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ÚVOD
Katedra psychológie a patopsychológie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave predkladá čitateľom, kolegom, študentom, učiteľom, zborník z tretieho
ročníka konferencie záverečných prác študentov a študentiek učiteľstva psychológie
v kombinácii. Konferencia sa konala v máji 2018 a reflektuje rôzne oblasti, ktorým sa na
Katedre psychológie a patopsychológie venuje pozornosť. Zborník prináša aj prehľad
troch vedeckých projektov, v ktorých je Katedra psychológie a patopsychológie hlavným
riešiteľom. Cieľom zborníka je prezentovať a oceniť kvalitné záverečné práce,
ponúknuť študentom vzor k písaniu teoretických a empirických vedeckých prác,
prezentujúc štandardný model tvorby vedeckého teoretického alebo empirického
príspevku.
Príspevky v prvej časti zborníka vychádzajú zo záverečných prác študentov s väčšou,
alebo menšou mierou participácie školiteľov. V prvom prezentovanom príspevku
Balážovej a Jursovej Zacharovej sa čitatelia oboznámia s tým, ako súvisí bilingválne
vzdelávanie v detstve s následným prepojením čitateľských a naratívnych kompetencií
detí v mladšom školskom veku. Autorky prezentujú kombinovaný výskumný dizajn,
ktorý vychádzal zo spracovania dotazníkov bilingválneho vzdelávania, naratívnych
kompetencií v oboch jazykoch pomocou MAIN testu a interview s bilingválnmi žiakmi
a ich rodičmi. S témou rečových kompetencií sa následne čitatelia stretnú aj v článku
Červenickej a Jursovej Zacharovej, ktorý popisuje praktickú aplikáciu metódy
naratívneho formátu v prvom ročníku základnej školy. Autorky uvádzajú postup pri
realizácii pedagogického experimentu a na základe metódy pozorovania prinášajú
základné zistenia efektivity metódy pre rozvoj rečových kompetencií u žiakov zo
sociálne znevýhodneného prostredia. Tretí článok sa venuje využitiu rozprávok
a príbehov v psychologickej intervencii a diagnostike. V teoretickom príspevku sa
Derzsiová venuje okrem základného popisu rozprávok a ich symbolike aj
pedagogickému využitiu rozprávok a pýta sa, či by nebolo vhodné, aby sa biblioterapii
venovalo pri vzdelávaní budúcich učiteľov viac pozornosti. To, že učiteľská práca nie je
jednoduchá a vyžaduje mnoho vnútorných zdrojov potvrdzuje aj príspevok autoriek
Macounovej a Lemešovej. Pomocou rozhovorov s učiteľkami v Ghane a na Slovensku
identifikovali šesť oblastí výziev, s ktorými sa začínajúce učiteľky stretávajú počnúc
budovaním vzťahov so žiakmi, zvládaní problémov až po riešenie otázky nedostatku
skúseností a náročnosti práce učiteľa. Príspevok Harvanovej a Lazoríkovej odkláňa
pozornosť čitateľa z pedagogickej psychológie a smeruje ho do oblasti experimentálnej
kognitívnej psychológie. Autorky sa pokúsili replikovať experimenty zamerané na tzv.
SNARC efekt. Tento fenomén uvádza, že reakčné časy sú pri nízkych číslach (1, 2, 3, 4)
kratšie, keď na ne participant reaguje ľavou stranou tela, zatiaľ čo odpovede na vyššie
čísla (6, 7, 8, 9) sú kratšie, pri reakciách prostredníctvom pravej strany tela. Autorky
potvrdili tento efekt v jednej z dvoch úloh. Ďalší článok vychádzajúci zo záverečnej
práce popisuje somatické markery a ich vplyv pri rozhodovaní. Náročnú tému
prepojenia východísk klasickej James-Langovej teórie emocionality s procesom
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rozhodovania a zároveň modelom, podmieňujúcim tieto mechanizmy na
neurofyziologickej úrovni spracovali Harvanová a Volnová. Podľa hypotézy somatických
markerov, fyziologické markery, generované prostredníctvom emócií, ovplyvňujú
rozhodovanie a obmedzujú naše inherentné tendencie riskovať, byť netrpezlivý či
necitlivý v rozličných sociálnych situáciách. Aby mhol v spoločnosti človek prežiť,
potrebuje sa naučiť citlivo a empaticky reagovať v sociálnych situáciách, čo znamená,
niekedy potlačiť netrpezlivosť či necitlivosť. Autorky Vancu a Maneková sledovali
pomocou kvantitatívneho výskumu realizovaného na vzorke stredoškolských študentov
mieru kvality vzťahovej väzby vo vzťahu k rôznym stratégiám emočnej regulácie. Vo
výskume použili dotazníky na meranie stratégií kognitívno-emočnej regulácie, a na
meranie emočnej regulácie a kvality vzťahovej väzby k matke, otcovi a rovesníkom.
Zistili štatisticky významný rozdiel v používaní expresívneho potláčania medzi
chlapcami a dievčatami s tým, že chlapci využívajú expresívne potláčanie viac ako
dievčatá. Články zo záverečných prác študentov a študeniek uzatvára príspevok
Túryovej a Brunclíkovej, ktorý sa opäť vracia k problematike pedagogickej a školskej
psychológie. Autorky sa zaoberali školskou zrelosťou z pohľadu učiteľa v prvom
ročníku základnej školy a pokúsili sa zistiť, popísať a analyzovať úroveň školskej
zrelosti u školských začiatočníkov a tiež odhaliť možné príčiny neprospievania žiakov.
Posledné tri články zborníka sa venujú aktuálne prebiehajúcim projektom. Nakoľko
projekty ešte nie sú ukončené a výskumníci vo všetkých projektoch ešte zbierajú
a analyzujú dáta, predstavujú jednotlivé články priblíženie teoretických východík
a cieľov projektov. Niektoré články zo záverečných prác sa parciálne dotýkajú cieľov
predkladaných projektov. Myslíme si totiž, že pre študentov a študentky je nielen
zaujímavé, ale aj poučné, ak môžu spolupracovať so svojim školiteľom na výskumnom
projekte. Pracovníci a pracovníčky Katedry psychológie a patopsychológie pracujú aj na
ďalších zaujímavých projektoch, ktoré vedú Doc. Glasová, Doc. Šramová alebo Dr.
Hamranová.
Veríme, že výber článkov v tomto zborníku si nájde cestu k svojim čitateľom
a čitateľkám a prispeje tak okrem iného aj k zvyšovaniu kvality záverečných prác
študentov a študentiek Katedry psychológie a patopsychológie na bakalárskom aj
magisterskom stupni.

zostavovateľka
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ČITATEĽSKÁ A NARATÍVNA KOMPETENCIA
U BILINGVÁLNYCH DETÍ V MLADŠOM ŠKOLSKOM VEKU1
READING AND NARRATIVE COMPETENCES OF BILINGUAL
CHILDREN IN SCHOOL AGE
Veronika Balážová1, Zlatica Jursová Zacharová2
1Katedra

psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
v.n.balazova@gmail.com
2Katedra

psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
zacharova@fedu.uniba.sk
Abstrakt
Cieľom príspevku je popísať čitateľské a naratívne kompetencie bilingválnych detí
v mladšom školskom veku. Štúdia má teoreticko-empirický charakter. Vychádza
z charakteristík mladšieho školského veku a sleduje naratívne a čitateľské kompetencie
bilingválnych detí. Tiež popisuje naratívne kompetencie, ktoré majú význam pri
utváraní predčitateľskej gramotnosti a teda aj samotných čitateľských kompetencií.
Porovnávame preto naratívne kompetencie bilingválnych a monolingválnych detí a ich
čitateľskú gramotnosť. K získaniu dát pre naratívne kompetencie bol použitý dotazník
bilingvizmu, ktorý je súčasťou použitého testu MAIN (Gagarina et al., 2012). Čitateľské
kompetencie boli sledované pomocou interview s deťmi a rodičmi. Výskumnú vzorku
tvorilo 9 rodín. V práci sledujeme výsledky naratívnych kompetencií bilingválnych detí,
analyzujeme čitateľské kompetencie participantov, prepojenie čitateľských kompetencií
s naratívnymi kompetenciami, spôsob bilingválnej výchovy detí, ako aj názor detí
a rodičov na dnešnú slovenskú a zahraničnú literatúru pre deti.
Kľúčové slová: mladší školský vek, bilingvizmus, čitateľská kompetencia, naratívna
kompetencia
Abstract
The aim of the article is to describe reading and narrative skills of bilingual younger
school-age children. The study consists of the theoretical and empirical part and it is
based on the characteristics of the younger school-age children and their competencies;
we describe bilingualism from the perspective of the past and the present and introduce
the different approaches to its definition. The study also deals with narrative skills,
which are important for the pre-reading literacy development and accordingly the
reading skills. For that reason we compare the narrative skills of monolingual and
bilingual children and their reading literacy. In the empirical part, we present survey
Príspevok je výstupom projektu VEGA 1/0150/16 2016 - 2018 Dimenzie čítania v rodinách
detí z bilingválneho prostredia a KEGA 060UK-4/2017 Podpora naratívnej kompetencie
v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia - súbor metodických
materiálov
1
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that was based on qualitative methodology. We collected the data on narrative skills by
means of a questionnaire on bilingualism, which is the part of the MAIN test (Gagarina,
2012). We estimated the reading skills by means of an interview with children and their
parents. There were nine families involved in the survey sample. We present the results
in narrative skills of bilingual children, the analysis of their reading skills, the linking of
reading skills to narrative skills, the way of bilingual upbringing, as well as their and
their parents’ opinion on the contemporary Slovak and foreign literature for children.
Key words: younger school-age, bilingualism, reading skills, narrative skills

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
Problematikou bilingvizmu sa na Slovensku zaoberalo viacero autorov (Štefánik 2000a,
2000b, 2004; Hromadová, 2012; Tučková, Králová, & Klugar, 2015; Čerešníková,
Rosinský, Samko, & Vanková, 2017; Průcha, 2011 a iní). Verejnosti je známy
predovšetkým Štefánik (2004), ktorý uvádza širšiu definíciu bilingvistu, ako človeka,
ktorý používa dva alebo viaceré jazyky či dialekty v jeho každodennom živote. Cummins
a Corson (1997) uvádzajú, že za bilingválnu osobu možno považovať aj človeka, ktorý
ovláda dva jazyky, ale používa len jeden z nich. Nazvať niekoho dvojjazyčným je
„zastrešujúci“ termín. Pod týmto termínom sa nachádzajú rôzne úrovne používania
dvoch jazykov (Grosjean, 1984). Pri posudzovaní bilingvizmu je potrebné brať do úvahy
rozdiel medzi schopnosťou a používaním jazyka. Jedinec môže ovládať oba jazyky, ale
reálne môže využívať len jeden z nich, a teda len zriedka používa druhý jazyk. Z toho
vyplýva, že jedinec má schopnosť rozprávať dvoma jazykmi, ale nespráva sa
dvojjazyčne. Druhým prípadom je situácia, kedy osoba používa pravidelne oba jazyky,
ale v druhom jazyku sa len vyvíja. Z tohto dôvodu môže byť osoba váhavá v komunikácii
v druhom jazyku, je pre ňu náročné používať správne gramatiku či širokú slovnú
zásobu. Výsledkom je stav, kedy je osoba v praxi dvojjazyčná, no chýba jej schopnosť
v druhom jazyku (Baker, 2000), prípadne dochádza k častejším jazykových výpožičkám
(Sebonde, 2014) či k miešaniu jazykových kódov (Zirker, 2007).
V predkladanom článku sa zameriavame na bilingvistu z hľadiska jeho naratívnej
kompetencie, jeho schopnosť rozprávať či prerozprávať dej v podobe príbehu. Vývin
naratívnej kompetencie je dlhodobý proces. Snaha o pozornosť prostredníctvom
rozprávania príbehov začína už u detí vo veku 2 – 3 rokov, kedy dieťa používa
jednoduché naratíva (stručné udalosti) známe ako pronaratíva, teda rozprávanie
v zárodku (Pyšná & Kapalková, 2012; Harčaríková, 2006). V predškolskom období tento
proces pokračuje, zdokonaľuje sa v školskom období, a trvá počas celého života človeka.
Naratívnu kompetenciu výrazne ovplyvňuje prostredie, v ktorom dieťa žije, kultúra či
jazyk komunity (Zajacová, 2005). Rozprávanie príbehov neznamená výlučne
prerozprávanie rozprávok, ide taktiež o rozprávanie zážitkov, skúseností, a pod.
Príbehy majú väčšinou logickú nadväznosť a dieťa dokáže predpovedať zámer a záver
príbehu. „Tieto závery sú buď v príbehu naplnené a vtedy ostáva osoba spokojná, alebo
nenaplnené, čo spôsobuje rozčarovanie, sklamanie a neporozumenie príbehu. Aby príbehy
mohli naplniť všeobecné očakávania je potrebné, aby jednotlivé epizódy boli časovo,
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priestorovo a kauzálne logicky prepojené“ (Jursová Zacharová, 2016, s. 28). Aby človek
dokázal porozumieť príbehu, je potrebné zapojenie kognitívnych funkcií ako:
rozpoznanie a dekódovanie slov, schopnosť rozlíšiť postavenie slov vo vete na základe
gramatických kategórií, porozumenie významov, schopnosť podržať informácie
v krátkodobej pamäti, spracovanie nových informácií, porozumenie a rozpamätávanie
sa na otázky týkajúce sa príbehu (Jursová Zacharová, 2016; Kesselová, 2013).

CIELE VÝSKUMU
Cieľom výskumu bolo zistiť úroveň prerozprávania, rozprávania, porozumenia
príbehov a čitateľských kompetencií bilingválnych detí v mladšom školskom veku. Tiež
bolo nevyhnutné zistiť z akého bilingválneho prostredia dieťa pochádza, ako
uskutočňovala dvojjazyčná výchova a ako k nej pristupovalo samo dieťa.

VÝSKUMNÝ DIZAJN
Metódy výskumu
Zisťovanie naratívnych kompetencií detí sa uskutočňovalo prostredníctvom testu MAIN
(Gagarina et al., 2012), ktorý výskumník administruje deťom 4 príbehy. Príbeh A sa
väčšinou používa pre testovanie schopnosti rozprávať príbeh, príbeh B sa používa na
testovanie schopnosti dieťaťa prerozprávať príbeh. Tieto príbehy tvoria tri epizódy,
pričom každý príbeh pozostával zo 6 podnetových obrázkov. Epizódy mali svoje
vnútorné členenie: 1. nastolenie príbehu, 2. motiváciu, ktorá iniciovala udalosť, 3. cieľ
konania postáv, 4. snaha o vyriešenie problému, 5. záver, 6. vnútorné hodnotenie
konania postáv (Gagarina et al, 2012). Dva príbehy prebiehali v slovenskom jazyku
(príbeh A – Vtáčiky a príbeh B – Mačka), 2 príbehy v druhom jazyku dieťaťa (príbeh A –
Kozliatka, príbeh B – Pes). Príbeh A bol najskôr porozprávaný deťmi na základe
predkladaných podnetových obrázkov a príbeh B bol porozprávaný výskumníkom.
Po porozprávaní príbehu experimentátorom malo dieťa za úlohu samé prerozprávať
tento príbeh. Porozumenie príbehu bolo zisťované pomocou cielených otázok (Gagarina
et al., 2012). Pri vyhodnotení, z hľadiska makroštruktúry, mohlo každé dieťa získať za
vnútornú štruktúru každého príbehu 17 bodov a 10 bodov za porozumenie príbehu.
Z hľadiska mikroštruktúry boli sledované ukazovatele ako všetky použité slová
v prejave (Token), množstvo použitých rôznych slov v prejave (Types). Na základe toho
vznikol index lexikálnej rozmanitosti u každého participanta (TTR).
S cieľom získať základné údaje o bilingvizme či čitateľských kompetenciách
jednotlivých detí, boli rodičia požiadaní, aby vyplnili dotazník, ktorý je súčasťou
metodiky MAIN (Gagarina et al., 2012). Prvá časť dotazníka obsahuje 22 otázok
zameraných na používanie 2 a viac jazykov v rodine. Otázky sú uzavreté a polouzavreté.
Druhá časť dotazníka obsahuje 8 otázok zameraných na miešanie jazykov. Otázky sú
škálové a uzavreté s viacnásobným výberom. Po vyplnení dotazníka prebehol s rodičom
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a s dieťaťom rozhovor zameraný na bilingválnu výchovu a na čitateľské kompetencie
detí.

Participanti
Výskumu sa zúčastnilo 9 bilingválnych detí. Priemerný vek týchto detí bol 9,4 roka.
Výskumnú vzorku tvorilo 5 dievčat a 4 chlapci. Všetky deti boli bilingválne, rozprávali
minimálne dvomi jazykmi aktívne, pričom jeden z jazykov bola slovenčina. Šesť detí žije
v krajine druhého jazyka, tri deti žijú v krajine materinského jazyka. Deti neboli
rovnomerne zastúpené čo sa týka druhého jazyka či pohlavia. Pre porovnanie úrovne
narácie a čitateľskej kompetencie bolo vybraných 5 detí z prvého stupňa ZŠ a 4 deti
z druhého stupňa ZŠ.
Tab. č. 1 Charakteristika výskumnej vzorky
Minimálny
Maximálny
Priemerný
Počet
vek
vek
vek
detí
v mesiacoch
v mesiacoch
v mesiacoch

SD veku

Chlapci

4

88

122

117

9,5

Dievčatá

5

88

144

115

9,4

Spolu

9

88

144

118

9,4

Výsledky výskumu
Pretože bol materinský jazyk detí odlišný, sledovali sme úroveň naratívnych
kompetencií u detí v ich materinskom jazyku (tabuľka č. 2) a v ich druhom jazyku
(tabuľka č. 3). Materinské jazyky detí boli slovenský, holandský a maďarský jazyk,
pričom ako druhé jazyky deti uvádzali: slovenský, anglický, nemecký jazyk, španielský,
talianský a arabský jazyk.
Deti dosahovali rovnaké výsledky z hľadiska makroštruktúry príbehu aj z hľadiska
celkového počtu povedaných slov a lepšie výsledky v reprodukcii príbehu než pri jeho
produkcii (tabuľka č. 2). Taktiež celková slovná zásoba bola pestrejšia v reprodukcii
príbehu. Domnievame sa, že „návod“ v podobe vopred porozprávaného príbehu
experimentátorom, ovplyvňuje naráciu dieťaťa. Znamená to, že deti dokážu profitovať
z už počutého príbehu a následne vo svojej produkcii príbehu vyjadriť viac prvkov
rozprávania. Pri rozprávaní príbehov (A) sa zameriavali na opis prostredia, počet
postáv, používali jednoduché vety. Naopak, pri prerozprávaní príbehu (B) častokrát
zvolili úvod do deja štýlom „kde bolo, tam bolo“ a ich prejav obsahoval prvky
rozprávania, ktoré boli použité v rozprávaní dospelej osoby.
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Tab. č. 2 Výsledky naratívnych kompetencií v L1
Produkcia príbehu

Spolu

Reprodukcia príbehu

N

Priemer

Token

Types

TTR

Priemer

Token

Types

TTR

9

7,7

89

63,6

0,714

10,2

96,8

74,9

0,774

Na základe výsledkov v L2, ktoré predkladáme v tabuľke č. 3 môžeme vidieť, že deti
opäť dosahovali lepšie výsledky v reprodukcii príbehu, konkrétne v makroštruktúre
príbehu ako aj v celkovom počte povedaných slov. Naopak ale možno vidieť, že
pestrejšiu slovnú zásobu mali práve v produkcii príbehu, čo znamená, že slová vo
výpovedi menej opakovali, keď mali príbeh na základe obrázkov samostatne vytvárať.

Tab. č. 3 Výsledky naratívnych kompetencií v L2
Produkcia príbehu

Spolu

Reprodukcia príbehu

N

Priemer

Token

Types

TTR

Priemer

Token

Types

TTR

9

7,8

97,2

70,3

0,723

11

109

65,6

0,60

Porozumenie príbehov sme hodnotili prostredníctvom otázok, ktoré nasledovali
po produkcii a reprodukcii príbehov. Otázky boli zamerané na jednotlivé komponenty
v rámci štruktúry príbehu. Hlavnou podstatou týchto otázok bolo porozumenie príbehu,
čo znamená, že otázky boli smerované na mentálne prežívanie postáv a na hodnotenie
ich konania. Čo sa týka porozumenia príbehov v ich L1 (tab. č. 4), výsledné dáta ukazujú,
že deti porozumeli viac príbehom, ktoré rozprávali, ako príbehom, ktoré prerozprávali
po výskumníčke. Do samotného prerozprávania príbehu vkladali vlastné zážitky,
prežívanie či myšlienky, a z toho dôvodu dosahovali nižší počet bodov.
Tab. č. 4 Výsledky porozumenia príbehov v L1
Produkcia príbehu

Body

Reprodukcia príbehu

Cieľ príbehu

Reakcia na
akciu

Prežívanie
postáv

Cieľ príbehu

Reakcia
na akciu

Prežívanie
postáv

1,7

1,7

2,4

1,1

1,9

2,1

Na základe výsledkov porozumenia príbehov detí v ich L2, v tabuľke č. 5 možno vidieť,
že deti na rozdiel od ich L1 dosahovali lepšie výsledky v reprodukcii príbehu než pri
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jeho produkcii. Domnievame sa, že je to práve z dôvodu, že 6 detí z celkového počtu 9,
žije v krajine sekundárneho jazyka a práve preto príbehu porozumeli lepšie, keď ho
nielen počuli od výskumníčky, ale ho následne prerozprávali aj ony. Je dôležité
podotknúť, že práve v L2 boli pozornejšie a ochotnejšie viac komunikovať a viac sa na
dej príbehu pýtať.
Tab. č. 5 Výsledky porozumenia príbehov v L2
Produkcia príbehu

Body

Reprodukcia príbehu

Cieľ príbehu

Reakcia na
akciu

Prežívanie
postáv

Cieľ príbehu

Reakcia
na akciu

Prežívanie
postáv

1,6

1,2

1,8

1,3

1,8

3,2

Na základe výsledkov naratívnych kompetencií jednotlivých detí z hľadiska ich
materinského (L1) a sekundárneho jazyka (L2), sme porovnávali ich prepojenie
s čitateľskými kompetenciami detí, ktoré čítajú (graf č. 1 a graf č. 2) a detí, ktoré nečítajú
knihy (graf č. 3 a graf č. 4). Nemožno jednoznačne určiť, či sú čitateľské kompetencie
prekurzorom lepších naratívnych kompetencií. Väčšina detí, ktoré čítajú, dosahovala
pozoruhodné výsledky v oblasti makroštruktúry a rovnako aj v oblasti mikroštruktúry
príbehu. Avšak deti, ktoré venujú minimum svojho času čítaniu kníh, boli 2. Jedno
z týchto detí dosiahlo najlepšie výsledky v prerozprávaní príbehu v L1 v oblasti
makroštruktúry príbehu s počtom bodov 16 z celkového počtu 17-tich bodov (graf č. 3).
V oblasti mikroštruktúry príbehu používali pomerne širokú slovnú zásobu. Lepšie
výsledky dosahovali v ich L1 (graf č. 3). Lepšie výsledky dosiahli v reprodukcii príbehu
než pri jeho produkcii.

Materinský jazyk
150
100
50
0
1
Body A

2
Body B

3

4
Token A

5
Token B

6
Type A

7
Type B

Graf č. 1 Výsledky naratívnych kompetencií detí v L1, ktoré preferujú čítanie
literatúry.

Poznámka: V grafoch sú znázornené pod číslami výsledky jednotlivých detí. A je označenie pre prvý príbeh,
ktorý deti samostatne rozprávali výskumníčke, B je označenie pre druhý príbeh, ktorý bol deťom najskôr
porozprávaný výskumníčkou a následne ho deti porozprávali podľa obrázkov. Prvé dve časti poukazujú na
získané body v makroanalýze príbehu (porozumenie jednotlivým štruktúram v príbehu), token označuje
počet všetkýc slov vypovedaných deťmi a Type je počet rôznych slov v príbehu.
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Sekundárny jazyk
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Graf č. 2 Výsledky naratívnych kompetencií detí v L2, ktoré preferujú čítanie
literatúry

Materinský jazyk
150
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0
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Body A
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Body B

Token A

Token B
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Type B

Graf č. 3 Výsledky naratívnych kompetencií detí v L1, ktoré neprejavujú záujem
o čítanie literatúry

Sekundárny jazyk
100
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0
8
Body A

Body B

9
Token A

Token B

Type A

Type B

Graf č.4 Výsledky naratívnych kompetencií detí v L2, ktoré neprejavujú záujem
o čítanie literatúry
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Sledovali sme tiež prepojenie čitateľských kompetencií a naratívnej kompetencie u detí
v jednotlivých jazykoch. 2 z 9 detí čítajú výlučne v slovenskom jazyku a druhý jazyk
z hľadiska čítania odmietajú, z dôvodu vizuálnej stránky textu, ktorá je pre ne náročná.
Uvádzajú to pri maďarskom a ruskom jazyku. Ďalšie 2 deti odmietajú čítanie
v slovenskom jazyku. Komunikujú v ňom, avšak čítanie textu v slovenskom jazyku im
pripadá náročné. Až 4 deti uvádzajú, že z dôvodu množstva historických prvkov
a z hľadiska obsahu ich slovenské rozprávky nezaujímajú. Taktiež tvrdia, že určité
rozprávky nie sú adekvátne ich veku. Nakoľko sme uskutočnili rozhovor s rodinami
žijúcimi v zahraničí prostredníctvom on-line rozhovoru cez Skype, nebolo možné
dôkladne preštudovať knihy, ktoré čítajú. Napriek tomu dodávajú, že škola od detí
vyžaduje, aby čítali s porozumením. Rodičia dodávajú, že z toho dôvodu nielen
v Anglicku, v Španielsku a v Taliansku, uvádzajú na trh množstvo kníh, ktoré sú
z hľadiska obsahu, počtu strán a veľkosti písma venované istému veku, aby to pre deti
bolo ľahko zvládnuteľné, a aby mali motiváciu čítať množstvo ďalších kníh. Rodičia
týchto detí, sú toho názoru, že slovenské rozprávky sú krajšie napísané, nie sú prehnane
zjednodušené a neobsahujú vulgarizmy. Naopak, rodičia, ktorí žijú na Slovensku trvajú
na tom, že zahraničné rozprávky opisujú prvky z prostredia prírody, a preto sú
v porovnaní so slovenskou literatúrou zaujímavejšie. Pri hodnotení kníh z hľadiska
obsahu môžeme tvrdiť, že vo väčšine prípadov rozhodovalo prostredie, v ktorom daný
jedinec vyrastal. Deti žijúce v zahraničí preferovali zahraničné knihy, nakoľko ten jazyk
je im bližší a s rozprávkami z tej jazykovej komunity boli od detstva v kontakte.
U rodičov týchto detí, možno vidieť, ako sami pripustili, že cnenie za slovenčinou ako
materinským jazykom v istej miere ovplyvnilo ich názor v rozhodovaní sa medzi
slovenskou a zahraničnou literatúrou. Zistili sme, že deti, ktoré sa vyjadrili, že čítaniu
kníh venujú čas a ich záľubou je čítať, do rozprávania aj prerozprávania príbehov
vkladali prvky rozprávania, dopĺňali dej o vlastnú fantáziu, mali bohatšiu slovnú zásobu
a používali zložené súvetia. Naopak deti, ktoré nečítali často vo svojom sekundárnom
jazyku,
pri
produkcii
a reprodukcii
používali
jednoduché
vety
a pri
výpovediach používali menší počet. Pravidelné čítanie v určitom jazyku pravdepodobne
ovplyvňuje stavbu viet, slovnú zásobu či používanie prvkov rozprávania v danom jazyku.

ZÁVER
Predložené výsledky výskumu zamerané na rozprávanie, prerozprávanie
a porozumenie príbehov boli porovnávané s výsledkami slovenských monolingválnych
detí z výskumu Pyšnej a Kapalkovej (2012), kde výsledky výskumu nevykazovali
štatisticky značné rozdiely medzi rozprávaním a prerozprávaním príbehu. V príbehoch
bilingválnych detí pozorujeme rozdiely medzi produkciou a reprodukciou príbehu
u detí. Podobný výsledok prezentovala aj štúdia Samka a Kapalkovej (2014), ktorá bola
zameraná na testovanie naratívnych kompetencií rómskeho bilingválneho dieťaťa.
Rovnako aj vo výskume Kolcunovej a Jursovej Zacharovej (2017) slovná zásoba detí
bola širšia po tom, čo počuli príbeh predkladaný experimentátorom a následne mali za
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úlohu povedať príbeh ony. Pri prerozprávaní príbehov sme taktiež zaznamenali, že deti
pozornejšie volili slovnú zásobu než pri rozprávaní príbehov. Vo výsledkoch výskumu
mikroštruktúry príbehu Pyšnej a Kapalkovej (2012), možno vidieť, že deti boli
úspešnejšie pri rozprávaní než pri prerozprávaní príbehu. Naopak, v našom výskume,
rovnako ako vo výskume Jursovej Zacharovej (2016) zameranom na naratívne
kompetencie v slovenskom jazyku u rómskych detí, deti v slovenskom jazyku dosiahli
lepšie výsledky z hľadiska mikroštruktúry v prerozprávaní príbehu než pri jeho
rozprávaní. Použili vyšší počet všetkých slov, rovnako ako aj rôznych slov vo vete.
Z toho vyplýva, že rozmanitosť slov vo výpovedi bola pestrejšia než pri produkcii
príbehu. Rozdiely je možné vysvetliť tým, že Pyšná a Kapalková (2014) sledovali
kompetencie u monolingválnych detí, kým v spomínanom výskume, ako aj vo výskume
Kolcunovej a Jursovej Zacharovej (2017), boli sledované bilingválne deti. Po
vyhodnotení testu usudzujeme, že tento spôsob testovania by bol vhodný na hodnotenie
nielen naratívnych či čitateľských kompetencií detí, ale aj na hodnotenie ich jazykovej
kompetencie.
Hoci je výskumná vzorka s celkovým počtom participantov 9 malá a heterogénna
z hľadiska bilingválneho vzdelávania, veku a rečových kompetencií v materinskom
a druhom jazyku, nemožno jednoznačne tvrdiť, že čitateľské kompetencie neovplyvňujú
naratívne kompetencie. V tomto výskume sa nepreukázali rozdiely vo výsledkoch
naratívnych kompetencií medzi týmito dvoma skupinami detí, čo je možné vysvetliť aj
tým, že rodičia všetkým deťom v detstve čítali príbehy, prípadne, prípadne už v škole
samé si povinne čítali literatúru. Na rozvoji naratívnych kompetencií sa totiž podieľa
predovšetkým počúvanie príbehov a ak deťom čítajú rodičia knižky (Lyytinen, Laakso &
Poikkeus, 1998). Čítanie sa rozvíja spolu s ústnym podaním jazyka ako skúsenosť, ktorá
je vyžadovaná v sociálnom kontexte (Norling, Sandberg & Almqvist, 2015).
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DEVELOPING NARRATIVE COMPETENCIES IN SLOVAK
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ENVIROMENT BY METHOD OF NARRATIVE FORMAT
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Abstrakt
Rómsky žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia a jeho úspešné začlenenie do
štátneho vzdelávacieho systému, a neskôr do života v spoločnosti, je v mnohých
lokalitách na Slovensku závažný a bolestivý problém. Odlišná mentalita, sociokultúrne
podmienky, ale hlavne reč vytvárajú medzi majoritou a minoritou zdanlivo
neprekonateľné bariéry. Na to, aby sme mohli zvoliť adekvátne spôsoby a postupy na
ich odstránenie, je potrebné spoznať, pochopiť niektoré skutočnosti. Inakosť cieľovej
skupiny by sme nemali nepovažovať za nevýhodu, ale základ, na ktorom možno stavať
ďalšiu edukačnú a výchovnú činnosť. V tejto štúdii sledujeme ročný pilotný projekt
využitia metódy naratívneho formátu v prvom ročníku základnej školy, pomocou ktorej
učiteľka rozvíjala
u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia jazykovú
kompetenciu.
Kľúčové slová:
Naratívna kompetencia, príbehy, dramatizácia, rómske dieťa/žiak zo sociálne
znevýhodneného prostredia, naratívny formát
Abstract
A Roma pupil from a socially disadvantaged environment and his/her successful
integration into the state education system, and later into society, is in many localities in
Slovakia a serious and painful problem. Different mentalities, socio-cultural conditions,
but especially speech create a seemingly unbeatable barrier between the majority and
the minority. In order to be able to choose the appropriate ways and procedures for
their removal, we need to know and understand some facts. The characteristics of the
target group should not be considered as a disadvantage, but a basis for further
education and training. In this study, we used the method of narrative format to help
first grade pupils from the socially disadvataged environment to develop their linguistic
competence.
Príspevok je výstupom projektu KEGA 060UK-4/2017 Podpora naratívnej kompetencie
v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia - súbor metodických materiálov
2
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Keywords: narrative competence, stories, dramatization, Roma child / pupil from
socially disadvantaged environment, narrative format

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
Rómsky jazyk má svoje špecifiká zo zvukovej, morfologickej, lexikálnej, syntaktickej
i štylistickej stránky. Dôležitým rozdielom je aj skutočnosť, že ide v prvom rade o jazyk
hovorovej komunikácie. Je kodifikovaný, ale vyznačuje sa výraznou rôznorodosťou
(Cina, Cinová, & Suchožová, 2010). Uvedené skutočnosti stavajú vzdelávací systém a teda
školu v danej lokalite pred veľmi náročnú situáciu, len ťažko porovnateľnú so situáciou u
majoritnej časti obyvateľstva alebo u rómskych žiakov, kde sa rodiny snažia
o asimiláciu. „Keď si žiak s rómskym materinským jazykom osvojuje slovenčinu, problémy
mu spôsobuje tzv. interferencia – vplyv princípov a pravidiel materinského jazyka na
osvojovanie si druhého jazyka. V našom prípade teda znalosť rómčiny negatívne vplýva na
osvojovanie si princípov a pravidiel slovenčiny“ (Klimovič & Klimovičová, 2014, s. 12).
V segregovaných rómskych komunitách sú však aj deti, ktoré prichádzajú do školy so
znalosťou spisovného jazyka na úrovni niekoľkých slov, viet, neovládajú slovenský
jazyk. K formálnej akvizícii druhého jazyka dochádza až ich vstupom do školy.
V domácom prostredí dochádza k priamemu či nepriamemu jazykovému vstupu
v slovenskom jazyku minimálne.
Predpokladom úspešného zaradenia do života majority je osvojenie si jazykového kódu,
ktorý je príznačný pre školu ako inštitucionálneho reprezentanta spoločnosti
(Porubský et al., 2014). Za týmto účelom boli realizované mnohé výskumy a projekty na
aplikáciu rôznych metód rozvíjania jazykovej a komunikačnej kompetencie rómskych
žiakov (Kopasová, 1980, 1984; Mesárošová & Orosová, 1995; Mesárošová & Žiaková,
1996; Farkašová & Kundrátová, 2000; Trochtová, 2002; Kovářová & Nižníková 2006;
Čechová et al., 2006). V posledných rokoch v rámci Národného projektu Inkluzívny
model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy boli vydané viaceré
stimulačné programy, ktoré sa aspoň čiastočne snažia o búranie rečových bariér medzi
rómskymi deťmi a majoritnou spoločnosťou. V roku 2014 Guziová a Ďuríková vydali
Stimulačný program pre deti vo veku od piatich do siedmych rokov a o rok neskôr
Hozová (2015) publikovala program Raz budem žiakom. V roku 2010 bol zostavený
stimulačný
program
rozvoja
jazykových
a kognitívnych
schopností
dieťaťav nadväznosti rozvíjania troch kognitívnych funkcií: komparácia – vytváranie
pojmovej kategórie – kategorizácia (Liptáková, Klimovič, Hlebová & Kresila, 2010). Aj
v súčasnosti viaceré nadácie podporujú projekty na podporu vzdelávania rómskych
žiakov ako napríklad projekt „Omama“ (Cesta von), či projekt „Odbúravanie bariér pre
vzdelávaciu mobilitu“, ktorý realizoval Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
(Csontosová & Kubánová, 2016) a v neposlednej rade aj projekt KEGA „Učíme sa spolu“,
ktorý využíva naratívny formát k rozvoju porozumenia reči a tvorby narácií u detí
(Jursová Zacharová, 2018).
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CIELE VÝSKUMU
Hlavným cieľom projektu „Učíme sa spolu“ je podporiť prirodzené procesy osvojovania
si slovenského jazyka v rámci naratívneho formátu (NF), podporiť rečový a kognitívny
vývin detí a ponúknuť im tak konkrétny nástroj na rozvoj komunikačných a naratívnych
kompetencií. Našim cieľom bolo sledovať, ako deti budú realizovať dramatizačnú časť
NF, a ako im prežívané príbehy pomôžu v osvojovaní slovenského jazyka v praktickej
konverzačnej podobe, a nakoniec ponúknuť návrhy na prepojenie naratívneho formátu
s jazykovým vyučovaním.

Participanti
Pilotného projektu sa zúčastnilo 14 detí vo veku od 6 rokov a 11 mesiacov do 9 rokov
a 7 mesiacov. Priemerný vek detí bol 97,36 mesiaca (8 rokov a jeden mesiac). V triede
bolo šesť chlapcov a osem dievčat. V septembri bolo otestovaných 13 detí, v novembri
odišli dvaja žiaci, ktorí sa vrátili do školy v apríli a jeden žiak pribudol začiatkom
decembra. Všetky formáty absolvovalo 11 detí. Všetci žiaci okrem jedného absolvovali
nultý ročník. Jeden žiak navštevoval rok materskú školu. Podľa kritérií diagnostiky
psychologického vyšetrenia a dokumentácie školy, všetci žiaci pochádzajú zo SZP
a v domácom prostredí rozprávajú väčšinou rómsky. V tabuľke (č. 1) sú bližšie
špecifikované jednotlivé indikátory SZP, ktoré ponúkajú ucelenejší pohľad na výskumnú
vzorku.
Tabuľka č.1 Diagnostické kritéria SZP (sociálne znevýhodnené prostredie)
Diagnostické kritériá
1. rodina, v ktorej dieťa
žije, neplní základné
funkcie – socializačnovýchovnú, emocionálnu
a ekonomickú
2. chudoba a hmotná
núdza rodiny dieťaťa
3. aspoň jeden z rodičov
dieťaťa je dlhodobo
nezamestnaný, patrí k
znevýhodneným
uchádzačom o
zamestnanie
4. nedostatočné
vzdelanie zákonných
zástupcov – aspoň jeden
z rodičov nemá ukončené
základné vzdelanie
5. nevyhovujúce bytové a
hygienické podmienky, v
ktorých dieťa vyrastá –
absencia miesta na
učenie, postele,
elektrickej prípojky,
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pitnej vody, WC

6. vyučovací jazyk školy
je iný ako jazyk, ktorým
dieťa hovorí v domácom
prostredí,
7. rodina dieťaťa žije v
segregovanej komunite
8. sociálne vylúčenie
komunity alebo rodiny
dieťaťa z majoritnej
spoločnosti.
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Metóda výskumu
Hlavnou metódou pri skúmaní efektivity a realizácie naratívneho formátu bolo
neštrukturované, participačné pozorovanie. Počas priebehu vyučovacích hodín sa
menila aj zaangažovanosť učiteľky na priebehu aktivít v triede. Zo začiatku bola
učiteľka aktívna a plne angažovaná, postupne deti preberali iniciatívu v riadení procesu
a učiteľka sa stávala pasívnejšia a kontrolovala priebeh a mieru participácie žiakov.

Organizácia a priebeh realizácie NF
Realizácia projektu prebiehala od septembra 2017 do júna 2018 každodenne v rámci
vyučovania slovenského jazyka v 1. ročníku ZŠ, počas dvoch vyučovacích hodín,
zvyčajne prvej a štvrtej. Bolo treba vyriešiť otázku, kde integrovať metódu v rámci
jazykového vyučovania a ako prepojiť obsah NF, teda metodické materiály a aktivity
s požiadavkami obsahového a výkonového štandardu a s cieľmi, ktoré majú byť splnené
v rámci vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra, tak ako ich definuje Štátny
vzdelávací program pre ISCED 1.
Na základe praktických úvah bol NF zaradený na druhú hodinu slovenského jazyka
a literatúry (ďalej Sjl), konkrétne išlo o tretiu a štvrtú vyučovaciu hodinu. Tretia a štvrtá
hodina sú často krízové z hľadiska pozornosti, klesá aktivita detí a formát sa javil ako
vhodný prostriedok nielen na relaxáciu, ale aj na motiváciu a nabudenie do ďalšej
činnosti. Počas prvého a druhého príbehu bol formát realizovaný ako časť hodiny,
postupne bol súčasťou celej vyučovacej hodiny s prepojením na jazykové vyučovanie.
V prepojení na jazykové vyučovanie boli aktivity so žiakmi zamerané počas prvých
troch príbehov na rozvoj predčitateľských predpokladov v podobe trénovania
fonematického uvedomovania, ktoré v sebe zahŕňalo pomenovanie slova, hláskovanie,
identifikáciu pozície hlásky, slabikovanie, grafický zápis slabičnej schémy (postup je
popísaný v tabuľke č. 2). Veľkú obľubu mala aj písmenková mozaika, kde žiaci v skupine
mali za úlohu vyskladať z písmen na vrchnáčikoch od Pet fliaš slová, ktoré boli kľúčové
v preberanom príbehu. Od štvrtého príbehu žiaci dokázali čítať text príbehu
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v modifikovanej podobe ako obrázkové čítanie a riešili aj jednoduché úlohy týkajúce sa
porozumenia textu. Až v poslednom ôsmom príbehu boli žiaci schopní prečítať sami
celý príbeh podľa obrázkovej knižky.
Tabuľka č.2 Časový harmonogram- Slovenský jazyk a naratívny formát
Mesiac/ týždeň
4.

1.
2.

3.
4.

25.-29. september 2017

2.- 6. októbra 2017
9.- 13. októbra 2017

16.-20. októbra 2017
23.-27.októbra 2017

1.

2.-3. novembra 2017

2.

6.-10. novembra 2017

3.

13.- 17. novembra 2017

4.

20.- 24. novembra 2017

5.

27. - 1. decembra 2017

1.

4.- 8. decembra 2017

2.

11.-15. decembra 2017

3.

18.- 22. decembra 2017

1.

8.-12. januára 2018

2.

15.-19. januára 2018
22.-26. januára 2018

4.
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Obsah učiva SJL
Čítanie/Písanie
SEPTEMBER
Vyvodenie pojmov slabika, hláska,
samohláska a, A
Horná, dolná slučka, poloovál, tvary
písmena A, a
OKTÓBER
Samohláska a, A, i, I
Tvary písmena a, A, i, I

29.-1.
2018

februára

Naratívny formát

1. Príbeh : Hokus

1. Príbeh: Hokus
----

Samohlásky i, I, e, E
Tvary písmen i, I, e, E
Samohlásky o, O, u, U
Tvary písmeno, O, u, U
Samohláska u, U
Opakovanie samohlások
Tvary písmenu, U
Upevňovanie písania samohlások
NOVEMBER
Spoluhláska n, M
Písanie m, M
Spoluhláska m, M- slabiky
Písanie
slabík
so
spol.
m
a samohláskami
Slová mama, Ema, Spoluhláska l, L
Písanie slov mama, Ema.
Písanie
vety
Spoluhláska l, L, v, V
Písanie l, L, v, V
Slabiky, slová, jednoduché vety.
Spoluhláska v, V, s, S- slová, vety
Písanie- v, V, s, S- slabiky, slová, vety
DECEMBER
Slová, vety so s, S. Samohláska y, Y
Písanie spojov so s, S, Y, y
Spoluhláska j, J
Písanie j, J- slabiky, slová, vety
Spoluhláska p, P
Písanie p, P- slabiky, slová, vety
JANUÁR
Spoluhláska p, P
Osvojovanie si tvarov nových písmen.
Spoluhláska n, N, z, Z
Písanie z, Z, b, B Slabiky, slová, vety
Spoluhláska z, Z, b, B
Písanie z, Z, b, B- slabiky, slová, vety
Spoluhláska t, T
Písanie t, T- slabiky, slová, vety

1. príbeh: Hokus
1. príbeh: Hokus

1. príbeh: Hokus
2. príbeh: Lotuska
2. príbeh: Lotuska
2. príbeh: Lotuska
2. príbeh: Lotuska
2. príbeh: Lotuska
3. príbeh: Búrka
3. príbeh: Búrka
----------------------3. príbeh: Búrka

3. príbeh: Búrka
4. príbeh: Blato
4. príbeh: Blato
4. príbeh: Blato
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1.

5.-9. februára 2018

2.

12.- 16. februára 2018

3.

19.- 23. februára 2018

1.

5.-9. marca 2018

2.

12.-16. marca 2018

3.

19.-23. marca 2018

4.

26.-28. marca 2018

1.

4.-6.apríl 2018

2.

9.-13. apríl 2018

3.

16.-20. apríl 2018

4.

23.-27. apríla 2018

1.

30. apríl-4. mája 2018
7.-11.mája 2018

3.

14.-18. mája 2018

4.

21.-25. mája 2018

5.

28.-1. júna 2018

FEBRUÁR
Spoluhláska d, D
Rozlišovanie p, b, d
Písanie d, D- slabiky, slová, vety
Spoluhláska c, C, K, k
Písanie c, C, k, K- slová, vety
Spoluhláska r, R
Písanie r, R- slová, vety
MAREC
Spoluhláska š, Š
Písanie š, Š- slová, vety
Spoluhláska č, Č, ť, Ť
Písanie č, Č, ť, Ť- slová, vety
Spoluhláska h, H
Básničky k veľkonočným sviatkom
Písanie h, H- slová, vety
Spoluhláska g, G
Písanie g, G – slová, vety
APRÍL
Spoluhláska ľ, Ľ, ň, Ň
Písanie ľ, Ľ, ň, Ň- slová, vety
Spoluhláska f, F
Písanie f, F- slová, vety
Spoluhláska ž, Ž, ď, Ď
Písanie ž, Ž, ď, Ď-slová, vety
Mäkké slabiky de, te, ne, le, di, ti ni, li
Písanie mäkkých slabík v slovách,
vetách
MÁJ
Spoluhláska ch, CH
Písanie ch, CH- slová, vety
Dvojhlásky ia, ie, iu, ô
Písanie dvojhlások- slová, vety
Samohláska ä
Písanie slov s ä
Spoluhlásky dz, Dz, dž, Dž
Písanie slov s dz, Dz, dž, Dž
Spoluhlásky ŕ, ĺ
Písanie slov s ŕ, ĺ

5. príbeh:
Čarovná škatuľka
--------------------------5. príbeh:
Čarovná škatuľka
5. príbeh:
Čarovná škatuľka
6. príbeh:
Poklady pána Potkana
6. príbeh: Poklady pána
Potkana
6. príbeh: Poklady pána
Potkana
6. príbeh:
Poklady pána Potkana
7. príbeh: Lietadlo
7. príbeh: Lietadlo
7. príbeh: Lietadlo

7. príbeh: Lietadlo
8. príbeh: Čokoláda
8. príbeh: Čokoláda
8. príbeh: Čokoláda
8. príbeh: Čokoláda

NF bol realizovaný v priemere trikrát do týždňa. Aktuálny príbeh mali žiaci v podobe
obrázkov či v jednoduchej osnove pripnutý na tabuli v herni, taktiež mali k dispozícii
vytlačenú knižku, ktorú si mohli počas prestávok listovať, alebo si rozprávať príbeh.
K jednotlivým príbehom mali pripravené aj motivačné predmety, obrázky či pexeso. Tie
deťom počas celého dňa pripomínali, aký príbeh aktuálne prežívame. Formát
a naratívne zručnosti boli realizované prostredníctvom dramatizácie, počúvania
príbehu, sledovania s dopĺňaním obsahu, rolovou hrou, rozprávaním pomocou knižky
a osnovy.
Keď žiaci dokázali realizovať dramatizáciu sami bez pomoci učiteľky, dokázali
prerozprávať príbeh podľa knižky, či osnovy len za občasného usmernenia, daný formát
bol považovaný za zvládnutý a trieda sa mohla presunúť na nový formát.
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INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV REALIZÁCIE A ODPORÚČANIA PRE PRAX
Príbehy a ich dramatizáciu deti prijali s nadšením. Na realizáciu NF resp. dramatizáciu
príbehu sa tešili, dokonca si ho aj sami žiadali. Príbehy stvárňovali s veľkým osobným
zanietením, zapájali do nich celú svoju osobnosť, hlavne emócie. Veľkou výhodou
metódy je, že je o pohybe, fyzickom kontakte, rovnocennom postavení, kde nikto nie je
v úzadí, alebo v popredí. Rómski žiaci vzhľadom na kolektivistickú kultúru, ktorej sú
súčasťou, vyhľadávajú fyzický kontakt či blízkosť druhej osoby, to im dodáva pocit
bezpečia. Ak niečo robili ostatní, veľmi rýchlo sa pridali do spoločnej práce, takmer
nikdy sa nesprávali individualisticky, túžili byť súčasťou celku. Radi pracujú spolu ako
skupina, samozrejme jej fungovanie a dodržiavanie pravidiel bolo pre učiteľa veľkou
výzvou. Deti rady napodobňovali, v rolovom hraní sa mohli plne zžívať a vyjadrovať
svoje emócie, čo viedlo k smiechu a radosti na hodinách. Deti zapájali pri formáte do
procesu učenia celú osobnosť, tak sa znásobili podnety a docielili sme zrýchlenie
a efektívnosť učenia. Príbehy sa stali hnacím motorom pre ich schopnosť porozumieť
a rozprávať v slovenčine. Dramatizácia spojená s gestikuláciu vytvorila možnosť
porozumieť významu slov v konkrétnej situácii a formátom si toto používanie mohli
upevniť a zapamätať. Príbehy im pomohli porozumieť slovám či vetám z kontextu. Tiež
u nich dochádzalo ku korigovaniu používania nesprávnych syntaktických štruktúr.
Prvý príbeh prijali deti s veľkou radosťou a stal sa pre nich akýmsi symbolom učenia.
Deti sa ihneď identifikovali s Hokusom, každý sa cítil byť Hokusom. Druhý príbeh bol
náročnejší, ale taktiež sa im páčil a chceli ho stvárňovať, pretože na scénu vstupuje
Lotuska. Všetky dievčatá sa cítili byť Lotuskou. Chlapci až na jedného chceli byť
Hokusom. Kríza nastala pri treťom príbehu, keď deti akoby pochopili, že až zvládnu
a naučia sa príbeh, príde ďalší. Pre väčšinu to bolo mierne nepríjemné poznanie,
šikovnejší sa naopak tešili. Realizácia tohto príbehu bola náročná. Štvrtý príbeh už
naopak deti bavil. Podobne v piatom príbehu sa deti mohli vyšantiť a vyhrať
s hudobnými nástrojmi. Tu žiaci zistili, že už si dokážu sami prečítať príbeh, teda, že už
iba nerozprávajú, čo si zapamätali, ale čítajú. Pre deti to bol veľkolepý objav, nečítajú len
preto, že sa to v škole učí, čítajú nejaký príbeh, posolstvo, ktorému aj rozumejú. Čítanie
má zmysel. Možno tvrdiť, že deti začali čítať s porozumením. Približne rovnako sa im
páčil aj šiesty a siedmy príbeh. V tejto fáze už s ľahkosťou vymýšľali nové okolnosti
ďalšieho príbehu. Najväčší úspech mal posledný ôsmy príbeh, pretože bol o čokoláde,
maškrtnosti, strachu z injekcie.
Zdá sa, že deťom by na realizáciu jedného príbehu stačili aj tri týždne a zvládli by aj viac
príbehov za rok, no je dôležité ponechať si aj časovú rezervu, z dôvodu chorobnosti či
iných nepredvídateľných okolností. Aj keď formát je o opakovaní a rutine, pri danej
referenčnej skupine je potrebné ešte viac opakovať a vracať sa k jednotlivým príbehom.
Pri realizácii chýbala podpora rodinného prostredia, rodičov sa nezaujímali o to, čo sa
ich deti učia, aké sú ich výsledky, vo veľkej miere nerozumejú celému procesu výchovy
a vzdelávania v slovenskej škole. S odporom alebo negatívnymi postojmi sme sa
nestretli. Zo strany rodičov sme vnímali skôr dôveru alebo ľahostajnosť.
Na základe participačného pozorovania sme si všimli nasledovné skutočnosti:

23

Psychológia a patopsychológia: študentská vedecká konferencia 2018
Za najdôležitejší pozorovaný faktor, ktorý vplýva na účinnosť modelu patrí školská
dochádzka. Menej ako 60%nú účasť mali štyria žiaci. U týchto žiakov sme badali veľmi
malý posun, aj keď v prípade dieťaťa D3K a D2I formát vytvoril priestor a podnet, aby
mohli rozprávať po slovensky. Bežne sa vyjadrovali len veľmi málo, odmietali rozprávať
po slovensky samostatne, komunikácia s rodinnými príslušníkmi bola veľmi slabá.
Dievčatá nenadobudli odvahu samostatne rozprávať a aj ostatné výsledky v škole boli
neuspokojivé. Dievčaťu D1B napriek slabej dochádzke stačila aj nižšia účasť na to, aby
samostatne rozprávala a viditeľne si zlepšila porozumenie reči. Rovnako aj ostatné
výsledky tohto dievčaťa boli uspokojivé. Chlapcovi CH4D pomohol formát pochopiť, ako
a kedy používať slová, dostal odvahu rozprávať, na výraznejší pokrok nemal dosť času.
Nedokáže si zapamätať dej príbehu, ak má hovoriť sám, neorientuje sa v obrázkoch.
Taktiež ukončil prvý ročník s celkovým hodnotením nedostatočný. V skupinovej práci
s formátom však všetci štyria pracovali pomerne úspešne a nebolo na nich badať
zaostávanie.
60-90% účasť mali štyria žiaci. Najväčším prekvapením bolo dievčatko D4M, ktoré na
začiatku odmietalo rozprávať po slovensky. Formát v tomto prípade pomohol spustiť
rozprávanie v slovenčine. Stala sa z nej jedna z najúspešnejších interpretiek príbehov,
veľmi rada sa zapájala do všetkých aktivít spojených s formátom, výrazne sa zlepšila aj
v celkovom prospechu a dosiahla dobré výsledky. Aj vo voľnom čase vyhľadávala
príbehy, listovala si v nich, maľovala ich. V tomto roku sa výrazne zlepšilo jej
porozumenie a produkcia reči. Podobne tomu bolo aj v prípade ďalších troch detí
z triedy. Formát im pomohol lepšie porozumieť, vyjadrovať sa. Tieto deti veľmi pekne
kopírovali intonáciu a gestikuláciu. Zlepšili si aj celkový prospech v ostatných
predmetoch.
Viac ako 90% dochádzku mali taktiež štyria žiaci. U dvoch detí z tejto skupiny bolo
badať najväčší pokrok, zlepšila sa ich pozornosť, sústredenie, nadobudli odvahu
rozprávať v slovenčine. Patrili medzi prvých, ktorí s ľahkosťou samostatne
prerozprávali príbeh. Príbeh dokázali rozprávať aj v zmenených podmienkach, pri
striedaní formy. Patrili medzi najlepších žiakov a v slovnom hodnotení skončili s veľmi
dobrými výsledkami. Podobne veľmi dobre reagovali na formát aj ostatné dve deti tejto
skupiny, lepšie rozumejú, samostatne a iniciatívne rozprávajú, no v ďalšom jazykovom
učive už majú ťažkosti, preto skončili s celkovým hodnotením dobré výsledky.
Osobitnú skupinu tvorili dvaja žiaci, ktorí po mesiaci realizácie odišli do Anglicka, kde
po slovensky nerozprávali a vrátili sa v druhej polovici apríla. Teda absolvovali príbehy:
1., 7. a 8. Tu je veľmi ťažko hodnotiť úroveň zlepšenia.
Viditeľné zmeny boli pozorované hlavne u detí, ktoré mali v bežnom procese výučby
problém s pozornosťou. Šiesti žiaci sa dokázali sústrediť na prácu v triede maximálne 1
až 3 minúty, potrebovali neustálu stimuláciu. Nedokázali vnímať vonkajšie podnety aj
napriek veľkej snahe učiteľky a striedaniu týchto podnetov. Pri formáte však dokázali
vydržať takmer dokonca. Dôvodom môže byť aj tá skutočnosť, že pri viacnásobnom
opakovaní dokážu anticipovať koniec činnosti. U troch žiakov nastalo zlepšenie
pozornosti. Napriek zdaniu, že nedávali pozor a nesústredili sa, dokázali si zapamätať
príbeh s takmer dokonalou presnosťou. Pri bežnej výučbe si nezapamätali takmer nič
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alebo len veľmi málo. Chlapec, ktorý z psychologického vyšetrenia prichádzal so
záverom: ľahká až stredná mentálna retardácia, za účelom stimulácie preradiť do
špeciálnej triedy, bol vďaka každodennej účasti na formáte najúspešnejším žiakom
triedy. Príbehy dokázal rozprávať úplne samostatne a tvorivo ich obohacoval vlastnými
nápadmi, a to bez nabádania učiteľky. V súlade s predchádzajúcimi zisteniami
(Taeschner, 2005) možno súhlasiť s tvrdením, že táto metóda je vhodná aj pre jedincov
z nižšej sociálnej vrstvy a pre jedincov so zníženou mentálnou úrovňou. Pri dostatočnej
školskej dochádzke uvedené faktory nevplývajú na úspešnosť metódy. Dieťa, ktoré
v bežnom vyučovacom procese nedokáže napredovať želateľným tempom a spôsobom,
pri naratívnom formáte dokáže byť výrazne úspešné.

ZÁVER
Na základe realizácie možno potvrdiť, že metóda je vhodná práve preto, že ponúka
dostatočný priestor a optimálne podmienky pre porozumenie a produkciu reči
rómskych detí v slovenskom jazyku. Vo svojej forme je koncipovaná tak, že sa tu
rovnako dobre cíti a prejavuje introvert ako aj extrovert, dominantný ale aj submisívny
jedinec. Vo obsahu nechýba hudba, pohyb, kresba, manipulácia s predmetmi, hra, rolová
hra, animácia. Pri práci dochádza k častému striedaniu činnosti, ale zároveň dieťa
dokáže predvídať jednotlivé činnosti a rozumie tomu, čo sa deje. Formát aktivizuje žiaka
počas celej realizácie. Silne vychováva k všeľudským hodnotám, k správnemu prístupu
k sebe, k okoliu, v ktorom žijeme. Príbehy sú nadčasové a vždy aktuálne, hlboko
zasahujú detský svet a sú mu blízke. Rozvíjanie naratívnej kompetencie bolo možné
veľmi dobre prepojiť s fonematickým uvedomovaním, analýzou hlások, písmen, slabík,
rozvíjaním predčitateľských, čitateľských zručností a s čítaniu s porozumením.
Naratívny formát by mohol byť ideálny na aplikáciu od nultého ročníka a v prípade, že
by sa docielila povinná predškolská dochádzka, bol by ideálnym programom pre tieto
deti a do školy by mohli nastúpiť s dostatočnými rečovými schopnosťami.
Prepojenie formátu s jazykovým učivom bolo výsledkom postupného procesu a záviselo
od tempa skupiny, časovo-tematického výchovno-vzdelávacieho plánu učiteľky a typu
šlabikára. V závislosti od individuálnych osobitostí skupiny je možné tieto úlohy
doplniť, obmeniť, zvyšovať či znižovať úroveň náročnosti. Toto prepojenie už závisí od
pedagogického majstrovstva učiteľa, jeho tvorivosti a konkrétnej úrovne skupiny,
učiteľka má však dostatok podnetov na ďalšie spracovanie v podobe metodických
materiálov k naratívnemu formátu a obsahového štandardu ŠVP. V počiatku realizácie je
metóda pomerne náročná na prípravu učiteľa. Vyžaduje sa osvojenie nových zručností,
iného prístupu, stvárňovať dramatizáciu. Reakcie detí, ich aktivácia je však dostatočným
motívom a odmenou za vynaloženú počiatočnú námahu.
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Abstrakt
Príspevok sa venuje použitiu rozprávok v psychologickej diagnostike a intervencii.
V prvej časti sa venujeme vymedzeniu pojmu rozprávka, rozdeleniu rozprávok,
rozprávkovým symbolom a ich interpretácii a znakom rozprávok. Druhá časť je
venovaná rozboru vybraných rozprávok a skrytej psychologickej symbolike, témam
aplikácie rozprávok v psychologickej intervencii (projektívne interview a test rozprávok
FTT) a v psychoterapii, biblioterapii a dramatoterapii. V poslednej časti priblížime
pedagogiku rozprávok a čiernu pedagogiku.
Kľúčové slová: rozprávka, projektívne interview, test rozprávok, psychoterapia
Abstract
The paper is focused on the use of fairy tales in psychological diagnostics and
intervention. In the first part we define the notion of fairy tale, classification of fairy
tales, fairy tale symbolism, interpretation and main features of fairy tales. The second
part is devoted to the analysis of selected fairy tales and psychological symbolism, the
themes of application of fairy tales in psychological intervention (projective interview
and test of FTT fairy tales) and psychotherapy, bibliotherapy and drama therapy. In the
last part, we discuss the pedagogy of fairy tales and black pedagogy.
Key words: fairy tale, projective interview, testing fairy tales, psychotherapy

ÚVOD
Rozprávky sa v minulosti šírili ústnym tradovaním a vďaka neskorším písomným
záznamom sa zachovali aj pre ďalšie generácie. V súčasnosti sa vyskytuje trend
spracovávať populárne knižné rozprávky aj do filmovej podoby. Rozprávky sú
neoddeliteľnou súčasťou ľudského a najmä detského života. Pokiaľ ich začneme hlbšie
skúmať a hľadať v nich skrytý význam, tak je možné, že už ich nebudeme vnímať ako
predtým. Veľa rozprávok je známych v rôznych kultúrach, avšak väčšinou s určitými
rozdielmi.
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Na vymedzenie pojmu rozprávka existujú rôzne názory. Geister (2016) definuje
rozprávku ako zázračné a tajomné malé rozprávanie z dávno minulého neurčitého času,
ktoré sa odohráva na neskutočných miestach. V nereálnom svete rozprávok platia len
zriedkavo prírodné zákony. Čaruje sa v ňom a používajú sa tu kliatby. V rozprávkach sa
vyskytujú nadprirodzené postavy - obri, trpaslíci, víly a bosorky. Rozprávkový hrdina
musí zdolať náročné úlohy a pretrpieť nepríjemné situácie, kým sa na konci všetko na
dobré obráti.

Rozprávkové symboly a ich interpretácia
Podľa Horkovej (2012) hovoria rozprávky vlastným symbolickým jazykom, ktorému
nepotrebuje nikto rozumieť na to, aby mal rozprávky rád. Mnohé symboly je možné
vykladať rôznymi spôsobmi. Určovať pôvodné významy symboliky nie je také
jednoduché. Symboly sa v rozprávkach často vyskytujú vo forme predmetov, osôb alebo
abstraktných javov. Rozprávkových symbolov je nespočetne veľa, avšak dôležitým je
určite aj kontext, v ktorom sú použité. Pokiaľ chceme analyzovať ich význam, tak by sme
mali určite prihliadať aj na text, z ktorého boli vyňaté.
Podľa Kast (2016) sa k nám rozprávky prihovárajú v symboloch, v obrazoch, ktoré sú
v celom procese zahrnuté. Do tej miery majú blízko k snom, k nevedomým procesom,
ale tiež k mýtom. Symboly sú mnohoznačné – rozprávky sú mnohoznačné a práve to je
napínavé. Interpretácii rozprávok sa venujú napríklad v analytickej psychológii
C. G. Junga (1999). Z hľadiska archetypov pracujú predovšetkým s tieňom, ktorý
odzrkadľuje zlé vlastnosti hrdinu a to čo musí v sebe hrdina spoznať a prekonať.
Príbehy pracujú s nevedomými psychickými faktormi, ktoré si každý interpretuje na
základe svojho vlastného vnímania a porozumenia subjektívnej reality jeho prežívaných
zážitkov. S archetypom je vždy spojený citový a emocionálny faktor, ktorý Jung popisuje
a je často v intelektuálnom svete vylúčený, avšak pre podstatu jedinca má veľký
význam.

Charakteristické znaky rozprávky
Okrem rozprávkových symbolov sa stretávame v rozprávkach aj s charakteristickými
znakmi, ktoré sú pre ne typické a práve vďaka nim vieme rozprávku úspešne
identifikovať. Ako základné znaky v ľudových rozpravkach podľa Peiza (2017) možno
pozorovať, že, hrdina sa púšťa do skutočnej duchovnej cesty a nerieši len svoju úlohu,
ale aj dôležitý vývin. Podľa Gašparíkovej (1984) sa rozprávkoví hrdinovia vyberajú
hľadať liek pre umierajúceho otca alebo pre krásnu nevestu. Zabíjajú obrov
a šesťhlavých drakov. Snažia sa uniknúť intrigám, získavajú zázračnú vodu, ruku
princeznej a kráľovský trón. Skromné, trpezlivé a opustené dievčatá znášajú ústrky,
prekonávajú prekážky a ochotne vykonávajú pridelené úlohy, až kým nedosiahnu
zaslúženú odmenu a šťastie. V rozprávkach sa stretávame s dvomi typmi hrdinov –
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urodzenými alebo ľudovými. Postavy sú vo všeobecnosti stereotypne brané. Sú buď
dobré alebo zlé.
Rozprávková reč je ustálená a obsahuje určitú formálnosť vyjadrenú naprílad frázou
("Kde bolo tam bolo/Bolo raz..."), používa opakujúce sa formulácie, čím dáva
rozprávkam vlastnú štruktúru. Podobne ako reč využíva aj čísla. Magické čísla ako 3, 7
a 12 majú v rozprávke zvláštny význam a vyskytujú sa oveľa častejšie ako ktorékoľvek
iné. Napr. hrdina má na riešenie tri úlohy, musí poraziť sedemhlavého draka, Maruška
sa stretáva s 12-timi mesiačikmi a pod.. Mágia má tiež svoje miesto v rozprávke, v ktorej
sa vyskytujú magické postavy, bájne bytosti, magické artefakty a vplyvy. Oslobodenie od
izolácie je základnou súčasťou úlohy určujúcej činnosť hrdinov. Zároveň sa vyskytujú aj
pomocné postavy a pomáhajú hrdinovi (sedem trpaslíkov). Ako ale upozorňuje Peiz
(2017) rozprávky nemusia vždy spĺňať všetky menované znaky súčasne.
Okrem toho v slovenských rozprávach sa zároveň stretávame aj s typickými mená
hrdinov ako Janko, Anička alebo Marienka. „Dominantnou postavou poverových
rozprávok západných Slovanov je postava vodníka“ (Pius, 2012, s. 178). Väčšina
slovenských rozprávok začína rodinnými pomermi, keďže rodina je vnímaná ako
najužší zväzok.

ROZBOR ROZPRÁVOK A ICH SYMBOLIKA Z PSYCHOLOGICKÉHO
POHĽADU
Interpretácii rozprávok a ich symbolov sa venovali v rámci psychológie najmä analytickí
psychológovia. Zo známych psychológov sa rozprávkami napríklad zaoberali Sigmund
Freud, Erich Fromm (Fromm, 2017), Carl Gustav Jung (1999) alebo Marie Louise von
Franz (1998). Podľa Fürst (1997) rozprávka vyjadruje vnútorné napätie dieťaťa,
ktorému nevedome porozumie a zároveň mu poskytuje rôzne možnosti ho riešiť.
Rozprávky totiž väčšinou dopadnú dobre, čo je dôležité z hľadiska nevedomého procesu
túžby ľudí po dobrom konci. Ten dáva ľuďom zase nádej a silu do života Na konci býva
dobrý človek odmenený za svoju vytrvalosť, odvahu a úprimnosť. Zlý človek je zas po
zásluhe potrestaný. V rozprávkach sa objavujú často tieto archetypy múdry starec alebo
starena, tieň, premena a animus alebo anima.
Ako príklad uvádzame päť známych rozprávok a ich skrytú symboliku ako ukážku
analýzy rozprávok z pohľadu psychológie. Zámerne sú zvolené rozprávky, ktoré nie sú
až tak frekventované v publikáciách. Rozprávka Cisárove nové šaty nám ilustruje, akú
veľkú úlohu hrá sociálny vplyv. Rozprávka Kráľ Drozdia brada nám ukáže, prečo je
dôležitá pokora. Aj keď rozprávka Modrofúz patrí k tým najkrutejším, má dôležité
posolstvo a učí nás, že vzťah založený na materiálnej stránke nemusí byť bezpečný
a naplnený šťastím. Rozprávka Kocúr v čižmách zdôrazňuje význam priateľstva
a vďačnosti v živote. Posledná rozprávka Železná pec je v našich končinách menej
známa v porovnaní s predošlými spomínanými rozprávkami, avšak odkrýva dôležitosť
autonómie v partnerskom vzťahu. Rozprávky je možné analyzovať nielen z pohľadu
psychoanalýzy, ale aj z pohľadu transakčnej analýzy. Hans Jellouschek rozpracoval
z pohľadu transakčnej analýzy príbeh o žabom kráľovi a o Vasilise premúdrej - žabej
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princeznej, či príbeh o Semelé, Here a Zeusovi a na týchto príbehoch poukázal na
problematiku v partnerských vzťahov. Jelloushek používa symboliku dieťa (princezná,
princ), dospelý človek a rodič a poukazuje na vznok problémov v partnerským
vzťahoch.

ROZPRÁVKY V PSYCHOLOGICKEJ DIAGNOSTIKE
To, že majú rozprávky veľký potenciál im nemožno uprieť. Už len to, že sa dajú využiť
k vzdelávacím a výchovným účelom, či už v školskom prostredí alebo mimo neho.
Okrem iného obsahujú vždy nejaké skryté posolstvo, ktoré môže slúžiť na to, aby sme sa
z neho poučili alebo sa v ňom našli. Veľmi dôležité je zmieniť, že rozprávky našli svoje
využitie aj v projektívnych psychodiagnostických metódach. Projektívne metódy
fungujú tak, že testovaný subjekt projektuje svoje ja do určitého deja alebo situácie.
Človek v podstate neúmyselne vyjadruje svoje predstavy, city, konflikty, túžby a potreby
do okolitého sveta, ktoré sa vzťahujú na jeho „ja“ (Boroš, 2002).
Podľa Franzovej (2014, s. 20) „sa dieťa stretáva každý deň s niečím novým a neznámym,
a aby bolo schopné tieto zážitky spracovať, tak sa musí pokúsiť ich pochopiť a práve
s tým mu projekcia pomáha.“ Príkladom použitia rozprávkovej symboliky
v projektívnych metódach je projektívne interview. Patrí k slovne asociačným technikám,
ktoré sa používajú pri diagnostike rodinného prostredia (Prevendárová, 1998).
Zborteková (2004) uvádza, že projektívne interview je test, ktorý simuluje rozprávkovo
– fantazijnú situáciu, do ktorej dieťa môže premietať vlastné prežívanie, postoje či
prípadné konflikty.
Ďalší príkladom takéhoto nástroje je Test rozprávok. Test rozprávok je projektívnym
testom (www.fairytaletest.com). FTT je jediný psychometrický nástroj, ktorý
zdôrazňuje hodnotu rozprávok na diagnostickom stupni. Test sa skladá z 21 kariet po
7 sadách, je určený pre deti od 6 do 12 rokov a bol vyvinutý ako súčasť dizertačnej
práce Cariny Coulacoglou. FTT sa môže účinne využívať na hodnotenie osobnosti na
výskumné účely (vývinové, medzi-kultúrne a longitudinálne štúdie), diagnostické
hodnotenie klinických štúdií (závažná psychopatológia alebo porucha ako výsledok
traumatických alebo stresujúcich udalostí a hodnotenie psychoterapeutickej liečby).
Podľa vom Orde (2016) sa prvýkrát používali rozprávky v diagnostike osobnosti až od
vzniku testu rozprávok. Obrázkové karty zahŕňajú témy ako náklonnosť, násilie, závisť,
narcizmus, vzťah matky, odmietnutie alebo smrť. Rôzne prezentačné techniky na
obrázkových kartách (atramentové, farebné, čiernobiele) by mali podporiť projekciu
u detí a zabránia nude počas testu.

POUŽITIE ROZPRÁVOK V PSYCHOTERAPII A V PSYCHOLOGICKEJ
INTERVENCII
Mnoho autorov a publikácií upozorňuje na použitie rozprávok v psychoterapii, či už
v rámci individuálnej alebo skupinovej práce s deťmi alebo dospelými (Pixner, 2010
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a Kast, 2016). Kast (2016) uvádza, že pokiaľ chceme pracovať s rozprávkami v terapii,
je dôležité, aby sme pochopili pri mnohých možných metódach, o čom sú jednotlivé
rozprávky. Terapeutická práca s rozprávkami sa môže odohrávať v rôznych rovinách.
Môžeme pracovať s rozprávkami, ktoré nás vždy sprevádzali, ktoré sa nám spájajú
s detstvom a s naším životným príbehom. Môžeme zistiť, ktorých problémov sa týkajú
a čo rozprávka odporúča, ako máme zaobchádzať s týmito problémami a pritom si
pripomíname situácie z detstva.
Pokiaľ sa zaoberáme vplyvom rozprávok pre psychologickú diagnostiku a intervenciu,
tak by sme mali zmieniť určite aj biblioterapiu, ktorá si zaslúži určite viac priestoru
a taktiež aj svoje miesto vo vyučovaní. Je totiž skvelým príkladom, ako sa dá prepojiť
terapeutický účinok literatúry a čítania kníh. Biblioterapiu môžeme chápať podľa
Pilarčíkovej – Hýblovej (1997) ako zámerné, systematické liečebno-výchovné pôsobenie
literárneho prejavu, či už písomného alebo slovného. Literárny text nadobúda
v biblioterapii liečebnú funkciu a stáva sa teda biblioterapeutickým prostriedkom –
terapeutikom.
Kuciapiński (2014) uvádza, že špeciálnym typom biblioterapie je terapia rozprávkami.
Tá sa skladá zo systému nástrojov a postupov, ktorých cieľom je podpora vývinu
a zlepšenie zdravia. Zahŕňa naratívne metódy a čítanie pasáží založených na fantázii.
Okrem toho zahŕňa rozprávača, ľudí, objekty a dokonca aj rastliny, ktoré ožívajú.
Terapia rozprávkami používa symbolický jazyk tradičných príbehov zameraných na deti
a povzbudzuje počúvanie a úvahy o rozprávaní, ako je aj individuálnu alebo skupinovú
rekonštrukciu zápletky s cieľom podporiť hlbokú a správnu asimiláciu toho, čo sa čítalo
alebo generovalo personalizáciou v závislosti od špecifických potrieb účastníkov
a kontextu. Biblioterapeuti sú väčšinou lekári, sociálni pracovníci, psychológovia,
vzdelaní knihovníci a často aj liečební pedagógovia.
Môžeme predpokladať, že aj v rámci dramatoterapie si nájdu rozprávky uplatnenie, čo
poukazuje na ich univerzálne použitie.
„Dramatoterapia v liečebnej pedagogike je komplexom liečebno-výchovných
prístupov a metód, v ktorých sa pôvodne dramatické prostriedky využívajú k
osobnostnému rastu, k emocionálnemu ozdraveniu, ku korekcii nežiaducich
postojov a správania u osôb vyžadujúcich osobitný prístup“ (Majzlanová, 2004, s.
281).

Dramatoterapia ponúka rôzne možnosti, ako by sa dali rozprávkové príbehy použiť, či
už prostredníctvom bábkovej hry, dramatickej hry alebo improvizácie (Kováčová &
Valešová – Malecová, 2018).

PEDAGOGIKA ROZPRÁVOK
Rozprávkam nemožno uprieť ich výchovnú a morálnu funkciu. Učia nás rozlišovať
medzi dobrým a zlým. Ukazujú nám, že za naše činy musíme niesť následky. „Začiatok
pedagogiky rozprávok môžeme vidieť v Nemecku v období vzniku zbierky bratov
Grimmovcov. Prvé prístupy didaktického zaobchádzania s rozprávkami existovali už
v 18. storočí. V období osvietenstva bolo ostro kritizované iracionálne bohatstvo
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rozprávok. Napriek tomu koncom 18. storočia existovali filantropické detské časopisy,
ktoré obsahovali rozprávky. V rokoch 1933 – 1945 bolo vyučovanie rozprávok ovládané
nacionálno-socialistickou propagandou. Po roku 1945 sa obnovila pedagogika
rozprávok“ (Geister, 2016, s. 48, preklad autorky).
Podľa Geistera (2016) tu zohrávajú obzvlášť centrálnu rolu psychoanalýza a hlbinná
psychológia. Už od začiatku 20. storočia sa skúmala súvislosť snov a rozprávok.
Zaoberali sa nimi napr. Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Verena Kast a Marie-Louise
Von Franz. Marie-Louise Von Franz (1998) prepája rozprávky s Jungovými archetypami
a ukazuje, ako sa v ľudskej fantázií tieto archetypy prejavujú. Pedagogika rozprávok
neexistuje ako samostatná disciplína v pedagogike. Avšak psychológovia, pedagógovia,
sociológovia a literárni vedci zdôrazňujú stále viac pedagogický význam rozprávok.
Pedagogická kritika rozprávok, ako sa ukázalo, je zameraná najmä proti zobrazovaniu
krutostí a zastaraným stereotypom patriarchálnej spoločnosti.

ČIERNA PEDAGOGIKA
Tzv. čierna pedagogika tiež nie je samostatnou disciplínou v pedagogike (Sedliaková,
2013). A na prvý pohľad nie je viditeľné jej prepojenie so psychológiou. Jedným
z dôvodov, prečo sme si ju priblížili, je jej netradičný prístup k výchove detí, ktorý má
blízko k fyzickým trestom a k budovaniu strachu pred trestom. S čiernou pedagogikou
sa môžeme stretnúť predovšetkým v nemeckej detskej literatúre napr. u autora
Heinricha Hoffmanna (1845) v diele Der Struwwelpeter (Ježatý Peter) alebo u Wilhelma
Buscha v diele Max a Moritz (1865). Sila a krutosť oboch diel je umocnená ilustráciami
(podľa www.thegermanprofessor.com/max-und-moritz). Aj vo výchove sa stretávame
so situáciami, kedy sa nám javí ako najvhodnejší výchovný prostriedok zvýšenie hlasu,
krik, pohrozenie, potrestanie. Na čiernu pedagogiku môžeme nazerať ako na spôsob
výchovy, v ktorom má prísť k náprave dieťaťa, ak dostane trest, tak si to zapamätá
a nebude nežiaduce správanie opakovať.
Podľa Oksanena (2005) sa takzvaná čierna pedagogika tradične praktizovala v 18. a 19.
storočí. Úlohou dospelých bolo trestať dieťa už od útleho veku, aby sa vylúčila
neposlušnosť. Telesný trest bol vnímaný ako pevný spôsob, ako posilniť deti pre svet
dospelých. Posolstvo dospelého po tomto krutom akte bolo, že sa to stalo pre vlastné
dobro dieťaťa. Tento trend použitia rozprávok sme pozorovali hlavne v minulosti.
V súčasnosti sa skôr polemizuje, či sú rozprávky s drastickým koncom vôbec vhodné pre
deti.

ZÁVER
Rozprávky patria k témam, ktoré sú po obsahovej stránke veľmi bohaté na nové
vedomosti a skryté významy. Sú staré ako ľudstvo samé a existujú v každej kultúre.
Spolu s vývojom moderných technológií si aj rozprávky našli nové formy ako prežiť aj
v budúcnosti a nájsť si stále cestu k deťom. Potenciál rozprávok spočíva aj v tom, že sa

32

Psychológia a patopsychológia: študentská vedecká konferencia 2018
dajú použiť nielen pri práci s jednotlivcom, ale aj pri práci v skupine alebo pri
diagnostike. Ideálne by bolo, keby všetci učitelia mali príležitosť zakomponovať
rozprávky do vyučovania svojich predmetov. Aj vďaka dostupnej odbornej literatúre sa
dá usúdiť, že vplyv rozprávok v psychológii narastá. Z odborných publikácií je potrebné
sa zmieniť o literatúre: Za tajemstvím pohádek od Bettelheima, Märchen als Therapie od
Vereny Kast -a Psychologický výklad pohádek od Marie-Louise Von Franz. Novou výzvou
pre budúcnosť by bolo vytvorenie takého vyučovacieho predmetu, ktorý by umožnil
budúcim učiteľom a psychológom získavať vedomosti aj v tejto oblasti už počas
vysokoškolského štúdia, napr. ako vyučovací predmet - pedagogika rozprávok alebo
psychológia rozprávok. V dnešnej uponáhľanej dobe je čas, ktorý stráví rodič
s dieťaťom veľmi dôležitý. Čítanie rozprávok vždy malo a bude mať význam. Okrem
toho, že má rozprávka aj terapeutický účinok, tak môže pôsobiť na dieťa relaxačne
a uvoľňujúco. Kľúčový je aj výber rozprávky, nielen kvôli téme, ale aj z dôvodu, aby
dieťa zaujal. Aj Bettelheim (2000) upozorňoval, že pokiaľ má príbeh upútať pozornosť
dieťaťa, musí ho baviť a prebúdzať v ňom zvedavosť.
Práca s rozprávkami si vyžaduje tiež určitú teoretickú prípravu a znalosť rozprávok.
Preto je dôležité je poznať základy analytickej psychológie, problematiku nevedomia,
transakčnú analýzu, ale aj iné analytické psychologické smery, ktoré pracujú
s nevedomím, či vysvetľujú symboliku. Rozprávky obsahujú rozličné témy, no nie sú
odpoveďou na každý problém a aj pri výbere rozprávky je potrebné dbať na obsahovú
kvalitu. Ako problém môžeme vnímať nedostatok odbornej literatúry v slovenskom
a českom jazyku, ktoré by sa zameriavali na využitie rozprávok v psychológii. Zatiaľ sa
však musíme opierať predovšetkým o zahraničnú literatúru.
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Abstrakt
Príspevok sa venuje reziliencii na začiatku učiteľskej kariéry v dvoch skúmaných
krajinách - Ghana a Slovensko. Reziliencia je chápaná ako dôležitý aspekt ľudskej
psychiky, ktorý umožňuje efektívne spracovať negatívne zážitky (Gu & Day, 2007)
a s pomocou osobných zdrojov či zdrojov z prostredia napomáha prispôsobiť sa
negatívnym alebo stresovým udalostiam (Gibbs & Miller, 2014). Pomocou rozhovorov
so štyrmi učiteľkami bolo identifikovaných šesť oblastí výziev, s ktorými sa začínajúce
učiteľky stretávajú. Týmito oblasťami boli: a, budovanie vzťahu s deťmi a vytváranie
podnetného priestoru pre ich rozvoj, b, poskytovanie opory deťom, c, vnímanie
rozdielov medzi deťmi a reagovanie na ich individuálne potreby, d, zvládanie
problémov v správaní a ťažkosti s disciplínou, e, nedostatok skúseností a poznatkov
v práci učiteľky a f, veľké pracovné zaťaženie a náročnosť práce. Výsledky výskumu
ukazujú, že výzvy, ktorým začínajúci učitelia a učiteľky čelia, sú podobné v rôznych
častiach sveta.
Kľúčové slová: reziliencia, začínajúci učitelia, výzvy, podpora, kultúra
Abstract
This paper examines the resilience of early career teachers in two countries - Ghana and
Slovakia. Resilience is understood as necessary aspect of the human mind that allows us
to process efficiently negative experiences (Gu, Day, 2007) and helps us to adapt to
negative or stressful events (Gibbs, Miller, 2014). In four interviews with four early
career teachers we identified six areas of challenges that novices encounter. These areas
are: a, building a relationship with children and creating an incentive for their
development, b, supporting children, c, perception of differences between children and
responding to their individual needs, d, managing behavioral problems and difficulties
3Príspevok

je výstupom projektu VEGA 1/0409/17 Osobnosť a profesijné videnie učiteľov
a učiteliek vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe.
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with discipline, e, lack of experience and knowledge of the teacher's work, and f, a large
workload and hard work. Results of the research show that the challenges of the early
career teachers are similar in different part of the world.
Key words: resilience, early career teachers, challenges, support, culture

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
Učiteľstvo je v súčasnosti často diskutovaným povolaním. Jednou z oblastí, ktorým sa
okrem iného venuje zvýšená pozornosť, je pregraduálna príprava učiteľov a učiteliek
a ich nástup do praxe, či rozvoj kompetencií potrebných na efektívne fungovanie
v školskom prostredí. Z hľadiska náročnosti je za vývinovo najnáročnejšiu považovaná
práve fáza začínajúceho učiteľa, čiže fáza nástupu do praxe. V tejto fáze ja javí byť práve
reziliencia tým faktorom, ktorý pozitívne pomáha (Avey et al., 2008). Je dôležitým
aspektom ľudskej psychiky, ktorý umožňuje efektívne spracovať negatívne zážitky (Gu
& Day, 2007) a s pomocou osobných zdrojov či zdrojov z prostredia napomáha
prispôsobiť sa negatívnym alebo stresovým udalostiam (Gibbs & Miller, 2014).
Učiteľom a učiteľkám tiež pomáha vyrovnať sa s vyčerpaním, únavou zo stresu a so
syndrómom „vyhorenia“ (Chang, 2009), ktorý býva častou príčinou odchodu z povolania
(Hong, 2012). Výskumy ukazujú, že učitelia opúšťajú svoje povolanie najčastejšie
v prvých rokoch (Useem, 2003). Ingersoll (2001) označuje tento fakt pojmom fenomén
tzv. „otáčacích dverí“ (“therevolving door“), ktorý predstavuje myšlienku vstúpenia
a následného odchodu z praxe. Príčiny možno podľa neho vidieť v problémoch, ktorým
musia začínajúci učitelia a učiteľky čeliť - nízke platové ohodnotenie, nedostatok
podpory zo strany školskej správy, nedostatok motivácie študentov, problémy
s disciplínou či nedostatočný priestor pre sebarozvoj (Ingersoll, 2001). Reziliencia
pôsobí ako nárazník voči týmto problémom a prudkému nárastu stresu (LeCornu,
2013), pričom je chápaná ako kombinácia osobnostných vlastností, vývinových
procesov odzrkadľujúcich sa v čase a samotných naučených zručností (Ebersohn, 2014).
Pearce a Morrison (2011) považujú rezilienciu za rozvíjateľnú. Možno ju teda zvyšovať
a stávať sa viac odolným a adaptovanejším voči výzvam, ktoré so sebou učiteľstvo
prináša (Bernard, 2004; Johnson et al., 2012; Gu, 2014).
V prvých rokoch učiteľskej praxe je takýchto výziev určite mnoho. Začínajúci učitelia
a učiteľky čelia emocionálnym výzvam. Musia sa prispôsobiť novému pracovisku
a novému pracovnému kolektívu (Huling & Austin, 1992). Breaux a Wong (2003)
hovoria, že únava je ďalším stálym problémom pre nových učiteľov. Voľný čas v tejto
profesii je veľmi vzácny a plánovanie, či príprava ďalšieho dňa zaberá veľa osobného
času. Úsilie plánovať akúkoľvek hodinu výlučne z vlastných zdrojov, vyučovať
s neznámymi materiálmi a vyučovanie ročníkov či predmetov i mimo kvalifikácie, dá
zabrať aj učiteľom s tým najväčším optimizmom (Feiman-Nemser, 2003). Jarvis
a Algozzine (2006) rozdeľujú výzvy pre začínajúcich učiteľov a učiteľky do piatich
kategórií: 1. pracovné zaťaženie, usporiadanie času a únava, 2. obsah a znalosti kurikula,
3. vzťah so študentmi, rodičmi, kolegami, 4. hodnotenie a známkovanie, 5. autonómia
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a kontrola. Yalçınkaya (2002) tieto výzvy ešte dopĺňa o záťaž spôsobenú rozdielmi
medzi prípravou na profesiu učiteľa a samotným vyučovaním. Ak začínajúci
učiteľ/učiteľky dokáže tieto výzvy zvládnuť a prispôsobí sa novým podmienkam,
hovoríme o rozvinutí pozitívnej adaptačnej funkcie, ktorá je pokladaná za výsledok
reziliencie. Jej úlohou je podporiť rezilienciu učiteľov pozitívnym spôsobom, uľahčiť
zvládanie stresu a strategickým spôsobom pracovať na dosiahnutí stanovených cieľov
(Nelson & Cooper 2005).

VÝSKUMNÝ DIZAJN
Cieľom výskumu bolo ponúknuť pohľad na výzvy, ktorým čelia štyri začínajúce učiteľky
primárneho stupňa vzdelávania pracujúce v dvoch rôznych krajinách (Ghana,
Slovensko). Výskum sa zameriaval na preskúmanie profesijného života účastníčok
a odhalenie oblastí, ktoré pre nich predstavovali v prvých mesiacoch po vstupe do
profesie záťaž. Zamerali sme sa i na odhalenie rozdielov vzhľadom na odlišný kultúrny
kontext, v ktorom účastníčky ako učiteľky pôsobili. Výskumné otázky boli formulované
so zámerom zistiť a preskúmať špecifické faktory, ktoré oslabujú rezilienciu
a efektívnosť učiteliek v školskom prostredí.

Metódy výskumu
V rámci kvalitatívne orientovaného výskumu sme zvolili metódu pološtruktúrovaného
rozhovoru, ktorá sa nám javila byť najvhodnejšia z viacerých dôvodov. Našim zámerom
bolo priniesť komplexné a rozsiahle výpovede o tom, ako prežívajú účastníčky výskumu
prvé mesiace v praxi. Použitie tohto typu rozhovoru poskytlo účastníčkam priestor na
vyjadrenie svojich osobných názorov a myšlienok bez toho, aby uviedli len fakty
a skutočnosti, čo sa javilo byť veľmi dôležité najmä pri účastníčkach z menej známeho,
ghanského prostredia. Otázky boli rozdelené do troch oblastí, o ktoré sme sa
v rozhovore opierali – učiteľstvo (spokojnosť s povolaním, výzvy, cesta k učiteľstvu),
učiteľské kompetencie a ich rozvoj vo všeobecnosti a otázky zamerané na kompetencie
vo vzťahu k aprobácii účastníčok. Rozhovory boli vedené v slovenskom a anglickom
jazyku a boli realizované tvárou v tvár, nielen na Slovensku ale i priamo v Ghane (región
Volta, mesto Keta). Počas rozhovorov bol vytváraný zvukový záznam v rozpätí od 60 do
90 minút. Ten bol následne prepísaný, v prípade rozhovorov vedených v anglickom
jazyku i preložený do slovenského jazyka postúpený na prvé, otvorené kódovanie
(Miovský, 2006; Švaříček, Šeďová a kol., 2007).
Texty sme rozčlenili na významové oblasti odpovedajúce na naše výskumné otázky
a pridelili im označenia pomocou kódov. Každý rozhovor sme kódovali zvlášť a vytvárali
sme si postupne zoznam základných kódov mapujúcich danú tému. Otvorené kódovanie
nám poskytlo priestor na zozbieranie informácií, ktoré odhalili spoločné črty a témy
medzi výpoveďami účastníčok výskumu. Pri procese kódovania sme sa snažili ísť do
detailov a čítať medzi riadkami. Niektoré kódy sa nám opakovali u viacerých účastníčok,
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iné sme museli kvôli odhaleným špecifikám dopĺňať. V závere otvoreného kódovania
sme mali 47 kódov označujúcich jednotlivé významové oblasti. Neskôr sme sa snažili
tieto významové oblasti zoradiť do významových kategórií pomocou využitia metódy
trsov, pričom sme identifikovali štyri kľúčové kategórie (cesta k učiteľstvu, výzvy pre
začínajúce učiteľky, opora začínajúcich učiteliek a kultúrne rozdiely medzi učiteľkami).
V príspevku ponúkneme len časť výsledkov – tie, ktoré sa zameriavajú na výzvy – teda
oblasti, ktoré vnímali účastníčky nášho výskumu po vstupe do praxe ako náročné.
S cieľom zachovania anonymity sme si pre účastníčky vytvorili kódy, ktorými boli
jednotlivé rozhovory a ich časti označované. Kódy sa skladali z ôsmich znakov –
z iniciálok krajiny a dátumu, kedy rozhovor prebiehal. V príspevku budú použité na
označenie autentických výrokov ilustrujúcich konkrétne výzvy.

Účastníčky výskumu
Výskumu sa zúčastnili štyri začínajúce učiteľky z dvoch rôznych krajín. Ich bližšie
charakteristiky poskytuje Tabuľka 1. Ghanské účastníčky boli nielen kolegyne v práci,
ale taktiež spolu študovali. Spoznali sa počas pregraduálnej prípravy (obidve
vyštudovali elementárnu pedagogiku) a pridelili ich učiť do tej istej školy.
Tab. 1 Charakteristika účastníčok výskumu

Ide o špecifikum ghanského vzdelávacieho systému, kedy učitelia a učiteľky dostávajú
po ukončení štúdia pridelené miesto pôsobenia. Podobne to v minulosti fungovalo i na
Slovensku, kedy fungovalo povinné určenie pracovného miesta (školy) pre absolventov
vysokých škôl. Obe učiteľky vyučovali rovnaké predmety a boli tiež triednymi
učiteľkami, avšak s tým rozdielom, že jedna pre druhý a ďalšia pre prvý ročník. Obidve
ghanské účastníčky nastúpili do školy v rovnakom čase v roku 2016 a rozhovory boli
uskutočnené v čase, keď v profesii pôsobili už 12 mesiacov. Slovenské učiteľky sa
nepoznali. Každá vyučovala v inom meste, i keď obe na prvom stupni základnej školy
s dĺžkou praxe v čase vedenia rozhovorov od 18 do 24 mesiacov.
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Výsledky výskumu
Výziev, ktorým začínajúci učitelia a učiteľky čelia, je ako sme už uviedli, nespočetné
množstvo (Johnson et al., 2012; Ingersoll, 2001; Gu & Day, 2007). Tie, ktoré sme
identifikovali v získaných dátach, mali niekoľko podôb. Jedna skupina výziev mala
tendenciu viesť účastníčky k vlastnému rozvoju a pracovať na sebe v smere stávania sa
lepšou učiteľkou. V tejto oblasti sa slovenské i ghanské začínajúce učiteľky zhodovali.
Výzvami v tejto skupine pre nich bolo napríklad hľadanie ciest ako pracovať
s inakosťou detí, budovanie si vzťahu s deťmi či trpezlivosť a prijímajúci prístup. Ďalšie
výzvy mali skôr deštruktívny charakter, a to nielen na vyučovanie, ale i na osobnosť
učiteliek. Tu sa ghanské a slovenské učiteľky v niektorých faktoroch odlišovali, pričom
treba uviesť, že ghanské učiteľky prejavovali väčšiu nespokojnosť. Obe skupiny uvádzali
ako veľké negatívum platové ohodnotenie. Ghanské účastníčky (aj vzhľadom na polohu
školy, v ktorej pracovali – chudobnejšia časť Ghany) vyjadrovali veľkú nespokojnosť
s prostredím, v ktorom musia pracovať (chýbajúce zošity, učebnice, pracovné
pomôcky...), s množstvom detí v triede (častokrát sa blížiaci k počtu 40) či sa sťažovali
na nedostatočný záujem rodičov o školské výsledky detí a celkovo ich vzdelávanie.
Oblasti, ktoré účastníčky výskumu označovali ako výzvy a boli pre slovenské i ghanské
učiteľky rovnaké, sa týkali nielen práce s deťmi, ale i charakteru učiteľstva. Ako výzvy
boli identifikované:
 budovanie vzťahu s deťmi a vytváranie podnetného priestoru pre ich rozvoj,
 byť osobou, ktorá je deťom oporou,
 vnímanie rozdielov medzi deťmi a reagovanie na ich individuálne potreby,
 zvládanie problémov v správaní a ťažkosti s disciplínou,
 nedostatok skúseností a poznatkov v práci učiteľky,
 veľké pracovné zaťaženie a náročnosť práce.
Budovanie efektívneho vzťahu a vytváranie podnetného priestoru pre rozvoj detí
vnímali účastníčky nášho výskumu ako jednu z najdôležitejších výziev v učiteľskej práci.
Úlohou učiteľky je byť, podľa ich názoru, poslucháčom, poradcom a dôveryhodným
dospelým, ale nie priateľom. Dobrý a efektívny vzťah zahŕňa trpezlivosť, flexibilitu
a porozumenie, stanovenie jasných a pevných hraníc. Účastníčky uviedli, že jedna
z ťažkých úloh, na ktorú si museli zvykať a zžiť sa s ňou, je úloha byť oporou pre deti.
Zblíženie sa s deťmi v triede, najmä v ich voľnom čase, je veľmi dôležité z hľadiska
budúcej spolupráce v triede. Okrem toho je dôležité naučiť sa vnímať individuálne
rozdiely medzi deťmi, reagovať na ich aktuálne a jedinečné potreby ako i na ťažkosti so
správaním či disciplínou v triede. Podľa začínajúcich učiteliek je táto oblasť náročnejšia
ako samotný vyučovací predmet: „...snažím sa viac pracovať na tom, aby som bola
trpezlivejšia s deťmi, ktoré sú veľmi pomalé a potrebujú individuálny prístup. Takéto
situácie vás veľakrát môžu úplne odvrátiť od pozornosti nad celou triedou a to ešte
celkom nezvládam. Keď sa snažíte vysvetliť niečo tým pár pomalým žiakom, ostatní začnú
vymýšľať a atmosféra v triede je automaticky narušená...“ (GH/091017)
Účastníčky výskumu tiež v rozhovoroch upozorňovali na nevýhodu plynúcu z ich
nedostatku skúseností a poznatkov. Tieto možno získať časom, ako uvádzali, no mnohé
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ťažkosti a výzvy vznikajú z podmienok, v akých pracujú. Problémy s disciplínou detí sú
veľmi rušivé momenty, ktoré majú významný dopad na atmosféru v celej triede. Táto
atmosféra môže neskôr narušiť celý proces vyučovania. Ako hlavný dôvod vzniku týchto
problémov vnímali najmä veľkosť triedy a počet žiakov v nej: „...čím je menej detí, tým je
väčšia pravdepodobnosť viac ošetriť a rozdeliť svoju pozornosť na niekoľko bytostí. Dajme
tomu, že napríklad počet 12. Ako náhle ich je viac, vždy sú deti, ktoré tej pozornosti uniknú
a to veľakrát pokazí náladu, ako mne učiteľovi a nesie si následky celá trieda, aj keď za to
môže iba pár detí, pri ktorých som momentálne nevedela podchytiť tú pozornosť...“
(SK/021114)
Jedným z najčastejšie spomínaných problémov v našich rozhovoroch, v súvislosti
s učiteľskou profesiou, bolo pracovné zaťaženie a náročnosť práce. Začínajúce učiteľky
formulovali nespokojnosť s veľkým množstvom práce zaberajúcej množstvo času.
Väčšina účastníčok uviedla, že ešte stále má problémy so samostatným a sebavedomým
riadením niektorých vecí týkajúcich sa školského prostredia. Uviedli, že bolo pre nich
ťažké riešiť všetky povinnosti úspešne a pritom nedať poznať žiakom a okoliu beznádej,
ktorú zažívali pri vykonávaní týchto povinností: „...neviem, či je niečo také, čo by som si
povedala, že som si na sto percent istá, že viem. Ja mám teraz prvýkrát prvákov, tak to sa
učím teraz s nimi. Prvé mesiace som chodila po práci domov spávať, taká som bola
unavená. Je to makačka. Ale nepovedala by som, že mám niečo také, že by som si mohla
povedať, že toto viem skvele a že sa k tomu už viac nepotrebujem vzdelávať, či naučiť sa...“
(SK/021314)
Učiteľská profesia je podľa ich názoru extrémne ťažká a namáhavá. Pracovná záťaž,
ktorú pociťovali pri vstupe do praxe, pôsobila i na kvalitu ich osobného života
a voľného času. V niektorých prípadoch bolo pre nich náročné určiť hranicu medzi
prácou a oddychom a učiteľstvo si prinášali i domov „...keď prídem domov a už som taká
istá, ako v škole, všetci mi hovoria, že už mám vypnúť, pretože som už doma...“
(SK/021314) I výskumy potvrdzujú, že veľké pracovné zaťaženie je najväčšou
a najťažšou výzvou, ktorej čelia začínajúci učitelia a učiteľky (Britt, 1997; Holmes,
2003). Táto záťaž je však spôsobená nielen prácou s deťmi, ale i inými, s učiteľstvom
súvisiacimi úlohami (napríklad administratívne úlohy a pod.). Walsdorf a Lynn (2002)
vnímajú potrebu upozorniť na voľný čas v živote učiteľov. Poukazuje na fakt, že učitelia
musia vo svojom voľnom čase stráviť veľa hodín administratívnou prácou,
papierovaním, plánovaním hodín, hodnotením práce študentov a ďalšími úlohami. Naše
účastníčky neboli výnimkou. Práve potreba voľného času a nedostatok času pre seba
v učiteľskej profesii bola taktiež mnohokrát spomenutá v našich rozhovoroch.

ZÁVER
Výsledky nášho výskumu spoločne s doterajšími výskumnými štúdiami iných autorov
(Johnson et al., 2012; Le Cornu, 2013) ukazujú, že výzvy, ktorým začínajúci učitelia
a učiteľky čelia, sú z veľkej časti univerzálne a platia pre začiatočníkov v akejkoľvek
časti sveta (Holmes, 2003). Ich pomenovanie a odhalenie môže viesť k hľadaniu ciest
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budovania reziliencie už v čase pregraduálnej prípravy a zároveň k poskytnutiu opory
v čase príchodu do profesie a jej prvých rokoch. Všetky štyri účastníčky nášho výskumu,
ktorého výsledky prezentujeme v tejto štúdii, bez rozdielu veku či krajiny, prechádzali
podobnými profesijnými etapami a mali podobné skúsenosti. Vnímali a komunikovali
svoju potrebu často hovoriť a radiť sa o svojej práci s ostatnými, skúsenejšími učiteľmi
a učiteľkami v prostredí ich školy. Pomoc skúsenejších sa javí byť ako jedna
z najdôležitejších a najefektívnejších ciest pomoci začínajúcim učiteľom a učiteľkám
(Johnson et al., 2012). Je to prvá fáza dlhodobého profesionálneho rozvoja (Brock &
Grady, 2006), nakoľko v učiteľstve je potrebné neprestajne sa vzdelávať. Úroveň
sebavedomia môže byť posilnená prostredníctvom sociálnej podpory a prijatia,
komunikácie a interakcie, či integrácie s inými učiteľmi a učiteľkami (Lundeen, 2004).
Zvyšovanie reziliencie začínajúcich učiteľov a učiteliek je teda možné a malo by sa na
ňom v priebehu rôznych etáp profesijného vývinu cielene pracovať (Sokolová,
Lemešová, & Jursová Zacharová, 2014).
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Abstrakt
Kvázi-experimentálna štúdia je úsilím o parciálnu replikáciu dvoch experimentov,
realizovaných Dehaenovým tímom (1993). Autori prostredníctvom série úloh popísali
a definovali tzv. SNARC efekt (v preklade spaciálno-numerická asociácia kódov
odpovede), jav, ktorý súvisí s abstraktnou numerickou reprezentáciou číselnej osi a jej
asociáciou s priestorom. Ako demonštrovali experimenty definujúce tento fenomén,
reakčné časy sú pri nízkych číslach kratšie, keď na ne participant reaguje ľavou stranou
tela, zatiaľ čo odpovede na vyššie čísla sú kratšie, pri reakciách prostredníctvom pravej
strany tela. Participantom (N=32) boli individuálne administrované dve behaviorálne
úlohy (podľa experimentov 1 a 2 Dehaenovho tímu (1993)), zamerané na posúdenie
parity numerických podnetov pri jednociferných a dvojciferných číslach. SNARC efekt sa
prejavil len v experimente 2. Výsledky sú diskutované v kontexte otázky abstraktnej
a nonabstraktnej povahy numerických mentálnych reprezentácií a vybraných aspektov
numerickej kognície.
Kľúčové slová: SNARC efekt, mentálne reprezentácie, číselná os, numerické sekvencie,
reakčný čas, numerická kognícia.
Abstract
Present quasi-experimental study aims to partially replicate two experiments, realised
by Dehaene´s research team (1993). Based on a series of experiments, these authors
described and defined the SNARC effect (Spatial Numerical Association of Response
Codes) that is closely intertwined with the abstract numerical representation of
a number line and its association with space. As aforementioned experiments
demonstrated, reaction times for small numbers are shorter, when the participant
responds with left hand, while reaction times for large numbers are shorter due to right
hand responses. Two behavioral tasks (based on Dehaene´s team experiment 1 and 2
(1993)) concerning parity judgements about one-digit and two-digit arabic numerals
were administered to our participants (N=32). Only in the experiment 2, the SNARC
effect was obtained. Results are discussed within the abstract and non-abstract nature
of numerical mental representations and distinct aspects concerning numerical
cognition.
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Key words: SNARC effect, mental representations, number line, numerical sequences,
reaction time, numerical cognition.

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
Numerické mentálne reprezentácie: abstraktné alebo konkrétne?
Čísla sú nevyhnutnou súčasťou nášho každodenného života: prostredníctvom nich
môžeme kategorizovať, kvantifikovať, porovnávať, identifikovať a inými spôsobmi
uchopovať konkrétne i abstraktné atribúty vonkajšej reality. V prípade čísel tak
neuvažujeme len o špecifickej numerickej kvalite - napr. 1, 5, 100, 3000; ale rovnako
o abstraktných numerických úsudkoch, ako napr. menej – viac, málo – veľa, menší –
väčší. Akékoľvek numerické operácie, respektíve operácie, vyžadujúce čísla či údaje
o množstve, vykonávame prostredníctvom mentálnych reprezentácií týchto atribútov
(Fischer, Mills & Shaki, 2010; Fias, van Dijck & Gevers, 2011). Predkladaná štúdia je
zameraná na parciálnu odpoveď na otázku, aké sú špecifické charakteristiky mentálnych
reprezentácií čísel, konkrétne číselnej osi, v súvislosti s fenoménom SNARC efekt.
Podľa Kadosha a Walsha (2009) je za doposiaľ najakceptovanejší model mentálnej
reprezentácie čísel považovaný Dehaenov (1992) model trojitého kódovania (Triple Code
Model), ktorý predpokladá existenciu troch odlišných typov mentálnej reprezentácie
čísel:
a) Arabský kód, ktorého neurálnym korelátom sú inferiórne ventrálne okcipitálnotemporálne oblasti mozgu (Kadosh & Walsh, 2009). Čísla sú prostredníctvom tohto
kódu reprezentované ako série číslic v priestore a je zodpovedný napríklad za
matematické operácie s množstvom čísel.
b) Verbálny kód reprezentuje čísla v podobe sekvencií slov a jeho neurálnym
korelátom by mala byť ľavá časť oblasti okolo sulcus lateralis4. Kóduje jednoduché
výpočty, vybavovanie aritmetických faktov, verbálne číselné operácie a počítanie.
Obidva kódy sú neabstraktné, teda sú citlivé na formu zápisu a modalitu vstupu.
c) Analogický kód pre magnitúdu, je abstraktný, pracuje s kvantitou čísla a je nezávislý
na modalite či notácii. Magnitúda môže byť reprezentovaná vo forme priestorovo
orientovanej mentálnej číselnej osi (Dehaene & Cohen, 1995). Na tejto úrovni
prebieha numerické porovnávanie (napr. 28 je viac než 15) a odhadovanie počtu.
Pri diskusii o mentálnej reprezentácii čísel narazíme na dve distinktívne výskumné línie,
argumentujúce v prospech abstraktnej alebo naopak, neabstraktnej reprezentácie čísel
(Kadosh & Walsh, 2009).
Abstraktná reprezentácia čísla je podľa týchto autorov spracovávaná populáciou
neurónov, ktoré nie sú citlivé na formu inputu a kódujú numerickú informáciu, bez
ohľadu na jej formu, či už ide o arabskú číslicu, rímsku číslicu alebo o slovo označujúce
číslo (Nuerk, Wood, & Willmes, 2005), z čoho vyplýva, že informácia je kódovaná
4
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v jednotnom abstraktnom kóde a je registrovaná a spracovaná rovnakou populáciou
neurónov. Pokiaľ budeme predpokladať, že mentálna reprezentácia čísla je primárne
abstraktná, mali by byť rôzne efekty súvisiace s jeho reprezentáciou identické, bez
ohľadu na formu zápisu či modalitu (Kadosh & Walsh, 2009).
Jedným z týchto efektov je tzv. SNARC efekt (Spatial Numerical Association of Response
Codes), ktorý súvisí s reprezentáciou čísel na číselnej osi a jej asociáciou s priestorom.
Ako demonštrovali experimenty definujúce tento fenomén, reakčné časy sú pri nízkych
číslach kratšie, keď na ne participant reaguje ľavou stranou tela, zatiaľ čo odpovede na
vyššie čísla sú kratšie, pri reakciách prostredníctvom pravej strany tela. Ďalším často
skúmaným efektom je tzv. efekt numerickej vzdialenosti (numerical distance effect),
podľa ktorého reakčný čas potrebný na porovnanie dvoch čísel je tým dlhší, čím menšia
je numerická vzdialenosť medzi dvomi číslami.5 Známym je tiež tzv. efekt veľkosti (size
effect), čo znamená, že pri operáciách s číslami je reakčný čas kratší pri malých číslach,
ako pri operáciách s väčšími číslami6 (Kadosh, Tzelgov, & Henik, 2008). Efekt veľkosti
indikuje menej konkrétnu, respektíve vágnejšiu reprezentáciu väčších čísel.
Autori (Kadosh & Walsh, 2009), prikláňajúci sa k hypotéze o neabstraktnej reprezentácii
čísla sa domnievajú, že populácie neurónov kódujúce numerickú kvantitu, sú citlivé na
formu inputu. V tomto prípade budú magnitúdu arabskej číslice 5 a magnitúdu číslovky
,,päť“ kódovať odlišné neurálne systémy. Podpora existencie neabstraktnej
reprezentácie je z väčšej časti založená na skúmaní automatickej numerickej
reprezentácie. Jedným z argumentov v prospech tejto hypotézy je paradigma zhody
veľkosti (size congruity paradigm) (Fitousi & Algom, 2006) alebo tzv. sekvenčný efekt, pri
ktorom ide o jednoduchú úlohu numerického porovnávania. Uvedený predpoklad
podporila i vertikálna verzia SNARC efektu, pri ktorej boli zaznamenané rýchlejšie
odpovede na vysoké čísla pri stlačení vyššie položeného tlačidla (Kadosh et al., 2008).
Výsledky vyššie spomenutých štúdií naznačujú existenciu rôznych typov reprezentácie
v závislosti od požiadaviek testovej úlohy. Kadosh a Walsh (2009) sa však na základe
prehľadu neurobiologických i behaviorálnych výskumov prikláňajú k záveru, že
numerické reprezentácie nemajú abstraktnú podobu a kritizujú všeobecný trend
označovania numerickej reprezentácie ako abstraktnej.

Numerické reprezentácie a priestor
Podľa Fiasa, van Dijcka a Geversa (2011) množstvo výskumov poukazuje na úzke
prepojenie numerických operácií a priestoru. Ak uvažujeme o konkrétnej forme
numerických mentálnych reprezentácií v kontexte číselných radov alebo numerických
sekvencií, jedným z konceptov, definovaným práve interakciou čísel a priestoru, je
primárne hypotéza horizontálnej číselnej osi, ktorá je funkčne homeomorfická v zmysle
fyzických horizontálnych línií (Fias & Fischer, 2005; Fias, van Dijck & Gevers, 2011;
Hubbard et al., 2005). Znamená to teda, že i keď koncept horizontálnej číselnej osi
Napríklad, ak sa bude musieť participant rozhodnúť, či je číslo 8 väčšie ako 2, bude reakčný
čas kratší, ako v prípade čísel 8 a 6.
6 Napríklad príklad 2 + 3 vypočítame rýchlejšie, ako príklad 6 + 8.
5
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vznikol pôvodne ako metafora reprezentácie numerických sekvencií, za silnejšiu verziu
tejto hypotézy je považovaný práve predpoklad ohľadom mentálnej osi, ktorá je
rovnocenná s reprezentáciou reálneho fyzického priestoru, zahŕňajúc jednotné
mechanizmy spaciálnej pozornosti, operujúcej v rámci numerického i fyzikálneho
priestoru (Fias, van Dijck & Gevers, 2011). Reprezentáciou čísel na mentálnej číselnej
osi sa zaoberal už Francis Galton (Galton, 1880).7 Číselná os bola dlhodobo považovaná
za dominujúcu metaforu reprezentácie numerických sekvencií, avšak je rovnako
predmetom dlhodobej diskusie ohľadom konkrétnych atribútov tejto reprezentácie: sú
vyššie čísla reprezentované menej špecificky ako nízke čísla, s ktorými operujeme
pravidelne? Alebo sú vyššie aj nižšie čísla reprezentované obdobne, so zapojením
kombinácie ďalších atribútov? (Kadosh, Verguts & Henik, 2008) Mentálna číselná os má
u väčšiny populácie horizontálnu podobu vo vzostupnom poradí zľava doprava.
S číselnou osou sú asociované už spomínané efekty veľkosti, numerickej vzdialenosti
i SNARC efekt.
Dehaene a kolegovia (Dehaene et al., 1993) prvýkrát popísali SNARC efekt (Spatial
Numerical Association of Response Codes)8 v roku 1993. Tento behaviorálny prejav
reprezentácie čísel na priestorovo orientovanej číselnej osi u bežnej populácie býva
interpretovaný ako argument v prospech abstraktnej, konceptuálnej numerickej
reprezentácie. Počas série experimentov Dehaenov tím (1993) participantom
prezentoval čísla od 0 do 9. Ich úlohou bolo rozhodnúť či je prezentované číslo párne
alebo nepárne a zadať odpoveď stlačením jedného z dvoch tlačidiel. Prejavila sa
tendencia reagovať ľavou rukou rýchlejšie na malé čísla a pravou rukou rýchlejšie na
veľké čísla. Tento jav zostal zachovaný aj pri prekrížení rúk. Účinok SNARC efektu teda
nie je závislý na lateralite, ani na tom, či je osoba ľavoruká alebo pravoruká (Dehaene et
al., 1993). SNARC efekt (Fischer, Mills & Shaki, 2010) sa prejavuje v širokom zábere
behaviorálnych úloh. Nuerk, Iversen a Willmes (2004) a ďalší autori experimentálne
doložili, že v prípade negatívnych čísel SNARC efekt závisí od absolútnej hodnoty a nie
od ich numerickej hodnoty (t.j. ako keby pred číslami neboli žiadne mínusy).
V prospech konceptuálneho, abstraktného charakteru reprezentácie čísel hovorí i štúdia
Geversa, Reynvoeta a Fiasa (2003), ktorí experimentálne doložili, že spaciálne
kódovanie, analogické SNARC efektu sa objavuje aj v prípade nenumerických sekvencií,
konkrétne písmen, ako i pri názvoch jednotlivých mesiacov v roku či dní v týždni
(Gevers, Reynvoet a Fias, 2004).
Podľa Fischera, Millsa a Shakiho (2010) je najfrekventovanejšou metódou pri meraní
SNARC efektu behaviorálna úloha zameraná na posúdenie parity, počas ktorej sú
parcitipantom prezentované čísla 0-9 v náhodnom poradí a tieto musia byť
klasifikované ako párne alebo nepárne stlačením ľavého alebo pravého odpoveďového
tlačidla. Zmena odpoveďového tlačila v druhej časti experimentu (t.j. odpoveď párne

7Galton

(1880) sa zameriaval na numerické sekvencie a ich mentálne reprezentácie, ako prvý
vedecky popísal tzv. priestorovo-ssekvenčné synestézie (spaciálne sekvencie mesiacov v roku
a dní v týždni u synestétov).
8
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číslo - ľavé tlačidlo, nepárne číslo - pravé tlačidlo) umožňuje determinovať priemerné
reakčné časy pre ľavú ruku a pravú ruku pre každé prezentované číslo. SNARC efekt tak
býva interpretovaný ako jav reflektujúci kognitívnu reprezentáciu čísel, nakoľko
výsledkom tohto typu úloh sú kratšie reakčné časy pri vyšších číslach (6, 7, 8, 9),
v prípade, že na ne bolo odpovedané pravou rukou, a naopak, kratšie reakčné časy pri
nižších číslach (1, 2, 3, 4), v prípade, že na ne respondent reagoval ľavou rukou
(Dehaene et al., 1993; Fias, van Dijck & Gevers, 2011). V sérii experimentov
Dehaenovho tímu (1993) bola uvedená úloha realizovaná ako experiment 1.
Dehaenov tím (1993) sa v - dnes už klasickej - sérii deviatich experimentov zameral aj
na dvojciferné arabské číslice (experiment 2), pričom dizajn úlohy bol obdobný ako
v prípad experimentu 1, podnetmi však boli čísla 10-99. Participantmi (N=20) oboch
experimentov boli individuálne testovaní študenti s laterálnou prefereciou pravej ruky.
Hypotéza typu SNARC sa však v tomto prípade nepotvrdila.

CIELE VÝSKUMU A VÝSKUMNÝ DIZAJN
Cieľom predkladanej štúdie bolo pokúsiť sa o parciálnu replikáciu experimentov 1 a 2
Dehaenovho tímu (1993). Realizovali sme kvázi-experiment, počas ktorého boli
participantom na monitore počítača administrované dve úlohy (analogické experimentu
1 a 2 Dehaena a kolegov, 1993). Predpokladali sme, že v oboch úlohách budú
participanti dosahovať signifikantne nižšie hodnoty priemerného reakčného času
v kongruentnej podmienke a naopak, vyššie hodnoty priemerného reakčného času
v inkongruentnej podmienke. Za kongruentnú podmienku sme považovali spôsob
prezentácie v súlade s hypotézou typu SNARC, teda odpovede na vyššie čísla pravou
rukou a odpovede na nižšie čísla ľavou rukou. Za inkongruentnú podmienku sme,
naopak, považovali odpovede na vyššie čísla ľavou rukou a na nižšie čísla pravou rukou.
Kvázi-experimentálny dizajn sme realizovali prostredníctvom softwaru OpenSesame
(Mathôt, Schreij, & Theeuwes, 2012) na notebooku Acer Aspire E-1. Bimanuálne
odpovede boli zaznamenávané prostredníctvom dvoch kláves „Pg Up“ a „Tab“, ktoré boli
farebne vyznačené a vzdialené od seba 26,5 cm. Na obrazovke boli prezentované
arabské číslice bielej farby na čiernom pozadí. Po každom prezentovanom stimule sa
v strede obrazovky ukázal fixačný bod (v podobe znamienka „+“) po dobu 300 ms.
Následne bolo prezentované podnetové číslo vo veľkosti 80 px. Pred prezentáciou
ďalšieho podnetu obrazovka zostala prázdna po dobu 1 500 ms. Participanti boli
testovaní individuálne.

Experiment 1
Prvý experiment sa skladal z dvoch častí. Obe časti (2x 93 stimulov) trvali okolo 5 minút
vrátane krátkej odpočinkovej periódy medzi dvomi blokmi. Pre každú časť bol
zostavený randomizovaný zoznam číslic v rozmedzí 0-9 tak, že každé číslo nasledovalo
za daným číslom iba raz. Konzekutívna prítomnosť toho istého čísla nebola povolená.
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Každá číslica tak bola prezentovaná spolu deväťkrát. Experimentálnemu meraniu
predchádzal tréningový zoznam zložený z 3 čísel (zvyšných 90 podnetových čísel
tvorilo vyhodnocovací blok). Participanti boli v úvodnej inštrukcii na monitore
oboznámení, že im budú prezentované čísla od 0 po 9 a pre každé číslo musia
rozhodnúť či je párne alebo nepárne stlačením jednej z dvoch odpoveďových kláves.
V prvej časti experimentu bola nepárna odpoveď priradená pravej klávese a párna
odpoveď ľavej, nasledovala druhá časť s klávesami priradenými opačne.
Experiment 2
Experiment 2 mal dve verzie - verziu A a B. Prvej polovici participantov (verzia A) bola
priradená nepárna odpoveď ľavej klávese a párna odpoveď pravej klávese. Druhej
polovici participantov (verzia B) boli klávesy priradené opačne pre jednotlivé
odpovede. Pre obe verzie experimentu 2 bol zostavený randomizovaný zoznam číslic
v rozmedzí 10-99. Každé číslo sa v ňom objavilo presne trikrát a rovnaké číslo sa nikdy
neobjavilo dvakrát za sebou (spolu 270 meraní). Experimentálnemu zoznamu položiek
predchádzal výcvikový zoznam 3 náhodných čísel v rozmedzí 10-99. Experiment trval
približne 12 minút. Participanti boli v úvodnej inštrukcii na monitore oboznámení, že im
budú prezentované čísla od 10 po 99 a pri každom číslo musia rozhodnúť či je párne
alebo nepárne stlačením jednej z dvoch odpoveďových kláves.
Získané dáta boli následne analyzované v programe IBM SPSS Statistics Version 20.

Participanti
Kvázi-experimentu sa zúčastnili osoby s laterálnou preferenciou pravej ruky (N=32) vo
veku 18-25 rokov, študujúce na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v odbore
psychológia, špeciálna pedagogika a psychologické a kariérové poradenstvo.
Participanti boli oslovovaní prostredníctvom výhodného, respektíve príležitostného
výberu a testovaní individuálne. 9

VÝSLEDKY VÝSKUMU
Ako znázorňuje tabuľka 1, v časti 1 experimentu 1 sa vyskytol trend k vyšším hodnotám
priemerného reakčného času pri inkongruentnej prezentácii (INRČ) číselných stimulov
oproti kongruentnej. Hodnoty mediánov však tomuto trendu nezodpovedajú. Dáta
v porovnaní s ostatnými analyzovanými premennými vykazujú v tejto časti najvyššiu
mieru štandadnej chyby (SE).
V časti 2 experimentu 1 sa prejavil opačný trend, hodnoty priemerného reakčného času
i mediánu v kongruentnej podmienke sú vyššie ako hodnoty priemerného reakčného
času a mediánu v inkongruentnej podmienke prezentácie.
9
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V experimente 2 sa objavili najvýraznejšie rozdiely medzi kongruentnou
a inkongruentnou podmienkou, s trendom k nárastu priemerného reakčného času
i mediánu v inkongruentnej podmienke. Štandardná chyba je najnižšia z troch
porovnávaných častí experimentálnych úloh.
Nakoľko dáta experimentu 1 a 2 neboli normálne rozložené, pri štatistickej analýze sme
preto pri troch parciálnych analýzach použili neparametrický Wilkoxonov test pre dve
závislé skupiny. V tabuľke 1 sú preto uvedené aj hodnoty mediánu hodnôt reakčného
času pri kongruentnej a inkongruentnej podmienke.
Tabuľka 1. Rozdiely medzi kongruentnou (KRČ) a inkongruentnou (INRČ) podmienkou
pri experimente 1 (E1) a experimente 2 (E2).

E1 časť 1
E1 časť 2
E2

M
Mdn
M
Mdn
M

KRČ
800.19
678.00
828.20
666.50
760.39

Mdn

626.50

SE
16.84
15.32
9.23

INRČ
820.93
676.50
794.86
653.00
806.62

SE
16.49

p
.983

15.61

.029

9.86

.000

641.00

Signifikantné hodnoty sú zvýraznené (p≤ .05).

ZÁVER
Ako ukázali výsledky, SNARC efekt sa prejavil v experimente 2, nakoľko rozdiely medzi
reakčnými časmi pri kongruentnej prezentácii numerických podnetov (reakcie ľavou
rukou na nižšie čísla a pravou rukou na vyššie čísla) boli signifikantné a priemerná
hodnota reakčného času pri inkongruentnej podmienke i medián boli vyššie ako
v prípade kongruentnej podmienky. Uvedené naznačuje, že napríklad v prípade
odpovede na číslo "22" pravou rukou (pri inštrukcii typu "ak je číslo párne, stlačte
tlačidlo na pravej strane) bol reakčný čas dlhší (inkongruentná prezentácia), ako by to
bolo v prípade odpovede pri prezentácii tohto čísla ľavou rukou (inštrukcia typu "ak je
číslo párne, stlačte tlačidlo na ľavej strane).
V časti 2 experimentu 1 sa síce rozdiely medzi dvoma podmienkami prezentácie ukázali
byť signifikantné, no sledujúc opačný trend, s vyššími hodnotami reakčného času pri
kongruentnej podmienke, v porovnaní s inkongruentnou. SNARC efekt sa v tomto
prípade nepotvrdil, rovnako nie v časti 1 experimentu 1, kde sa však prejavil trend
vyššej hodnoty priemerného reakčného času pri inkongruentnej prezentácii, čo však
neplatí pre hodnoty mediánov, ktoré sú takmer rovnaké. V porovnaní s experimentom
2 vykazujú obe časti experimentu 1 vyššie hodnoty štandardnej chyby, aj keď uvedené
je možné čiastočne vysvetliť nižším množstvom dát (90 meraní pri experimente
1 v porovnaní s 270 meraniami pri experimente 2).
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Nepotvrdenie SNARC efektu v prvej úlohe je možné interpretovať ako dôsledok
viacerých faktorov. Z metodologického hľadiska môže ísť o nedostatočnú kontrolu
intervenujúcich premenných či špecifické charakteristiky výskumnej vzorky a jej
výberu. Dehaene a kolegovia (1993) napríklad participantov rozdelili do dvoch skupín
podľa študijného zamerania, prvou boli študenti literatúry (N=10), druhou študenti
prírodných vied (N=10). V našej vzorke študijný odbor ako premenná nebol súčasťou
výskumného dizajnu. Za ďalšie limity replikácie považujeme použitie - v porovnaní
s Dehaenom a kolegami - relatívne simplexnej analýzy dát, s menším počtom
premenných.
Zaujímavou otázkou zostáva, ktoré ďalšie faktory by mohli objasniť potvrdenie SNARC
efektu v úlohe 2 s posudzovaním parity dvojciferných čísel. Mohol vyšší počet meraní v porovnaní s úlohou 1 - vyvolať u participantov menej kontrolované, automatické
odpovede a viesť k oslabeniu a zmenám v spaciálnej pozornosti, čo mohlo favorizovať
operácie s implicitnými numerickými reprezentáciami (Fischer, Castel, Dodd & Pratt;
2003)? Alebo je efekt dôsledkom väčšieho množstva meraní v zmysle nižšej štandardnej
chyby? Dôležité je opäť spomenúť rovnako opačný "anti-SNARC" efekt v časti 2 úlohy
1. Signifikantne vyššia hodnota priemerného reakčného času i mediánu pri
kongruentnej podmienke je v priamom rozpore s hypotézou typu SNARC.
Predpokladáme, že detailnejšia analýza dát so zameraním na vylúčenie outlierov by
mohla prispieť k presnejšiemu objasneniu tohto výsledku.
Niektoré experimenty naznačujú, že numerické spaciálne reprezentácie sú omnoho
komplexnejšie než horizontálne ľavo-pravé usporiadanie, z ktorého vychádza hypotéza
typu SNARC efekt (Ishihara et al., 2006; Jonas & Price, 2014; Santens & Gevers, 2008).
SNARC efekt rovnako nie je jednotne akceptovaný ako argument v prospech existencie
abstraktnej numerickej reprezentácie. Diskusia o povahe tejto reprezentácie však bude
nepochybne pokračovať na základe postupnej integrácie výsledkov behaviorálnych
experimentov a štúdií týkajúcich sa neurobiologických korelátov numerických operácií
(Kadosh, Lammertyn & Izard, 2008; Pariyadath et al., 2012).
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Abstrakt
Hypoté za somatický ch markerov predstavuje koncept, ktorý ú zko prepá ja vý chodiská
klasickej James-Langovej teórie emocionality s procesom rozhodovania a zároveň
model, podmieňujúci tieto mechanizmy na neurofyziologickej úrovni. Podľa hypotézy
somatických markerov fyziologické markery, generované prostredníctvom emócií,
ovplyvňujú rozhodovanie a obmedzujú naše inherentné tendencie riskovať, byť
netrpezlivý či necitlivý v rozličných sociálnych situáciách (Leland & Grafman, 2005).
Poškodenie ventromediálneho prefrontálneho kortexu podľa Damasia (1994; 1999)
vedie k dysfunkcii systému somatických markerov a je spojené s impulzívnym
správaním zameraným na risk, s netrpezlivosťou a sociálne nevhodným správaním.
Ľudia v dôsledku tohto deficitu strácajú schopnosť usmerňovať svoje rozhodnutia na
základe minulej skúsenosti a v ich správaní sa prejavujú iracionálne tendencie. Táto
prehľadová štúdia je zameraná na charakteristiku základných konceptov hypotézy
somatických markerov a testu Iowa gambling task, prostredníctvom ktorého bola
najčastejšie empiricky overovaná. V závere je diskutovaná validita tohto konceptu
v súčasnosti.
Kľúčové slová: hypotéza somatických markerov, telesná slučka, ventromediálny
prefrontálny kortex, Iowa gambling task, rozhodovanie.
Abstract
Somatic marker hypothesis represents a concept that interlinks classic James-Lange
emotionality theory assumptions with the decision-making process; and also a model of
these mechanisms on a neurophysiological level. Based on the somatic marker
hypothesis, physiological markers, generated by emotions, influence decision-making
and tend to inhibit our inherent tendencies to seek risk, be impatient and callous in
social situations. According to Damasio (1994; 1999), ventromedial prefrontal cortex
damage leads to somatic marker system dysfunction and is linked with impulsive, risk
seeking behavior, impatience and socially inappropriate behavior. Consequently, people
with the deficit loose the ability to guide their decisions based on their previous
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experiences and irrational tendencies manifest in their behavior, as well. This review
aims to characterize core concepts of somatic marker hypothesis and Iowa gambling
task test, that was mostly used to test the hypothesis empirically. In conclusion, the
validity of the concept in present days is discussed.
Key words: somatic marker hypothesis, body loop, ventromedial prefrontal cortex,
Iowa gambling task, decision-making

ROZHODOVANIE A PREDCHÁDZAJÚCE SKÚSENOSTI
Väčšina ľudí pri svojich rozhodnutiach podľa Damasia (1994) berie do úvahy
potenciálne dôsledky svojho konania, a to najmä na základe asociačného učenia
a predchádzajúcej skúsenosti. Ak napríklad zistia, že konzumácia určitého druhu
potravı́n u nich vyvolá va nevoľnosť, zvä č ša sa zdrž ia konzumá cie danej potraviny
v budú cnosti. Niektorı́ ľudia si vš ak vyberajú skor č innosti, ktoré majú pre nich
potenciá lne nepriaznivé dosledky. Niekedy si dokonca vyberajú tieto č innosti, aj keď
v racioná lnej rovine rozumejú tomu, ž e tieto alternatı́vy nie sú vhodné (Damasio, 1994).
Ako zdoraznil Damasio (1994; 1999), neschopnosť pouč iť sa z predchá dzajú cich
skú senostı́ mož e sú visieť s dysfunkciou špecifických kortikálnych alebo subkortikálnych
oblastí mozgu, ako je amygdala alebo ventromediá lny prefrontá lny kortex. U vä č šiny
osob, ak sú vystavené emocioná lne vý znamný m stimulom, ako je naprı́klad odmena
alebo ná silie, vyvolá ventromediá lna prefrontá lna kora zmes telesný ch pocitov, ktoré
vychá dzajú z obdobnej skú senosti v minulosti. Ak sú tieto emó cie vo vš eobecnosti
prı́jemné , jedinec mož e mať tendenciu byť k č innosti viac priťahovaný a naopak, ak sú
tieto emó cie neprı́jemné , jedinec mož e mať tendenciu k ú niku, respektı́ve sa bude
usilovať daný m stimulom č i udalosti vyhnú ť. Predpokladajme naprı́klad, ž e konkré tna
osoba vyvolá va u inej osoby, ktorej ubliž uje, ú zkosť, ako aj zvý šenie krvné ho prietoku
v oblasti noh (č o mož eme považ ovať aj za sú č asť potenciá lnej prı́pravy na ú tek).
V budú cnosti mož e pomyslenie na tú to osobu u ublı́ženej osoby vyvolať rovnaké
reakcie, i keď v menš ej miere. Tieto telesné odpovede podľa hypoté zy somatický ch
markerov významne prispejú k tomu, aby sa ublížená osoba vyhla ďalšiemu kontaktu
s tý mto č lovekom. Ak je vš ak ventromediá lna prefrontá lna kora poš kodená , mentá lna
reprezentácia osoby či udalosti nevyvolá zodpovedajú ce fyziologické reakcie organizmu.
Jednotlivci potom nemož u k tomuto objektu, osobá m alebo udalosti zaujať
zodpovedajú ci postoj a sprá vne reagovať (Jameson, Hinson, & Whitney, 2004).
Hypotéza somatických markerov vznikla na základe úsilia objasniť špecifické deficity
pri rozhodovaní a v emocionálnych prejavoch pri bežných, každodenných situáciách
u pacientov s poškodením ventromediálneho prefrontálneho kortexu (ďalej ako
vmPFC) (Dunn, Dalgeish, & Lawrence, 2006). Damasio vo svojich prácach (1994; 1995;
1999) popísal práve vplyv poškodenia tejto kortikálnej oblasti na efektívne fungovanie
v sociálnej doméne, pri zachovaní intelektového a kognitívneho výkonu z hľadiska
funkcie (Damasio & Eslinger, 1985; Saver & Damasio, 1991) - známymi v tomto smere
sú napríklad prípady Phineasa Gagea alebo Elliota (Damasio & Eslinger, 1985; Damasio,
1994). Pacienti s týmto typom poškodenia nemali problémy či špecifické prejavy pri
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riešení logických problémov, porozumení reči, zameraní pozornosti či deficity
pracovnej pamäte. Nedokázali sa však správne rozhodnúť, ak problém, ktorý riešili,
prinášal isté riziká alebo neistotu, nakoľko nesprávne posudzovali možné dôsledky
svojho konania. V každodennom živote títo pacienti nie sú schopní správať sa
altruisticky, dospieť k adekvátnym rozhodnutiam v sociálnej oblasti, plánovať
budúcnosť, vybrať si vhodných priateľov, spolupracovníkov, zúčastňovať sa
primeraných, z dlhodobého hľadiska konštruktívnych, aktivít. Ich správanie v sociálnej
rovine je často zvláštne a vedie k narušeniu predtým fungujúcich, dlhodobých blízkych
vzťahov, vrátane rodinných, ako aj k osobnostným zmenám (Leland & Grafman, 2005;
North & O’Carroll, 2001). Málokedy vyjadrujú emócie. Aj z uvedených dôvodov bolo
poškodenie vmPFC často prirovnávané k miernejšej forme ‘získanej sociopatie’. Získanej
z toho dôvodu, že tieto osoby nevykazovali uvedené behaviorálne prejavy pred
poš kodenı́m tejto kortiká lnej oblasti (z dovodu ú razu č i ochorenia v dosledku
organické ho poš kodenia mozgové ho tkaniva). Podľa Damasia (1994; 1996) mož e osoba
prostrednı́ctvom ventromediá lnej prefrontá lnej kory rý chlo integrovať a zvá ž iť vš etky
mož né dosledky konkré tnych alternatı́v alebo udalostı́, č o v kaž dodennom fungovanı́
vedie k uvážlivým rozhodnutiam, založeným na minulých skúsenostiach
a predpokladoch ohľadom budú cnosti. Keď je vš ak tá to kortiká lna oblasť poš kodená ,
ľudia č asto strá cajú schopnosť regulovať svoje rozhodnutia na zá klade
predchá dzajú cich skú senostı́ a konajú iracioná lne.

Ako operujú somatické markery?
Podľa Damasia (1994; 1999; 2003) kaž dá emó cia zodpovedá š pecifickej skupine
telesných zmien a zmien na ú rovni neurá lnych okruhov. Somatické alebo telesné stavy
mož u zahŕ ňať zmeny vý razov tvá re, hormoná lne zmeny, zmeny svalové ho tonusu
a frekvencie srdca. Zmeny na ú rovni neurá lnych okruhov sú visia s uvoľň ovanı́m
neurotransmiterov, vrá tane dopamı́nu, serotonı́nu, noreadrenalı́nu a acetylcholı́nu.
Telesné stavy kó dujú alebo klasifikujú komplexné spektrum fyziologický ch zmien.
Kaž dý kó d alebo signá l zodpovedá urč ité mu vzoru alebo sú boru telesný ch zmien. Tieto
vzory sú reprezentované ako š pecifické kó dy v roznych oblastiach, ako je insulá rna
kora, cingulá rne kortexy a iné somatosenzorické oblasti (Bechara et al., 1996; Bechara,
2002; Damasio, 1994).
Telesné zmeny, ktoré sú podkladom emó ciı́, mož u byť vyvolané dvoma skupinami
objektov a situácií: primárnymi induktormi a sekundárnymi induktormi (Damasio, 1995).
V prı́pade primá rnych induktorov ide o stimuly prostredia, respektı́ve situá cie, ktoré
majú urč itý emocioná lny ná boj. V niektorý ch prı́padoch sú primá rne induktory
prirodzene prı́jemné alebo neprı́jemné , ako je ú smev alebo zamrač ená tvá r rodič a.
V iný ch prı́padoch sa jednotlivci dozvedia až po sé rii pozitı́vnych alebo negatı́vnych
zá ž itkov, ž e daný stimul je mož né vyhodnotiť buď ako prı́ jemný alebo neprı́jemný .
Objekty alebo udalosti teda doká ž u vyvolať pocit, ž e sa udeje nieč o, č o bude mať

54

Psychológia a patopsychológia: študentská vedecká konferencia 2018
prı́jemný alebo neprı́jemný ná sledok (zamrač ená tvá r predpovedá nepriateľskú
reakciu).
Sekundá rne induktory sú myš lienky alebo spomienky na primá rne induktory. V tomto
prı́pade predstavy alebo myš lienky o konkré tnom objekte alebo situá cii aktivujú
podobné telesné odpovede ako povodná emocioná lne podfarbená udalosť, ale v menš ej
miere (menej intenzı́vne). Pri vybavovanı́ konkré tnej myš lienky alebo spomienky sa
objavujú zodpovedajú ce somatické stavy, ako naprı́klad zvý šenie srdcovej frekvencie
(Damasio, 1995). Spomienka na hada (vizualizá cia hada) predstavuje sekundá rny
induktor, primá rnym induktorom by bolo opä tovné reá lne stretnutie sa subjektu
s hadom.
Niektoré objekty alebo udalosti predstavujú sú č asne primá rne aj sekundá rne induktory.
Obraz choré ho dieťaťa mož e automaticky vyvolať zmeny v tele a mozgu spojené s istou
emó ciou (napr. ú zkosťou), č o zodpovedá primá rnemu induktoru. Tento obraz vš ak
mož e u niekoho vyvolá vať naprı́klad myš lienky a obavy o tom, ako by mohlo ochorieť
jeho dieťa, č o zodpovedá sekundá rnemu induktoru.
Neurálne koreláty a trasy somatických markerov
Neurálnym korelátom asociácie primá rnych induktorov a somatický ch reakciı́ je
č innosť amygdaly. Drá hy vedú ce signá l o primá rnych induktoroch zahŕ ňajú talamus,
senzorické a asociač né oblasti kortexu a ďalš ie oblasti mozgu, prič om amygdala v tomto
smere operuje ako integrujúca štruktúra. Ak je amygdala poš kodená , somatická
odpoveď na objekty alebo udalosti s emocioná lnym ná bojom je obmedzená , pocit
intenzity alebo naliehavosti sa rozptý li. Sekundá rne induktory sú primá rne podporené
ventromediá lnou prefrontá lnou korou. Pri jej poš kodenı́ nedochá dza k adekvá tnemu
pociťovaniu somatický ch zmien alebo emó ciı́ pri posobenı́ sekundá rnych induktorov.
Ventromediá lna prefrontá lna kora v podstate spá ja spomienky a myš lienky so
somatický mi stavmi a pocitmi. To znamená , ž e spomienky alebo myš lienky na
emocioná lne nabitú udalosť, reprezentované v prı́sluš ný ch kortiká lnych oblastiach
a sieťach, sú prostrednı́ctvom elektrochemické ho signá lu prená š ané do
ventromediá lnej prefrontá lnej kory (vmPFC). Tá to oblasť potom ovplyvň uje aktivá ciu
š truktú r, ktoré koordinujú somatické alebo telesné odozvy, ako aj š truktú ry, ako sú
zá kladné č asti predné ho mozgu, mozgový kmeň a insula, ktoré kó dujú
nevedomé /vedomé pocity, ktoré zodpovedajú tý mto somatický m vzorom.
Ventromediá lna prefrontá lna kora sprostredkuje aktivá ciu alebo simulá ciu somatickej
odpovede na emocioná lne udalosti z poznatkov, myš lienok alebo spomienok (Bechara,
2002; Brain, 2012; Damasio, Everitt, & Bishop, 1996).
Lé zie oblastı́ mozgu, ktoré kó dujú primá rne induktory, ohrozujú vznik, ale nie
udrž iavanie sekundá rnych induktorov. Ak je naprı́klad amygdala poš kodená , jednotlivci
nebudú zaž ı́vať intenzı́vne negatı́vne stavy, ak by boli napadnutı́ ná silnı́kmi. Preto
v budú cnosti nebudú tieto negatı́vne stavy vyvolá vať myš lienky o napadnutı́ a nestanú
sa sekundá rnym induktorom. Avš ak ná silnı́ci, ktorı́ boli predtý m považ ovanı́ za
sekundá rne induktory, budú aj naďalej vyvolá vať neprı́jemné pocity, dokonca aj po
poš kodenı́ amygdaly (Damasio, 1995).
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Niekedy sa jednotlivci musia rozhodnú ť medzi dvomi alternatı́vami, ako naprı́klad č i
jazdiť rý chlo alebo nie. V mnohý ch z tý chto prı́padov sa informá cie o tý chto situá ciá ch
dostá vajú do ventromediá lnej prefrontá lnej kory. Tá to oblasť potom prená š a
informá cie do hypotalamu, mozgové ho kmeň a a ďalš ı́ch š truktú r, ktoré vytvá rajú
zodpovedajú ce somatické alebo telesné stavy, ako zvý šený prietok krvi do ramien. Tieto
somatické alebo telesné stavy prená š ajú informá cie spä ť do subkortiká lnych
a kortiká lnych oblastı́ prostrednı́ctvom miechy, humorá lnych signá lov a blú divé ho
nervu (nervus vagus) (Bechara, 2002).
Somatické stavy mož u ovplyvniť č innosť viacerý ch systé mov:
1. Somatické stavy ovplyvň ujú regió ny, ako insula alebo SII10, ktoré reprezentujú
vzorce telesný ch zmien a vyvolá vajú pocity. Somatické stavy tak mož u spresniť
pocity, ktoré jednotlivci zaž ı́vajú .
2. Somatické stavy prená š ajú informá cie spä ť do amygdaly a ventromediá lnej
prefrontá lnej kory. Tá to telesná sluč ka mož e zvý šiť alebo znı́žiť prah, ktorý je
potrebné prekroč iť, aby sa tieto somatické stavy aktivovali v budú cnosti.
3. Somatické stavy mož u ovplyvniť:
a) aktivitu oblastı́ spojený ch s pracovnou pamä ťou ako je dorsolaterá lna
prefrontá lna kora. Mož eme tak predvı́dať, ktoré koncepty budú pre
pracovnú pamä ť vý znamné , ako aj aké odpovede budú preferované . Tento
aspekt sluč ky č iastoč ne podporuje spojenie medzi emó ciami
a rozhodovanı́m.
b) vý ber adekvá tnej motorickej odpovede cez striatum, ventrá lne cingulum
a ďalšie komplementárne motorické oblasti mozgu.

Telesná slučka a akoby slučka
Podľa Damasiovej hypotézy (1994; 1995; 1999) existujú dve trasy somatických
markerov, ktoré sa podieľajú na rozhodovaní. Prvou, pôvodnou cestou, tzv. telesnou
slučkou (body loop) sa výber medzi dvomi alebo viacerými alternatívami uskutočňuje na
základe prenosu informácií o aktuálnych udalostiach do ventromediálnej prefrontálnej
kôry (North & O’ Carroll, 2001). V tejto oblasti sa informácia spracuje a presúva sa do
hypothalamu, mozgového kmeňa a ostatných štruktúr, ktoré sa podieľajú na vytvorení
adekvátneho somatického stavu. Tieto somatické stavy prenášajú
informácie
prostredníctvom miechy, humorálnych signálov a blúdivého nervu naspäť do
subkortikálnych a kortikálnych štruktúr (Bechara, 2002). V druhej trase, v tzv. ,,akoby
slučke“ (as if loop) je mozog zabezpečený určitou skratkou, aby bolo umožnené
jednotlivcom predvídať očakávané telesné zmeny a rýchlejšie reagovať na podnety bez
toho, aby čakali na skutočnú udalosť. Sekundárne induktory, ktoré vznikli na podklade
bohatej individuálnej skúsenosti dokážu aktivovať v rámci špecifických mozgových
štruktúr kognitívne reprezentácie emócií i bez stretnutia sa s určitým zmyslovým
podnetom. Inak povedané, ak človek len pomyslí na určitý objekt (hada) alebo situáciu
10
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(skúška), sekundárne induktory môžu v mozgu na základe reprodukcie z pamäti
generovať príslušnú emóciu i bez potreby vnímať určitú fyziologickú reakciu (Damasio,
2000). V tomto prı́pade sú somatické stavy skor simulované ako skutoč ne
reprezentované telom; vmPFC prenáša informácie priamo do mozgového kmeňa
a insulárnych oblastí SII, pričom tieto reprezentujú konkrétne somatické vzorce na
nevedomej (mozgový kmeň) alebo vedomej (insula) úrovni (Damasio, 1994; 1996;
Damasio, Tranel, & Damasio, 1991).
Podľa Becharu a Damasia (2005) v situá ciá ch kedy sa prejavuje neistota
a nerozhodnosť, má “akoby sluč ka” vä č šı́ vplyv ako telesná sluč ka. To znamená , ž e ak
neboli jednotlivci vystavenı́ nejakej udalosti predtý m, alebo nedoká ž u predpovedať,
ktorá udalosť sa pravdepodobne stane, “akoby“ sluč ka bude s vä č šou
pravdepodobnosťou usmerň ovať rozhodnutia. Obe sluč ky vš ak vykazujú znač né
odchý lky v rozhodovanı́ (sú do znač nej miery nepresné ).

Obrázok 1. Sché ma zná zorň uje neurá lne drá hy a korelá ty telesnej sluč ky a akoby
sluč ky (Dunn, Dalgeish & Lawrence, 2006).11

11Skratky:

vmPFC = ventromediálny prefrontálny kortex, AM=amygdala, SMC=
somatosenzorický kortex.
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ROZHODOVANIE A TEST IOWA GAMBLING TASK
Podľa Lelanda a Grafmana (2005) sú podstatou hypotézy somatických markerov pri
rozhodovaní dva vzájomne úzko prepojené procesy. Prvý je priamo orientovaný na cieľ,
uprednostňujúc alternatívy, ktoré predstavujú vyššiu mieru odmeny, viac okamžitého
uspokojenia. Zvyšuje tendenciu osoby riskovať, favorizuje netrpezlivosť. Tento proces
je u normálnych osôb (bez poškodenia vmPFC) doplnený a v niektorých prípadoch
nahrádzaný veľmi rýchlym, do veľkej miery nevedomým procesom rozhodovania,
založeným na emóciách, vyvolaných v dôsledku predchádzajúcich skúseností. Dôsledky
možností rozhodnutia tak na základe predchádzajúcich skúseností vyvolávajú
viscerálne reakcie, ktoré človeka orientujú smerom alebo proti konkrétnej možnosti.
Pozitívne označené možnosti sa takto stávajú kandidátmi pre vedomé posúdenie
alternatívy, kým negatívne označené možnosti sú z ďalších úvah vylúčené. Tieto
afektívne procesy tak operujú s cieľom zastaviť či regulovať inherentné tendencie
výberu rizika a okamžitej odmeny, aj keď tieto možnosti môžu byť z dlhodobejšieho
hľadiska nevýhodné.
Potvrdenie a overovanie hypotézy somatických markerov prebiehalo hlavne
prostredníctvom Iowa gambling task (Iowského herného testu), ktorý moduluje
rozhodovanie v reálnych situáciách tým, že vyvoláva neistotu budúcej odmeny alebo
trestu (Bechara, 2002). Test predkladá účastníkom štyri balíky kariet (A, B, C, D),
z ktorých každý obsahuje 40 kariet. Účastníci začínajú hrať s určitou sumou peňazí
a vyberajú si karty z ktoréhokoľvek z balíkov. Každá karta môže vygenerovať odmenu
alebo stratu istej sumy peňazí. Na začiatku väčšina vyberá karty z nevýhodných balíčkov
(A, B), pretože poskytujú vyššie odmeny. To, na čo má každý účastník po určitých
výberoch prísť, je poznanie, že v prospech budúceho zisku je výhodnejšie brať karty
z balíkov C a D, pretože predstavujú výrazne nižšie straty(Bechara & Damasio, 2005).
Poškodenie ventromediálnej prefrontálnej kôry narúša systém somatických markerov.
Dôsledkom sú deficity v adaptívnom rozhodovaní, nakoľko sa do popredia dostáva
systém rozhodovania založený na maximalizácii okamžitej odmeny a riskovaní.
V situáciách, kedy je potrebné vybrať si medzi vysokou odmenou s vysokým rizikom
strát a menšou odmenou s nižším rizikom strát, majú v iniciálnej fáze všeci ľudia
tendenciu uprednostňovať vyššie odmeny. U osôb s normálnou funkciou vmPFC je však
táto tendencia modifikovaná skúsenosťou, nakoľko možnostiam s vysokou odmenou
s vysokým rizikom strát sú mimo vedomej kontroly osoby pripísané na základe
skúseností negatívne somatické markery. U osôb s poškodením vmPFC však k tomuto
procesu vôbec nedochádza (Leland & Grafman, 2005). Účastníci s poškodením
ventromediálnej prefrontálnej kôry a amygdaly si tak počas celého testu vyberajú karty
obsahujúce okamžitú odmenu, a to aj za predpokladu možných budúcich strát (Bechara,
2002).
U participantov bez poškodenia vmPFC alebo amygdaly bola poč as hry zaznamená vaná
ú roveň vodivosti kože (skin conductance response - SCR signál), ktorá reprezentuje
fyziologické vzruš enie potom, č o ú č astnı́k dostane odmenu alebo trest. Po urč itom
trvaní úlohy sa SCR signál na základe predchádzajúcej skú senosti participanta s hrou
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vyskytuje už predtý m, ako ú č astnı́ci vyberú kartu, najmä z rizikový ch, nevý hodný ch
balı́čkov. U ú č astnı́kov s poš kodenı́m ventromediá lnej prefrontá lnej kory sa reakcie
vodivosti kož e objavujú , ale v menš ej miere po tom, č o dostanú odmenu alebo trest.
Napriek tomu predtý m, ako vyberú kartu z balı́ka, aj po predchá dzajú cich skú senostiach
s ú lohou nevykazujú tieto reakcie. Uč astnı́ci s poš kodenı́m amygdaly nevykazujú zmeny
vo vodivosti kož e ani po obdrž anı́ odmeny/trestu (Bechara, Damasio, Damasio, & Lee,
1999). Tı́to jedinci teda nemanifestujú somatický stav, ktorý by zabrá nil nevhodný m
rozhodnutiam.
Bechara, Damasio, Tranel a Damasio (1997) doká zali, ž e somatické markery mož u mať
zá sadný vplyv na rozhodnutia, aj keď si participanti neuvedomujú ich dovody. V jednom
variante ú lohy hazardný ch hier Iowa bola hra preruš ená v roznych č asoch a ú č astnı́kom
boli polož ené otá zky o ich informovanosti alebo straté giá ch. U ú č astnı́k ov bez
poš kodenia amygdaly alebo ventromediá lnej prefrontá lnej kory sa objavili zmeny
v ú rovni vodivosti kož e po tom, č o tı́to jedinci zač ali preferenč ne vyberať vý hodné
balı́čky kariet, ale predtý m, než si uvedomili, ktorá kopka kariet je pre nich prospeš ná .
Somatické stavy a pocity tak podľa tý chto zistenı́ pravdepodobne usmerň ujú
rozhodnutia jedinca k š pecifický m alternatı́vam, dokonca aj bez racioná lneho
uvedomenia si situá cie. Pri poš kodenı́ vmPFC participanti tieto reakcie neprejavovali.
Zaujı́mavé je, ž e 50% tý chto jedincov si nakoniec uvedomilo, ž e dve kopky kariet sú
nevý hodné , ale aj napriek tomu aj naďalej vyberali tieto balı́čky kariet. Z toho vyplý va,
ž e uvedomenie si situá cie nemalo dosledky pre sprá vanie; vedomosti a sprá vanie sú
č asto nezá vislé .
Northoff a jeho tı́m (2006) vo svojej š tú dii pouká zali na to, ž e aktivá cia ventromediá lnej
prefrontá lnej kory mož e korelovať s vý konom v tomto type ú loh. Konkré tne, ak bola
aktivita vmPFC pri pokusoch s neoč aká vaný m vý sledkom obzvlá š ť vysoká , vý kon v hre
Iowa sa rý chlo zlepš oval. Oblasť vmPFC preto pravdepodobne umož ňuje jednotlivcom
pouč iť sa zo skú senostı́, ktoré sa odliš ujú od ich predchá dzajú cich oč aká vanı́. Vý skum
vš ak ukazuje, ž e aj iné oblasti prefrontá lnej kory mož u sú visieť s vý konom pri tomto
type ú loh. V š tú dii, ktorú realizovali MacPherson, Phillips, Della Sala a Cantagallo
(2008), bol vý kon pri tejto ú lohe naruš ený u jedincov s poš kodenı́m prefrontá lneho
kortexu v porovnanı́ so zdravou kontrolnou skupinou. Poč et ú č astnı́kov s poš kodenı́m
iný ch oblastı́ prefrontá lnej kory bol vš ak iba š esť. Ako uviedli Maia a McClelland (2004),
ak sú ú č astnı́ci skú manı́ intenzı́vnejš ie a nabá danı́ venovať pozornosť svojim
rozhodnutiam, zdá sa, ž e pripú š ťajú vä č šiu mieru kontroly nad svojimi rozhodnutiami
o tom, ktoré balı́čky kariet sú vý hodnejš ie. Co je vš ak podstatné , deje sa tak oveľa skor,
ako autori predpokladali na základe pôvodných Becharových a Damasiových
experimentov (Bechara, Damasio, Damasio, & Tranel, 1996). Persaud a jeho tı́m (2007)
vš ak tvrdia, ž e také to otá zky by mohli povzbudiť ú č astnı́kov k tomu, aby prehodnotili
svoju straté giu, ktorú v skutoč nosti nepoznali vedome, a to eš te predtý m ako uzavrú
svoje rozhodnutie. Rozhodovať sa vý hodnejš ie z dlhodobé ho hľadiska ale v tomto
prı́pade budú až na zá klade vedomé ho prehodnotenia.
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ZÁVER
Hypotéza somatických markerov je jednou z najvplyvnejších neurokognitívnych teórií
emócií a rozhodovania. Predstavuje elegantný model vplyvu periférneho feedback
signálu z tela na úspešný priebeh rozhodovacieho procesu v komplexných situáciách
a situáciách neistoty (Poppa & Bechara, 2018). Nadväzuje tak na klasické teórie
emocionality, prepájajúce fyziologické reakcie v tele s prežívaním emócií
a rozhodovaním. Damasiova hypotéza bola od svojho predstavenia podrobená
experimentálnemu výskumu aj kritike, za problematický koncept mnohí autori dodnes
považujú úlohu a funkciu telesnej slučky (Poppa & Bechara, 2018). Rovnako replikácie
a ďalšie štúdie pracujúce s testom Iowa gambling task priniesli heterogénne výsledky
(Suzuki, Hirota, Takasawa, & Shigemasu, 2003). Dunn, Dalgeish a Lawrence
v rozsiahlom review (2006) zdôrazňujú, že Damasio, Bechara a kolegovia (1997)
dospeli pri interpretácii výsledkov hry Iowa k nesprávnym záverom a existujú i ďalšie
možné parsimonické interpretácie týchto dát. Dunn, Dalgeish a Lawrence (2006) sa
preto domnievajú, že hypotézu je potrebné podporiť ďalšími empirickými dátami, aby
mohla byť považovaná za validnú ako celok. Kým na psychologickej úrovni teória podľa
týchto autorov vyžaduje istú mieru revízie, neurálne mechanizmy, na základe ktorých
operuje, boli podporené mnohými neurozobrazovacími štúdiami. Ventromediálny
prefrontálny kortex, amygdala, somatosenzorický kortex, insula a ďalšie oblasti sú tak
dnes považované za neurálne substráty rozhodovacieho procesu. Potrebné je však
presne definovať, ako tieto neurálne oblasti interagujú v procese rozhodovania na
psychologickej úrovni. Napriek uvedeným nedostatkom je hypotéza somatických
markerov považovaná za veľmi vplyvný a plodný koncept, ktorý pomohol do
kognitívnych vied vrátiť myšlienku, že emócie sú významnou zložkou rozhodovacieho
procesu.
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Abstrakt
Článok sa zameriava na analýzu prepojenia vzťahovej väzby a emočnej regulácie
u stredoškolákov. V teoretickej časti podáva prehľad vedeckých poznatkov o vzťahovej
väzbe, emočnej regulácii a špecifikách obdobia adolescencie vo vzťahu k týmto dvom
konštruktom. Empirická časť pozostáva z kvantitatívneho výskumu realizovaného na
vzorke stredoškolských študentov a analýzy miery kvality vzťahovej väzby vo vzťahu
k rôznym stratégiám emočnej regulácie. Vo výskume boli použité dotazníky CERQ-short
na meranie stratégií kognitívno-emočnej regulácie, dotazník ERQ na meranie emočnej
regulácie a revidovaný dotazník IPPA-R na meranie kvality vzťahovej väzby k matke,
otcovi a rovesníkom. Zistili štatisticky významný rozdiel v používaní expresívneho
potláčania medzi chlapcami a dievčatami s tým, že chlapci využívajú expresívne
potláčanie viac ako dievčatá. Štatistická analýza empirických dát nám preukázala
negatívnu koreláciu katastrofizovania a kvality vzťahovej väzby s matkou a otcom. Ďalej
sme preukázali negatívny vzťah expresívneho potláčania a kvality vzťahovej väzby
s rovesníkmi.
Kľúčové slová: emócie, emočná regulácia, vzťahová väzba, kvalita vzťahovej väzby
Abstract
The article focuses on analysis of interconnection between attachment and emotional
regulation of pupils at high school. In the theoretical part, it provides an overview of the
scientific knowledge about attachment, emotional regulation and the specifics of the
adolescent period in relation to both of these two constructs. The empirical part
consists of a quantitative research carried out on a sample of high school students and
on an analysis of the quality of the attachment in relation to different emotion
regulation strategies. The CERQ-short questionnaire was used to measure cognitive
emotion regulation strategies, the ERQ questionnaire was used for measuring emotion
regulation, and the revised IPPA-R questionnaire was used to measure the quality of
mother, father and peer attachments. Statistically significant differences have been
found in the use of expressive suppression among boys and girls, with boys using
expressive suppression more than girls. Negative correlation between quality of mother
and father attachment and catastrophizing has been found. Subsequently, statistical
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analysis of empirical data has shown us negative correlation between expressive
suppression and quality of peer attachment.
Key words: emotions, emotion regulation, attachment, quality of attachment

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
Rodičia sú neoddeliteľnou súčasťou života mladého človeka. Ich rozhodnutia,
starostlivosť a prítomnosť formujú vnímanie okolitého sveta dieťaťa a sprevádzajú ho
dôležitými udalosťami v živote. Obdobie adolescencie je plné sklamaní, úspechov aj
neúspechov, nových skúseností a preto by mal byť rodič prítomný pre svoje dieťa aby
mu pomohol spracovať nové informácie a poskytnúť mu oporu.
Dôležitou schopnosťou na život v spoločnosti ľudí je aj efektívna emočná regulácia.
Stratégie emočnej regulácie pomáhajú človeku zvyšovať prežívanie pozitívnej emócie
a znižovať pôsobenie tých negatívnych. Neefektívna emočná regulácia tvorí predpoklad
pre nekvalitné sociálne vzťahy, akademickú neúspešnosť, zníženie sebavedomia,
úzkostné poruchy a poruchy nálad. Môžeme tak konštatovať, že má negatívny dopad na
kvalitu života človeka.
V prvej časti príspevku uvádzame teoretické spracovanie problematiky vzťahovej väzby
a emočnej regulácie a ich špecifiká v období adolescencie. Druhá časť pozostáva
z kvantitatívneho výskumu realizovaného na vzorke stredoškolských študentov z troch
bratislavských stredných škôl. Na zber empirických dát sme použili skrátený dotazník
kognitívno-emočnej regulácie CERQ-short, dotazník emočnej regulácie ERQ a revidovaný
dotazník rodičovského a rovesníckeho pripútania IPPA-R. Na prvotné štatistické
spracovanie dát sme použili program Microsoft Excel a na štatistickú analýzu vzťahov
a rozdielov bol použitý program IBM SPSS Statistics, verzia 23. Výsledky hypotéz sme
následne rozdelili do troch úsekov, na deskriptívnu analýzu, testovanie rozdielov
a korelačnú analýzu. Diskusia obsahuje interpretovanie zistení a porovnanie s inými
výskumami.

Vzťahová väzba
Podľa Bowlbyho (2010) teórie vzťahovej väzby, človek prichádza na svet s vrodenou
predispozíciou hľadania si osoby pre vzťahovú väzbu, ktorá by mu poskytla ochranu,
podporu a starostlivosť. Osobu pre vzťahovú väzbu zvyčajne predstavuje matka
dieťaťa, preto aj v ďalšom kontexte budeme o nej uvažovať ako o primárnej osobe pre
vzťahovú väzbu. Je však potrebné spomenúť, že vzťahová väzba nie je geneticky
podmienená, čiže primárna osoba pre vzťahovú väzbu nemusí byť len biologická matka
alebo otec dieťaťa, môže to byť napríklad aj nevlastný rodič, opatrovateľka, starší
súrodenec, stará mama alebo starý otec. Pri odlúčení dieťaťa od takzvanej hlavnej osoby
pre vzťahovú väzbu je silné emocionálne puto napnuté a emocionálna bolesť môže byť
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dokonca porovnateľná s fyzickou bolesťou. Osoby pre takéto emocionálne vzťahové
väzby nie sú ľubovoľne nahraditeľné inými.
Adolescencia je obdobie plné zmien v živote mladého človeka. Týka sa najmä jeho
odpútania sa od rodičov a emočného rozvoju. Na začiatku adolescencie sa jednotlivec
snaží byť odpútaný od rodičov, postupne sa nadobúda potenciál na to byť úplne
nezávislý a stáva sa schopnou osobou pre vzťahovú väzbu vlastných detí (Allen, 2008).
V období adolescencie, systém vzťahovej väzby môžeme chápať ako jednotnú
zastrešujúcu organizáciu, ktorá je plne rozvinutá, stabilná a predpovedá správanie
a fungovanie v rámci aj mimo rodiny (Hesse, 2008). V tomto období rapídne narastá
schopnosť formálnych operácií (podľa Piageta), čiže schopnosti logického
a abstraktného myslenia, a poskytuje priestor na rozvoj spôsobov akými si jednotlivec
konceptualizuje skúsenosti zo vzťahových väzieb a vzťahov všeobecne (Keating, 1993).
Rozvoj kognitívnych a emočných vlastností poskytuje adolescentovi možnosť
premýšľať a upravovať koncepty týkajúce sa vzťahovej väzby a vytvárať si súvislý
obraz o sebe a svojej existencii bez starostlivosti rodičov (Allen, 2008). Je schopný sa
zamýšľať nad abstraktnými a hypotetickými možnosťami a porovnávať vzťahy medzi
rôznymi osobami a hypotetickými ideálmi. Z toho vyplýva, že si vie „de-idealizovať“
rodičov, čiže vidieť ich v pozitívnom ale aj negatívnom svetle (Steinberg, 2005, cit.
podľa Allen, 2008).
Aj keď adolescenti niekedy popierajú dôležitosť vzťahov s rodičmi, primárna vzťahová
väzba stále pretrváva aj v tomto období ale štýly vzťahovej väzby sú už iné ako
v detstve. Štýl vzťahovej väzby je to preto, lebo už neuvažujeme o vzťahovej väzbe ako
o vnútornom alebo vzťahovom konštrukte ale skôr ako o organizačnom konštrukte,
ktorý sa odráža v intrapsychickom vývine a viacerých aspektoch aktuálnych vzťahov
(Thompson, 1997).

Emočná regulácia
J. J. Gross (1999) definuje emočnú reguláciu ako „heterogénny súbor procesov, ktorými sú
emócie regulované.“. Emočná regulácia popisuje ako jednotlivci regulujú svoje vlastné
emócie a ako ovplyvňujú emócie ľudí okolo seba. Gross (1999) sa zameriava na
prehodnotenie (reappraisal) a potlačenie (suppression) a uvádza ich ako dva základné
procesy, ktoré sú zároveň aj dva najvýznamnejšie body v procese tvorenia emócií, kedy
môžu byť emócie regulované. Encyclopedia of the Mind (2013, s. 310) definuje emočnú
reguláciu ako „akýkoľvek proces, ktorý ovplyvňuje nástup, kompenzovanie, veľkosť,
trvanie alebo kvalitu jedného alebo viacerých aspektov emocionálnej odpovede. ... Procesy
emočnej regulácie môžu oslabiť, zosilniť, skrátiť alebo predĺžiť pozitívnu alebo negatívnu
emóciu závisiac od cieľa emočnej regulácie.“
Postupne sa dieťa učí ako regulovať svoje emócie a začne prioritne využívať internú
emočnú reguláciu. V prípade dieťaťa sú prejavy emócií jednou z hlavných foriem
externej emočnej regulácie. Ak rodičia efektívne a jemnocitne odpovedajú na prejavy
emócií dieťaťa, bude vedieť lepšie zvládať svoje emócie v bezprostrednej situácii
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a z dlhodobého hľadiska získa pozitívnejšiu schopnosť emočnej regulácie (Gross,
Thompson, 2007, s. 12).
Podľa Stuchlíkovej (2002, s. 175) sa emočná regulácia „vzťahuje k procesom, ktorými
jedinec ovplyvňuje to, aké emócie má a ako ich prežíva a vyjadruje“. Thompson (1994,
s. 27-28) tvrdí, že emočná regulácia „pozostáva z vonkajších a vnútorných procesov,
ktoré sú zodpovedné za monitorovanie, vyhodnocovanie a modifikovanie emočných
reakcií, hlavne ich intenzívnych a dočasných vlastností.“
Gross a Thompson (2007) vytvorili model procesu emočnej regulácie, ktorá znázorňuje
päť skupín stratégií emočnej regulácie. Sú rozdelené podľa bodov tvorenia emócie, kedy
majú vplyv na reguláciu emócie. Ich model poskytuje rámec na pochopenie príčin,
dôsledkov a mechanizmov, ktoré sú základom rôznych foriem regulácie emócií (výber
situácie, modifikácia situácie, nasadenie pozornosti, kognitívna zmena, modulácia
odpovede). Týchto päť skupín je možné rozdeliť do skupín vyššieho rádu (Gross,
Thompson, 2007; Stuchlíková, 2002): reguláciu zameranú na spúšťacie predpoklady patria sem prvé štyri skupiny, keďže vznikajú predtým ako vyhodnotenie spustí
tendenciu na emočnú odpoveď a reguláciu zameranú na reakciu - vytvára sa, keď
vznikne emočná odpoveď.

Vzťah vzťahovej väzby a emočnej regulácie
Na základe predchádzajúcich kapitol je zjavné, že vzťahová väzba a emočná regulácia
spolu úzko súvisia. Vďaka starostlivosti, opore a jemnocitu rodičov sa dieťa učí
spoznávať svoje okolie, ľudí v ňom a taktiež sa učí rozpoznávať svoje emócie a emócie
ostatných ľudí.
Brumariu (2015) vo svojom článku Parent-Child Attachment and Emotion Regulation
rozoberá prepojenie vzťahovej väzby a emočnej regulácie. Brumariu (2015, s. 31)
uvádza, že „bezpečne naviazané deti si internalizujú stratégie efektívnej emočnej regulácie
v rámci vzťahovej väzby a sú schopné úspešne využívať adaptívne stratégie emočnej
regulácie mimo vzťahovej väzby, keď osoba pre vzťahovú väzbu nie je prítomná“...
„zažívajú menej problémov s internalizovaním a externalizáciou, sú sociálne
kompetentnejšie a majú kvalitnejšie priateľstvá“ (2015, s. 32). Ďalej vysvetľovala, že
ambivalentne pripútané deti vo väčšej miere prejavujú negatívne emócie v snahe získať
pozornosť osoby pre vzťahovú väzbu. Na druhej strane vyhýbavo pripútané deti zas
minimalizovali negatívne emócie počas interakcie s osobou pre vzťahovú väzbu – týmto
spôsobom si zabezpečovali vzťah s rodičom, ktorý nevedel zniesť pripútavacie
správanie (Brumariu, 2015). Lyons-Ruth a Jacobvitz (2008) na základe svojho
longitudinálneho výskumu zistili, že deťom s dezorganizovanou vzťahovou väzbou
chýbajú príležitosti na učenie ako zmierniť svoj strach. Brumariu a kolektív (2012)
uvádzajú, že bezpečnejšie naviazané deti majú tendenciu menej využívať
katastrofizovanie (očakávanie toho najhoršieho) a sebaobviňovanie (prevzatie
zodpovednosti za negatívne dôsledky) a deti s dezorganizovanou vzťahovou väzbou
využívajú katastrofizovanie pri hodnotení hypotetických a náročných situácii. Spangler
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a Zimmerman (2014) vo svojom výskume uvádzajú, že bezpečne naviazané deti majú
tendenciu využívať sociálne stratégie emočnej regulácie. Na základe výskumu mladých
dospelých, John a Gross (2004) dospeli k záveru, že kognitívne prehodnotenie je zdravá
adaptívna stratégia a expresívne potláčanie je predpoklad k horšiemu mentálnemu
zdraviu. Dôvodom je, že expresívne potláčanie upravuje len vonkajšie prejavy emócie
a negatívna emócia môže naďalej pretrvávať nevyriešená. Vedomie toho, že jednotlivec
nie je úprimný k sebe a k ľuďom okolo neho (nesúlad medzi vnútorným zážitkom
a vonkajším prejavom) môže viesť k negatívnym pocitom o sebe a odcudzením sa od
ostatných. Zatiaľ čo respondenti využívajúci kognitívne prehodnotenie majú tendenciu
zvládať stresovú situáciu spôsobom proaktívneho reinterpretovania situácie a preto
situáciu prežívali pozitívnejšie (Gross & John, 2003). V tom istom výskume (Gross
& John, 2003) zistili, že ženy využívajú expresívne potláčanie menej často ako muži.
Cox s kolegami (2010) vo svojom longitudinálnom výskume zistili, že dievčatá
v adolescencii využívali rumináciu viac ako adolescentní chlapci. V niektorých
prípadoch, iba určitá skupina jedincov s neistou vzťahovou väzbou preukazuje rozdiely
v porovnaní s jednotlivcami s bezpečnou vzťahovou väzbou. Napríklad Warren
a kolektív (1997) zistili, že vyhýbavo naviazané deti vo veku 1 rok majú predpoklad na
vznik úzkostných porúch v neskorej adolescencii. Kobak a Sceery (1988) sa zamerali na
skúmanie vzťahovej väzby a emočnej regulácie u vysokoškolákov. Preukázali, že
bezpečne naviazaní študenti boli menej úzkostliví v porovnaní so študentmi
s vyhýbavou alebo vyhýbavou vzťahovou väzbou, pričom ambivalentne naviazaní
jednotlivci preukazovali najvyššiu mieru úzkosti.
Contreras a Kerns (2000) uvádzajú, že prístupnosť a vnímavosť rodičov vo chvíľach,
kedy je dieťa rozrušené súvisí s vývinom schopnosti adaptívne regulovať emócie
u dieťaťa. Bezpečne naviazané deti sú schopné prijať pomoc od rodiča pri regulácii ich
pozitívnych aj negatívnych emócií. Následne je dieťa ubezpečené, že zdieľanie aj
prejavovanie oboch, pozitívnych a negatívnych, je prijateľné a tento predpoklad aplikuje
aj do budúcich vzťahov. V prípade ak je starostlivosť nepravidelná, je pravdepodobné,
že sa dieťa nenaučí regulovať negatívne emócie a že si vytvorí stratégiu zvyšovania
emócie aby udržoval pozornosť rodiča.
Z výskumov (Bowlby, 2012; Brisch, 2012; Calkins & Fox, 2002) vyplýva jasný záver, že
bezpečne naviazané deti si internalizujú efektívne stratégie emočnej regulácie v rámci
vzťahovej väzby a sú schopné ich využívať aj mimo vzťahovej väzby, keď osoba pre
vzťahovú väzbu nie je prítomná. Efektívnosť emočnej regulácie ovplyvňuje nielen
prežívanie samotnej regulácie ale je aj predpokladom pre akademickú úspešnosť,
kvalitné sociálne vzťahy, zvládanie stresových situácii a znižuje predpoklad pre vznik
mnohých úzkostný porúch.
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VÝSLEDKY VÝSKUMU
Pomocou dotazníka ERQ sme zisťovali využívanie dvoch stratégií emočnej regulácie:
kognitívneho prehodnotenia a expresívneho potláčania.
Použitím Studentovho t-testu sme zisťovali rozdiely v používaní stratégie kognitívneho
prehodnotenie a stratégie expresívneho potláčania u dievčat a chlapcov. Na podklade
výsledkov Studentovho t-testu pre dva nezávislé výbery môžeme konštatovať, že miera
používania kognitívneho prehodnotenia u chlapcov (M = 4,45, SE = 0,97) nie je štatisticky
signifikantne odlišná od miery používania kognitívneho prehodnotenia u dievčat (M =
4,23, SE = 0,11); t(276) = 1,05, p = 0,292.
Požitím T-testu na zisťovanie rozdielov v požívaní expresívneho potláčania medzi
dievčatami a chlapcami sme namerali štatistickú významnosť. V tabuľke 1 môžeme
vidieť štatisticky významné rozdiely v používaní expresívneho potláčania medzi
dievčatami a chlapcami.
Tabuľka 1 Využívanie expresívneho potláčania

Dotazníkom CERQ- short sme merali mieru využívania ruminácie. Pomocou Studentovho
T-testu sme analyzovali rozdiely medzi chlapcami a dievčatami vo využívaní ruminácie.
Z výsledkov môžeme usúdiť, že miera využívania ruminácie ako stratégie emočnej
regulácie u dievčat (M = 3,181, SE = 0,081) je štatisticky významne odlišná od miery
využívania ruminácie u chlapcov (M = 2,576, SE = 0,074); t(276) = -5,49, p = 0,000.
Za pomoci dotazníka IPPA-R sme zisťovali kvalitu vzťahovej väzby s matkou, otcom
a rovesníkmi. Vzťahovú väzbu s matkou, otcom a rovesníkmi meralo samostatne 25
položiek pre každú kategóriu. Pomocou dotazník CERQ-short sme zisťovali používanie
jednotlivých stratégií emočnej regulácie. Výsledky Peasonovho korelačného koeficientu
nám preukazujú, že vzťah miery kvality vzťahovej väzby a miery využívania
sebaobviňovania nie je štatistický významný. V tabuľke 2 môže vidieť namerané
jednotlivé hodnoty.
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Tabuľka 2 Vzťah miery kvality vzťahovej väzby a stratégií emočnej regulácie

Na podklade výsledkov Pearsonovho korelačného koeficientu a miere štatistickej
významnosti môžeme konštatovať, že miera kvality vzťahovej väzby je v negatívnom
vzťahu s využívaním katastrofizovania. Z výsledkov vieme určiť, že miery kvality
vzťahovej väzby s matkou sa stredne silno negatívne viaže s mierou využívania
ktatstrofizovania (r= -0,222, p= 0,000). V prípade vzťahu miery kvality vzťahovej väzby
s otcom a miery využívania katastrofizovania (r= -0,119, p= 0,047) je korelácia slabá.
Vzťah miery kvality vzťahovej väzby s rovesníkmi (r= -0,030, p= 0,624) s mierou
využívania katastrofizovania sa nepreukázal ako štatisticky významný.
Pomocou Pearsonovho korelačného koeficientu sme analyzovali vzťah miery kvality
vzťahovej väzby s mierou využívania expresívneho potláčania. Tabuľka 3 zobrazuje
výsledky nášho merania.
Tabuľka 3 Vzťah miery kvality vzťahovej väzby a expresívneho potláčania
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Štatistická významnosť meraného vzťahu sa potvrdila len v prípade vzťahovej väzby
s rovesníkmi (r= -0,181, p= 0,002). Na podklade uvedených výsledkov môžeme
konštatovať, že miera kvality vzťahovej väzby s rovesníkmi sa slabo negatívne viaže na
mieru využívania expresívneho potláčania.

DISKUSIA
Cieľom príspevku bolo skúmať kvalitu vzťahovej väzby a emočnej regulácie
u stredoškolákov. Teoreticky sme vychádzali z konceptu vzťahovej väzby so zreteľom
na špecifiká v období dospievania a opierali sme sa o koncept emočnej regulácie a jej
význam v živote mladého človeka. V prvých dvoch hypotézach sme sa zamerali na
interpohlavné rozdiely a mieru využívania kognitívneho prehodnotenia a expresívneho
potláčania. Mnoho výskumov sa zameralo na skúmanie kognitívneho prehodnotenia
a expresívneho potláčania u mužov a žien v rôznych kontextoch (McRae et al., 2008;
Middendorp et al., 2005, Nolen-Hoeksema & Aldao, 2011).
Niekoľko výskumov potvrdilo, že využívanie kognitívneho prehodnotenia narastá
s vekom (Sai et al., 2016; McRae et al., 2012, Matsumoto et al., 2016). Respondenti
v našom výskume sú v období adolescencie a ich schopnosť kognitívneho
prehodnotenia nemusí byť primárne využívaná ako spôsob emočnej regulácie, nakoľko
je potrebná aj určitá miera predošlých skúseností. Adolescencia je zároveň obdobie
hormonálnych zmien, ktoré spôsobujú neprimerané reakcie na negatívne zážitky.
Takéto silné a krátkodobé stavy môžu zapríčiniť, že adolescent nebude schopný
prehodnotiť situáciu a nechá sa pohltiť negatívnou emóciou.
Ďalším procesom emočnej regulácie je expresívne potlačenie. Je charakterizované ako
maladaptívna stratégia emočnej regulácie z dôvodu, že prežívanie samotnej emócie
nereguluje, ale iba potláča jej vonkajšie, behaviorálne, prejavy (Gross, 2003). Richards a
Gross (2000) zistili, že potláčanie viedlo k zhoršeniu pamäte na sociálne informácie
poskytované počas regulovania emócií.
Výsledky nášho výskumu nám preukázali, že chlapci využívali expresívne potlačenie vo
väčšej miere ako dievčatá. Takéto zistenie zodpovedá výsledkom iných výskumov
(Gross, 2003, Matsumoto et al., 2016, Flynn et al., 2010). Väčšia miera expresívneho
potláčania u chlapcov môže byť podmienená najmä kultúrne. Chlapci vyrastajú
v prostredí, kde je plač symbolom slabosti a už od malička sa im hovorí že „chlapci
neplačú“ (Eccles et al., 1990). Výsledky rôznych výskumov preukazujú, že muži a ženy
z rôznych kultúr prijímajú stereotyp, že sú ženy emocionálnejšie (prejavujú emócie
viac) ako muži (Nolen-Hoeksema, 2012). Avšak Nolen-Hoeksema a Aldao (2011)
analyzovali interpohlavné rozdiely v emočnej regulácii a nezistili žiadne rozdiely
v potlačovaní emócií aj napriek veľkej výskumnej vzorke. Expresívne potláčanie môže
viesť k negatívnemu obrazu o sebe a pocitu odcudzenia sa od ostatných (John & Gross,
2004) a zároveň je aj negatívnym indikátorom mentálneho zdravia (Cutuli, 2014).
Z pohľadu intervencie a prevencie je potrebné ďalšie skúmanie expresívneho potláčania
u adolescentných chlapcov.
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Nolen-Hoeksema (2012) sa vo svojej práci zamerala na prehľad štúdií a výskumov
skúmajúcich medzipohlavné rozdiely vo využívaní rôznych stratégií emočnej regulácie
vo vzťahu s psychopatológiou. Výsledky nášho výskumu potvrdili rozdiely medzi
chlapcami a dievčatami vo využívaní ruminácie. Zistili sme, že dievčatá využívajú
rumináciu vo väčšej miere ako chlapci. Môžeme teda povedať, že náš výskum je v súlade
s prácou Nolen-Hoeksema a mnohými ďalšími (Hankin, 2008; Zahn-Waxler et al., 2008).
Potenciál ďalšieho skúmania vidíme v porovnávaní miery ruminácie a kvality
komunikácie vo vzťahovej väzbe, nakoľko sa preukázalo, že ak adolescenti považujú
komunikáciu s rodičmi za jednoduchú, najmä v prípade dievčat, zmierňuje je to
vnímanie ich negatívnych emócií (Latina et al., 2015).
V druhej polovici nášho výskumu sme sa zamerali na analyzovanie kvality vzťahovej
väzby vo vzťahu s kognitívnymi stratégiami emočnej regulácie sebaobviňovanie
a katastrofizovanie. V našom výskume sme predpokladali negatívny vzťah miery
využívania sebaobviňovania s mierou kvality vzťahovej väzby. Vychádzali sme
z podkladu, že bezpečne naviazaní adolescenti si jednoduchšie osvojujú adaptívne
stratégie emočnej regulácie (Brumariu, 2015) a vedia ich využívať aj v sociálnych
vzťahoch. Z našich výsledkov sme však nezistili štatisticky významný vzťah. Nasledovne
sme predpokladali, že miera využívania katastrofizácie a kvalita vzťahovej väzby budú v
negatívnom vzťahu. Vychádzali sme z výskumu Laury Brumariu (2012), ktorá skúmala
vzťahovú väzbu medzi matkou a dieťaťom, emočnú reguláciu a prejavy úzkosti u 10-12
ročných detí. Zistila, že bezpečnejšie naviazané deti mali tendenciu využívať
katastrofizovanie v menšej miere. Vychádzali sme aj z teórie vzťahovej väzby (Bowlby,
2010). Jemnocitní rodičia podporujú svoje deti, sú prítomné vo chvíľach kedy je dieťa
rozrušené a vhodne odpovedajú na jeho signály (Brisch, 2012).
V období adolescencie je dôležitá komunikácia a podpora vo chvíľach keď dieťa zažíva
neúspech. Takéto situácie sú kritické na to, aby si adolescent uvedomil prečo zažíva
negatívne emócie (neúspech, sklamanie) a vedel ich identifikovať. Rodičia by mu mali
pomôcť pochopiť situáciu a poskytnúť podporu. Výsledky nášho výskumu potvrdili
negatívny vzťah v miere kvality vzťahovej väzby a využívania katastrofizácie. Potvrdilo
sa to v prípade vzťahovej väzby s matkou a otcom ale nie s rovesníkmi. Naše zistenia sú
v súlade s výskumom Brumariu (2012) a aj v súlade teórie vzťahovej väzby. V prípade
vzťahovej väzby s rovesníkmi a katastrofizáciou sa nám nepotvrdil štatistický
významný vzťah.
Z pohľadu skúseností sú rovesníci rovnocenní a čelia podobným problémom. Z tohto
kvalita vzťahovej väzby s rovesníkmi nemusí priamo súvisieť s mierou
katastrofizovania. Gresham a Gullone (2012) analyzovali expresívne potláčanie
a vzťahovú väzbu u 682 detí a adolescentov vo veku 10-18 rokov. Z výsledkov zistili, že
nižšia miera komunikácie a vyššia miera odcudzenia vo vzťahu s rodičmi predpovedala
väčšie využívanie expresívneho potláčania. Balan a kolektív (2016) skúmali vzťah
negatívnych rodičovských prístupov a využívanie expresívneho potláčania
u adolescentov. Na podklade výsledkov konštatovali, že nekonzistentná disciplína,
telesné tresty a slabé dohliadanie na adolescenta bolo vo vzťahu s adolescentovým
rozrušením, ktoré bolo priamo aj nepriamo ovplyvňované expresívnym potláčaním.
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Poslednou hypotézou sme skúmali vzťah miery kvality vzťahovej väzby a miery
využívania expresívneho potláčania. Vychádzali sme z predpokladu uvedených
výskumov a z teórie vzťahovej väzby. Hypotéza sa nám potvrdila len v prípade miery
kvality vzťahovej väzby s rovesníkmi. Tento poznatok nám naznačuje, že kvalitné
rovesnícke vzťahy poskytujú adolescentovi bezpečie a v prítomnosti svojich rovesníkov
voľne prejavuje svoje emócie. V prípade kvality vzťahovej väzby s matkou a otcom sa
nám hypotéza nepotvrdila. Z tohto zistenia nám vyplýva, že miera expresívne potláčanie
u adolescentov nie je priamo vo vzťahu s kvalitou vzťahovej väzby.

ZÁVER
Cieľom príspevku bolo teoreticky vychádzať z konceptu vzťahovej väzby so zreteľom na
špecifiká v období dospievania a opierať sa o koncept emočnej regulácie a jej význam
v živote mladého človeka.
Výskum sme realizovali na troch bratislavských stredných s celkovým počtom
respondentov 287. Výsledky výskumu potvrdili naše predpoklady o interpohlavných
rozdieloch vo využívaní expresívneho potláčania. Zároveň sme zistili negatívny vzťah
medzi kvalitou vzťahovej väzby a katastrofizáciou a negatívny vzťah kvality vzťahovej
väzby s rovesníkmi a expresívnym potláčaním.
Keďže výskum obsahoval niekoľko limitácií, odporúčame ďalšie skúmanie v tejto
oblasti za účelom zovšeobecnenia výsledkov na slovenskú populáciu stredoškolákov.
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Abstrakt
V rámci nášho príspevku sa budeme podrobnejšie zaoberať školskou zrelosťou
z pohľadu učiteľa v prvom ročníku základnej školy. Do výskumu boli zapojení žiaci
prvého ročníka a triedni učitelia jednotlivých tried v Dunajskej Strede. Pokúsili sme sa
zistiť, popísať a analyzovať úroveň školskej zrelosti u školských začiatočníkov a tiež
pokúsiť sa odhaliť možné príčiny neprospievania žiakov. Prvou výskumnou metódou
bol dánsky Kresebný test školskej pripravenosti, čím sme zistili stav školskej zrelosti
v jednotlivých oblastiach u žiakov prvého ročníka. Druhou výskumnou metódou bolo
pološtruktúrované interview, ktoré sme realizovali s triednymi učiteľmi jednotlivých
tried prvého ročníka. Prostredníctvom interview sme zistili aktuálny stav školskej
zrelosti a rôzne príčiny školskej nepripravenosti.
Kľúčové slová:
školská zrelosti, školská nezrelosť, testovanie školskej zrelosti, príčiny školskej
nezrelosti
Abstract
In our report we will look closer into the school-maturity from an elementary school
first-graders' teacher point of view. The research involved first-grade students and their
respective classroom teachers in Dunajská Streda. We have tried to identify, describe
and analyze the level of school-maturity in first-graders as well as identify the possible
causes of students' failure. The first research method was the Danish Drawing Test of
School Preparedness, whereby we found out the status of school maturity in individual
areas of the first year pupils. The second research method was a semi-structured
interview which we carried out with each first class teacher. Through the interview, we
found out the current state of school maturity and the various causes of unpreparedness
for school.
Key words:
School-maturity, school-immaturity, school-maturity testing, causes of schoolimmaturity
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TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
Školská zrelosť bola, je a aj vždy bude aktuálnou témou. Každý vo svojom živote
prechádza nejednou etapou života. Pre každého v detskom veku je veľkým krokom
vstup do školy. Musíme si zvyknúť na nové prostredie, na nových ľudí a určité pravidlá.
Každý sa prispôsobuje svojím tempom a štýlom. Žiak by sa mal vedieť prispôsobiť bez
akýchkoľvek problémov na školské prostredie (Ďurič, Štefanovič a kol., 1980).
Je ale veľkou dilemou, či rodičia nechajú svoje deti sa pripraviť spontánne, alebo sa
rozhodnú pre predškolskú prípravu. To znamená, že by sa deti pripravili na školu aj
z výchovnej, ale aj z kognitívnej stránky. Ale na každé dieťa platí niečo iné, takže postup
aj prípravu do školy by mali formovať individuálne podľa potreby (Bednářová
& Šmardová, 2012). Autorky ďalej uvádzajú, že v Programe výchovy a vzdelávania detí
v materských školách sú veľmi dobre pripravené princípy predškolského vzdelávania,
v ktorom sa kladie dôraz na individuálny prístup. Zameriavajú sa na prirodzené
vývinové oblasti detí, vzdelávanie podľa možností a na vytváranie kompetencií
v predškolskom veku. Ďalej sa zameriavajú na vytvorenie vzdelávacích predpokladov
a vzdelávacie potreby, ktoré sú pre deti dosiahnuteľné.
V škole a mimo školy sa môžeme stretávať so žiakmi v rovnakej vekovej kategórií, ale
tiež sa môžu líšiť z fyzickej a kognitívnej stránky. Rozdiely medzi žiakmi nie sú iba
v týchto oblastiach, ale vyskytujú sa tiež v rodinnom prostredí a samozrejme aj
v podmienkach školy. S týmito rozdielmi si žiaci poradia inými spôsobmi a inak zvládajú
rôzne situácie. Ale nedostatočná pripravenosť, rozdielne normy a hodnoty niekedy vedú
k neúspechom, pretože sa musia naučiť príliš veľa informácií. Žiaci by mali byť viac
motivovaní, čím by sa zvýšil ich úroveň školskej pripravenosti (Vágnerová, 2012).
Či dieťa je zrelé a pripravené na školskú dochádzku, alebo nie, učitelia zistia, ak sledujú
ich správanie. Zistia podľa príznakov ako sú napríklad: nedostatok motivácie, únava,
strata duševnej rovnováhy, nedostatok záujmu o aktivity, rôzne bolesti... (Bednářová
& Šmardová, 2012).
M. Smart a R. Smart (1972) uvádzajú, že niektorí žiaci sa tešia viac, niektorí menej.
Niektorí príležitostne smútia za materskou školou a niektorí cítia dôveru, autonómiu,
automatické zapájanie sa do sveta detí v škole. Podľa Vágnerovej (2005), žiak zo
školským vekom vstupuje do spoločnosti. Z detí sa stáva človek, ktorý má povinnosti,
musí sa snažiť a musí mať ciele. Musí spĺňať určité požiadavky, musí sa naučiť
socializovať a presadiť sa. Školský vek má tri obdobia:
1- Mladší školský vek: 6-7 až 8-9 rokov
2- Stredný školský vek: 8-9 až 11-12 rokov
3- Starší školský vek: do 15 rokov
Pre nás je dôležitý mladší školský vek, ktorý prebieha od nástupu do školy, teda
približne od 6 roku života. Je veľa pohľadov na štádium mladšieho školského veku.
Vývinové normy detí s dôrazom na senzitívne obdobie vymedzili odborníci, ako
Vágnerová (2005), Slezáková a Tirpáková (2006), Jakabčic (2002), Mérei a Binét (1985),
Mönks a Knoers (2004), Piaget a Inhelder (2004), Geréb (1976) a ďalší. Sledovali
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duševné a somatické zmeny vo vývine 6 až 7 ročného dieťaťa. Mönks a Knoers (2004)
skúmajú vývin dieťaťa a ich problematiky prechodu z materskej školy do základnej
školy na základe somatického a psychomotorického vývinu, rozvoju sociálnej stránky
osobnosti , kognitívneho vývinu a inteligencii. Geréb (1976) tento prechod sleduje
z nasledujúcich aspektov ako somatický vývin, osamostatnenie, poznávacie činnosti,
socializácia, emocionálna a vôľová oblasť, iné činnosti . Toto obdobie je nové obdobie,
takže aj rodičia a aj deti si musia zvykať na nové zážitky, na nové skúsenosti, na
návštevu školy. Je to nové obdobie aj z vývinového hľadiska. Valachová (2009) tvrdí, že
ešte sa nestretla s dieťaťom, ktorý by mal všetky oblasti rozvinuté rovnomerne. Podľa
Šramovej (2007), vývin žiakov mladšieho školského veku sa sleduje z troch hľadísk:
telesný, duševný a sociálny.
Pojem školská zrelosť sa v zahraničných literatúrach uvádza aj inými spôsobmi. Sú to
výrazy ako: pripravenosť na školu, školská pripravenosť, školská spôsobilosť, školská
zdatnosť (Ďurič, Bratská a kol., 1997). Ďurič, Bratská a kol. (1997) ďalej uvádzajú, že
v pedagogickej psychológii sa výraz zrelosť používa predovšetkým v spojení školská
zrelosť na označenie úrovne vývinu dieťaťa pri vstupe do školy. Okrem tohto pojmu sa
v slovenskej a zahraničnej literatúre používajú aj ďalšie výrazy, napr. pripravenosť na
školu, školská pripravenosť, školská spôsobilosť, školská zdatnosť.
Bednářová, Šmardová (2012, st. 2) vymedzujú ,,školskú zrelosť ako dosiahnutie takého
stupňa vývinu (v oblasti fyzickej, mentálnej, emocionálno-sociálnej), aby bolo dieťa bez
ťažkosti schopné zúčastňovať sa výchovno-vzdelávacieho procesu“.
Ako uvádza Šramová (2007) pred vstupom do školy posudzujeme pripravenosť dieťaťa
na školskú prácu, ktorá je závislá od procesov zrenia (biologická podmienenosť) ako aj
učenia (sociálna podmienenosť). Školská zrelosť zahŕňa spôsobilosť viazanú na učenie,
zrenie, podnetné vplyvy sociálneho prostredia.
Šramová (2007) charakterizuje nasledujúce zložky školskej zrelosti:
a) biologickú, v ktorej posudzujeme stupeň zrenia nervového systému, ktorý
podmieňuje účinnosť učenia. Biologická zrelosť je závislá od veku, ako aj
jednotlivca.
b) telesnú, ktorú sleduje detský lekár, ktorý si všíma osobitne výšku, hmotnosť,
celkový stav dieťaťa, filipínsku mieru, začiatok výmeny mliečnej chrupu za trvalý.
c) kognitívnu (rozumovú), pri ktorej si všímame, či dieťa realisticky chápe okolitý
svet, či dieťa chápe matematické vzťahy, vie rátať do 10, či pozná geometrické
tvary, či je schopné sústredenej pozornosti. Posudzujeme aj logické myslenie,
ktoré je založené na konkrétnych predmetoch a činnostiach. Všímame si rečový
prejav a pamäť dieťaťa.
d) emocionálnu, ktorá poukazuje na emocionálnu stálosť dieťaťa, veku primeranú
kontrolu citov a impulzov. Sledujeme odolnosť voči záťaži ako aj oddialenie
aktuálne pociťovaných požiadaviek.
e) motivačnú, ktorá nás informuje o pracovnej vytrvalosti a úsilí dieťaťa.
f) sociálnu, pri ktorej sledujeme relatívnu nezávislosť dieťaťa od rodiny, odlúčenie,
podriadenie sa cudzej autorite, rozlišovanie rôznych rol a diferencované správanie
vo vzťahu k nim.
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Školská zrelosť by sa mala
testovať u všetkých školopovinných deťoch, aby
rozhodnutie rodičov, či je dieťa pripravené do školy, nezáviselo od ich subjektívnych
pocitov.

CIELE VÝSKUMU
V rámci nášho príspevku, ponúkame stručné výsledky nášho výskumu, ktorého
cieľom bolo zistiť, popísať a analyzovať úroveň školskej zrelosti u školských
začiatočníkov a skúsiť odhaliť možné príčiny nezrelosti u žiakov.

VÝSKUMNÝ DIZAJN
Metódy výskumu
Použili sme dánsky ,,Kresebný test školskej pripravenosti“, ktorý slúži na orientačné
posudzovanie školskej pripravenosti žiakov. ,,Kresebný test školskej spôsobilosti detí
(KTS)“, dánskej autorky T. Krogh, ktorý sa používa už aj v našich slovenských školských
podmienkach na zistenie úrovne spôsobilosti detí pre školu a na prognostiku školskej
úspešnosti detí v prvom ročníku základnej školy (najmä v čítaní, písaní a počítaní).
Cieľom testu je získať informácie o pracovnom tempe dieťaťa, jeho pracovnom štýle,
motorickej koordinácii, vizuálnych schopnostiach, schopnosti zapamätávania,
porozumení pojmov, o slovníku dieťaťa a jeho vyjadrovacích schopnostiach,
matematických schopnostiach, všeobecnej úrovni vývinu dieťaťa, ako aj o jeho
osobnostných charakteristikách a emocionálnych problémoch (Gajdošová, Herényiová,
& Valihorová, 2010).
Triedna učiteľka tak získala informácie o pracovnom štýle a pracovnom tempe žiaka,
o úrovni porozumenia pojmov a o úrovni pamäte, o koordinácii pohybov a o úrovni
vizuálnych schopností, o porozumení matematických pojmov a v neposlednom rade
o všeobecnej vývinovej úrovni dieťaťa.
Po analýze dánskeho Kresebného testu školskej pripravenosti, sme použili ako
doplňujúcu metódu- pološtruktúrované interview s piatimi participantmi (triednymi
učiteľkami).

Participanti
Výskum sme (na základe súhlasu riaditeľstva so zverejnením údajov) realizovali na
základných školách v Dunajskej Strede. Výskumný súbor tvorili žiaci prvého ročníka
a triedne učiteľky týchto tried. Výber respondentov na naše účely k výskumu bol
dostupný. Výber školy bol zámerný.
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Kresebný test školskej pripravenosti sme realizovali v piatich triedach, čo spolu tvorilo
103 žiakov. Žiaci a rodičia boli oboznámení s cieľom testovania. Testovanie prebiehalo
anonymne. Interview sme realizovali s piatimi triednymi učiteľkami. Každá bola
triednou učiteľkou v prvom ročníku.

VÝSLEDKY VÝSKUMU
Výsledky sa zameriavajú na úroveň školskej nezrelosti a školskej zrelosti. Z testovania
sme zistili, v ktorých oblastiach majú žiaci nedostatky. Z pološtruktúrovaného
interview, ktoré bolo realizované s triednymi učiteľmi, sme sa pokúsili odhaliť možné
príčiny nezrelosti u žiakov.
Úroveň schopností a zručností žiakov (participantov) sme získali prostredníctvom
testovania. U dvoch participantov sme zistili školskú nezrelosť. To znamená, že sa
ukázala podpriemerná úroveň z celkovej pracovnej činnosti. U jedného sa prejavila
hravosť, nepripravenosť. U druhého okrem podpriemernej úrovne, sa objavili príznaky
dieťaťa autistického spektra (uzavretosť, vlastný svet, nereaguje na svoje meno,
nespolupracuje, nenadväzuje očný kontakt). Veľmi nízku úroveň dosiahli traja
participanti. Objavili sa aj participanti s rozvinutými schopnosťami a zručnosťami, ale
celkovo sme zistili, že na školách na začiatku školského roka je alarmujúci stav.
Participanti z viacerých oblastí školskej zrelosti nie sú dostatočne pripravení a nemajú
dostatočnú úroveň na vykonávanie školských povinností.
Nedostatky školskej zrelosti sa ukázali vo všetkých oblastiach. Na základe analýzy
testov sa ukázalo, že najväčšie nedostatky sú v matematických predpokladoch,
v ktorých má 57 žiakov medzery. Medzi matematickými a priestorovými predpokladmi
nie je veľký rozdiel. Problémy s priestorovou orientáciou malo 53 žiakov. Participanti
nevedeli určiť stred papiera a nerozumeli priestorovým pojmom. Okrem týchto
nedostatkov sme zistili nedostatky aj v schopnosti vnímania a z grafomotorickej
koordinácie. V tejto oblasti sa objavili nedostatky u 20 participantov. Ich kresby boli
kostrbaté a niektoré aj chaotické. Ťažkosti sa ukázali aj pri kreslení geometrických
útvarov. Najmenej nedostatkov sme zistili z pamäťových predpokladov a z pozornosti.
Spolu 7 participantov si nevedelo zapamätať úlohy s dlhými informáciami.
Po analýze dánskeho Kresebného testu školskej pripravenosti, sme použili ako
doplňujúcu metódu- pološtruktúrované interview s piatimi participantmi (triednymi
učiteľkami). Na začiatku nášho výskumu sme stanovili niekoľko otázok. Predpokladali
sme, že by boli relevantné k problému školskej zrelosti. Prepísané rozhovory sme
podrobili kódovaniu. Počas procesu otvoreného kódovania sme hľadali odpovede na
jednotlivé témy. Identifikovali a následne pomenovali sme jednotlivé kategórie.
Vytvorili sme dve kategórie a každá kategória má dva až tri subkategórie.
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Tabuľka 1 Kategórie a Subkategórie školskej zrelosti detí
Kategórie
Subkategórie
Školská nezrelosť

Výskyt školskej nezrelosti
Oblasti školskej nepripravenosti
Dôvod nezrelosti

Školská zrelosť

Spôsob rozvoja
Aktuálny stav

Kategória školská nezrelosť zahrňuje jednotlivé faktory, ktoré majú vplyv na stav
nezrelosti v triede. Prvá subkategória je výskyt školskej nezrelosti v triedach. Učitelia
tvrdili, že každý rok sa vyskytujú žiaci, ktorí sú nezrelí, alebo pomaly napredujú. Aj
tento rok boli v jednotlivých triedach na základe ich pozorovania zistené prípady
nezrelosti. Druhá subkategória predstavuje oblasti školskej nepripravenosti. Všetci
participanti tvrdili, že sú u nich prejavy školskej nezrelosti v jednotlivých oblastiach.
Predstavili nám najčastejšie sa vyskytujúce. Dôvod nezrelosti je treťou subkategóriou,
v ktorej sú spomenuté možné príčiny nepripravenosti detí z pohľadu triednych učiteľov.
Druhou a pre nás ústrednou kategóriou je školská zrelosť. Každý žiak je na inej úrovni
školskej zrelosti. Prvá subkategória sa nazýva spôsob rozvoja. Táto subkategória
zahrňuje aktivity a cvičenia, ktoré používajú participanti. Každý žiak má iný spôsob
učenia a participanti využívajú iný spôsob. Aktuálny stav je druhá subkategória, v ktorej
sa participanti vyjadrili o žiakoch a o ich stavoch, ktoré dosiahli od septembra. Väčšina
žiakov sa posúva, ale vždy sa môžu vyskytnúť výnimky.
Na základe výsledkov výpovedí od participantov (triednych učiteľov) počas
pološtruktúrovaného interview a testovania participantov (žiakov), sme zistili aj možné
príčiny alarmujúceho stavu v školskej nezrelosti v jednotlivých oblastiach u žiakov.
Ukázalo sa nám, že sú štyri faktory, ktoré pokladáme za najväčší problém:
1. Prvý problém vidíme v škole. U jedného žiaka sme si všimli príznaky autistického
spektra. Tieto príznaky sú uzavretosť, má svoj vlastný svet a nereaguje na svoje
meno, nespolupracuje, nenadväzuje očný kontakt a jeho komunikácia nie je
dostatočne rozvinutá. Pri takýchto príznakoch nerozumieme, prečo vedenie školy
nenavrhlo rodičom žiaka psychologické vyšetrenie v CPPPaP. Ďalší prípad je žiak,
ktorý má podpriemerné výsledky. Kresby sú charakteristické pre trojročné dieťa.
Z testovania má podpriemerné výsledky a na základe správania je ešte hravé. Takéto
problémy je potrebné riešiť so školským psychológom alebo inou kompetentnou
osobou. Každá situácia je iná, ale aj riešení je veľa, ktoré by malo navrhnúť a riešiť
vedenie školy.
2. Druhý problém vidíme v materských školách. Aj na základe výpovedí participantov
(učiteľov) je zrejmé, že nie sú spokojní s predškolskou prípravou detí v materských
školách. Nevenujú sa tým veciam, ktoré sú dôležité na začiatku školskej dochádzky.
Ich predškolská príprava na prvý ročník nie je u niektorých žiakov dostatočná.
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3. Jeden z najväčších problémov vidíme v tom, že na školách absentujú školskí
psychológovia. Pomocou školských psychológov by si ľahšie všímali triedni učitelia
školskú zrelosť/nezrelosť v jednotlivých oblastiach. Vedeli by pomáhať
v triedach v rozvoji žiakov a možno by si všimli aj rôzne iné príznaky, ktoré sú
v ich kompetencii. V takýchto prípadoch by mohli poradiť možné kroky vedeniu
školy.
4. Štvrtý a najväčší problém vidíme v rodine. Rodičia si nechcú pripustiť, že ich dieťa
je hravé, nezrelé a má problém. Väčšinou ignorujú aktuálnu úroveň ich dieťaťa
a neuvedomujú si, že tento stav bude pretrvávať a negatívne stupňovať sa aj
v ďalších ročníkoch.

ZÁVER
Na základe výsledkov z testovania žiakov sme zistili alarmujúci stav na školách
v jednotlivých oblastiach školskej zrelosti. Testovaním sme sa snažili u žiakov zistiť
aktuálnu úroveň schopnosti, zručnosti a prípadné nedostatky. U dvoch participantov
sme zistili školskú nezrelosť. Najväčšie nedostatky boli zistené v matematických
schopnostiach a v priestorovej orientácii. Snažili sme sa zistiť aj možné príčiny školskej
nezrelosti. Našim príspevkom sme chceli poukázať na nevyhnutnosť a dôležitosť
testovania žiakov v prvom ročníku základnej školy, ktorá pomôže najmä triednym
učiteľom pri ďalšej práci so žiakmi.
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Abstrakt
Náročné interpersonálne situácie a nevhodné správanie detí v škole sú jedným
z hlavných zdrojov učiteľského stresu a obáv začínajúcich učiteľov a učiteliek pri
nástupe do profesie. Základom kompetentného riadenia školskej triedy a efektívneho
reagovania na náročné školské situácie je rýchle a správne vyhodnocovanie
relevantných signálov správania jednotlivcov a dynamiky triedy. Pojem "profesijné
videnie" teda v tomto kontexte chápeme ako schopnosť učiteľa/učiteľky vnímať
a interpretovať dianie v školskej triede, ktorá zahŕňa selektívnu pozornosť a uvažovanie
založené na vedomostiach (knowledge-based reasoning). Cieľom aktuálne riešeného
projektu VEGA 1/0409/17 „Osobnosť a profesijné videnie učiteľov a učiteliek vo vzťahu
k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe“ je realizovať
výskum utvárania a rozvíjania profesijného videnia u budúcich učiteľov a učiteliek
s ohľadom na vnímanie a riešenie náročných situácií v školskej triede vo vzťahu k ich
osobnostnému profilu a efektu tréningu v pregraduálnej príprave. Popri dotazníkových
metódach a analýzach naratív používame aj metódy analýzy videa a sledovania očných
pohybov (eye-tracking). V tomto príspevku predstavíme základné východiská a dizajn
výskumného projektu.
Kľúčové slová: profesijné videnie, osobnosť, učitelia, študenti učiteľstva, sledovanie
pohybov očí, riadenie školskej triedy
12Príspevok

je výstupom projektu VEGA 1/0409/17 Osobnosť a profesijné videnie učiteľov
a učiteliek vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe.
Výskumný projekt je spoločným projektom Katedry psychológie a patopsychológie Pedagogickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave (L. Sokolová, M. Lemešová, Z. Jursová Zacharová, S. Harvanová a E.
Brozmanová), Katedry etickej a občianskej výchovy (K. Minarovičová) a Fakulty informatiky
a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (E. Kuric a P. Hlaváč).
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Abstract
Challenging interpersonal situations and inappropriate behaviour of children at school
are the main sources of teachers' stress and concerns of novice teachers entering the
profession. A quick and relevant evaluation of the cues to individual behaviour and the
dynamics of the class is the basis of competent classroom management and effective
dealing with challenging school situations. The term "professional vision" therefore is
understood as a teacher's ability to perceive and interpret events in the classroom; it
involves selective attention and knowledge-based reasoning. This VEGA project no.
1/0409/17 (Teachers' personality and professional vision related to the dealing with
challenging situations in the classroom during the transition into service) aims to
research formation and development of professional vision among student teachers
related to the perception of and dealing with difficult situations in the classroom,
concerning their personality profiles and the effect of pre-gradual training. Besides the
personality inventories and narration analysis, video analysis and eye-tracking methods
are used. In this paper we present research project background and design.
Key words: professional vision, personality, teachers, student teachers, eye-tracking,
classroom management

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ13
Súčasné pedagogické a psychologické štúdie uvádzajú náročné interpersonálne situácie
a nevhodné správanie detí v škole ako jeden z hlavných zdrojov učiteľského stresu
a obáv začínajúcich učiteľov a učiteliek pri nástupe do profesie (napr. Latz, 1992;
Lourdusamy a kol., 2001; Polat a kol., 2013; Lemešová, 2013; Sokolová, Lemešová,
& Jursová Zacharová, 2014). Zistenia autorského kolektívu projektu aj ďalších domácich
a zahraničných autorov poukazujú na to, že v pregraduálnom učiteľskom vzdelávaní
chýba efektívna príprava v oblasti prevencie, diagnostiky a intervencie v náročných
situáciách v školskej triede. Za jedno z východísk skúmania prístupu učiteľa/učiteľky
k náročným školským situáciám pokladáme koncept profesijného videnia. Pojem
profesijné videnie zaviedol Ch. Goodwin v roku 1994 a možno ho v edukačnom kontexte
charakterizovať ako schopnosť vnímať a interpretovať dianie v školskej triede.
Profesijné videnie v procedurálnej rovine zahŕňa dve dimenzie: selektívnu pozornosť
a kognitívne spracovanie (tzv. knowledge-based reasoning): popis, interpretáciu
a predikciu situácií (Seidel a kol., 2010; Sherin & van Es, 2009; Stürmer a kol., 2013;
Sokolová, 2014). Aby učiteľ/učiteľka dokázal/a kompetentne zvládať manažment
školskej triedy a efektívne reagovať na náročné školské situácie, potrebuje
predovšetkým rýchlo a správne vyhodnocovať relevantné signály správania
jednotlivcov a dynamiky triedy (Berliner, 2001).
V zahraničných výskumoch sa analýza profesijného videnia učiteľov a učiteliek
najčastejšie
sústreďuje
na
komparáciu
začínajúcich
učiteliek/učiteľov
13Spracované

podľa projektovej dokumentácie projektu VEGA 1/0409/17 Osobnosť
a profesijné videnie učiteľov a učiteliek vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede
v období tranzitu do praxe.

85

Psychológia a patopsychológia: študentská vedecká konferencia 2018
a expertov/expertiek. Z týchto zistení vyplýva, že experti/expertky dokážu rýchlejšie
a efektívnejšie spracúvať vizuálne informácie a identifikovať relevantné signály
skupinovej dynamiky a individuálneho správania žiakov a žiačok. Podľa štúdie van den
Bogerta a kol. (2014) začínajúci učitelia a učiteľky nielen nesprávne interpretujú tieto
signály, oni ich často „nevidia“. Ďalší rozdiel spočíva v tom, že skúsení učitelia a učiteľky
rozdeľujú rovnomernejšie svoju vizuálnu pozornosť medzi žiakov a na rozdiel od
začínajúcich učiteľov/učiteliek, ktorí sa zameriavajú najmä na rušivé momenty v triede,
experti a expertky sa zameriavajú na ich dôsledky. Gegenfurtner a kol. (2011) ponúkajú
tri teórie, ktoré vysvetľujú rozdiely vo vizuálnom spracovaní situácie medzi
expertmi/expertkami a začínajúcimi učiteľmi/učiteľkami: 1. teória pracovnej pamäte, 2.
hypotéza redukcie informácií a 3. holistický model percepcie. Tieto východiskové
koncepty ponúkajú priestor pre hlbšiu výskumnú analýzu aj v podmienkach
slovenských škôl a učiteľskej prípravy.
V rovine metodologickej sa pri výskume profesijného videnia najčastejšie uplatňujú
dotazníkové metódy, metódy analýzy videa formou interview, simultánnych výpovedí
(tzv. loud protocols), písomných naratív alebo online dotazníkov. Rozsiahly výskum
profesijného videnia v nemeckom prostredí realizovali K. Stürmer, T. Seidel a kol., v USA
sa výskumu profesijného videnia venujú napr. M. G. Sherin a E. A. van Es, v Českej
republike problematiku profesijného videnia v didaktike anglického jazyka rozvíja
kolektív M. Píšovej. V slovenských podmienkach táto problematika podľa našich
prieskumov nebola doposiaľ hlbšie konceptualizovaná a analyzovaná. Aj
v medzinárodnom meradle chýbajú štúdie, ktoré by mapovali proces vizuálneho
spracovania situácií v triede (van den Bogert a kol., 2014) a ponúkali komplexný pohľad
na utváranie profesijného videnia v kontexte ranej fázy kariérového cyklu
učiteľa/učiteľky (pregraduálnej prípravy a tranzitu do praxe). Taktiež realizované
štúdie nezohľadňovali okrem premennej pedagogickej skúsenosti, resp. fázy
kariérového cyklu učiteľa/učiteľky, aj osobnostné premenné ako napr. empatiu,
stratégie zvládania záťaže, alebo efekt systematického tréningu v oblasti riadenia
školskej triedy a sociálno-psychologických kompetencií učiteľa/učiteľky.

CIELE VÝSKUMU
Cieľom projektu VEGA 1/0409/17 „Osobnosť a profesijné videnie učiteľov a učiteliek vo
vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe“ je
realizovať výskum formovania profesijného videnia u budúcich učiteľov a učiteliek
s ohľadom na vnímanie a riešenie náročných situácií v školskej triede. Stanovili sme si
nasledujúce čiastkové ciele:
a) zistiť, ako budúci učitelia a učiteľky vnímajú a prežívajú rôzne typy náročných
školských situácií a tieto výsledky konfrontovať so závermi relevantných
zahraničných štúdií,
b) analyzovať vzťah medzi osobnostnými premennými a vnímaním/preferovaným
spôsobom riešenia situácií v školskej triede,
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c) metódou analýzy pohybov očí zistiť, ako učitelia a učiteľky distribuujú vizuálnu
pozornosť pri vnímaní školských situácií v závislosti od dĺžky praxe,
absolvovaného tréningu a profilu profesijných charakteristík osobnosti,
d) overiť možnosti a limity rozvíjania profesijného videnia prostredníctvom
špecificky orientovaných tréningov v pregraduálnej učiteľskej príprave
(videotréning, sociálno-psychologický tréning zameraný na riešenie konfliktov
a náročných školských situácií v učiteľskej praxi),
e) overiť možnosť aplikácie metodiky snímania očných pohybov vo výskume
profesijného videnia učiteľov a učiteliek v slovenských podmienkach,
f) overiť psychometrické charakteristiky pre súbor psychodiagnostických
nástrojov u vzorky slovenských budúcich a praktizujúcich učiteľov a učiteliek.

VÝSKUMNÝ DIZAJN
Dizajn výskumu kombinuje viaceré prístupy a typy výskumných dát:
a) deskriptívny výskum vnímania náročných školských situácií u učiteľov
a učiteliek v rôznych fázach kariérového cyklu,
b) korelačný výskum vzťahu medzi vybranými osobnostnými premennými
a vnímaním/preferovaným spôsobom riešenia náročných školských situácií,
c) výskum zameraný na zistenie rozdielov v sledovaní (zameraní a rozdeľovaní
vizuálnej pozornosti) školských situácií medzi rôznymi skupinami participantov.
S ohľadom na dostupnosť jednotlivých skupín participantov bola výskumná
vzorka oproti pôvodnému návrhu výskumu skorigovaná (bližšie v tabuľke 2).
Vlastný výskum prebiehal v troch fázach:
1. fáza: dotazníkový výskum osobnostných charakteristík učiteľov a učiteliek
realizácia: 10/2016 – 12/2017
Pre túto časť výskumu sme si položili štyri výskumné otázky:
V1 Ako vnímajú učiteľky a učitelia nevhodné správanie detí v škole?
V2 Aká je úroveň empatie učiteľov a učiteliek?
V3 Aké stratégie zvládania záťaže prevládajú u učiteľov a učiteliek?
V4 Aká je súvislosť medzi osobnostnými charakteristikami učiteľov a učiteliek a ich
vnímaním nevhodného správania?
Študentom/študentkám učiteľstva a učiteľom/učiteľkám v praxi (prehľad výskumnej
vzorky v tejto časti výskumu uvádzame v tabuľke 1) boli administrované nasledujúce
dotazníky a inventáre:
 Dotazník vnímania nevhodného správania v školskej triede (Geving, 2007)
 Obrázkový test školských situácií (Lemešová & Sokolová, 2014)
 Dotazník empatie (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004)
 Dotazník stratégií zvládania záťaže SVF 78 (Janke & Erdmann, 2003)
 Bochumský inventár profesijných charakteristík osobnosti – BIP (Hossiep &
Paschen, 2007)
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Tabuľka 1: Prehľad výskumnej vzorky dotazníkovej časti výskumu
Pohlavie
N
Študenti a študentky učiteľstva
na bakalárskom stupni
Študenti a študentky učiteľstva
na magisterskom stupni

Špecializácia

Vek
muži

ženy

primárne
vzdelávanie

sekundárne
vzdelávanie

274

21.76

23

251

107

167

181

25.07

17

163

65

116

Učitelia a učiteľky v praxi

176

35.09

10

166

85

91

SPOLU

631

27.03

50

581

257

374

Poznámka: Niektorí participanti a participantky nevyplnili korektne všetky nástroje, tie boli z ďalšej analýzy vylúčené.

2. fáza: výskum vnímania situácií v školskej triede pomocou technológie
sledovania pohybov očí
realizácia: 11/2017 – 03/2018
Pre túto časť výskumu sme si položili tri výskumné otázky:
V1 Sú medzi skupinami skúmaných osôb rozdiely v počte fixácií pri sledovaní diania
v školskej triede v závislosti od dĺžky praxe a stupňa štúdia?
V2 Sú medzi skupinami skúmaných osôb rozdiely v dĺžke fixácií pri sledovaní diania
v školskej triede v závislosti od dĺžky praxe a stupňa štúdia?
V3 Sú medzi skupinami skúmaných osôb rozdiely v distribúcii vizuálnej pozornosti pri
sledovaní diania v školskej triede v závislosti od dĺžky praxe a stupňa štúdia?
Študentom/študentkám učiteľstva a učiteľom/učiteľkám v praxi (prehľad výskumnej
vzorky v tejto časti výskumu uvádzame v tabuľke 2) sme premietli štyri videosekvencie
(spolu 15 minút a 15 sekúnd) zo školských tried 2. stupňa bežných základných škôl
v Bratislave. Po každej sekvencii sa zobrazilo textové pole, do ktorého účastníci
a účastníčky uvádzali svoje postrehy a komentáre k sledovanej ukážke. Počas
sledovania videa boli zaznamenávané pohyby ich očí.
Hlavnému testovaniu predchádzala pilotná štúdia so vzorkou 15 účastníkov
a účastníčok, ktorej cieľom bolo predovšetkým zmapovať organizačné, technické
a časové špecifiká priebehu štúdie a posúdiť možnosti a limity analýzy získaných dát
(bližšie v Sokolová & Hlaváč, 2018).
Tabuľka 2: Prehľad výskumnej vzorky experimentálnej časti výskumu
Bakalári

Magistri

Učiteľky a učitelia

n = 43

n = 46

n = 17

priemerný vek 21 rokov

priemerný vek 24 rokov

priemerný vek 39 rokov
(priemerná prax 13 rokov)

N = 106 (priemerný vek 25,3 roka)
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3. fáza: triangulácia dát a hľadanie spoločných významov
realizácia: 06/2018 – 06/2019
Cieľom záverečnej časti výskumu je prepojiť výsledky z oboch častí výskumu a hľadať
možnosti, ako interpretovať dáta o formovaní profesijného videnia pomocou
triangulácie objektívnych dát, subjektívnych výpovedí a výsledkov psychologickej
diagnostiky osobnosti (obrázok 1). Záznamy pohybu očí pri sledovaní diania v školskej
triede, slovné komentáre k dianiu v triede a osobnostné charakteristiky zisťované
pomocou psychologických diagnostických nástrojov budú analyzované metódami
korelačnej a regresnej analýzy a formou individuálnych kazuistík.

Obrázok 1: Triangulácia výskumných dát

ZÁVER
Komplexné výskumné zistenia a závery projektu budú publikované v priebehu roku
2019. Cieľom projektu, okrem zodpovedania vyššie uvedených výskumných otázok, je aj
implementácia týchto zistení do pregraduálnej prípravy a kontinuálneho vzdelávania
učiteľov a učiteliek. Pripravujeme výstupy zamerané na prácu s videom
v psychologickej príprave učiteľov a učiteliek a návrhy tréningových aktivít zameraných
na rozvoj profesijného videnia a riadenia školskej triedy.
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PSYCHOLOGICKÉ DETERMINANTY AKTIVITY A PARTICIPÁCIE
DETÍ A ADOLESCENTOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
VZDELÁVANÝCH V INTEGROVANOM/INKLUZÍVNOM PROSTREDÍ 14
PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF ACTIVITY AND PARTICIPATION
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Abstrakt
Príspevok sa zameriava na riešenie výskumného projektu orientovaného na
psychologické determinanty aktivity a participácie v rôznych životných situáciách u detí
a adolescentov so zdravotným postihnutím, ktorí sú vzdelávaní v integrovaných/
inkluzívnych podmienkach. Sústreďuje sa na bariéry a facilitátory ich aktivity
a participácie z pohľadu samotných jednotlivcov s postihnutím a osôb z ich blízkeho
sociálneho prostredia. Výskum vychádza z Medzinárodnej klasifikácie funkčnej
schopnosti, dizability a zdravia: verzia pre deti a mládež (International Classification of
Functioning, Disability and Health: Children and Youth Version, 2007). Základom je
biopsychosociálny prístup, ktorý vyzdvihuje plnú inklúziu jednotlivca do spoločnosti
a zdôrazňuje aktivitu a participáciu ako dôležité komponenty funkčnej schopnosti
jednotlivca. Psychologická analýza prispieva k identifikácii determinantov aktivity
a participácie a umožní objasniť podmienky pre podporu aktivity, participácie a rozvoja
funkčných schopností detí a adolescentov s postihnutím.
Kľúčové slová: aktivita a participácia, integratívne/inkluzívne vzdelávanie,
biopsychosociálny prístup
Abstract
The present study is focused on the project aimed at research of the psychological
determinants of activity and participation in various life situations in children and
adolescents with disabilities educated in integrated/inclusive settings. It concentrates
on the barriers and facilitators of activity and participation from the perspective of the
14
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individuals with disabilities themselves and persons from their close social
environment. Research is conducted in the framework of the International Classification
of Functioning Disability and Health: Children and Youth Version (2007). Based on
biopsychosocial approach the full inclusion of individual in society, activity and
participation as important components of the functioning of individual are emphasized.
Psychological analysis contributes to identify the determinants of activity and
participation and will enable to clarify the conditions for supporting activity and
participation and development of functioning of children and adolescents with
disabilities.
Key words: activity and participation, biopsychosocial approach, integrative/inclusive
education

ÚVOD
Začlenenie ľudí so zdravotným postihnutím do rôznych oblastí spoločenského života
prechádzalo v priebehu vývoja spoločnosti od segregácie k integrácii až po súčasný
inkluzívny trend (Špotáková, Zvalová a kol., 1992; Soresi, Nota, 2004; Zászkaliczky,
2010). Edukácia detí so zdravotným postihnutím a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami v bežných školách sa pokladá za významnú súčasť utvárania inkluzívnej
spoločnosti. Integrácia umožňuje deťom s postihnutím navštevovať bežnú školu,
pričom ide o duálny systém integrovanej a segregovanej výchovy. Základná idea
integrácie sa postupne rozvíja na vyššiu kvalitu, v ktorej sa rôznorodosť chápe ako
normalita a segregované vzdelávanie postupne zaniká (Scholz, 2007, podľa Lechta,
2010). Napĺňanie princípov integrovaného a inkluzívneho vzdelávania sa medzi
jednotlivými krajinami odlišuje (Georgiadi, Kalyva, Kourkoutas, Tsakiris, 2012; Szumski,
Karwowski, 2012; Sentenac, Ehlinger, Ishoy Michelsen a kol., 2013), stále je však bežná
prax voľby z viacerých možností. Filozoficko-antropologické aj výchovno-vzdelávacie
argumenty pre opodstatnenie inklúzie vyzdvihujú rovnosť s odkazom na všeobecné
ľudské práva, zvýšenie spoločenskej akceptácie dizability, vyššiu kvalitu života detí
s postihnutím a výchovné a sociálne benefity pre všetkých žiakov.

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
Na Slovensku sa od 90. rokov uplynulého storočia rozvíjala školská integrácia. Proces
prechodu k integrácii a od integrácie k inklúzii je dlhodobý. V súčasnosti je predmetom
spoločenského, politického aj odborného diskurzu (Lechta, 2010; Lechta, 2016;
Balážová, 2011; Gajdošová, 2014). Z hľadiska psychológie sa na Slovensku integrácii
v edukácii detí s postihnutím venovala značná pozornosť koncepčne aj výskumne (napr.
Špotáková, Zvalová a kol., 1992; Tomčániová, 2003; Zborteková, 2003; Požár, 2007;
Ledneczká, 2014 a i.).
Doterajšie skúsenosti poukazujú na bariéry inklúzie, ktoré sú predmetom početných
výskumov (napr. Hemmingson, Borell, 2002; Harding, Harding, Jamieson a kol., 2009;
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Badia, Orgaz, Verdugo a kol., 2011). K predmetom psychologického bádania patria
najmä postoje, napr. k ľuďom s postihnutím, k inklúzii (Učeň, Špotáková, Trlicová,
Senka,1993; Avramidis, Bayliss, Burden, 2000; Kvasnicová, Požár, 2000; Godeau, Vignes,
Sentenac a kol., 2010), ktoré môžu byť bariérou inklúzie aj aktivity a participácie
jednotlivcov s postihnutím. Implementácia inklúzie si vyžaduje splnenie viacerých
podmienok (Lechta, 2016). Je zrejmé, že obmedzenie participácie je jednou z hlavných
tém pri riešení zabezpečenia inkluzívnej edukácie (Lechta, 2010). Ako bariéry
participácie môžu pôsobiť okrem negatívnych postojov k ľuďom s postihnutím aj
nedostatočná alebo diskriminujúca sociálna interakcia (Lamoureux, Hassell, Keeffe,
2004) či sociálne normy (Badley, 2008).
Ideám inkluzívneho trendu v rôznych oblastiach života ľudí s postihnutím zodpovedá
biopsychosociálny prístup k zdravotnému postihnutiu, ktorý je aj východiskom
Medzinárodnej klasifikácie funkčnej schopnosti, dizability a zdravia Svetovej
zdravotníckej organizácie (International Classification of Functioning, Disability and
Health, 2001, ďalej ICF). ICF prináša zmenu v základnom prístupe v tom, že na rozdiel
od tradičnej klasifikácie chôrob a ich následkov sa sústreďuje na klasifikáciu
komponentov zdravia v kontexte individuálnych životných situácií človeka a vplyvov
prostredia. Aktivita a participácia patria ku kľúčovým komponentom v holistickom
hodnotení dosahu postihnutia na život človeka. Pre ich deskripciu sú dôležité
kontextuálne faktory prostredia a konštrukty facilitácia a bariéra ako ich kvalifikátory.
V našich predchádzajúcich výskumoch sa ukázalo, že je žiaduce zakomponovať tieto
pojmy do oblasti psychológie ľudí s postihnutím ako novšie konštrukty. Psychológia
v tomto kontexte zdôrazňuje orientáciu na silné stránky človeka s postihnutím, ktoré
podporujú rozvoj jeho potenciálu (Groma, Hóková, Jariabková, 2013; Jariabková, Groma,
Hóková, 2013; Groma, Jariabková, Hóková, 2014). Pri uplatňovaní ICF v klinickej praxi
aj vo výskume sa ukázalo, že táto všeobecná klasifikácia nereflektuje niektoré špecifiká
prejavov funkčnej schopnosti, dizability a zdravia v detstve a adolescencii. Svetová
zdravotnícka organizácia reagovala na tieto požiadavky a vyvinula verziu
Medzinárodnej klasifikácie funkčnej schopnosti, dizability a zdravia pre deti a mládež
(International Classification of Functioning, Disability and Health: Children and Youth
Version, 2007; ďalej ICF-CY). V ICF-CY je klasifikačný systém upravený a rozšírený
o vývinové aspekty a nahliada na dieťa v kontexte rodiny.
Štúdie vychádzajúce z ICF-CY so zameraním na edukačný systém sa najčastejšie
sústreďujú na komponenty aktivity a participácie (Maxwell, Alves, Grandlund, 2012).
Teoretické pozadie jednotlivých konceptov nie je v ICF/ICF-CY explicitne vymedzené.
Výskumné využívanie konceptuálneho rámca ICF/ICF-CY si potom vyžaduje definovať
jednotlivé kategórie a porovnávať rôzne vymedzenia. ICF pripúšťa použitie
kalibrovaných hodnotiacich nástrojov alebo iných štandardov. Skúmajú sa prepojenia
medzi súčasnými, resp. novými nástrojmi merania a hodnotenia v zhode s doménami
a kvalifikátormi ICF/ICF-CY rámca (Coster, Khetani, 2008; De Polo, Pradal, Bortolot
a kol., 2009). Identifikácia bariér naznačuje spôsoby ako ich prekonávať a spolu
s poznatkami o facilitátoroch aktivity a participácie pomáha pri utváraní prostredia
a intervenčných programov v prospech inklúzie detí a dospievajúcich s postihnutím.
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CIELE VÝSKUMU
Hlavné ciele výskumného projektu sa orientujú na:
 Vymedzenie relevantných konštruktov a ich operacionalizáciu v kontexte
aktuálnych teórií a modelov.
 Zostavenie súboru psychologických metód korešpondujúcich s kvalifikátormi
aktivity a participácie v rôznych životných situáciách u detí a adolescentov so
zdravotným postihnutím.
 Identifikáciu bariér a facilitátorov aktivity a participácie detí a adolescentov so
zdravotným postihnutím v podmienkach vzdelávania aj v širšom sociálnom
prostredí.
 Deskripciu a analýzu facilitátorov a bariér aktivity a participácie z hľadiska faktorov
prostredia (fyzické prostredie, sociálne prostredie) vo vzťahu k druhu zdravotného
postihnutia.

VÝSKUMNÝ DIZAJN
Participanti
Participantmi sú deti a adolescenti vo veku od 5 do18 rokov so zrakovým, sluchovým,
telesným a mentálnym postihnutím, ktorí sú vzdelávaní v integrovanom/inkluzívnom
prostredí. Kontrolnú skupinu tvoria deti a adolescenti toho istého veku vzdelávaní
v špeciálno-pedagogickom prostredí a s rovnakými druhmi postihnutia ako participanti
cieľovej skupiny. Ďalšiu skupinu tvoria rodičia detí a adolescentov s postihnutím
z cieľovej a kontrolnej skupiny. Osobitnou skupinou respondentov sú pedagógovia
z bežných a špeciálnych škôl a dospelí so zdravotným postihnutím s osobnou históriou
integrovaného/inkluzívneho vzdelávania.

Metódy
V rámci riešenia výskumného projektu členovia riešiteľského tímu vyhľadávali
a selektovali metódy a nástroje, ktoré
zodpovedajú hodnoteniu skúmaných
komponentov a kvalifikátorov aktivity, participácie, ich bariér a facilitátorov podľa
Medzinárodnej klasifikácie funkčnej schopnosti, dizability a zdravia: verzia pre deti
a mládež (International Classification of Functioning, Disability and Health: Children
and Youth Version, 2007).
Ako najrelevantnejšie nástroje hodnotiace aktivitu a participáciu detí so zdravotným
postihnutím sa ukázali dotazníkové škály:
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The Child and Adolescent Scale of Participation CASP© (Bedell, 2009/2011), ktorá
hodnotí mieru participácie dieťaťa v rôznych aktivitách v prostredí jeho domova,
školy a komunity;
 The Assessment of Life Habits for Children 5 – 13 - LIFE-H for Children 5 – 13
(Fougeyrollas et al., 2003/2014), ktorá zisťuje sociálnu participáciu pomocou 12
kategórií návykov potrebných v bežnom živote a pre rôzne spoločenské úlohy.
Tieto metódy boli štandardnými procedúrami preložené do slovenčiny a preklad bol
validizovaný. Na obidva nástroje výskumný tím získal povolenie na ich využívanie
v rámci výskumu.
Ďalšími nástrojmi hodnotenia vypracovanými, resp. upravenými pre potreby riešenia
výskumného projektu sú:
 Pološtruktúrovaný rozhovor s rodičmi zameraný na individuálnu históriu dieťaťa
s postihnutím, na jeho blízke a širšie sociálne prostredie, priebeh vzdelávania a na
oblasť vzťahov, postojov a podpory dieťaťa.
 Dotazník školskej inklúzie pre učiteľov administrovaný pedagógom z bežných a zo
špeciálnych škôl. Dotazník sa zameriava na skúsenosti a názory na školskú
integráciu/inklúziu žiakov so zdravotným postihnutím.
 Sémantický diferenciál zameraný na konotatívny význam pojmu žiak so zdravotným
postihnutím u rodičov a učiteľov.
 Biografický rozhovor s jednotlivcami s osobnou históriou integrovaného
vzdelávania umožňujúci retrospektívnu analýzu vnímania integrácie dospievajúcich
a dospelých ľudí so zdravotným postihnutím a na bariéry a facilitujúce integrácie.

VÝSLEDKY
V prebiehajúcom riešení výskumného projektu sa popri vypracúvaní a adaptácii
metodologických prístupov k skúmanej problematike realizovali čiastkové analýzy
a výskumy. Z doteraz uverejnených výstupov uvádzame publikácie, ktoré sa zaoberali
širokou oblasťou inklúzie a podmienok inkluzívnej edukácie.
K riešeniu týchto otázok prispieva analýza historického kontextu vzdelávacieho
systému z pohľadu inkluzívneho vzdelávania aj v medzinárodných porovnaniach
a taktiež rozbor diskurzov v súčasnej vzdelávacej politike a praxi (Miškolci, 2018).
Proces integrácie/inklúzie detí a dospievajúcich so zdravotným postihnutím je
determinovaný aj prístupom k zdravotnému postihnutiu z hľadiska vedných odborov
zúčastňujúcich sa na riešení problematiky zdravotného postihnutia i z hľadiska
verejnosti. Ukazuje sa, že jednou z podmienok úspešnej inklúzie je odklon od doteraz
prevládajúceho prístupu zameraného na limity, ktoré sú dôsledkom zdravotného
postihnutia. Biopsychosociálny prístup k zdravotnému postihnutiu sa zameriava aj na
možnosti rozvoja funkčného potenciálu dieťaťa so zdravotným postihnutím z hľadiska
školského, rodinného a širšieho sociálneho prostredia (Groma, Jariabková, 2016) a javí
sa ako vhodný aj v kariérovom poradenstve pre študentov vysokých škôl so
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zdravotným postihnutím vzhľadom na to, že berie do úvahy široké spektrum faktorov,
ktoré môžu kariérový vývin človeka so zdravotným postihnutím facilitovať, resp. môžu
pôsobiť ako bariéry (Groma, 2018).
V problematike odborného posudzovania zdravotného postihnutia sa rozoberali otázky
psychologickej diagnostiky mentálneho postihnutia. Analýza poukázala na faktory
ovplyvňujúce diagnostický proces ako sú nejednoznačné vymedzenie mentálneho
postihnutia, terminologická rôznorodosť, nedostatok diagnostických nástrojov
štandardizovaných na našu populáciu, čo v konečnom dôsledku môže vplývať aj na
školské zaradenie dieťaťa (Jakabčic, Čaplová, Andreánska, 2016). Skvalitňovanie
diagnostických postupov sa vzťahuje aj na diferencovaný pohľad na mentálne
postihnutie zohľadňujúci profil kognitívnych schopností a adaptívneho správania
(Bzdúch, Jariabková, 2017).
Pokiaľ ide o predpoklady úspešnej inklúzie žiakov so zdravotným postihnutím v bežnej
škole k najčastejšie formulovaným patrí prijatie (akceptácia) takéhoto žiaka, resp.
prijatie inklúzie. Prijatie však nie je v inkluzívnej pedagogike dostatočne
konceptualizované. Výskum významovej analýzy pojmu prijatie vo vnímaní študentov
špeciálnej pedagogiky a učiteľstva poukázal na prepojenie pojmu s kategóriami
humanistickej psychológie a humanistickej pedagogiky, ako aj na ponímanie prijatia ako
problému a výzvy (Groma, Jursová Zacharová, 2017).
U bežnej populácie pretrvávajú v pohľade na deti a dospievajúcich so zdravotným
postihnutím predsudky a stereotypy, z ktorých môžu vyplývať aj bariéry v poskytovaní
adekvátnej sociálnej opory týmto deťom (Sokolová, Andreánska, 2016; Andreánska,
Berešová, 2017). Keďže v prípade detí sú významným zdrojom postojov a presvedčení
rodina a učitelia, v rámci podpory mentálneho zdravia v škole sa javí ako efektívne
súbežne so vzdelávacími aktivitami pre žiakov a žiačky poskytovať informácie
o zdravotných postihnutiach, duševných poruchách a chronických ochoreniach rodičom
a učiteľom, napr. vo forme diskusných klubov, hromadného poradenstva, tlačených
alebo online materiálov pre rodičov a učiteľov (Sokolová, Andreánska, 2016).

ZÁVER
Jedným z pripravovaných výstupov projektu je vedecká monografia, ktorej jednotlivé
časti budú zamerané na terminologické a vzťahové vymedzenie a spresnenie
kľúčových pojmov a konštruktov Medzinárodnej klasifikácie funkčnej schopnosti,
dizability a zdravia: verzia pre deti a mládež (ICF-CY) - aktivita, participácia, bariéry
a facilitátory participácie, životné situácie, zdravotné postihnutie, psychologické
atribúty
konceptov
integrovaného/inkluzívneho
vzdelávania
z hľadiska
psychologického pojmového aparátu, ako aj vymedzenie základných konceptov
v kontexte relevantných teórií. Ďalšia časť sa bude zaoberať problematikou hodnotenia
aktivity a participácie detí a adolescentov so zdravotným postihnutím, adaptovaným
nástrojom ako LIFE-H for Children 5 – 13 a CASP. Osobitná časť bude venovaná
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výsledkom výskumov bariér a facilitátorov aktivity a participácie z aspektu vzdelávania
a druhu zdravotného postihnutia detí a adolescentov.
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Abstrakt
Predmetom dlhodobej spoločenskej diskusie v oblasti školstva je nedostatočné riešenie
školského vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Jedným
z problémov vzdelávania marginalizovaných skupín obyvateľstva v školskom systéme
môže byť aj nedostatočné ovládanie vzdelávacieho jazyka, a to už pri vstupe detí do
primárneho vzdelávania, ako aj rozdiel medzi používaním základného a akademického
jazykového kódu u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v porovnaní s jazykom
učiteľov a vzdelávacej inštitúcie. V rámci projektu KEGA Podpora naratívnej
kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia bola
preložená metóda naratívneho formátu T. Taeschnerovej (Taeschner, 2005), ktorá bola
následne aplikovaná formou pedagogického experimentu v prvom ročníku viacerých
základných škôl vzdelávajúcich výlučne deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Príspevok prináša základné informácie o realizácii projektu, použitých materiáloch,
ako aj o metóde naratívneho formátu a jej fungovaní v praxi.

15

Príspevok je výstupom projektu KEGA 060UK/4-2017 Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom
jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia – súbor metodických materiálov.
Do projektu sú zapojení zamestnanci Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, a to z
Katedry psychológie a patopsychológie (Z. Jursová Zacharová, L. Sokolová, M. Lemešová, K. Cabanová) a
z Katedry slovenského jazyka a literatúry (Ľ. Horváthová). Do projektu boli zapojené aj bývalé kolegyne P.
Hitková z Katedry anglického jazyka a literatúry a E. Plesníková z Katedry hudobnej výchovy PdF UK.
V roku 2019 bude do projektu zapojený aj J. Miškolci z Katedry etickej a občianskej výchovy PdF UK.
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Kľúčové slová: naratívny formát, komunikačná kompetencia, marginalizované
jazykové prostredie, primárne vzdelávanie, sociálna inklúzia
Abstract
The long-term social debate in the field of education is an insufficient solution for the
education of children from a socially disadvantaged environment. One of the problems
of educating marginalized groups of the population in the school system may be the lack
of control of the language of instruction as early as the entry of children into primary
education, as well as the difference between the use of basic and academic codes in
children from a socially disadvantaged environment compared to the language of
teachers and educators institutions. Within the KEGA project, the narrative competency
in Slovak language for children from a marginalized language environment, the method
of narrative format by T. Taeschner (Taeschner, 2005) was translated and was
subsequently applied in the form of a pedagogical experiment in the first year of several
primary schools educating exclusively children from a socially disadvantaged
environment. The paper provides basic information on project implementation, used
materials as well as the method of narrative format and its functioning in practice.
Key words: narrative format, communicative competence, marginalized language
enviroment, primary education, social inclusion

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ16
Úspešnosť detí v základnej škole je podmienená jednak školskou zrelosťou
a kognitívnymi schopnosťami detí, jednak ich schopnosťou porozumieť učiteľovmu
výkladu, ako aj schopnosťou plynulo sa vyjadrovať. Keďže viacero detí vstupuje do
primárneho vzdelávania zo zmiešaného alebo marginalizovaného jazykového
prostredia (deti maďarskej alebo inej národnosti, ktoré absolvovali materskú školu vo
svojom materinskom jazyku prípadne ju neabsolvovali vôbec /rómske deti, deti
imigrantov/), je potrebné poskytnúť im v prvom ročníku adekvátnu pomoc a podporu
pri osvojovaní si slovenského jazyka. Tejto skutočnosti nebola doteraz na Slovensku
venovaná dostatočná pozornosť; k dispozícii neboli dostatočné usmernenia ani
materiály určené na prácu s deťmi neovládajúcimi vyučovací jazyk školy. Projekty, ktoré
vznikli za posledné roky, sú zamerané predovšetkým na dospelého používateľa
slovenského jazyka (Vrábľová a kol., 2016; Kamenárová a kol., 2017, projekt
Slovake.eu) a nezodpovedajú potrebám učiteľov v primárnom vzdelávaní, ktorí pracujú
s deťmi neovládajúcimi slovenský jazyk.
Napriek tomu, že deti z marginalizovaného jazykového prostredia sa môžu do značnej
miery navzájom odlišovať v socioekonomickom statuse, výchove a možnostiach
vzdelávania, pre všetky deti platí, že vstup do školy s nedostatočnou jazykovou
pripravenosťou môže byť pre ne traumatizujúci. Podľa Taborsa a Snowovej (Tabors,
Spracované podľa projektovej dokumentácie projektu KEGA 060UK/4-2017 Podpora
naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia –
súbor metodických materiálov.
16
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Snow, 1994) deti, ktoré sa dostanú do nového jazykového prostredia, prechádzajú
v škole v súvislosti s osvojovaním si vyučovacieho jazyka niekoľkými fázami. Prvá fáza,
fáza dilingválneho diskurzu (Saville-Troike, 1987), je obdobím, keď sa deti
v komunikácii s ostatnými snažia používať svoj materinský jazyk, a keďže táto forma
komunikácie neprináša výsledky, prestávajú rozprávať a prechádzajú do ďalšej fázy,
tichej fázy, počas ktorej sa uťahujú do seba a nekomunikujú s ostatnými deťmi. Táto
neverbálna fáza môže negatívne ovplyvniť zdravý rozvoj sebavedomia týchto detí už
v materskej škole, pričom v základnej škole sa u nich môže objaviť aj cit menejcennosti
a frustrácie z neúspechu v škole. Deti nedostatočne ovládajúce vyučovací jazyk musia
navyše pri učení vynaložiť oveľa väčšie úsilie ako ich spolužiaci, ktorí tento jazyk
ovládajú.
Vo svete sa používa viacero typov inkluzívneho vzdelávania detí zo špecifických skupín
a detí neovládajúcich vzdelávací jazyk inštitúcie. Jedným zo spôsobov výučby detí
s rôznym materinským jazykom v multilingválnych triedach je napr. translanguaging,
používaný v USA (Garcia & Wei, 2014), Írsku (Kirwan, 2017), ale aj v Nemecku (Benati
& Sanchez, 2016). Pomocou translanguagingu je možné vzdelávať deti súčasne v ich
materinskom jazyku aj v jazyku školy, a to bez vyžadovania znalosti oboch jazykov od
učiteľov. Práca s deťmi pochádzajúcimi zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré
majú navyše aj jazykový hendikep, si však vyžaduje viac ako len multilingválnu výchovu.
Vzdelávanie takýchto detí v zahraničí stále viac smeruje k inklúzii pričom čoraz častejšie
sa začína využívať tzv. univerzálny model učenia (Universal desing for learning) (Rose
& Mayer, 2002; Burgstahler, 2009), flexibilne reagujúci na špecifické potreby
rozmanitých skupín žiakov.
Vhodným riešením problému s osvojovaním si vzdelávacieho jazyka u detí
z marginalizovaného jazykového prostredia môže byť využitie modelu naratívneho
formátu (Taeschner, 2005; Jursová Zacharová, 2013). Táto metóda bola v európskom
výskume úspešne použitá na integráciu detí imigrantov do školského prostredia
(Pirchio, 2015; Padiglia & Arcidiacono, 2015). Výsledky výskumu prirodzeného
experimentu v piatich európskych krajinách ukazujú, že na základe využitia tejto
metódy došlo nielen k zlepšeniu komunikačnej kompetencie detí imigrantov, ale aj
k zníženiu explicitných a implicitných predsudkov voči inakosti u spolužiakov
z majoritnej spoločnosti, ako aj u ich rodičov. Podľa zistení Robinsonovej a Soraceovej
(Robinson & Sorace, 2018) po šiestich mesiacoch využívania naratívneho formátu
v skupine škótskych detí vo veku troch rokov sa u týchto detí zvýšil počet správnych
odpovedí v teste merajúcom exekutívne funkcie v porovnaní s kontrolnou skupinou
tvorenou monolingválnymi deťmi, ktoré sa nezúčastnili experimentálneho vzdelávania
pomocou modelu naratívneho formátu.
Naratívny formát vychádza z predpokladu, že deti sa učia reč na základe
komunikačných aktov s dospelou osobou, ktoré sa kazdodenne rutinne opakujú. Vo
veľkej miere využíva reč tela, ktorá deťom poskytuje podporu a „vizuálny preklad reči“,
čím podporuje porozumenie a uľahčuje vytváranie pojmov. Jednou z výhod tohto
modelu je využívanie tzv. multisenzorickej kognitívnej stratégie, ktorá pomáha
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kompenzovať mentálne a fyzické odlišnosti detí s poruchami sluchu a zraku, s nízkou
úrovňou pozornosti, s oneskoreným kognitívnym vývinom a oneskoreným vývinom reči
(Pirchio & Passiatore, 2013). Naratívny formát je založený na budovaní dobrých
vzťahov medzi účastníkmi v skupine, poskytuje bezpečnú a príjemnú atmosféru,
umožňuje deťom socializovať sa, poskytuje vzorový model komunikácie
a sebavyjadrenie. Zahraničné výskumy (Lerna, Massagli, Galluzzi & Russo, 2002; Lerna,
Massagli, Russo, Taeschner, & Galuzzi, 2006) overovali tento model terapeuticky, a to
pri práci s deťmi s Downovým syndrómom, ktoré majú vážne narušenú reč, pričom
zistili, že u detí s takýmto postihnutím rozvíja ich schopnosť tvoriť vety a prehlbuje ich
komunikačnú kompetenciu. Vzhľadom na empirické skúsenosti a výsledky z viacerých
výskumov predpokladáme, že prostredníctvom programu naratívneho formátu si deti
prirodzene a zábavnou formou rozvinú naratívnu kompetenciu v slovenskom jazyku, čo
im pomôže nielen pri učení v škole, ale predovšetkým v sociálnej oblasti pri
nadväzovaní sociálnych kontaktov so spolužiakmi. So zreteľom na uplatnený špecifický
spôsob práce s deťmi očakávame aj zlepšenie ich sociálnych kompetencií, sociálneho
správania a ochoty spolupracovať v škole, čo môže viesť aj k ich lepšej integrácii.

CIELE VÝSKUMU
Hlavným cieľom projektu KEGA 060UK/4-2017 bolo podporiť u detí
z marginalizovaného jazykového prostredia prirodzené procesy osvojovania si štátneho
a vzdelávacieho jazyka v rámci aktivít v triede, poskytnúť im nástroj na rozvoj
komunikačnej a naratívnej kompetencie a podporiť ich rečový a kognitívny vývin.
Na naplnenie hlavného cieľa boli stanovené tieto čiastkové ciele:
 vymedziť aktuálne potreby v oblasti rozvoja jazykových kompetencií u detí
z marginalizovaného jazykového prostredia;
 preložiť a upraviť pre potreby tohto projektu metodické materiály pre učiteľov
a vychovávateľov a nahrať metodické DVD v slovenskom jazyku;
 vytvoriť a prerozprávať e-knižky v slovenskom jazyku tak, aby obrázky
motivovali deti k samostatnému rozprávaniu a zároveň aby deti mohli počúvať
a čítať jednoduchý text;
 vytvoriť on-line platformu pre učiteľov a učiteľky základných škôl, ktorá bude
viesť k lepšej koordinácii vo výskume a zároveň umožní usmerňovať aj učiteľov
vo vzdialenejších regiónoch; webová stránka tiež umožní výmenu skúseností
a postrehov z práce s deťmi, budú na nej umiestňované elektronické knižky
a doplnkové materiály, priebežne vytvárané na prácu v triede;
 realizovať sériu seminárov/workshopov pre učiteľov a učiteľky primárneho
vzdelávania;
 realizovať pedagogický experiment s vytvorenými metodickými materiálmi.
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VÝSKUMNÝ DIZAJN
Na naplnenie cieľov projektu bol zvolený kombinovaný výskumný dizajn, ktorý bol
rozložený do viacerých fáz počas trvania projektu tak, aby bolo možné priebežne plniť
všetky stanovené ciele.
1. Kvantitatívny výskum predsudkov a potrieb učiteľov a učiteliek materských
a základných škôl.
2. Kvalitatívno-kvantitatívny výskum rečových a naratívnych kompetencií detí
v predškolskom a mladšom školskom veku.
3. Realizácia pilotného výskumu s cieľom zistiť praktické úskalia využitia modelu
naratívneho formátu v podmienkach slovenského kurikulárneho systému.
4. Realizácia experimentálneho vzdelávania pomocou naratívneho formátu
a sledovanie rozvoja naratívnych kompetencií u detí.
Prvá fáza výskumu – potreby a predsudky učiteľov
V roku 2017 bola vytvorená batéria na zistenie potrieb učiteľov (Teacher Needs Survey,
APA, 2006), ich postojov k integrácii a inklúzii (Groma & Jursová Zacharová, 2017),
socio-psychologických kompetencií zameraných na inklúziu (Sokolová, Lemešová,
& Jursová Zacharová, 2015), predsudkov voči rómskemu etniku (The Blatant And Subtle
Prejudice Scales, Pettigrew & Meertens, 1995), miery depresie a strachu (The
Acceptance and Action Questionnaire – Stigma II, AAQ II, Bond et al., 2011) a tiež miery
empatie (The Empathy Quotient Questionnaire, Baron-Cohen & Wheelwright, 2004).
Dotazníkového výskumu sa zúčastnilo 347 učiteľov materských a základných škôl.
Výsledky prieskumu sú publikované vo vedeckej monografii Perception of children's
language diversity and its acceptance among teachers in Slovakia: Research findings
(Jursová Zacharová, Lemešová, Sokolová & Groma, 2018). Z výsledkov výskumu sa dá
usudzovať, že postoj učiteľov a učiteliek k inklúzii a integrácii žiakov patriacich
k etnickej minorite a žiakov so špecifickými poruchami učenia či s rôznym druhom
postihnutia súvisí do istej miery s postojmi učiteľov a učiteliek k etnickej minorite, s ich
explicitnými predsudkami (blatant prejudice), ako aj s implicitnými predsudkami (subtle
prejudice). Samotní učitelia vyjadrili záujem o tréningy, no podobne ako v štúdii Report
on the Teacher. Needs Survey (APA; 2006) sa viac zameriavajú na tréning rozvoja
kognitívnych oblastí žiakov ako na rozvoj ich komunikatívnych kompetencií a na
podporu žiakov s problémami, odlišnosťami alebo postihnutím. Práve preto
považujeme za dôležité nielen poukazovať na problematiku vzdelávania žiakov
z minoritných skupín, ale predovšetkým ponúkať konkrétne postupy, ako podporovať
tieto skupiny detí a ako rozvíjať u učiteľov a učiteliek senzitivitu voči inakosti, a to
aj prostredníctvom prezentácie príkladov dobrej praxe.
Druhá fáza výskumu – pilotné overovanie materiálov a postupov
Prvotný náčrt metodického materiálu pre učiteľov a učiteľky slúžiaceho na rozvoj
jazykových kompetencií detí v slovenskom jazyku pomocou naratívneho formátu Hocus
a Lotuska bol vytvorený už začiatkom školského roku 2017. So zreteľom na potreby
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učiteľov a učiteľky boli výskumníčkami nahrané vzdelávacie DVD určené pre učiteľov
a učiteľky, boli vytvorené aj knižky k desiatim príbehom pre deti (obrázok č. 1) a vznikla
aj prvotná verzia stránky pre učiteľov a učiteľky.

Obrázok č. 1. Metodické materiály pre učiteľov projektu Učíme sa spolu – príručka, noty,
CD a DVD s príbehmi
V septembri 2017 boli administrované prvé testy rómskym deťom zapojeným do
pilotného vzdelávania a priebeh ich vzdelávania bol popísaný v článku Jursovej
Zacharovej, 2018. Štúdia Jursovej Zacharovej, Sokolovej, Lemešovej, Horváthovej
a Cabanovej (v tlači) popisuje vzdelávanie dvanástich detí v experimentálnej triede
počas jedného školského roka a porovnáva výsledky pretestov a posttestov detí
z experimentálnej a kontrolnej triedy. Na základe získaných výsledkov v pilotnom
projekte sa výskumný tím rozhodol počas experimentálneho overovania efektivity
vzdelávacieho programu upustiť od administrácie niektorých testov. Priebeh
administrácie testov je zaznačený v tabuľke č. 1. Dôvodom tohto rozhodnutia bola
praktická skúsenosť počas práce s rómskymi deťmi a akceptácia kultúrnych odlišností,
ktoré sa prejavujú v testových situáciách, ako aj veľké interindividuálne odlišnosti
jednotlivých detí a ich životných príbehov.
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Tabuľka č. 1 Administrácia testovej batérie
pilotný výskum
Použité testy počas testovania
Pretest
MAIN test - rozprávanie a prerozprávanie
(Gagarina et al., 2012)
x
Subtesty Detský skríning T-100 (Senka,
Medveďová, Páleník, &Mátejík, 1997)
x
Hodnotnenie učiteľom Detský skríning (Senka et
al., 1997)
Raven – Farebné progresívne matice (Raven,
1985)
x
WJ – slovník (Ruef, Furman, & Munoz-Sandoval,
2003)
x
WJ – Krátkodobá pamäť (Ruef, Furman, &
Munoz-Sandoval, 2003)
x
Test porozumenia H&L (Jursová Zacharová,
2013)
Test produkcie H&L (Jursová Zacharová, 2013)
Rozprávanie príbehu podľa knižky (Taeschner,
2005)

Posttest
x

overovací experiment
Pretest

Posttest

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

Zároveň sme v roku 2018 spolupracovali so Základnou umeleckou školou Eugena
Suchoňa v Bratislave, v rámci ktorej sa realizovalo naspievanie a nahratie minimuzikálov k šiestim príbehom. Pre učiteľov a učiteľky bola vytvorená uzamknutá
webová stránka, na ktorej sa nachádzajú všetky potrebné materiály k prvým desiatim
príbehom (obrázok č. 2).

Obrázok č. 2. Ukážka zo zabezpečenej webovej stránky – prvý príbeh
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Tretia fáza – realizácia experimentálneho vzdelávania
V septembri 2018 bolo spustené experimentálne vzdelávanie pomocou modelu
naratívneho formátu Hokus a Lotuska. Počas dvoch vzdelávacích dvojdňových stretnutí
bolo do práce s touto metódou zaškolených 15 učiteliek a vychovávateliek prvého
stupňa ZŠ. Počas školského roku 2018/2019 budú učiteľky rozvíjať naratívne
kompetencie žiakov nultých, prvých a druhých ročníkov základných škôl. Meranie
efektu vzdelávania sa uskutočňuje pomocou analýzy rozprávania a prerozprávania
príbehov a analýzy priebežných správ z vyučovania a hodnotenia žiakov vzhľadom na
rozvoj ich celkových učebných kompetencií. V júni 2019 je plánované retestovanie detí
a následné spracovanie zozbieraných dát, dotazníkov, videozáznamov z hodín
a výsledkov detí dosiahnutých v bežných školských predmetoch.

ZÁVER
Výsledky vplyvu experimentálneho vzdelávacieho programu pomocou modelu
naratívneho formátu Hokus a Lotuska na rozvoj rečových kompetencií a školskej
úspešnosti budú publikované v druhej polovici roku 2019 po retestovaní žiakov a po
následnom spracovaní získaných dát. Podľa priebežných zistení sa žiaci tešia na
aktivity, spolupracujú a vedia opakovať doteraz prebraté príebehy. Na základe analýz
dát z pilotného projektu deti z experimentálnej skupiny (zapojenej o projektu) dosiahli
vo výrazej miere lepšie výsledky v čítaní a v celkovej školskej úspešnosti ako deti
z kontrolnej skupiny.
Koncom roku 2019 je plánované vydanie vedeckej monografie a metodickej príručky
pre učiteľov a učiteľky, ktorá bude upravená o postrehy a skúsenosti učiteliek
zapojených do experimentálneho vzdelávania.
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