácie asociácií pre učiteľstvo 
psychológie (EFPTA), ktorej je zakladajúcou členkou. V príspevku autorka 
popíše ciele EFPTA a načrtne niektoré realizované aktivity. Tieto zahrnujú 
komparatívny výskum kurikula psychológie v Európe, problematiku prípravy 
učiteľov a učiteliek psychológie a vzťah EFPTA k Európskej federácii 
psychologických asociácií (EFPA), ktorej je EFPTA pridruženým členom. 
V závere popisuje plány EFPTA do budúcnosti a vyzýva učiteľov, aby sa zapojili 
do spoločných projektov so svojimi európskymi kolegami. 

Kľúčové slová: vyučovanie psychológie, EFPTA, učitelia psychológie, európska 
spolupráca 

mailto:dorothycoombs21@gmail.com
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DIDACTICS OF TEACHING OF PSYCHOLOGY – WHAT MAKES THE 
DIFFERENCE TO OUR SCIENCE? 

Udo Kittler 

European Federation of Psychology Teachers Associations (EFPTA), e-mail: 
juu.kittler@t-online.de 

Grantová podpora: KEGA 021UK-4/2013 Vyučovanie psychológie a 
predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja  

The importance of our subject: “Teaching Psychology” or: “Teaching of 
Psychology”? 
The identity of our subject is not clear already. Usually the academic world of 
psychologists is busy with teaching their subject at Universities and Academies 
for students. According to our subject which we represent at schools below or 
beyond Universities, for example on the secondary and pre-university level, we 
should use the term “Teaching of Psychology” – e.g. we teach elected stuff out 
of the fundus of our science. The introduction will be focused on the 
development of this school subject in the recent past, some statistics will show, 
how it flourished in the “Bologna space”. But also questions of avoidance 
against this subject will be discussed. 

Giving psychology away, to give psychology a way 
This chapter is focused on the key question: What happens, when pupils aged 
between 14 and 18 get acquainted with psychological knowledge? Is 
Psychology teachable like other subjects (Mathematics, Physics, Language, 
Geography)? Young people are longing for psychological knowledge and 
develop their own heuristics. We have to offer them a systematical approach to 
find theories of mind and behavior to find their footpaths through the “jungle of 
the new world”, to learn to understand themselves and how they develop 
imaginations of a better world together with different characters of human 
beings. We belief that offering them elected knowledge of psychology, this 
knowledge will find a way into their lives: That is a question of didactics! 
Naturally a question of methods of teaching, too! 

Teaching follows science - could science follow teaching? 
The science of the school subject is the fundament for all teaching efforts – this 
is due to all school subjects. So teaching follows science always or should do. 
But should science follow teaching? This question is a challenge for our subject: 
What kind of theory is teachable, what theory may not be taught? Experimental 
and empiric research in the classroom, which has been carried out very seldom 
in the past, could give us comparable insights and knowledge about what is 
happening in educational spaces if teacher and pupils are learning together 
about psychological key problems. Will it depend on language and culture? Can 
knowledge of psychology overcome cultural borders? 

mailto:juu.kittler@t-online.de
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Teachers of Psychology – the “catcher(s) in the rye?” 
Some considerations about the role of teachers: Teaching is a risk – every day, 
in every teacher’s effort to help the young pupils to become democratic 
personalities. From dark history of my own nation I know very well, that 
teachers can be the catcher(s) in the rye. The responsibility for my own dealing 
with stuff is my responsibility to democracy in Europe. My understanding of 
teaching is not more and not less than the try to help younger pupils (or not 
knowing, unlearned people) to find their ways to personality – by their own, 
respecting the values of other, if they are not contrary to human welfare and 
human rights: A try to open the eyes of fellows, not a belief in the hidden 
curriculum of simplifying the world problems or reducing the nature down to a 
playground or neglecting the evolution of earth and human beings. Teaching of 
Psychology should foster the pupils to be stable and staying against 
dictatorship. 

Some principles of “Gestalt” and the teaching climate 
To achieve these aims it is necessary to establish a special climate of teaching in 
the classroom: Trust is the highest value, teaching of psychology is a matter of 
heart, as Carl Gustav Jung said. Teaching and “Gestalt” creates a conjunction 
with “Didactics”: Each part is depended to the other, interdependence of 
teaching factors is a didactical question. The “Theory of the 7 ‘E’” is a didactical 
approach to achieve a “Gestalt of Teaching”. 

Bridges to human soul: Dream, metaphors and imagination 
The question whether there is or there is not a human soul may be a scientific 
question – it does not help, if young people ask for the function of it or believe 
in it or just want to know whether soul is or not. Taking into account that 
billions of people on the world believe in soul and her everlasting existence, we 
have to respect this and our chance is to help the people to find a good relation 
to this life question. We have some good theories about dreams, imagination 
and regulation – and we can confess, that they are more or less fruitful for life. 
But we have to confess, too, that sometimes we have to change our mind, which 
is hard work – hard learning. 

A framework of basic curricula for Teaching of Psychology in Europe 
Teaching of Psychology at schools can be a fundament for all other educational 
efforts in all countries. That’s why we should develop a basic curriculum which 
contains the most important and worthy theories of psychological knowledge. 
It could be a fundament for common knowledge of the young generation – why 
shouldn’t we offer it to them and their future? 

The topic question of this report can be answered: Nothing makes a difference 
to our subject. Science will work when the fundament is established. Teaching 
of Psychology has always to lead to science: Psychology. 

Key words: teaching of psychology, psychology as science, basic curricula 



Psychológia (v) škole. Kniha abstraktov/ L. Sokolová, M. Lemešová & R. Masaryk (eds). - 
Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. - 60 s. - ISBN 978-80-223-3482-2 

 

12 

 

DIDAKTIKA UČENIA PSYCHOLÓGIE - ČO MÔŽE ZMENIŤ NAŠU VEDU? 

Význam nášho predmetu: „Učenie psychológie“ alebo „Učenie 
psychológii“? 
Identita nášho predmetu stále nie je úplne jasná. Akademický svet psychológov 
je poväčšine zaneprázdnený prednášaním svojho predmetu študentom na 
univerzitách a akadémiách. Tento predmet predstavujeme na školách na nižšej 
alebo inej ako univerzitnej úrovni, napríklad na sekundárnom či pred-
univerzitnom stupni. Mali by sme mali používať výraz „učenie psychológie“ – 
napríklad v tom zmysle, že učíme veciam vybraným z fundamentu našej 
vedy. V úvode sa zameriame na vývoj tohto školského predmetu v nedávnej 
minulosti, a na niekoľkých štatistických údajoch si ukážeme, ako rozkvital v 
„bolonskom priestore“. Budeme však diskutovať aj o otázke vyhýbania sa 
tomuto predmetu.  

Od dávania poznania k odovzdávaniu poznania 
Táto kapitola sa zameriava na kľúčovú otázku: Čo sa stane, keď sa žiaci vo veku 
od 14 do 18 rokov oboznámia s psychologickým poznaním? Môžeme 
psychológiu učiť podobne ako iné predmety (matematiku, fyziku, jazyky, 
geografiu)? Mladí ľudia túžia po psychologickom poznaní a vyvíjajú si svoje 
vlastné heuristiky. Musíme im ponúkať systematický prístup k hľadaniu teórií 
mysle a správania tak, aby si našli svoju vlastnú cestu „džungľou nového sveta“, 
naučili sa samostatne chápať, a rozvíjať predstavivosť lepšieho sveta spoločne 
s rôznymi charaktermi ľudských bytostí. Veríme, že ak im ponúkneme vybrané 
poznanie z oblasti psychológie, nájde si toto poznanie cestu do ich životov: 
to je otázka didaktík! A samozrejme tiež aj otázka metód vyučovania. 

Učenie vychádza z vedy – mohla by veda vychádzať z učenia? 
Vedecké základy určitého školského predmetu sú základom akejkoľvek 
pedagogickej aktivity – to platí pre všetky školské predmety. Takže učenie vždy 
vychádza z vedy, alebo by aspoň malo. Ale mala by aj veda vychádzať z učenia? 
Táto otázka je výzvou pre náš predmet: aký typ teórie môžeme učiť, a aký by 
sme nemali? Experimentálny a empirický výskum v triede, ktorý bol v minulosti 
realizovaný veľmi zriedka, by nám mohol priniesť porovnanie, vhľad 
a poznanie vo vzťahu k tomu, čo sa odohráva vo vzdelávacom priestore, keď sa 
učiteľ a žiak spoločne učia o kľúčových psychologických problémoch. Akú v tom 
bude zohrávať úlohu jazyk a kultúra? Môže psychologické poznanie prekonávať 
kultúrne hranice? 

 „Kto chytá v žite?“ – učitelia psychológie? 
Niekoľko úvah k úlohe učiteľov: učenie je riziko, každý deň, pri každej snahe 
učiteľa pomáhať mladým žiakom stať sa demokratickými osobnosťami. 
Z temnej histórie svojho národa veľmi dobre viem, že učitelia môžu byť tými, 
ktorí chytajú v žite. Zodpovednosť za vlastné vysporiadanie sa so svetom je 
zodpovednosťou voči demokracii v Európe. Moje vnímanie učiteľstva nie je nič 
viac a nič menej ako snaha pomáhať mladším žiakom (alebo nevzdelaným 
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ľuďom) nájsť si cestu k osobnosti – svoju vlastnú cestu, rešpektovaním hodnôt 
iných, ak nie sú v protiklade so všeobecným záujmom či ľudskými právami. 
Snaha otvárať oči ostatným, nie viera v skryté kurikulum zjednodušovania 
svetových problémov či redukovania prírody na ihrisko či zanedbávania 
evolúcie Zeme a ľudských bytostí. Učenie psychológie by malo podporovať 
žiakov v tom, aby boli silní a dokázali sa vzoprieť diktatúre.  

Niektoré zásady „gestaltu“ a klíma pre učenie 
Ak chceme dosiahnuť ciele tohto typu, potrebujeme vytvoriť špeciálnu klímu 
pre učenie v triede: najvyššou hodnotou je dôvera, a učenie psychológie je 
otázkou srdca, ako povedal Carl Gustav Jung. Učenie a „gestalt“ vytvárajú 
spojenie s „didaktikou“: každá súčasť od tej druhej závisí, vzájomná 
previazanosť faktorov učiteľstva je didaktickou otázkou. Teória siedmych ‘E’ je 
didaktickým prístupom zameraným na dosiahnutie „gestaltu učenia“. 

Mosty k ľudskej duši: sen, metafory a predstavivosť 
Otázka existencie ľudskej duše môže byť vedeckou otázkou –to nám však veľmi 
nepomôže, keď sa mladí ľudia pýtajú na jej funkciu alebo v dušu veria alebo 
chcú len vedieť, či existuje alebo nie. Ak vezmeme do úvahy, že miliardy ľudí po 
celom svete veria v dušu a jej večný život, musíme to brať do úvahy, a máme 
šancu pomôcť ľuďom nájsť pozitívny vzťah k tejto životnej otázke. Máme 
niekoľko dobrých teórií o snoch, predstavivosti a regulácii – a môžeme priznať, 
že majú väčší alebo menší prínos pre naše životy. Ale súčasne musíme priznať, 
že niekedy musíme zmeniť svoje nastavenie, a to je náročná práca, náročné 
učenie. 

Štruktúra základného kurikula pre vyučovanie psychológie v Európe 
Učenie psychológii v školách môže byť základom pre všetky ďalšie vzdelávacie 
aktivity vo všetkých krajinách. Preto by sme mali vyvíjať základné kurikulum, 
ktoré obsahuje najdôležitejšie a najhodnotnejšie teórie psychologického 
poznania. Psychológia sa môže stať základom bežného poznania mladej 
generácie – prečo ju teda neponúknuť im a ich budúcnosti? 

Môžeme si zodpovedať hlavnú otázku tohto príspevku: náš predmet nič 
nezmení. Veda bude fungovať, ak vytvoríme základy. Učenie psychológie vždy 
viedlo k psychológii ako vede. 
 

Kľúčové slová: učenie psychológie, psychológia ako veda, základné kurikulá 
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AKTUÁLNE PROBLÉMY ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGIE AKO VEDY A PROFESIE 
ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA 

Marta Valihorová, Eva Gajdošová 

Katedra psychológie, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici, e-mail: marta.valihorova@umb.sk 

Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola, e-mail: 
eva.gajdosova51@gmail.com  

Cieľom príspevku je prezentovať vybrané problémy školskej psychológie ako 
vedy i školského psychológa ako profesie. Príspevok upozorňuje na zmeny a 
problémy v školách 21. storočia a z nich vyplývajúce úlohy a výzvy pre prípravu 
a psychologické služby školských psychológov učiteľom, žiakom a ich rodičom. 
Osobitný zreteľ venuje koncepcií práce školského psychológa pre 21.storočie, 
vychádzajúc z nových spoločensko-ekonomických a školských podmienok. 
Autorky publikujú vybrané výsledky prieskumu, ktorého cieľom bolo zistiť 
názory školských psychológov na ich činnosť a možnosti spolupráce pri 
humanizácií edukácie. 

Kľúčové slová: školská psychológia, školský psychológ, legislatíva, perspektívy 
rozvoja 

CURRENT PROBLEMS OF SCHOOL PSYCHOLOGY AS A SCIENCE AND 
A PROFESSION OF SCHOOL PSYCHOLOGIST 

The aim of the paper is to present some problems of school psychology as 
a science and problems of school psychologists as a profession. The paper 
highlights the changes and problems in schools of 21st century and describes 
the tasks and appeals for preparing future school psychologists, the school 
psychological services  for teachers, pupils and parents. The paper specially 
pays attention to conception of school psychologist’s role in 21st century, 
taking into account new social – economical and school conditions. The authors 
present some results of research focused on identifying opinions of school 
psychologists about their work, and possibilities for collaboration in the 
process of humanzing the educational process.  

Key words: school psychology, school psychologist, legislation, development 
prospects 
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OD VEDY DO TRIEDY: (TRANS)FORMOVANIE POZNANIA V KONTEXTE 
UČITEĽSTVA PSYCHOLÓGIE 

Radomír Masaryk, Jana Bašnáková, Lenka Kostovičová 

Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, e-mail: rado.masaryk@gmail.com  

Ústav experimentálnej psychológie, Slovenská akadémia vied, e-mail: 
jana.basnakova@gmail.com 

Ústav experimentálnej psychológie, Slovenská akadémia vied, e-mail: 
kostovicka@gmail.com 

Grantová podpora: KEGA 021UK-4/2013 Vyučovanie psychológie a 
predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja  
 
Niektoré pohľady spochybňujúce dichotómiu vedeckého vs. laického poznania 
(napríklad práce Moscoviciho alebo Jovchelovichovej v psychológii, či tradícia 
sociológie poznania a vedy) poukázali na naratívny charakter ľudského 
poznania. Podobne, práce autorov ako Kahneman, Tversky či Gigerenzer, 
upriamili pozornosť na limity ľudskej racionality (myslenia, usudzovania, 
rozhodovania). Príspevok sa snaží mapovať cesty, ktorými poznanie prechádza, 
kým sa dostane do školských tried, so špeciálnym zameraním na učiteľstvo 
psychológie. Venuje sa rôznym možnostiam formovania, deformovania či 
transformovania poznania – a spôsobom jeho interpretácie, dezinterpretácie či 
nadinterpretácie. Zároveň nastoľuje niekoľko otázok, ktoré sa v tejto súvislosti 
vynárajú na úrovni učiteľstva psychológie na pregraduálnej úrovni, a formuluje 
nové výzvy pri hľadaní odpovedí a adekvátnych riešení. 

Kľúčové slová: vedecké a laické poznanie, šírenie vedeckého poznania, 
racionalita 

FROM SCIENCE TO CLASSROOMS: HOW KNOWLEDGE GETS 
(TRANS)FORMED IN TEACHING OF PSYCHOLOGY 

Some views that challenge the dichotomy of scientific vs. lay knowledge (e.g. 
the work by Moscovici or Jovchelovich in psychology, or the tradition of 
sociology of knowledge and science) pointed out to narrative nature of human 
knowledge. Similarly, the work of authors such as Kahneman, Tversky or 
Gigerenzer pointed out to limits of human rationality (thinking, reasoning, 
decision making). The paper is attempting to map out paths taken by 
knowledge until it reaches classrooms, with a special focus on teaching of 
psychology. It discusses various ways of forming, deforming or transforming 
knowledge and ways how it gets interpreted, misinterpreted or 
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overinterpreted. At the same time it asks several questions that open up in this 
connection on the level of teaching of psychology on the pre-university level, 
and formulates new challenges in the search for answers and adequate 
solutions. 

Key words: scientific and lay knowledge, dissemination of scientific knowledge, 
rationality 
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podľa priezviska prvého autora/autorky príspevku 
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ŠKOLSKÁ PSYCHOLÓGIA A AKTUÁLNE OTÁZKY INKLUZÍVNEJ EDUKÁCIE 

Miroslava Adamík Šimegová 

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, ZŠ na ul. Jána Bottu 27, 
Trnava, e-mail: miroslava.simegova@gmail.com 

Grantová podpora: KEGA 009TVU-4/2011 „Inkluzívna edukácia ako 
viacdimenzionálny výchovný problém“ 

Príspevok pojednáva o problematike inkúzie a inkluzívnej edukácie z pohľadu 
školskej psychológie, jej význame a úloh v inklúzii a konkrétne z pohľadu práce 
školského psychológa a jeho konkrétnych úloh. Cieľom príspevku je poukázať 
na absenciu systematického skúmania inklúzie z pohľadu pedagogickej 
a školskej psychológie, presnejšie jej psychologických aspektov v konkrétnej 
edukačnej praxi, tiež nevyhnutnej prípravy špecialistov a odborníkov v jej 
implementácii. V príspevku sa autorka venuje aj problematike učiteľských 
postojov voči inkluzívnej edukácii, ako aj žiakom so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami a zároveň poukazuje na nejasné kompetencie 
školského psychológa v diagnostike, prevencii a intervencii s deťmi so ŠVVP. 

Kľúčové slová: inkluzívna edukácia, inklúzia, školská psychológia, školský 
psychológ, žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) 
 
SCHOOL PSYCHOLOGY AND CURRENT ISSUE OF INCLUSIVE EDUCATION 

The paper discusses the issue of inclusive education, inclusion from the 
perspective of educational psychology, its importance and role in the inclusion 
and in particular in terms of work of school psychologist and school 
psychologist specific tasks. The aim of this paper is to highlight the absence of a 
systematic review in inclusion from the perspective of educational and school 
psychology, specifically the psychological aspects of a particular educational 
practice also necessary preparation of the specialist and expert in 
implementation of inclusive education. In this paper, the author also addresses 
the issue of teachers' attitudes towards inclusive education. 

Key words: inclusive education, inclusion, school psychology, school 
psychologist/educational psychologist, pupil with special educational needs (SEN) 

mailto:miroslava.simegova@gmail.com


Psychológia (v) škole. Kniha abstraktov/ L. Sokolová, M. Lemešová & R. Masaryk (eds). - 
Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. - 60 s. - ISBN 978-80-223-3482-2 

 

18 

 

RODIČIA OČAMI DETÍ S POSTIHNUTÍM 

Viera Andreánska, Miroslava Konvalinková, Zuzana Bogárová, Valéria 
Vlasáková 

Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského, e-mail: andreanska@fedu.uniba.sk 

Grantová podpora: VEGA 1/0829/13 

Príspevok prináša poznatky o rodičovskom správaní z pohľadu detí s telesným, 
zrakovým a sluchovým postihnutím. Použili sme dotazník PBQ – Parent 
Behavior Questionnaire, ktorý umožňuje zistiť rodičovské správanie v bežných 
každodenných situáciách. V príspevku analyzujeme výsledky dvoch faktorov – 
Láska a Trestanie. Výskumu sa zúčastnilo 43 detí so zrakovým postihnutím, 32 
detí so sluchovým postihnutím, 32 s telesným postihnutím a 150 detí 
intaktných. Výsledky ukázali, že deti vo všeobecnosti vnímajú matku ako viac 
láskavú ako otca, ale tiež, že deti s postihnutím vnímajú matku ako menej 
láskavú ako deti intaktné. Taktiež ako trestajúcu vnímajú viac matku ako otca 
všetky deti. 

Kľúčové slová: láska, trestanie, otec, matka, dieťa s telesným, zrakovým 

a sluchovým postihnutím 

HOW CHILDREN WITH DISABILITIES SEE THEIR PARENTS 

This paper reports findings on parental behavior from the perspective of 
children with physical, visual and hearing impairments. The PBQ - Parent 
Behavior Questionnaire was used which enables identification of parental 
behavior in normal everyday situations. In this paper we analyze results of two 
factors - Love and Punishment. Participants were 43 children with visual 
impairment, 32 children with hearing disabilities, 32 with physical disabilities 
and 150 children were intact. The results showed that children generally 
perceived their mother as more loving than their father, but also that children 
with disabilities perceive their mothers as less loving than intact children. The 
children also perceived their mothers as more punitive than the father. 

Key words: love, punishment, mother, father, children with physical, visual and 

hearing impairments 
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LIMITUJÚCE FAKTORY SOCIALIZÁCIE DIEŤAŤA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE 

Miroslav Andreánsky, Zuzana Brunclíková, Jitka Prevendárová 

Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského, e-mail: andreansky@fedu.uniba.sk 

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského, e-mail: brunclikova@fedu.uniba.sk 

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského, e-mail: prevendarova@fedu.uniba.sk 

Socializácia v základnej škole by mala viesť k optimálnej sociálnej adjustácii 
a neskôr k pracovnej integrácii detí, nielen intaktných, ale aj detí s postihnutím. 
Sú však okolnosti, ktoré výrazne bránia adekvátnemu priebehu socializačného 
procesu – teda vpravenia do konkrétnych spoločenských podmienok. Je ich 
mnoho. Predmetom tejto štúdie je zisťovať: a) následky šikanovania b) 
následky postihnutia na proces sociálnej adaptácie. Výskumné údaje boli 
získané experimentálne a dotazníkmi. 

Kľúčové slová: socializácia, deti s postihnutím, šikanované dieťa 

 

BARRIERS TO CHILD SOCIALIZATION IN ELEMENTARY SCHOOL 

Socialization should lead to optimal social adjustment and then to integration of 
children to employment - not only intact but also handicapped ones. But there 
are circumstances that obstruct the proper course of the process of 
socialization – i.e. becoming part of the social milieu. There are many such 
circumstances. The objective of this work is to identify: a) consequences of 
bullying, b) the impact of handicap on the social adaptation process. Research 
data were obtained by experiments and questionnaires. 

 Key words: socialization, handicapped child, bullied child 
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ŽIAK, UČITEĽ A ŠKOLA V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH ŠTUDENTOV KATEDRY 
PSYCHOLÓGIE A PATOPSYCHOLÓGIE PEDAGOGICKEJ FAKULTY 
UNIVERZITY KOMENSKÉHO 

Elena Brozmanová 

Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského, e-mail: brozmanova@fedu.uniba.sk 

Grantová podpora: VEGA 1/0562/13 Sociálno-psychologické kompetencie v 
pregraduálnej príprave a ranej pedagogickej kariére učiteľov 

Príspevok je venovaný sumáru a analýze bakalárskych a diplomových prác 
študentov Katedry psychológie a patopsychológie Pd UK, ktoré sú venované 
problematike školy, študentov, žiakov a učiteľov. Práce sú kategorizované 
podľa jednotlivých tematických okruhov alebo dominantných tém. 

Kľúčové slová: žiak, učiteľ, škola, záverečné práce 

 

A PUPIL, A TEACHER AND SCHOOL IN FINAL THESES OF STUDENTS OF THE 
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY AND PATHOPSYCHOLOGY, FACULTY OF 
EDUCATION, COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA 

The paper summarizes and analyzes bachelors' and masters' theses of students 
of the Department of Psychology and Pathopsychology, Faculty of Education, 
Comenius University in Bratislava that involved topics related to school, 
students, pupils and teachers. Theses were categorized according to topics or 
predominant themes. 

Key words: pupil, teacher, school, final theses 
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PROBLEMATIKA DYSLEXIE VO VYUČOVANÍ CUDZÍCH JAZYKOV 

Zuzana Brunclíková, Viera Andreánska, Jitka Prevendárová, Monika 
Kováčová 

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského, e-mail: brunclikova@fedu.uniba.sk 

Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského, e-mail: andreanska@fedu.uniba.sk 

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského, e-mail: prevendarova@fedu.uniba.sk 

V príspevku sa zaoberáme problematikou dyslexie vo vyučovaní cudzích 
jazykov. Popisujeme vhodné prístupy a metódy, uvádzame všeobecné 
odporúčania pre výučbu cudzích jazykov dyslektikov. Vo výskumnej časti 
zisťujeme úroveň informovanosti o dyslexii a postoje k výučbe cudzích jazykov 
dyslektikov u dvoch výskumných súborov: učiteľov a študentov cudzích 
jazykov. 

Kľúčové slová: dyslexia, učenie cudzích jazykov, študenti s dyslexiou 

 

DYSLEXIA IN TEACHING AND LEARNING FOREIGN LANGUAGE COURSES 

 
The paper focuses on dyslexia in teaching and learning foreign language 
courses. The research provides knowledge about level of information about this 
specific learning disability in students with dyslexia and teachers, and their 
attitudes towards dyslexia. The paper explains and recommends methods, 
approaches in order to help teachers understand and evaluate possible 
instructional intervention to help their students succeed in the classroom. 

Key words: dyslexia, learning foreign language courses, students with dyslexia 
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OVPLYVŇUJE TESTOVANIE ŽIAKOV ÚROVEŇ ICH TVORIVOSTI? 

Katarína Cabanová, Eva Adamčáková 

Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského, e-mail: cabanova@fedu.uniba.sk 

V našej práci sa venujeme téme tvorivosti a vplyvu špecifickej prípravy na 
Testovanie 9 na úroveň tvorivosti žiakov základnej školy. Našim cieľom je preto 
zistiť, či aj Testovanie 9 ako celonárodné hodnotenie učebných schopností 
žiakov a konkrétne príprava na toto hodnotenie vplýva na tvorivosť žiakov. Na 
porovnanie so slovenskými žiakmi sme si vybrali žiakov z Českej republiky, u 
ktorých sa neuskutočňuje Testovanie 9 a sú nám spomedzi ostatných krajín 
najpodobnejší. Výskumná vzorka bola dokopy 737 žiakov z oboch krajín. 
Úroveň tvorivosti sme zisťovali Torranceho testom tvorivého myslenia (TTCT) 
B formou figurálnej verzie, 2. subtestom. Zistili sme, že v celkovom skóre 
tvorivosti, aj vo faktoroch flexibilita a originalita majú signifikantne vyššie 
hodnoty českí žiaci. 

Kľúčové slová: tvorivosť, faktory tvorivosti, Testovanie 9, kurikulum 

 

DOES NATIONAL ASSESSMENT INFLUENCE CREATIVITY IN PUPILS? 

In our paper we deal with the topic of creativity and the influence of 
preparation for the 9th grade national testing program on the creativity level in 
elementary school students. Our aim is to determine if the 9th grade testing - a 
nationwide evaluation of learning capability in students - and in particular 
preparation for this evaluation has any effect on the creativity of students. 
Slovak students were compared with a sample from the Czech Republic where 
there is no national 9th grade testing program in place, and Czech students are 
similar to ours in many other aspects. The research sample consisted of 737 
students in total from both countries. We determined the level of creativity by 
the Torrance Test of Creative Thinking (TTCT), Form B of the figural version, 
second subtest. We found out that Czech students had significantly higher 
values in the overall score of creativity and also in the factors flexibility and 
originality. 

Key words: creativity, factors of creativity, 9th grade testing, curriculum 
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POZITÍVNA SOCIÁLNA ATMOSFÉRA AKO PREVENCIA VZNIKU 
NELÁTKOVÝCH ZÁVISLOSTÍ 

Beáta Dopjerová 

Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola, e-mail: 
beata.dopjerova@uninova.sk  

Cieľom môjho príspevku je upozorniť na existenciu, alebo vznik nelátkových 
závislostí a ich možnú prevenciu u študentov škôl v súvislosti so sociálnou 
atmosférou, ktorú škola vytvára. Nelátková závislosť je určitý typ činnosti, 
ktorej študent venuje príliš veľa času, a tým obmedzuje svoje normálne 
sociálne fungovanie v živote, ale i v živote svojej rodiny a neposlednom rade 
hlavne v škole. Stredoškolskí študenti a žiaci základných škôl sú podľa môjho 
názoru veľmi kritickou skupinou, pretože obdobie dospievania, adolescencie, je 
obdobím, kedy sa osobnosť človeka formuje, vytvára si určité hodnoty a odnáša 
si zvyky a skúsenosti do dospelosti. Dôležitým sprostredkovateľom týchto 
zvykov, skúseností je nielen rodina, ale i škola v ktorej študenti fungujú. V 
súvislosti s týmito poznatkami by som vo svojom príspevku spomenula 
niekoľko faktorov, ktoré sa môžu podieľať na vzniku ale i prevencii nelátkovej 
závislosti. V prvom rade materiálno-technické vymoženosti, ktoré lákajú túto 
skupinu, rodina a škola. 

Kľúčové slová: sociálna atmosféra, rodina, škola, sociálno-psychologické zložky 

 
POSITIVE SOCIAL ATMOSPHERE AS PREVENTION OF NON-SUBSTANCE 
ADDICTIONS 

The aim of my contribution is to draw attention to the existence or emergence 
of non-substance addictions and their possible prevention among school 
students in relation to social atmosphere created by schools. Non-substance 
addiction is a type of activity to which a student dedicates too much time, thus 
restricting their normal social functioning in life, but also in lives of their 
families and last but not least, in school. Secondary and elementary school 
pupils and students are in my opinion a very vulnerable group because 
adolescence is the period when human personality gets formed, one creates 
certain values, and lays foundations for adult habits and experience.  Such 
habits and experience are moderated not only by family but also by school. In 
relation to this knowledge the paper also mentions several factors that may 
contribute to development of but also prevention against non-substance 
addition. These concern material pleasures that this group finds attractive but 
also family and school. 

Key words: social atmosphere, family, school, socio-psychological components 
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OBSAHOVÁ ANALÝZA PÍSOMNÝCH REFLEXIÍ ŠTUDENTOV UČITEĽSTVA – 
ÚČASTNÍKOV SOCIÁLNO-PEDAGOGICKÝCH VÝCVIKOV 

Vlasta Dúbravová 

Katedra občianskej a etickej výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, e-mail: dubravova@fedu.uniba.sk  

Sociálno-psychologický výcvik v príprave učiteľov patrí k typom kurzov v 
akademickej príprave učiteľov, ktoré využívajú metódy interaktívneho 
sociálneho učenia k osvojeniu si profesijných kompetencií. Príspevok 
prezentuje výsledky skúmania, ktoré bolo zamerané na zisťovanie schopnosti 
študentov učiteľstva reflektovať skúsenosť z výcvikov zameraných na rozvoj 
profesijných kompetencií v oblasti personálneho a sociálneho rozvoja. 
Skúmanie sme realizovali na vzorke 42 študentov, účastníkov trojdenných 
výcvikov v roku 2007. Zistené výsledky obohatila analýza písomných 
produktov ďalších účastníkov výcvikov v rokoch 2008-2012, v počte 124 
študentov. Metodologickým postupom bola obsahová analýza písomných 
reflexií a spätných väzieb účastníkov s cieľom zistiť, ako vnímajú interaktívny 
výcvik, na ktorom prebieha aktívne sociálne učenie, zamerané na rozvoj 
predpokladov pre prácu v skupinách. Model rozvoja profesijných kompetencií 
/spôsobilostí pre život sme postavili na aktívnom zapojení účastníkov do 
sebarozvoja, na sprostredkovaní informácií o modeli rozvoja kompetencií 4H a 
na overenom postupe ich utvárania a upevňovania. Interpretácia výsledkov 
zistení a návrhy na diskusiu prezentujeme vo vzťahu k cieľom skúmania a 
poskytujú možnosť meniť niektoré parametre výcvikov v ďalších rokoch. 

Kľúčové slová: sociálno–pedagogický výcvik v príprave budúcich učiteľov, 
personálne a sociálne kompetencie, model rozvoja kompetencií - spôsobilosti pre 
život, schopnosť reflexie a sebareflexie, kvalitatívny výskum, obsahová analýza 
písomných produktov 

 

CONTENT ANALYSIS OF REFLECTIONS WRITTEN BY STUDENT TEACHERS 
PARTICIPATING IN THE SOCIAL EDUCATION TRAINING 

Social psychological training courses conducted as a part of teacher training use 
methods of interactive social learning to acquire professional competences. The 
paper presents results of inquiry focused on identifying the skills of student 
teachers to reflect the experience of training sessions focused on developing 
professional competences in the area of personal and social development. The 
inquiry was conducted on the sample of 42 students who participated in three 
day seminars in 2007. Additional data included documents written by further 
124 participants of training seminars over the years of 2008-2012. The 
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methodological process used was content analysis of written reflections and 
feedback by participants in order to identify how they perceive interactive 
training with active social learning focused on developing competences for 
working in groups. The model of developing professional competences/skills 
for life was based on active involvement of participants into self-development, 
on providing information on the 4H Competence Development Model, and on 
the tested process of their development and training. Interpretation of findings 
and suggestions for discussion are presented in relation to objectives of 
inquiry, and allow for possible modifications in some parameters of training in 
further years. 

Keywords: social educational training in preparation of teachers, social and 
personal competences, skills development model, skills for life, ability for 
reflection and introspection, qualitative research, content analysis of written 
products 
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UČITEĽ A ZÁŤAŽOVÉ SITUÁCIE 

Eva Farkašová 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, e-mail: 
eva.farkasova@vudpap.sk  

Grantová podpora: VEGA 1/0562/13 Sociálno-psychologické kompetencie v 
pregraduálnej príprave a ranej pedagogickej kariére učiteľov 

Vzťahy vo formálnej skupine, akou je školská trieda, podliehajú rôznym 
vplyvom, čím prichádza k ich vývoju v pozitívnom i v negatívnom zmysle. Učiteľ 
v základnej škole zažíva intenzívny rozvoj osobnosti žiakov, zmeny v ich 
záujmoch, motivácii, postojoch a z toho prameniaceho správania. Do 
dynamického procesu vnášajú všetci účastníci vlastný, osobný a osobitý vklad. 
Nielen v priebehu pregraduálneho štúdia, ale najmä pri následnej starostlivosti 
o učiteľov v praxi vidíme ako žiaduce posilniť sociálno-psychologické 
kompetencie pri zvládaní rôznych situácií, ktoré prináša každodenný život. 
Príspevok rozoberá niektoré problémy, ktoré percipujú učitelia a načrtáva 
možné spôsoby ich prekonávania, pričom vychádza z konkrétnych prípadov. 

Kľúčové slová: skupinová dynamika, zvládanie, kompetencie učiteľa 

 

TEACHER AND STRESSFUL SITUATIONS AT SCHOOL 

Relations in a formal group, like a school class is, underlie different impacts 
which cause their positive or negative development. A teacher of a basic school 
experiences intensive personal development in pupils, changes in their 
interests, motivation, attitudes and resulting behavior. All participants bring 
into this dynamic process their own, personal and particular contribution. To 
foster social and psychological competences of coping with different situations 
which occur in a class is considered as desired in pre-gradual studies as well as 
in subsequent assistance to practicing teachers. The paper deals with some 
problems perceived by teachers and outlines possible ways to overcome those, 
by using specific cases. 

Key words: group dynamics, coping, teacher competences 

  

 

mailto:eva.farkasova@vudpap.sk


Psychológia (v) škole. Kniha abstraktov/ L. Sokolová, M. Lemešová & R. Masaryk (eds). - 
Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. - 60 s. - ISBN 978-80-223-3482-2 

 

27 

 

ZÁVISLOSŤ OD INTERNETU A TEÓRIA VZŤAHOVEJ VÄZBY V KONTEXTE 
WELL-BEING U ADOLESCENTOV S TELESNÝM POSTIHNUTÍM 

Lucia Felcanová, Mária Glasová 

Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, e-mail: dkfelcanova@fedu.uniba.sk  

Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, e-mail: glasova@fedu.uniba.sk  

Grantová podpora: UK/587/2013 

Výskum potenciálnych súvislostí závislosti od internetu v kontexte konceptu 
well-being a kvality vzťahovej väzby u adolescentov s telesným postihnutím je 
aj v zahraničných podmienkach relatívne nový a na Slovensku viac menej vo 
svojich začiatkoch. Teoretický príspevok ponúka prehľad základných 
poznatkov o využívaní internetu u ľudí s postihnutím v kontexte prežívanej 
subjektívnej pohody a kvality vzťahových väzieb. Cieľom práce je poukázať na 
dôležitosť ďalšieho výskumu v tejto oblasti okrem iného aj z dôvodu 
protichodných výsledkov výskumov well-being a používania internetu u ľudí s 
postihnutím (Smedema, 2010; Van den Eijnden et al.,2008). Doterajšie zistenia 
poukázali na pozitívne ako aj negatívne dôsledky používania internetu 
u adolescentov s postihnutím vzhľadom na druh internetovej aktivity 
(Smedema, 2010), na vyšší výskyt neistej vzťahovej väzby u ľudí s postihnutím 
(Thomas in Howe, 2006) a výskyt zneužívania internetu pri neistých 
vzťahových väzbách u intaktnej populácie (Yen et al., 2007). Uvedená 
problematika má využitie v klinickej praxi, vo výchove, vzdelávaní a prevencii. 

Kľúčové slová: adolescent s telesným postihnutím, Internet, well-being, vzťahová 
väzba 

 

INTERNET ADDICTION AND ATTACHMENT THEORY IN CONTEXT OF 
WELL-BEING OF ADOLESCENTS WITH PHYSICAL DISABILITY 

The research of potential connections between internet addiction and the 
concept of well-being and quality of attachment in adolescents with physical 
disabilities is new abroad as well as in Slovak conditions. The paper provides an 
overview of basic information about internet use in people with disability in the 
context of well-being and quality of attachment. The purpose of the paper is to 
point out the importance of future research in this research field; one of the 
reasons are contradictory findings in research of well-being and internet use in 
people with disabilities (Smedema, 2010; Van den Eijnden et al.,2008). Existing 
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findings suggest positive as well as negative results of internet use in 
adolescents with disabilities, in respect of the type of the internet activity 
(Smedema, 2010), increased presence of insecure attachment in people with 
disabilities (Thomas in Howe, 2006) and internet abuse in people without 
disability with insecure attachment (Yen et el.,2007). This problematic has 
applications in clinical practice, education and prevention. 

Key words: adolescents with physical disabilities, internet, well-being, 
attachment 

 

 

ZÁMERNÉ SEBAPOŠKODZOVANIE U DOSPIEVAJÚCICH Z POHĽADU 
ŠKOLSKEJ PSYCHOLOGIČKY 

Štefánia Ferková 

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, e-mail: ferkova@fedu.uniba.sk  

Príspevok poukazuje na závažnosť aktuálneho problému zámerného 
sebapoškodzovania u dospievajúcich, pričom sa zameriava na jeho 
charakteristiku a mieru výskytu vo vybraných krajinách. Ponúka pohľad a 
skúsenosti školskej psychologičky v základnej škole s konkrétnymi riešeniami a 
možnosťami intervencie v bežnej školskej realite. 

Kľúčové slová: sebapoškodzovanie, intervencia, školský psychológ, mládež 

 

DELIBERATE SELF-HARM OF ADOLESCENTS FROM THE PERSPECTIVE OF 
SCHOOL PSYCHOLOGIST 

The article shows seriousness of the issue of deliberate self-harm in 
adolescents, focusing on the characteristics and incidence rate in selected 
countries. It offers insights and experience of a school psychologist in a primary 
school, with concrete solutions and possibilities of intervention in standard 
school reality. 

Key words: self-harm, intervention, school psychologist, youth 
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SOCIÁLNO – PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK V PRÍPRAVE UČITEĽOV 
(METODICKÉ POKYNY) 

Anežka Hamranová 

Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, e-mail: hamranova@fedu.uniba.sk  

Grantová podpora: KEGA č. 021/UK-4/2013 Vyučovanie psychológie a 
predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja 

V príspevku charakterizujeme sociálno – psychologický výcvik a zásady práce 
vo výcvikovej skupine. Prezentujeme ciele, metódy a mechanizmy SPV, jeho 
obsahovú a formálnu prípravu. Zdôrazňujeme dôležitosť prípravy učiteľov v 
oblasti skupinovej práce. 

Kľúčové slová: sociálno psychologický výcvik (SPV), príprava SPV 

 

SOCIAL PSYCHOLOGICAL TRAINING IN TEACHER TRAINING (METHODICAL 
GUIDANCE) 

The contribution presents social psychological training and principles of 
working with experiential training groups. We present goals, methods and 
mechanisms of the social psychological training, and preparation of its contents 
and form. Importance of preparing teachers for group work is emphasized. 

Key words: social psychological training (SPT), preparation of SPT 
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PROBLEMATICKÉ VYUŽÍVANIE INTERNETU V KONTEXTE ZDRAVOTNÉHO 
POSTIHNUTIA 

Tímea Hóková, Mária Glasová 

Katedra psychológie a patopsychológie Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, e-mail: dkhokova@fedu.uniba.sk  

Katedra psychológie a patopsychológie Pedagogická fakulta Univerzity 

Komenského v Bratislave, e-mail: glasova@fedu.uniba.sk  

Hoci používanie počítačov a internetu predstavuje pre ľudí s postihnutím 
predovšetkým kompenzáciu dôsledkov zdravotného postihnutia (napr. 
spracúvanie informácií, písanie, čítanie), výskumy upozorňujú aj na možný 
vznik rizikového správania. Príspevok ponúka teoretické východiská 
k skúmaniu problematického využívania internetu v kontexte zdravotného 
postihnutia, ako i možné súvislosti vzniku problematického správania 
s preferovaným výberom copingových štýlov. 

Kľúčové slová: problematické využívanie internetu, zdravotné postihnutie, 
coping 

 

PROBLEMATIC INTERNET USE WITHIN THE CONTEXT OF DISABILITY 

Although the use of computers and of the internet mostly means for people 
with disabilities compensation of their specific disability-related handicaps (e.g. 
approaching information, reading and writing) few studies also emphasize 
a potentiality for developing risk behavior. This paper provides  theoretical 
scope for problematic internet use within the context of disability as well as 
possible links of risk behavior with preferred choice of coping styles. 

Key words: problematic internet use, disability, coping  
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ORGANIZAČNÁ KULTÚRA ŠKOLY 

Desanka Kanderová 

Paneurópska vysoká škola, e-mail: desanka.kanderova@uninova.sk  

Zámerom mojej štúdie je úvaha, či môžeme považovať školu za organizáciu, či 
môžeme aplikovať rôzne psychologické nástroje rovnako vo firme, ako v škole. 
Pôvodne bolo hlavným cieľom školy vzdelávať a vychovávať žiakov a 
študentov. V súčasnosti pribudli školám ďalšie nemenej dôležité ciele – 
motivácia a udržanie lojality participantov, posilnenie statusu školy a jej prestíž 
v rámci vzdelávacieho systému, ekonomické a efektívne hospodárenie s 
financiami, ktoré má škola k dispozícii. Nové ciele si vyžadujú nové oblasti 
odbornej psychologickej intervencie. V práci poskytneme všeobecné 
porovnanie medzi školskou a firemnou kultúrou. Podrobnejšie sa zameriame 
na špecifiká a úrovne školskej kultúry, na charakteristiky jednotlivých typov 
kultúr. Chceme popísať podiel jednotlivých dimenzií sociálnej atmosféry na 
kvalite celkovej sociálnej atmosféry v škole. V poslednej časti príspevku sa 
venujeme otázke skupinovej dynamiky – súvislostiam medzi dynamickými 
procesmi a vzťahmi a životom skupiny. Na záver by sme sa chceli zamyslieť nad 
tým, akými psychologickými nástrojmi, prostriedkami môžeme posilniť lojalitu 
zamestnancov a žiakov školy. 

Kľúčové slová: školská kultúra, firemná kultúra, sociálna atmosféra, skupinová 
dynamika 

CORPORATE CULTURE AT SCHOOL 

Main goal of this paper is to discuss if we can consider school to be a corporate 
organization and whether we can apply various psychological tools at school 
the same way as we do in any organization. The original goal of any school used 
to be to bring up and educate pupils and students. Nowadays schools have to 
face new important goals such as increasing motivation and loyalty of their 
participants, strengthening of the schools’ status and prestige in the whole 
educational system, or effective economization of their financial resources. 
These new goals acquire new areas of professional psychological intervention. 
In this study one will find a general comparison of a school culture to a 
corporate organization culture. We describe the share of individual dimensions 
of social atmosphere on the overall school social atmosphere. We discuss group 
dynamics and links between dynamic processes and relationships, and life in a 
group in general. In conclusion we discuss psychological tools and resources to 
strengthen loyalty of employees and students. 
 
Key words: school culture, organization culture, social atmosphere, group 
dynamics 
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KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 

Dominika Kanisová 

Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, e-mail: dominika.kanisova@gmail.com 

Grantová podpora: KEGA 021UK-4/2013 Vyučovanie psychológie a 
predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja  
 
V príspevku autorka predstaví kvázi-experiment zameraný na efekt výučby 
psychológie s podporou informačno-komunikačných technológií. Výsledky 
nepotvrdili štatisticky významný vplyv na vyučovacie výsledky žiakov, ktoré 
sme zisťovali didaktickým testom. Na základe analýzy interview so študentmi 
a študentkami však môžeme povedať, že používanie technológií vo výučbe 
psychológie zvyšuje motiváciu k štúdiu a pomáha porozumieť praktickým 
aplikáciám psychologických poznatkov a niektorým javom, ktoré je náročné 
prezentovať prostredníctvom tradičných metód a materiálov. 

Kľúčové slová: vyučovanie psychológie, informačno-komunikačné technológie, 
kvázi-experiment 

 

TEACHING PSYCHOLOGY WITH THE SUPPORT OF INFORMATION AND 
COMMUNICATION TECHNOLOGY 

In the study author introduces quasi-experiment on the effects of teaching of 
psychology with the support of Information and Communication Technologies. 
The results did not prove significant effect in cognitive outcomes as measured 
by a didactic test. However, based on the analysis of interviews with students 
we may conclude that using technologies in the teaching of psychology 
increases motivation and helps students understand practical implication of 
psychological facts and specific phenomena, which are difficult to present using 
traditional teaching methods and materials. 

Key words: teaching of psychology, information and communication technology, 
quasi-experiment 
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VYUŽITIE ŠKÁL SEBA-DETERMINAČNEJ TEÓRIE E. DECIHO A R. M. RYANA 
V ŠKOLE 

Renáta Korbeľová, Marian Groma  

Katedra psychológie a patopsychológie Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, e-mail: r.korbel@yahoo.com 

Katedra psychológie a patopsychológie Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, e-mail: groma@fedu.uniba.sk  

Grantová podpora: VEGA 1/0829/13 

Príspevok predstavuje sebadeterminačnú teóriu E. Deciho a R. M. Ryana (Self 
Determination Theory, SDT) a poukazuje na množstvo jej výskumných 
nástrojov. Dotazník sebaregulácie v školskom prostredí (SRQ-A), zameraný na 
meranie motivácie formou sebaregulácie v oblasti školských povinností a práci 
v škole, bol administrovaný študentom 8-ročného gymnázia v Bratislave, s 
cieľom overiť využiteľnosť dotazníkov a súčasne poukázať na osobitosti 
regulácie motivácie u pubescentov a adolescentov. Ukazuje sa, že výskumné 
škály SDT by mohli byť prínosom nielen pre školských psychológov, ale mohli 
by slúžiť ako užitočné nástroje pre ďalší výskum ľudskej motivácie, nielen v 
podmienkach školského systému, ale aj iných oblastiach života.  

Kľúčové slová: motivácia, sebaregulácia, sebadeterminačná teória 

 

USING DECI'S AND RYAN'S SELF-DETERMINATION THEORY SCALES AT 
SCHOOL 

The paper discusses Self-Determination Theory (SDT) founded by E. Deci and 
R.M. Ryan. It points out to a number of its research tools. The Academic Self-
Regulation Questionnaire (SRQ-A) is focused on measuring motivation by 
means of selfregulation in the area of school duties and work at school. This 
questionnaire was administered to students of a combined middle school and 
secondary school in Bratislava. The aim was to verify usefulness of 
questionnaires and point out to specifics of regulation of motivation in 
adolescents. It appears that SDT research scales could benefit not only school 
psychologists but could also serve as useful tools for future research in the field 
of human motivation beyond educational research. 

Key words: motivation, self-regulation, self-determination theory 
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PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ÚSPEŠNOSTI V SEBAREALIZÁCII ĽUDÍ S 
TELESNÝM POSTIHNUTÍM 

Simona Kralovičová, Tímea Hóková 

Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, e-mail: kralovicova.simona@gmail.com  

Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, e-mail: dkhokova@fedu.uniba.sk  

Grantová podpora: VEGA 1/0829/13 

Príspevok sa venuje analýze psychologických aspektov úspešnosti, ako aj 
skúmaniu vzťahu medzi subjektívne vnímanou úspešnosťou v sebarealizácii 
jednotlivcov so zdravotným postihnutím. V prvej časti sumarizujeme prehľad 
teoretických poznatkov prepojenia zdravotného postihnutia s úspechom 
a sebarealizáciou, pričom pozornosť sústreďujeme najmä na telesné 
postihnutie. V druhej časti príspevku ponúkame empirické poznatky získané 
prostredníctvom metódy pološtrukturovaného rozhovoru, ktorý bol 
realizovaný u 6 adolescentov s telesným postihnutím. Analýza skúmaného 
fenoménu, vnímania úspešnosti a sebarealizácie ľuďmi s telesným postihnutím, 
a interpretácia dát definujú niekoľko vzájomne súvisiacich kategórií: 1) rodina, 
2) vzory – tréneri, 3) aktívne trávenie voľného času, 4) škola a 5) osobnostné 
faktory. Závery výskumu poukazujú aj na to, že sebarealizácia adolescenta 
s telesným postihnutím úzko súvisí s dosahovaním úspechov vo vybraných 
činnostiach, akými sú napríklad šport či dosahovanie študijných výsledkov. 

Kľúčové slová: telesné postihnutie, úspech, úspešnosť, sebarealizácia 

 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF SUCCESS OF SELF-REALIZATION IN 
INDIVIDUALS WITH PHYSICAL DISABILITIES 

This paper deals with analysis of psychological aspects of success, and 
examines the relationship between subjective perception of success of self-
realization in individuals with disabilities. In the first part of the report we 
summarize theoretical knowledge of disability with success and self-realization, 
while attention is focused mainly upon physical disability. In the second part of 
the paper we offer empirical evidence obtained through the method of semi-
structured interview, which was conducted in 6 adolescents with physical 
disabilities. The analysis, mapping the phenomenon of perception of success 
and self-realization by people with physical disability, and interpretation of 
data define the following interrelated categories: 1) family, 2) ideals - trainers, 
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3) active leisure time, 4) school and 5) personal factors. Research findings also 
indicate that self-realization of adolescents with physical disabilities is closely 
linked to achieving success in selected activities, such as sport or achieving 
learning results. 

Keywords: physical disability, success, self-realization 

 

 

ŠPECIFICKÉ ASPEKTY VČASNEJ SOCIÁLNEJ INTEGRÁCIE DETÍ SO 
SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM V MATERSKEJ ŠKOLE 

Ľubica Kročanová 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, e-mail: 
krocanova@vudpap.sk  

V príspevku sa zaoberáme analýzou sociálno-psychologických aspektov včasnej 
integrácie detí so sluchovým postihnutím v bežnom type materskej školy s 
dôrazom na skúmanie ich sociálnych zručností, vzájomných rovesníckych 
interakcií a úrovne sociálneho začlenenia v bežnej vrstovníckej skupine. 
Doterajšie výskumné zistenia naznačujú problémy v oblasti rozvíjania 
komunikačných a sociálnych kompetencií a sociálnych väzieb týchto detí v 
intaktnom prostredí. 

Kľúčové slová: raný vek, sociálna integrácia, dieťa so sluchovým postihnutím 

 

SPECIFIC ASPECTS OF EARLY SOCIAL INTEGRATION OF CHILDREN WITH 
HEARING IMPAIRMENT IN KINDERGARTEN 

The paper deals with analysis of socio-psychological aspects of early 
integration of children with hearing impairment in the regular type of 
kindergarten with emphasis on exploring their social skills, mutual peer 
interactions and the level of social inclusion into peer-group. Existing research 
findings suggest problems in the area of development of communication and 
social competencies and social bonds of these children within intact 
environment. 

Key words: early age, social integration, child with hearing impairment 
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ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG V ŠPECIÁLNYCH ŠKOLÁCH A ŠKOLÁCH 
PODPORUJÚCICH ROZVOJ NADANIA 

Janka Lajčiaková 

Katedra psychológie, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská 
Bystrica, e-mail: janka.lajciakova@umb.sk 

Príspevok pojednáva o kompetenciách školského psychológa a jeho činnostiach 
vykonávaných v špeciálnych školách a školách zameraných na rozvoj nadania 
žiakov. Cieľom prieskumu bolo prostredníctvom rozhovoru analyzovať 
podmienky práce školských psychológov ako aj realizáciu poradensko-
konzultačných činností. Zároveň upriamuje pozornosť na špecifiká spájajúce sa 
s individuálnou a skupinovou prácou so žiakmi so zdravotným znevýhodnením 
a s nadaním, ako aj prácu s rodinou. 

Kľúčové slová: školský psychológ, kompetencie, konzultačno - poradenská 
činnosť, žiaci so zdravotným znevýhodnením, žiaci s nadaním 

 

SCHOOL PSYCHOLOGIST IN SPECIAL SCHOOLS AND SCHOOLS SUPPORTING 
TALENT DEVELOPMENT 

The paper discusses competences of school psychologists and their activities in 
special schools and schools focusing on talent development. The survey was 
conducted to analyze conditions of work of school psychologists and implement 
counseling and consultation activities, using the method of interviews. It also 
draws attention to specifics associated with individual and group work with 
students with disabilities and talents, as well as on working with families. 

Key words: school psychologist, competence, consultancy services, students with 
disabilities, students with talent 
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DOBRÁ PRAX NEFORMÁLNEHO VZDELÁVANIA V ŠKOLE 

Miroslava Lemešová 

Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, e-mail: lemesova@fedu.uniba.sk  

Grantová podpora: Projekt Dobrá prax neformálneho vzdelávania ako nástroj 
zmeny podporený Nadáciou otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. 

Na vzdelávaní detí a mladých ľudí a ich školskom úspechu sa podieľajú 
i organizácie, ktoré nepatria do systému formálneho vzdelávania. Ide 
o vzdelávanie prebiehajúce popri hlavných prúdoch vzdelávania a odbornej 
prípravy v rámci aktivít občianskych združení a mimovládnych organizácií. 
Tieto sú dôležitou platformou pre motiváciu školopovinných detí k štúdiu 
nielen na základnej škole ale i k ďalšiemu štúdiu v rámci vyššieho 
sekundárneho vzdelávania. Odovzdávanie ich dobrej praxe by mohlo byť cestou 
prepojenia formálneho a neformálneho vzdelávacieho systému a príležitosťou 
ako sa spoločne podieľať na vzdelávaní detí a podporiť rozvoj kľúčových 
životných kompetencií zabraňujúcich vylúčeniu zo spoločnosti. Cieľom 
príspevku je predstaviť správu z prieskumu venujúcu sa problematike 
vzdelávania detí pochádzajúcich zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, 
ktorá slúži ako advokačný nástroj pri presadzovaní záujmov detí v kontakte 
s učiteľmi a inými inštitúciami formálneho vzdelávania. Správa mapuje 
vnímanie vzdelávacích aktivít deťmi a mladými ľuďmi navštevujúcimi 
Komunitné centrum Kopčany, ktoré pracuje na nízkoprahových princípoch. 

Kľúčové slová: neformálne vzdelávanie, formálne vzdelávanie, deti pochádzajúce 
zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia 

 

GOOD PRACTICE OF NON-FORMAL EDUCATION AT SCHOOL 

There are organisations not belonging to the system of formal education which 
participate on the education and school success of children and young people. 
These are civic associations and non-governmental organizations which 
support education, alongside the main stream of education and professional 
preparation programs. These actually provide an important platform for 
motivation of school children to study throughout primary and further 
secondary education. Shifting of their good practice can be a way how to 
connect the formal and non-formal system of education as well as a possibility 
how to contribute together to education of children and improve the 
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development of their key life competences helping to avoid social exclusion. 
The aim of the paper is to present a handbook exploring non-formal education 
of children and young people from socially disadvantaged backgrounds, which 
is used as a tool for advocacy of children’s interests in contact with teachers 
and other institutions of formal education. The handbook maps perception of 
educational activities in children and young people visiting the Kopčany 
Community Centre, a low-threshold youth facility. 

Keywords: non-formal education, formal education, children and young people 
from socially disadvantaged backgrounds 

 

 

ON-LINE SPRÁVANIE A FORMOVANIE HODNOTOVEJ ORIENTÁCIE MLADEJ 
GENERÁCIE 

Jaroslava Markofová 

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, e-mail: markofova@fedu.uniba.sk  

Príspevok prezentuje čiastkové výsledky prieskumu v oblasti vplyvu sociálnych 
médií na on-line správanie a formovanie hodnotovej orientácie mladej 
generácie vo vzájomných prienikoch a paralelách s výsledkami iných výskumov 
v tejto oblasti. 

Kľúčové slová: on-line správanie, hodnoty, mládež 

 

ON-LINE BEHAVIOUR AND VALUES FORMATION OF YOUTH 

The paper presents partial results of a survey into the impact of social media on 
on-line behavior, and forming value orientation of young generation; this is 
presented on the backdrop of overlaps with and parallels to finds of other 
research projects in the area. 

Key words: on-line behavior, values, youth 
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BOLA TO PRE MŇA VÝZVA – PSYCHOSOCIÁLNY VÝCVIK V PROSTREDÍ 
ŠKOLY 

Miroslava Lemešová 

Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, e-mail: lemesova@fedu.uniba.sk  

Grantová podpora: KEGA 021UK-4/2013 Vyučovanie psychológie a 
predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja. 

Zameranie psychosociálneho výcviku na stredných školách ponúka študentom 
a študentkám priestor pre poznávanie silných a slabých stránok osobnosti, 
posilnenie sebavedomia, riešenie konfliktov či zvládanie záťažových situácií. 
Kľúčovú rolu v tomto procese zohráva učiteľ-vedúci výcviku, jeho kompetencie 
a pripravenosť na špecifickosť tréningových situácií v prostredí školy. V 
príspevku sa venujeme problematike pripravenosti učiteľov a učiteliek na 
vedenie psychosociálneho výcviku a výzvam, ktoré tento predmet na učiteľov 
kladie. Na základe rozhovorov s učiteľmi ponúkame pohľad „zvnútra“ na 
konkrétnu podobu tohto predmetu, metodickú podporu či ťažkosti, s ktorými 
sa učitelia vyučujúci tento predmet stretávajú.  

Kľúčové slová: psychosociálny výcvik, stredná škola, pripravenosť, kompetencie 

 

IT WAS A BIG CHALLENGE FOR ME – PSYCHOSOCIAL TRAINING AT SCHOOL 

The aim of psychosocial training at secondary school is to offer students space 
to identify their strengths and weaknesses, to strengthen their self-confidence, 
to solve conflicts or to cope with difficulties. The trainer, his/her competencies 
and preparedness on specific training situations at school, play key role in this 
process. In this paper we discuss the topic of preparing teachers for conducting 
psychosocial training seminars and also the topic of challenges teachers face in 
connection with such seminars. Based on the interviews with teachers we offer 
the insider view on the form of such course, methodical support, or difficulties 
faced by seminar leaders.  

Key words: psychosocial training, secondary school, preparedness, competencies 
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TEÓRIA A PRAX KARIÉROVÉHO PORADENSTVA V ŠKOLSTVE: PRÍKLADY 
DOBREJ PRAXE 

Martina Mášiková, Marian Groma 

Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, e-mail: martina.masikova@gmail.com  

Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, e-mail: groma@fedu.uniba.sk  

Príspevok prináša obraz súčasného stavu a možné perspektívy kariérového 
poradenstva v školstve. Výsledkom prieskumu poskytovania služieb 
kariérového poradenstva v rezorte školstva je sedem príkladov dobrej praxe, 
ktoré sú v príspevku analyzované. Dobrú prax v kariérovom poradenstve 
reprezentujú menej často príklady poskytovania služieb kariérového 
poradenstva v školách pedagogickými zamestnancami (výchovnými 
poradcami), častejšie programy vzdelávania pedagogických zamestnancov v 
odbore kariérové poradenstvo a programy služieb kariérového poradenstva 
pre žiakov sprostredkované poradenskými zariadeniami.  

Kľúčové slová: kariérové poradenstvo, škola, kariérový poradca, výchovný 
poradca, dobrá prax 

 

THEORY AND PRACTICE OF CAREER COUNSELLING IN SCHOOLS: 
EXAMPLES OF GOOD PRACTICE 

The paper provides overview of the current state of career guidance provided 
in schools, and possible perspectives. After conducting a survey into providing 
career services in schools, seven examples of good practice are offered. 
Examples of good practice include career counseling services in schools 
provided by educational counselors, this is however not frequent. Much more 
often we encounter programs of specialized training of educational and 
professional staff in the field of career counseling and the systematic programs 
of career guidance services being provided by counseling centers.  

Key words: career counseling, school, career counselor, educational counselor, 
good practice 
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MOŽNOSTI A ÚSKALIA TRÉNINGOV ZAMERANÝCH NA RODOVÚ ROVNOSŤ 
A ELIMINÁCIU RODOVÝCH STEREOTYPOV VO VÝCHOVE 

Katarína Minarovičová 

Katedra občianskej a etickej výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, e-mail: minarovicova@fedu.uniba.sk 

Grantová podpora: KEGA 021UK-4/2013 Vyučovanie psychológie a 
predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja  
 
Príspevok prináša hlavné zistenia z práce trénerky v oblasti rodovej rovnosti a 
rodovo citlivej výchovy. Zameriava sa na možnosti, výzvy a prínos rodového 
scitlivovania študentiek/študentov vysokej školy ako aj učiteliek/učiteľov. 
Autorka sa v príspevku zameria aj na úskalia a bariéry, s ktorými sa stretáva pri 
vedení tréningov s rodovou problematikou a prináša možnosti, ako ich 
eliminovať. 

Kľúčové slová: rod, rodová rovnosť, rodové stereotypy, rodovo citlivá výchova, 
tréning 

 

POSSIBILITIES AND PITFALLS OF TRAINING SEMINARS FOCUSED ON 
GENDER EQUALITY AND ELIMINATION OF GENDER STEREOTYPES IN 
EDUCATION 

This paper presents main findings from the fieldwork of trainer in the area of 
gender equality and gender-sensitive education. It is focused on opportunities, 
challenges and benefits of gender sensitization of university students as well as 
teachers in higher education. The author focuses on pitfalls and barriers 
encountering in conducting trainings with gender issues, and provides 
examples how to eliminate them. 

Key words: gender, gender equality, gender stereotypes, gender sensitive 
education, training 
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POSTOJE STREDOŠKOLÁKOV K VYUČOVANIU PSYCHOLÓGIE 

Lýdia Miškolciová 

Katedra psychológie, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská 
Bystrica, e-mail: lydia.miskolciova@umb.sk 

Príspevok prináša výsledky prieskumu zameraného na postoje žiakov 
vybraných typov stredných škôl k vyučovaciemu predmetu psychológia 
z hľadiska náročnosti predmetu, využiteľnosti psychologických poznatkov 
v živote, motivácie učenia sa psychológie, požiadaviek na osobnostné vlastnosti 
učiteľa psychológie. 

Kľúčové slová: psychológia ako vyučovací predmet, postoje stredoškolákov, 
náročnosť predmetu, zaujímavosť predmetu, učiteľ psychológie 

 

ATTITUDES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS TOWARDS THE 
TEACHING OF PSYCHOLOGY 

This paper presents results of a survey into attitudes of students of selected 
types of secondary schools on the subject of psychology. Questions include 
difficulty of the subject, applicability of psychological knowledge, motivation to 
study psychology, requirements on personal qualities in a teacher of 
psychology. 

Key words: psychology as subject at school, attitudes of secondary school 
students, subject difficulty, attractiveness of the subject, teacher of psychology 
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PSYCHODIDAKTIKA A JEJ VÝZNAM V TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVE 

Janka Peráčková, Zuzana Pintérová, Alžbeta Chovancová 

Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, e-mail: 
perackova@fsport.uniba.sk  

Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, e-mail: 
zuzana.pinterova@fsport.uniba.sk  

Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, e-mail: 
alzbeta.chovancova@fsport.uniba.sk  

Pohodlný životný spôsob súčasnej spoločnosti je transformovaný aj do 
pohodlnosti žiakov základných a stredných škôl. Obľuba receptívnych činností 
a sedavého života našich žiakov prináša mnohé negatíva, ktorým je potrebné 
čeliť. Integrácia psychológie do vyučovania telesnej výchovy (psychodidaktiky) 
je rýchlo sa rozširujúca oblasť, ktorá pomáha v telesnom, mentálnom aj 
emocionálnom rozvoji žiakov. Cieľom nie je len zvyšovanie motivácie 
a výkonnosti žiakov, ale produkcia sebavedomých, aktívnych, ambicióznych, 
zdravších a šťastnejších žiakov s pozitívnym postojom a zanietenosťou 
k pohybovým aktivitám, pretože ten, kto sa zúčastňuje pohybových 
a športových aktivít má viac energie, lepšie školské výsledky a jeho výkonnosť 
je lepšia vo všetkých oblastiach života, oproti tomu, kto vedie sedavý spôsob 
života. Učiteľ musí byť ten, ktorý aktivizáciou svojej činnosti zaktivizuje svojich 
žiakov tak, aby zlepšili svoju spontánnosť, uvedomili si význam telovýchovných 
aktivít, aby uvedomelo a s radosťou pracovali na hodinách telesnej výchovy 
a telesnej a športovej výchovy a aby mohli pozitívne subjektívne prežívať to, čo 
zažívajú. Autorky poukazujú na prínos pozitívnych aj negatívnych emócii ako 
psychologického prostriedku v telesnej výchove. Prezentujú výsledky 
dotazníkového výskumu motivácie žiakov (chlapcov a dievčat) prečo zaraďujú 
pohybové a športové aktivity do svojho životného štýlu (prečo cvičia).  

Kľúčové slová: psychodidaktika, telesná a športová výchova, emócie, motivácia 

 

PSYCHODIDACTICS AND ITS IMPORTANCE IN PHYSICAL EDUCATION 

Comfortable way of life of contemporary society is transformed into indolence 
of pupil from primary and secondary schools. The popularity of receptive 
activities and sedentary lifestyles of our students brings many negatives that 
have to be faced. Integrating psychology in teaching Physical Education 
(psychodidactics) is a fast-growing area that can help in physical, mental and 
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emotional development of pupils. The goal is not simply to increase motivation 
and improve performance, but to produce confident, active, ambitious, 
healthier and happier pupils with positive attitudes and passion for Physical 
Activity. Pupils who participate in physical activities and sports have higher 
energy levels and better academic achievements and their performance is 
better than those who lead sedentary lifestyles. Teacher must be the one who 
activates students to improve their spontaneity to make them realize the 
importance of sports activities so that they consciously and joyfully exercise in 
the physical education lessons, and they can have positive subjective 
experience. The authors point out to benefits of motivation, both positive and 
negative emotions as psychological means in physical education. Results of 
questionnaire research into motivation of pupils (boys and girls) are presented, 
question include why they involve physical and sporting activities in their 
lifestyles (why do they exercise). 

Key words: psychodidactics, physical education, emotion, motivation,  
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PILOTNÁ ŠTÚDIA OBRAZU PSYCHICKEJ ODOLNOSTI U ADOLESCENTOV 

Veronika Segešová, Eva Vancu  

Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, e-mail: veronika.segesova@gmail.com  

Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, e-mail: karaffova@gmail.com  

Pojem psychická odolnosť označuje ľudskú schopnosť vyvíjať sa napriek 
nepriaznivým a rizikovým situáciám. Cieľom výskumu bolo porovnať vnímanie 
psychickej odolnosti u adolescentov vyrastajúcich v rodinách (úplných, 
neúplných) s adolescentmi vyrastajúcimi v prostredí detského domova. Vzorku 
tvorilo 126 adolescentov (70 dievčat, 56 chlapcov). Respondentom bol 
administrovaný dotazník The Child and Youth Resilience Measure (CYRM) -28. 
Výsledky výskumu preukázali, že adolescenti z úplných a neúplných rodín sú 
odolnejší ako tí, ktorí sú vychovávaní v detskom domove. 

Kľúčové slová: psychická odolnosť, vek, úplná rodina, neúplná rodina, detský 
domov 

 

PILOT STUDY OF THE IMAGE OF PSYCHOLOGICAL RESILIENCE IN 
ADOLESCENTS 

The term psychological resilience refers to the human ability to develop 
themselves despite adverse and hazardous situations. Goal of our study was to 
compare perception of psychological resilience in adolescents who grew up in 
families (either complete or incomplete) to adolescents who grew up in foster 
homes. The sample was comprised of 126 adolescents (70 girls, 56 boys). 
Respondents were administered The Child and Youth Resilience Measure 
(CYRM) -28 questionnaire. Results of our research demonstrate that 
adolescents from complete and incomplete families are more resilient than 
those raised in foster homes.  

Key words: psychological resilience, age, complete family, incomplete family, 
foster home 
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PSYCHOLOGICKÉ PŘEDMĚTY VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH UČITELSTVÍ 
PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ V BRNĚ 

Ivona Skalická, Lucie Foltová 

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, e-mail: 
ivona.skalicka@mendelu.cz  

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, e-mail: 
lucie.foltova@mendelu.cz  

Příspěvek se zabývá srovnáním předmětů s psychologickou tématikou, 
vyučovaných ve studijních programech Specializace v pedagogice – Učitelství 
praktického vyučování - na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a 
Institutu celoživotního vzdělávání na Mendelově univerzitě v Brně. Pro budoucí 
pedagogy jsou předměty s psychologickou tématikou velmi důležité. Přestože 
se na obou školách jedná o totožné studijní programy, předměty a jejich 
hodinová dotace se odlišují. V další části příspěvku se zaměřujeme na 
detailnější popis psychologických předmětů vyučovaných na Institutu 
celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. 

Klíčová slova: psychologické předměty, učitelství praktického vyučování, 
univerzity 

 

PSYCHOLOGY COURSES IN VOCATIONAL TEACHER TRAINING IN BRNO 

This paper deals with comparison of courses with psychological themes which 
are taught in study programs of Specialization in Pedagogy – Teacher 
Education-Vocational Training and Practice - at the Faculty of Education at 
Masaryk University and the Institute of Lifelong Learning at the Mendel 
University in Brno. Courses with psychological themes are very important for 
future teachers. Although both universities provide the same study program, 
courses and amounts of lecture hours are different. In the next section we focus 
on a more detailed description of psychological courses taught at the Institute 
of Lifelong Learning at the Mendel University in Brno. 

Key words: psychological subjects, vocation training and practice, universities 
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PRÍPRAVA ŠTUDENTOV UČITEĽSTVA PSYCHOLÓGIE V KOMBINÁCII 
V OBLASTI PREVENCIE PRED RIZIKAMI V KYBERPRIESTORE 

Dorota Smetanová 

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, e-mail: smetanova@fedu.uniba.sk  

Príspevok prináša teoretické a empirické poznatky o rizikách komunikácie v 
kyberpriestore. Upozorňuje a reflektuje na akútnu potrebu prípravy (nielen) 
študentov učiteľstva psychológie, ale všetkých pomáhajúcich profesií v 
kontexte sociálnopatologického žitia a bytia v on-line realite. 

Kľúčové slová: komunikácia, internet, kyberpriestor, nelátkové závislosti, 
sociálne siete 

 

LEARNING AND TRAINING PREGRADUAL STUDENTS OF PSYCHOLOGY IN 
COMBINATION IN THE PREVENTION OF RISKS IN CYBERSPACE 

This paper reports theoretical and empirical knowledge about risks of 
communication in cyberspace. Its highlights and reflects on the urgent need to 
prepare (not only) undergraduate student teachers of psychology but all 
helping professions in the context of social pathological living and being in the 
on-line world. 

Key words: communication, internet, cyberspace, non-substance addiction, social 
networks 
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VIDEOTRÉNING V PRÍPRAVE BUDÚCICH UČITEĽOV A UČITELIEK 
PSYCHOLÓGIE 

Lenka Sokolová 

Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, e-mail: sokolova@fedu.uniba.sk  

Grantová podpora: VEGA 1/0562/13 Sociálno-psychologické kompetencie v 
pregraduálnej príprave a ranej pedagogickej kariére učiteľov 

Metódy videotréningu sa stávajú dôležitou súčasťou pregraduálnej prípravy 
učiteľov. Môžu napomáhať rozvoju viacerých učiteľských spôsobilostí a 
kompetencií (pedagogickej znalosti obsahu, sociálnych a komunikačných 
zručností, riešenia problémov, časového plánovania, sebareflexie, profesijného 
videnia a pod.). Analyzovali sme 46 videozáznamov výstupov mikrovyučovania 
a následné rozbory študentov a študentiek. V príspevku charakterizujeme 
jednotlivé typy a postupy videotréningu a navrhujeme oblasti prínosu tejto 
metódy v príprave učiteľov a učiteliek psychológie. 

Kľúčové slová: videotréning, mikrovyučovanie, kompetencie učiteľa, príprava 
učiteľov, učiteľstvo psychológie, analýza videozáznamu 

 

VIDEOTRAINING IN THE PRE-SERVICE TRAINING OF PSYCHOLOGY 
TEACHERS 

Methods of videotraining have become an important part of pre-service teacher 
training. They may help to develop various teaching skills and competencies 
(pedagogical content knowledge, social and communication skills, problem 
solving, time-management, self-reflection, professional vision etc.). We 
analyzed 46 videotaped microteaching presentations and related essays. In this 
study we discuss types and the procedure of videotraining and outline 
categories of outcomes in psychology teacher training. 

Key words: videotraining, microteaching, teaching competencies, pre-service 
teacher training, teaching of psychology, video analysis 
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VYUČOVANIE PSYCHOLÓGIE NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH – ČO SA ZMENILO 
PO 30TICH ROKOCH? 

Lenka Sokolová, Miroslava Lemešová 

Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, e-mail: sokolova@fedu.uniba.sk  

Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, e-mail: lemesova@fedu.uniba.sk  

Grantová podpora: KEGA 021UK-4/2013 Vyučovanie psychológie a 
predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja  

Autorky v príspevku porovnávajú situáciu vo vyučovaní psychológie na 
Slovensku po edukačnej reforme v 80tych rokoch minulého storočia a v 
súčasnosti. Analyzujú obsah, ciele a postavenie psychológie ako 
stredoškolského predmetu v študijných programoch odborných škôl a 
gymnázií. Detailná analýza bola publikovaná v monografii „Psychológia 
v sekundárnom vzdelávaní“. 

Kľúčové slová: vyučovanie psychológie, psychológia ako stredoškolský predmet, 
odborné školy, gymnáziá, Slovensko 

 

TEACHING OF PSYCHOLOGY IN SECONDARY SCHOOLS IN SLOVAKIA – 
WHAT HAS CHANGED OVER THE LAST 30 YEARS? 

In the paper authors compare the situation in teaching of psychology in 
Slovakia after the 1980s educational reform and nowadays. They analyze the 
content, objectives and the status of psychology as a secondary school subject 
in both vocational and general study programs. Detailed analysis was published 
in the monograph „Psychológia v sekundárnom vzdelávaní“ [Psychology in 
Secondary Education]. 

Key words: teaching of psychology, psychology as a secondary school subject, 
vocational schools, grammar schools, Slovakia 
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GENDEROVÁ STEREOTYPIZÁCIA V MEDIÁCH 

Blandína Šramová 

Ústav psychologických a logopedických štúdií, Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, e-mail: sramovab@fedu.uniba.sk  

Príspevok sa zaoberá vplyvom mediálnych diskurzov, ktoré triedia, klasifikujú, 
vylučujú a uprednostňujú určité prvky kultúry a tak podávajú jej selektívny 
obraz. Médiá sa tak stávajú spolutvorcami konštruovanej sociálnej reality 
uprednostňovaním a prezentovaním stereotypných obrazov žien a mužov. 
Tento obraz má vplyv na skreslený pohľad na gender. V príspevku 
upozorňujeme na šírenie konkrétnych definícií genderových rolí a genderových 
vzťahov obsiahnutých v mediálnych obsahoch, a to často vo forme úzko 
vymedzenej genderovej identity, na ktorú majú ženy a muži ašpirovať so 
značne obmedzenou škálou vzťahov medzi nimi. 

Kľúčové slová: gender, médiá, stereotypy, mediálna výchova 

 

GENDER STEREOTYPES IN MEDIA 

The paper discusses the influence of media discourses that categorize, classify, 
exclude and give preference to certain elements of culture and thus 
communicate selective image. Media thus become co-creators of constructed 
social reality by giving preference to and presenting stereotypical images of 
women and men. This image has impact on distorted gender images. In the 
paper we point out to dissemination of specific gender roles and gender 
relationships contained in media images – often in the form of narrowly defined 
gender identity that women and men should aspire to, with the scale of 
relationships among them being substantially limited. 

Key words: gender, media, stereotypes, media education 
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PSYCHOLOGIE PRO UČITELE A UČITELKY MATEŘSKÝCH ŠKOL 

Zuzana Štefánková, Marta Franclová, Veronika Plachá 

Katedra psychologie a pedagogiky, Pedagogická fakulty Jihočeské univerzity, 
České Budějovice, e-mail: stef@pf.jcu.cz 

Katedra psychologie a pedagogiky, Pedagogická fakulty Jihočeské univerzity, 
České Budějovice, e-mail: marta.franclova@seznam.cz  

Katedra psychologie a pedagogiky, Pedagogická fakulty Jihočeské univerzity, 
České Budějovice 

V příspěvku představujeme koncepci skript určených studentům a studentkám 
bakalářského programu Učitelství pro mateřské školy. Impulsem pro naši práci 
je potřeba zkvalitnění „psychologické“ přípravy a průpravy studentů na 
povolání učitele/učitelky v MŠ. Skripta jsou rozdělena do třech vzájemně 
propojených oddílů – 1. Pojetí předškolního vzdělávání včetně aplikace tohoto 
pojetí na konkrétní situace v MŠ. Východiskem je rozpracování čtyř pilířů 
výchovy a vzdělávání pro 21. století (učit se poznávat, jednat, být spolu a být), 
2. Dítě předškolního věku. V této části vycházíme z poznatků vývojové 
psychologie a psychologie osobnosti, věnujeme se i problematice, která je zatím 
opomíjena, či řešena pouze okrajově – např. dětem s atopickým ekzémem, 
dětem s cukrovkou či jinou dietou, ale i dětem různých národností, z rodin s 
alternativním životním stylem apod. 3. Poslední oddíl je věnován učiteli 
mateřské školy. Učitele/učitelku mateřské školy vnímáme jako klíčovou osobu 
v životě předškolních dětí (samozřejmě vedle rodičů), jako člověka, který může 
měnit budoucí společnost k lepšímu. Aby toto bylo možné, musí být 
učitel/učitelka schopen/schopna hluboké sebereflexe, být vnímavý/á k 
signálům vysílaným dětmi a schopný/á jim porozumět a přiměřeně na ně 
reagovat. Důležitým tématem je sebepoznání a péče o zdravý rozvoj osobnosti 
budoucích učitelů /učitelek. Příspěvek nabídne také náměty pro odbornou 
diskuzi v oblasti vzdělávání učitelů/učitelek MŠ. 

Klíčová slova: psychologie, pojetí předškolního vzdělávání, dítě předškolního 
věku, učitel/učitelka mateřské školy 

 

PSYCHOLOGY FOR KINDERGARTEN TEACHERS 

In this paper we introduce the concept of textbook intended for students of the 
bachelor program “Teaching in Kindergarten”. The stimulus for our work was 
the need to improve “psychological" education and training of future teachers 
in kindergarten. The textbook is divided into three interconnected sections. 

mailto:stef@pf.jcu.cz
mailto:marta.franclova@seznam.cz


Psychológia (v) škole. Kniha abstraktov/ L. Sokolová, M. Lemešová & R. Masaryk (eds). - 
Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. - 60 s. - ISBN 978-80-223-3482-2 

 

52 

 

1) The concept of preschool education, including application of this concept to 
specific situations in kindergarten. The starting point were four pillars of 
education for the 21st Century (learning to cognize, to act, to be together and to 
be). 2) Preschool age. In this section we build on the knowledge of 
developmental psychology and personality psychology, it also discusses issues 
that are currently ignored or addressed only marginally - for example: children 
with atopic eczema, children with diabetes or other diet, but also children of 
different nationalities, from families with alternative lifestyles, etc. 3)  The last 
section is devoted to kindergarten teachers. A kindergarten teacher is 
perceived as the key person in the life of preschool children (of course in 
addition to parents), and as someone who can make a change in the society. To 
achieve this a teacher must be capable of deep reflection and be responsive to 
signals emitted by children, be able to understand and appropriately respond to 
them. An important issue is introspection and healthy personality development 
of future teachers. The paper will also offer suggestions for professional 
discussion in the field of undergraduate training of kindergarten teachers. 

Key words: psychology, concept of early childhood education, preschool child, 
kindergartner teacher 
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NEGATÍVNY VPLYV UČITEĽA NA OSOBNOSTNÝ ROZVOJ ŽIAKA – 
EXISTENCIA PROBLÉMU A NUTNOSŤ JEHO RIEŠENIA 

Renáta Tóthová 

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, e-mail: tothova@fedu.uniba.sk  

Príspevok vychádza z kvalitatívnej obsahovej analýzy esejí skoncipovaných 
študentmi učiteľstva v rokoch 2005-2013 (prieskum autorky príspevku) a 
uvádza konkrétne prípady dlhodobejšieho negatívneho vplyvu učiteľa na žiaka 
na 1. a 2. stupni základnej školy aj na stredných školách, ktoré študenti 
učiteľstva uviedli v esejach o svojej vlastnej školskej dochádzke. Hlavným 
zámerom príspevku je predložiť psychológom a školským psychológom tieto 
výpovede študentov a klásť otázky, ako je možné takýto problém riešiť v praxi 
(napr. prostredníctvom kontaktu rodič – školský psychológ, žiak – školský 
psychológ, žiak – triedny učiteľ – školský psychológ), prípadne či sa tento 
problém rieši v rámci psychologickej pregraduálnej prípravy učiteľov, resp. aký 
postup navrhujú psychológovia v rámci pregraduálnej prípravy budúcich 
učiteľov alebo v rámci celoživotného vzdelávania učiteľov a pod. Je možné dať 
odpovede na otázky položené v príspevku v inom konferenčnom príspevku 
alebo v diskusii k príspevku na konferencii. 

Kľúčové slová: primárne vzdelávanie, nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie, 
negatívny vplyv učiteľa na rozvoj osobnosti žiaka, esej, študenti učiteľstva, 
prieskum 

 

NEGATIVE IMPACT OF TEACHERS ON PERSONAL DEVELOPMENT IN 
PUPILS – THE PROBLEM AND THE NEED TO SOLVE IT 

The contribution is based on qualitative content analysis of essays written by 
student teachers in the years 2005-2013 (author's own survey) and presents 
some cases of longer-term negative impact of teacher on pupils of 1st and 2nd 
stage of primary schools and secondary schools which student teachers 
reported in essays about their own schooling. The main purpose of this paper is 
to present to psychologists and to school psychologists these narratives written 
by students and ask questions how to solve this problem in practice 
(e.g. through contacts between parents and school psychologists or pupils and 
school psychologists, or among pupils and class teachers and school 
psychologists), or whether this issue is addressed in undergraduate teacher 
training, or what procedure proposed by psychologists in undergraduate 
teacher training or in lifelong learning of teachers and so on. Is it possible to 
give answers to the questions asked in the paper in the other conference 
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contribution or in the discussion after presentation of the contribution at the 
conference. 

Key words: primary education, secondary education, negative impact of teachers 
on personal development in pupils, essay, student teachers, survey 

 

KOMPETENCIE ŠTUDIJNÉHO ODBORU UČITEĽSTVO PODĽA HODNOTENIA 
ŠTUDENTOV A ABSOLVENTOV 

Kvetoslava Vačková 

Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, e-mail: vackova@fedu.uniba.sk  

Grantová podpora: VEGA 1/0562/13 Sociálno-psychologické kompetencie v 
pregraduálnej príprave a ranej pedagogickej kariére učiteľov 

V práci sme sa zamerali na rozbor aktuálneho stavu chápania pojmu 
kompetencia v učiteľskej profesii z pohľadu študentov a učiteľov z praxe u nás 
a v zahraničí. Rozoberáme a porovnávame výsledky dotazníka, ktorý bol 
zameraný na desať oblastí kompetencií. 

Kľúčové slová: kompetencia, kľúčové kompetencie, kompetenčné vzdelávanie 

 

COMPETENCES OF STUDENT TEACHERS ACCORDING TO STUDENTS AND 
GRADUATES 

In the research paper we focus on analyzing how is the term competence in 
teaching profession understood by students and teachers, in our country and 
abroad. We analyze and compare results of our questionnaire which was 
focused on ten areas of competence. 

Key words: competence, core competencies, competency education 

 

  

mailto:vackova@fedu.uniba.sk


Psychológia (v) škole. Kniha abstraktov/ L. Sokolová, M. Lemešová & R. Masaryk (eds). - 
Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. - 60 s. - ISBN 978-80-223-3482-2 

 

55 

 

SEBAHODNOTENIE V KONTEXTE RIZIKOVÉHO SPRÁVANIA ŽIAKOV 
STREDNEJ ŠKOLY 

Marta Valihorová, Janka Lajčiaková 

Katedra psychológie, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská 
Bystrica, e-mail: marta.valihorova@umb.sk 

Katedra psychológie, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská 
Bystrica, e-mail: janka.lajciakova@umb.sk 

Cieľom príspevku je charakterizovať vybrané dimenzie sebahodnotenia a 
niektoré formy rizikového správania žiakov strednej školy. Zároveň 
prezentovať výsledky výskumu, ktorého cieľom bolo zistiť vzťah medzi 
vybranými dimenziami sebahodnotenia ( sebaoceňovanie, sebaznevažovanie) a 
prejavmi rizikového správania (konzumácia alkoholu, fajčenie cigariet, fajčenie 
marihuany) u adolescentov. 

Kľúčové slová: sebahodnotenie, sebaoceňovanie, sebaznevažovanie, rizikové 
správanie 

 

SELF-ASSESSMENT IN THE CONTEXT OF RISK BEHAVIOR IN SECONDARY 
SCHOOL STUDENTS 

The aim of this paper is to characterize selected dimension of self-evaluation 
and some forms of risky behavior in secondary school students. At the same 
time results are presented from a research aimed to determine relationship 
between selected dimensions of self-evaluation (self - esteem, self-abasement) 
and signs of risky behavior (alcohol, cigarette smoking, marijuana smoking) in 
adolescents. 

Key words: self - assessment, self - esteem, self - abasement, risk behavior 
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VÝZNAM PRIEREZOVEJ TÉMY OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ PO 
ANALÝZE TRIEDNEJ ŠIKANY 

Eva Vancu, Zuzana Štefančíková 

Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, e-mail: karaffova@gmail.com  

Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, e-mail: stefancikova.zuzka@gmail.com  

Grantová podpora: P407/12/2325, Školní šikana jako proces - sociálně 
kognitivní analýza třídní šikany 

Príspevok prináša poznatky z problematiky školského šikanovania. Jeho cieľom 
je identifikácia a opis foriem šikanovania v triede. Analýza dynamiky procesu 
šikanovania v rámci jednotlivých scenárov vývoja rolí účastníkov a ich 
vzájomné vzťahy. Empirická časť bola realizovaná prostredníctvom 
Olweusovho dotazníka šikanovania v školskej triede. Prínosom práce je hlbšie 
porozumenie problematike šikanovania ako procesu a vytvorenie konkrétnych 
odporúčaní týkajúcich sa významu prierezovej témy osobnostný a sociálny 
rozvoj. 

Kľúčové slová: šikanovanie, analýza, osobnostný a sociálny rozvoj 

 

IMPORTANCE OF PERSONAL AND SOCIAL DEVELOPMENT IN ANALYSIS OF 
CLASSROOM BULLYING 

This paper provides findings on the issue of school bullying. The aim of this 
paper is identification and description of different forms of bullying in the 
classroom. Analysis of dynamics of the bullying process was performed within 
individual roles, scenarios of participants, and their interactions. The research 
was carried out using the Olweus questionnaire of bullying in school classroom. 
The contribution of the paper is deeper understanding of bullying as a process 
and several recommendations related to importance of cross-cutting themes of 
personal and social development. 

Key words: bullying, analysis, personal and social development 

 

 

mailto:karaffova@gmail.com
mailto:stefancikova.zuzka@gmail.com


Psychológia (v) škole. Kniha abstraktov/ L. Sokolová, M. Lemešová & R. Masaryk (eds). - 
Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. - 60 s. - ISBN 978-80-223-3482-2 

 

57 

 

AKO VNÍMA UČITEĽ SVOJE SOCIÁLNO-PSYCHOLOGICKÉ KOMPETENCIE 
PRED A PO TRÉNINGU INOVATÍVNEHO MODELU „NARATÍVNY FORMÁT“? 

Zlatica Zacharová Jursová 

Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, e-mail: zlatica_zacharova@astiret.com  

Grantová podpora: VEGA 1/0562/13 Sociálno-psychologické kompetencie v 
pregraduálnej príprave a ranej pedagogickej kariére učiteľov 

Pred a po tréningu inovatívneho modelu vyučovania cudzích jazykov 
naratívneho formátu, postavenom na práci s emóciami a neverbálnou 
komunikáciou učiteľa (Taeschner, 2005), bol administrovaný účastníkom 
tréningu dotazník OSTES (preklad Gavora, 2011). Po tréningu absolvovali 
účastníci hĺbkové interview sledujúce ich sociálno-psychologické kompetencie. 
Predpokladali sme, že tréning inovatívneho modelu postavený na poznatkoch 
vývinovej psychológie a práce s neverbálnym správaním napomôže rozvoju 
interpersonálnych kompetencií učiteľa. V príspevku sú porovnávané výsledky 
začínajúcich učiteľov cudzieho jazyka a lektorov cudzích jazykov, ktorí 
neabsolvovali pregraduálnu prípravu a pochádzajú z radov matiek, ktoré si 
tréningom rozšírili kvalifikáciu. 
 
Kľúčové slová: kompetencie učiteľa, začínajúci učitelia, neverbálna komunikácia 

 
HOW DOES TEACHER PERCEIVE HIS/HER SOCIAL-PSYCHOLOGICAL 
COMPETENCE BEFORE AND AFTER THE TRAINING OF INNOVATIVE 
MODEL „THE NARRATIVE FORMAT“? 

Before and after a training session in the innovative model of foreign language 
teaching that uses a narrative format and is based on working with emotions 
and non-verbal communication by teacher (Taeschner, 2005) the OSTES 
questionnaire was administered to seminar participants (translated by Gavora, 
2011). After the training session all participants were asked to give in-depth 
interviews monitoring their social and psychological competences. We 
presumed that training in the innovative model based on the knowledge of 
developmental psychology and working with non-verbal behavior would help 
to develop interpersonal competences in teachers. The paper compares results 
of early-career foreign language teachers and tutors with no undergraduate 
training (mothers who extended their qualification by participating in the 
training seminar). 

Key words: teacher´s competence, teacher novices, nonverbal communication 
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VYUČOVANIE PSYCHOLÓGIE A PREDMETOV OSOBNOSTNÉHO A 
SOCIÁLNEHO ROZVOJA – SÚBOR METODICKÝCH MATERIÁLOV (PROJEKT 
KEGA 021UK-4/2013) 

Hlavná riešiteľka: Lenka Sokolová, Katedra psychológie a patopsychológie, 
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, e-mail: sokolova@fedu.uniba.sk  

Psychológia, sociálno-psychologický tréning a predmety sociálneho a 
osobnostného rozvoja sa považujú za predmety rozvíjajúce dôležité 
interpersonálne, intrapersonálne a životné kompetencie. V našom školskom 
systéme sa však týmto predmetom nedostáva a ich učiteľom nedostáva 
dostatočnej metodickej podpory, ktorá by facilitovala moderné metódy výučby 
(napr. Edukačný portál, digitalizovaný obsah učiva a interaktívne materiály, 
metodické příručky, doplnkové texty, kontinuálne vzdelávanie a tréningy 
apod.). Cieľom projektu je poskytnúť učiteľom súbor metodických materiálov, 
ktoré reflektujú potreby slovenských učiteľov psychológie a súčasne moderné 
trendy vo výučbe psychológie a príbuzných disciplín (v nadväznosti na 
realizovaný medzinárodný výskum a spoluprácu). Výstupy budú zahŕňať 
tlačené metodické publikácie, digitálnu čítanku, interaktívnu elektronickú 
príručku a súbor interaktívnych edukačních filmov. 

Kľúčové slová: vyučovanie psychológie, didaktika, metodická príručka, sociálno-
psychologický tréning, sekundárne vzdelávanie 

 
TEACHING OF PSYCHOLOGY AND THE SOCIAL AND PERSONAL 
DEVELOPMENT COURSES – SET OF TEACHING MATERIALS (PROJECT KEGA 
021UK-4/2013) 

Psychology, social-psychological training and social and personal development 
courses are considered to be school subjects developing important 
interpersonal, intrapersonal and life competencies. However, in the Slovak 
school system those subjects and their teachers do not get enought 
methodological support facilitating modern methods of teaching (e.g. 
educational portal, digital content and interactive materials, teachers´ guides, 
readers, in-service education and trainings etc.). The aim of this project is to 
provide teachers with teaching materials reflecting the needs of psychology 
teachers in Slovakia and modern trends in the teaching of psychology and 
related subjects (based on the conducted international research and 
cooperation). The outputs will include printed publications, digital readers, 
interactive electronic guide for teachers and a set of interactive educational 
films. 

Key words: teaching of psychology, didactics, teacher´s guide, social-
psychological training, secondary education 
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SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PRE UČITEĽSTVO PSYCHOLÓGIE (SAUP) 
SAUP je profesijné združenie učiteľov a učiteliek psychológie na Slovensku. 
Hlavným cieľom SAUP je vytvárať príležitosti pre kontakty, spoluprácu, 
zdieľanie skúseností a dobrej praxe medzi učiteľmi a učiteľkami psychológie, 
podpora kvalifikovaného vyučovania psychológie na školách všetkých stupňov, 
podpora a rozvoj pregraduálneho a kontinuálneho vzdelávania učiteľov a 
učiteliek psychológie, podpora a propagácia vyučovania psychológie na nižšom 
a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania a podpora inovatívnych prístupov 
vo vyučovaní psychológie.  
 
SLOVAK ASSOCIATION FOR THE TEACHING OF PSYCHOLOGY (SATP) 
SATP is a professional association of psychology teachers in Slovakia. The main 
objectives of SATP are to create opportunities for contact, cooperation, sharing 
experiences and the best practice among psychology teachers, support qualified 
teaching of psychology at schools of different levels, support and develop pre-
gradual and continuing professional development of psychology teachers, 
support and promote teaching of psychology in lower and higher secondary 
education, and support innovative approaches in psychology teaching. 
 
Kontakt/contact: info.saup@gmail.com, www.saup.sk  

EUROPEAN FEDERATION OF PSYCHOLOGY TEACHERS ASSOCIATIONS 
(EFPTA) 
EFPTA is a federation of national and regional associations of psychology 
teachers in schools and colleges in European countries. Members are mainly 
involved in teaching psychology at lower and upper secondary levels, to school 
students aged c.13-19 years. Our aim is to promote pre-university psychology 
education in Europe by facilitating co-operation amongst Psychology Teachers' 
Associations.To this end we organise conferences, facilitate student and teacher 
collaborative projects, conduct research, and engage with other psychologists' 
associations and educational organisations in Europe.  
 
EURÓPSKA FEDERÁCIA ASOCIÁCIÍ UČITEĽOV PSYCHOLÓGIE (EFPTA) 
EFPTA je federáciou národných a regionálnych asociácií učiteľov a učiteliek 
psychológie v Európskych krajinách. Členovia a členky sa angažujú najmä 
v nižšom a vyššom sekundárnom vzdelávaní, t.j. vo výučbe 13 – 19ročných 
študentov. Našim cieľom je propagovať pre-univerzitné psychologické 
vzdelávanie v Európe prostredníctvom spolupráce medzi asociáciami učiteľov 
psychológie. Za týmto cieľom organizujeme konferencie, stimulujeme 
študentské a učiteľské projekty, realizujeme výskum a spolupracujeme 
s ďalšími psychologickými a vzdelávacími asociáciami v Európe. 

Kontakt/contact: www.efpta.org  
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