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ÚVOD 
 

Katedra psychológie a patopsychológie na Pedagogickej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave predkladá čitateľom, kolegom, študentom a učiteľom zborník 
zo štvrtého ročníka konferencie záverečných prác študentov a študentiek učiteľstva 
psychológie v kombinácii. Konferencia sa konala v máji 2019 a reflektuje rôzne oblasti 
psychológie, ktorým sa na Katedre psychológie a patopsychológie venuje pozornosť.  

Už dlhodobo je na katedre tradíciou, že sa študenti a študentky v rámci riešenia 
svojich záverených prác venujú aj témam aktuálne riešených grantových úloh. Inak 
tomu nebolo ani tento rok, a preto viac ako polovica príspevkov v tomto zborníku 
vznikla ako výstup niektorého z troch projektov VEGA a KEGA, ktoré sú aktuálne na 
katedre spracovávané. Študenti a študentky tak mali možnosť zapojiť sa výskumov 
svojich školiteľov a školiteliek a spoločne s nimi rozvíjať rôzne témy najmä 
aplikovaných disciplín psychológie. 

Grantovej úlohe VEGA č. 1/0955/17 – Multimodalita vývinu emocionálnej regulácie  
u dospievajúcich s typickým a atypickým vývinom: Perspektíva komplexnej dynamickej 
súhry štrukturálnych a funkčných systémových zmien biologických, psychických, 
sociálnych a environmentálnych sú venované príspevky Lucie Pastierikovej (Proces 
rozvíjania emocionálnej inteligencie pri práci so študentami strednej školy) a Miriam 
Mikovicsovej (Emocionálna inteligencia u dospievajúcich žiakov) spracované 
v spolupráci so školiteľkou Evou Vancu. Príspevkom ku grantovej úlohe VEGA  
č. 1/0409/17 Osobnosť a profesijné videnie učiteľov a učiteliek vo vzťahu k riešeniu 
náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe sú príspevky Viery 
Turčákovej a Lenky Sokolovej (Tolerancia k nejednoznačnosti a interakčný štýl učiteľa), 
Martiny Slovákovej a Lenky Sokolovej (Nevhodné správanie v triede a interakčný štýl 
učiteľa očami detí), Eleny Júlie Kubišovej a Miroslavy Lemešovej (Stres v učiteľskom 
povolaní) a Petra Stredáka a Silvie Harvanovej (Profesijné videnie expertov  
a začínajúcich učiteľov). Daniela Ružičková (Meranie kognitívnych schopností u detí  
v predškolskom veku) a Ivana Slováková (Implicitné a explicitné predsudky majoritnej 
spoločnosti voči kultúrnej inakosti) v spolupráci so svojou školiteľkou Zlaticou Jursovou 
Zacharovou prispeli k riešeniu grantovej úlohy KEGA č. 060UK-4/2017 Podpora 
naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového 
prostredia - súbor metodických materiálov. 

Aktuálnym témam, ktoré prepájajú prostredie rodiny a školy a umožňujú tak 
konfrontáciu viacerých psychologických prístupov a disciplín sú venované príspevky 
Ester Szatmáry a Zuzany Brunclíkovej (Hodnoty u detí školského veku z úplnej  
a neúplnej rodiny), Petry Demkaninovej a Michala Hacaja (Krízová intervencia  
v prostredí škôl a školských zariadení cez prácu školského psychológa) a Moniky 
Mifkovičovej a Zlatice Jursovej Zacharovej (Vplyv dlhodobého hrania počítačových hier 
na pozornosť). Príspevok Patrície Cerovskej a Miroslavy Lemešovej približuje 
problematiku didaktiky psychológie v kontexte preventívnych a osobnostno-
rozvojových programov (Preventívne postupy zamerané na záškoláctvo vo vyučovaní 
predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja). Tradičnej téme hlbinnej psychoterapie 
je venovaný teoretický príspevok Jany Faltinovej a Dušana Fábika (Vývoj 
konceptualizácie interpersonálnych vzťahov z pohľadu psychoanalýzy). 

Veríme, že si rôznorodé príspevky štvrtého ročníka študentskej vedeckej konferencie 
nájdu svojich čitateľov a inšpirujú aj ďalších študentov a študentky Katedry psychológie 
a patopsychológie k zaujímavým výskumným aj teoretickým záverečným prácam. 
                                       

zostavovateľky 
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TOLERANCIA K NEJEDNOZNAČNOSTI A INTERAKČNÝ ŠTÝL UČITEĽA1 
 
AMBIGUITY TOLERANCE AND TEACHER'S INTERACTION STYLE  

Viera Turčáková1, Lenka Sokolová2 
 
1Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta 
Univerzita Komenského v Bratislave 
vierka01@gmail.com  
 
2Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta 
Univerzita Komenského v Bratislave 
sokolova@fedu.uniba.sk  
 
 
Abstrakt 
Učitelia a učiteľky sa líšia v hodnotení a reagovaní na náročné školské situácie. Tieto 
odlišnosti sú podmienené ich profesijnými skúsenosťami ale aj osobnostnými rozdielmi. 
Cieľom príspevku je v teoretickej rovine analyzovať teóriu kognitívneho štýlu založeného na 
tolerancii k nejednoznačnosti vo vzťahu k sociálnemu vnímaniu a osobnosti učiteľa/učiteľky.  
V empirickej rovine predstavíme výsledky výskumu  s kvantitatívnym dizajnom, ktorý bol 
zameraný na zisťovanie vzťahu tolerancie k nejednoznačnosti a vnímania rôznych školských 
situácií u učiteľov a učiteliek (N = 107). Z výsledkov vyplýva, že učitelia a učiteľky, ktorí 
preferujú intervenujúci prístup k riešeniu nevhodného správania dosahujú nižšie skóre 
v tolerancii nejednoznačnosti. Rozdiel však nie je významný. 
 
Kľúčové slová: tolerancia k nejednoznačnosti, nevhodné správanie, osobnosť učiteľa, školské 
situácie, disciplína v školskej triede, interakčný štýl učiteľa 
 
Abstract 
Teachers differ in the assessment and have different reactions towards difficult situations in 
the school environment. These differences are related to the teachers´ professional 
experiences but also to their personalities variables. Our research aim was to analyse the 
theory of cognitive style based on the ambiguity tolerance in relation to social perception and 
the teacher´s personality. We present the results of quantitative research, which was 
conducted to find the connection between the teachers' (N = 107) ambiguity tolerance and 
their perception of the school situations. Based on our results, teachers who prefer 
intervention approach to classroom discipline have slightly lower scores in ambiguity 
tolerance. However, the difference is not significant. 
 
Key words: ambiguity tolerance, misbehaviour, teacher's personality, school situations, 
classroom discipline,  teacher's interaction style  
 
 
 
 

                                                      
1Príspevok 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.  

mailto:vierka01@gmail.com
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TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 
 

Nejednoznačné situácie a nejednoznačnosť ako taká je súčasťou nášho každodenného 
života. S týmito fenoménmi sa stretávame v pracovnom, školskom alebo osobnom prostredí, 
niekedy aj bez toho, aby sme si to vôbec uvedomovali. Za nejednoznačné označujeme také 
pojmy, stavy, situácie a koncepty, ktoré sú neurčité, nepresne zadefinované, neisté 
alebo nedostatočne vysvetlené a objasnené. Taktiež to môžu byť javy, problémy, témy alebo 
smerovania, pre ktoré existujú viaceré vysvetlenia alebo riešenia, a ktoré obsahujú 
nekonzistentné, neúplné alebo vágne informácie. Tieto sa môžu vyskytovať v pre nás nových 
situáciách, v komplexných situáciách alebo tiež v protichodných situáciách. 
Koncept nejednoznačnosti je v literatúre opísaný rôznymi autormi, napríklad McLain (1993) 
uvádza, že nejednoznačnosť je „citeľná nedostatočnosť informácií o konkrétnom kontexte 
alebo podnete“ (McLain, 1993, citovaný podľa Basoz, 2015, s. 54). Norton (1975) opisuje 
nejednoznačnosť ako „príliš málo alebo príliš veľa očividne protichodných informácií“ 
(Norton, 1975, citovaný podľa Basoz, 2015, s.  54). Miera tolerancie nejednoznačnosti, tiež 
označovaná ako tolerancia nejednoznačnosti, alebo po anglicky ambiguity tolerance, je  
u rôznych ľudí rôzna. „Človek s vysokou mierou tolerancie nejednoznačnosti dokáže efektívne 
spracovávať aj informácie, ktoré nezapadajú do jeho doterajšieho systému poznatkov“ 
(Lojová & Vlčková, 2011, s. 77). 

Výskumy v oblasti tolerancie nejednoznačnosti sa zameriavajú prevažne na témy  
o učení sa a vyučovaní cudzích jazykov, prípadne na vyučovanie a akceptáciu 
nejednoznačnosti na stredných školách ako jeden z faktorov problémového vyučovania či 
rozvíjania kritického myslenia (Forest, 1997). Za dôležitú považujeme schopnosť učiteľa 
naučiť žiakov, ako riešiť nejednoznačné situácie a problémy. Podľa Suzawa (2013) je počas 
vyučovacieho procesu všadeprítomná nejednoznačnosť, ktorá by mala byť vo vyučovacom 
procese zahrnutá. Viaceré výskumy a štúdie dokazujú, že študenti sú často zmätení, keď sú 
konfrontovaní s nekonzistentnými alebo vágnymi informáciami a nevedia si s nimi poradiť. 
Pri situáciách, ktoré sú nejednoznačné, čo i len v malej miere, sa sťažujú, že učiteľ alebo 
učiteľka od nich chce, aby vedeli „čítať myšlienky“ a nevedia si s takýmito situáciami úspešne 
poradiť (Tallent, 2016, s. 1). Preto je podľa Tallentovej (2016) dôležité, učiť žiakov aj to, ako 
sa s nejednoznačnosťou vyrovnať. 

Nejednoznačnosť sa okrem vzdelávacieho procesu vyskytuje aj v procese výchovnom, 
v bežných a najmä v náročných školských situáciách. Učitelia a učiteľky sa líšia v hodnotení  
a v reagovaní na náročné školské situácie. Vyberajú si viaceré metódy, postupy a techniky, ako 
situácie riešiť. Často majú dojem, že sa musia vyrovnať s tlakmi, ktoré pramenia z ich obrazu 
ideálnych vyučovacích metód a techník zvládania takýchto situácií. Jedným z kľúčových 
faktorov, ktoré ovplyvňujú schopnosť učiteľov a učiteliek zvládať náročné školské situácie je 
osobnosť učiteľa/učiteľky a jeho/jej výchovný štýl.                                                                                      

Osobnosť učiteľa/učiteľky zohráva dôležitú úlohu v celom vyučovacom procese 
a ovplyvňuje priebeh školských situácií, či už bežných alebo náročných. Sokolová, Lemešová 
a Harvanová (2019) hovoria o prepojení vnímania náročného alebo problémového správania 
u učiteľa/učiteľky s jeho/jej osobnostnými vlastnosťami. Vyučujúci sa líšia v schopnosti 
identifikovať a interpretovať jednotlivé prejavy správania (Sokolová, Lemešová & Harvanová, 
2019). „Miera náročnosti, akú danej situácii pripisujú, je však individuálna. Tieto 
interindividuálne rozdiely môžu súvisieť s osobnostnými vlastnosťami, úrovňou frustračnej 
tolerancie, s pedagogickými skúsenosťami, ale aj s kultúrou danej školy (nastavenie pravidiel, 
skladba detí v danej triede a pod.)“ (Sokolová, Lemešová, & Harvanová, 2019, s. 59).  

Existujú rôzne výchovné štýly učiteľa a rôzne stratégie zvládania disciplíny. Mnohé z nich 
nehovoria iba o tom, ako riešiť disciplinárny problém, ale tiež o prevencii, ako si udržať 
spolupracujúce správanie na hodine a ako viesť a motivovať žiakov, aby boli sami zodpovední 
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za svoje správanie. „Výchovný štýl je pre učiteľa typická a relatívne trvalá charakteristika 
osobnosti, ktorá sa prejavuje v jeho konaní, správaní a komunikácii so žiakmi počas 
vyučovacej hodiny. Jeho nadstavbovým menovateľom môže byť na jednej strane štýl tvorivo-
humanistický, na druhej strane tradično-direktívny.“ (Žolnová & Mandzáková, 2007, s. 38). 
Pre potreby nášho výskumu sme si zvolili tri kategórie výchovného resp. interakčného štýlu 
učiteľa, ktorý vystihuje to, ako učitelia a učiteľky reagujú na nevhodné správanie v triede. 
Glickman a Tamashiro (1980), Martin a Baldwin (1993) a ďalší hovoria o  intervenujúcom 
(autoritatívnom resp. direktívnom), neintervenujúcom  (liberálnom resp. nedirektívnom) a o 
interagujúcom (demokratickom resp. interakčnom) učiteľskom štýle. Intervenujúci štýl sa 
vyznačuje zasahovaním, snahou určiť pravidlá aj tresty za ich porušenie. Hlavnú rolu 
v zachovaní disciplíny v triede má učiteľ/učiteľa. Neintervenujúci štýl predstavuje skôr 
stratégiu nezasahovania, žiak/žiačka má sám/sama zmeniť svoje správanie, učiteľ/učiteľka sa 
často pri tomto štýle snaží budovať s deťmi dobré vzťahy, chápať ich potreby. Interagujúci 
štýl vytvára pri riešení nevhodného správania rovnováhu medzi vyučujúcimi a triedou, 
uplatňuje princípy sociálneho učenia a logických dôsledkov a žiakov/žiačky vedie 
k zodpovednosti za svoje správanie. V našom výskume sme sa zamerali na zisťovanie 
interakčného štýlu učiteľov a učiteliek a jeho vzťahu k tolerancii nejednoznačnosti. 

 
 

METODIKA VÝSKUMU 
 

Cieľom nášho vvýskumu bolo zistiť, či existuje vzťah medzi kognitívnym štýlom tolerancie 
nejednoznačnosti a interakčným štýlom učiteľov a učiteliek. Pre dosiahnutie hlavného cieľa 
sme stanovili nasledovné výskumné otázky:  
VO 1: Aký je rozdiel v miere tolerancie nejednoznačnosti podľa výchovného štýlu 
učiteľov/učiteliek? 
VO 2: Aký je rozdiel v miere tolerancie nejednoznačnosti podľa veku učiteľov/učiteliek? 
VO 3: Ktorý typ výchovného štýlu u učiteľov/učiteliek prevláda? 
 

Výskumná vzorka 
Pre náš výskum sme použili zámerný dostupný výber respondentov z rôznych škôl. 

Výskumná vzorka sa skladala zo 107 učiteľov a učiteliek, ktorí učia na základnej škole alebo 
na gymnáziu, z čoho učiteľov bolo 9 a učiteliek bolo 98.  
 

Výskumná metóda 
Ako výskumnú metódu sme zvolili dva dotazníky administrované v tradičnej papierovej 

forme. Dotazníky boli anonymné a administrovali sme ich osobne v decembri 2018. Dáta 
z oboch dotazníkov sme zakódovali a spracovali parametrickou štatistickou metódou ANOVA, 
ktorá je vhodná na porovnávanie viacerých skupín a ich odlišností (Hanák, 2016). Túto 
metódu sme použili na zisťovanie:  

 rozdielov v miere tolerancie nejednoznačnosti v skupinách podľa interakčného štýlu 
učiteľov/učiteliek, 

 rozdielov v miere tolerancie nejednoznačnosti v jednotlivých vekových skupinách 
učiteľov/učiteliek. 

 
The Multiple Stimulus Types Ambiguity Tolerance Scale – II (MSTATS) (McClain, 2009). 

Pomocou škály, ktoré ponúka viaceré typy stimulov tolerancie k nejednoznačnosti sme merali 
mieru tolerancie k nejednoznačnosti u učiteľov a učiteliek. Dotazník pozostával z 13 položiek, 
podľa ktorých sa merajú viaceré hľadiská nejednoznačnosti. Výsledné hrubé skóre tvorí súčet 
bodov priradených za jednotlivé otázky. 
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The Beliefs on Discipline Inventory (Glickman & Tamashiro, 1980). Dotazník má tri časti a je 
určený učiteľom a učiteľkám na sebahodnotenie a následné zaradenie sa do jedného z troch 
interakčných štýlov. My sme použili druhú časť z dotazníka, pomocou ktorej sme zisťovali 
postoj učiteľov a učiteliek k správaniu žiakov a žiačok podľa toho, k akému typu intervencie 
alebo k akému typu výchovy sa učitelia/učiteľky sami priradia. Dotazník pozostával z 12 
dvojíc výrokov, kde si má respondent/respondentka vybrať vždy jeden výrok z dvojice, ktorý 
ho lepšie vystihuje. Na základe výsledného skóre, sme výskumnú vzorku následne rozdelili do 
štyroch kategórií: a) intervenujúci  učiteľ, b) neintervenujúci učiteľ, c) interagujúci učiteľ , d) 
nevyhranený typ učiteľa. Do štvrtej skupiny nevyhranených patrili učitelia, ktorí mali skóre 
12 bodov rozdelené rovnomerne vo všetkých troch kategóriách alebo boli ich jednotlivé skóre 
blízko priemeru, to znamená, že ani jeden z troch interakčných štýlov u nich neprevažoval.  
 
 

VÝSLEDKY VÝSKUMU 
 

V prvej výskumnej otázke sme sa zamerali na rozdiel v miere tolerancie nejednoznačnosti 
podľa výchovného štýlu učiteľov. Pomocou jednovýberového Kolmogorovovho-Smirnovovho 
neparametrického testu sme stanovili normalitu rozloženia dát výskumnej vzorky. Priemerná 
miera tolerancie nejednoznačnosti celej výskumnej vzorky je 42,51 bodov z celkového 
maximálneho počtu 65 bodov a štandardná odchýlka má hodnotu 7,30. V úvode sme najskôr 
vypočítali mieru tolerancie nejednoznačnosti u každého respondenta/respondentky. 
Následne sme každého zaradili do jedného zo štyroch typov interakčného štýlu. Vytvorili sme 
štyri skupiny a pre každú skupinu sme pomocou jednotlivých skóre vypočítali priemernú 
mieru tolerancie nejednoznačnosti v každej zo štyroch skupín (Tab. 1). Pre výskum miery 
tolerancie nejednoznačnosti u učiteľov a učiteliek vo vzťahu k ich interakčnému štýlu sme 
použili dáta z predošlých výpočtov a spracovali ich pomocou štatistickej metódy ANOVA. 
 
Tab. 1: Miera tolerancie nejednoznačnosti vo vzťahu k výchovnému štýlu učiteľa  

 
N M SD SE Min Max F sig 

Intervenujúci učiteľ 8 42,50 10,392 3,674 27 59 

,302 ,824 
Neintervenujúci učiteľ 29 42,69 7,498 1,392 32 60 

Interagujúci učiteľ 34 43,29 7,775 1,333 31 64 

Nevyhranený typ učiteľa 36 41,64 6,024 1,004 31 61 

Spolu 107 42,51 7,297 ,705 27 64   

 
Tabuľka 1 znázorňuje priemerné skóre miery tolerancie nejednoznačnosti jednotlivých 

skupín rozdelených podľa výchovného štýlu učiteľa. Prvá skupina intervenujúcich učiteľov  
a učiteliek dosiahla priemerné skóre miery tolerancie nejednoznačnosti 42,50 bodov 
z celkového maximálneho počtu 65 bodov. Druhá skupina neintervenujúcich učiteľov  
a učiteliek dosiahla priemerné skóre miery tolerancie nejednoznačnosti 42,69 z celkového 
maximálneho počtu 65 bodov. Tretia skupina interagujúcich učiteľov a učiteliek dosiahla 
priemerné skóre miery tolerancie nejednoznačnosti 43,29 z celkového maximálneho počtu 65 
bodov. Štvrtá skupina učiteľov a učiteliek bez vyhraneného interakčného štýlu dosiahla 
priemerné skóre miery tolerancie nejednoznačnosti 42,51 z celkového maximálneho počtu 65 
bodov. 

Hoci tretia skupina – interagujúcich má najvyššie skóre miery tolerancie nejednoznačnosti, 
tento výsledok nie je štatisticky významný. Všetky skupiny rozdelené podľa interakčných 
štýlov sa v priemernom skóre miery tolerancie nejednoznačnosti významne nelíšia. Preto 
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môžeme tvrdiť, že v našej vzorke rozdiel v miere tolerancie nejednoznačnosti podľa 
interakčného štýlu nie je štatistický významný (Graf č. 1).   
 

 
Graf 1: Miera tolerancie nejednoznačnosti vo vzťahu k výchovnému štýlu učiteľa 

 
V druhej výskumnej otázke sme sa zamerali na rozdiel v miere tolerancie nejednoznačnosti 

podľa veku učiteľov. Učiteľov a učiteľky sme rozdelili do piatich skupín podľa vymedzených 
vekových hraníc, ktoré boli súčasťou demografickej časti dotazníka a následne sme 
porovnávali vekové skupiny s ich priemernou mierou tolerancie k nejednoznačnosti. Napriek 
tomu, že štvrtá skupina, 51 – 60 ročných učiteľov a učiteliek, má najvyššie skóre miery 
tolerancie nejednoznačnosti, rozdiel medzi skupinami opäť nie je štatisticky významný. 
Všetkých päť skupín učiteľov a učiteliek rozdelených podľa veku dosahuje priemerné skóre 
miery tolerancie nejednoznačnosti, ktoré sa významne nelíšia (Tab. 2, Graf 2). Preto môžeme 
tvrdiť, že rozdiel v miere tolerancie nejednoznačnosti je podľa veku učiteľov a učiteliek 
v našej výskumnej vzorke štatisticky nevýznamný.  
 
Tab. 2 Miera tolerancie nejednoznačnosti vo vzťahu k veku učiteľov 

 
N M SD SE Min Max F Sig. 

Vek 20-30 rokov 37 43,03 9,185 1,510 27 64 

,585 ,674 

Vek 31-40 rokov 17 40,18 6,287 1,525 31 52 

Vek 41-50 rokov 28 42,54 5,267 ,995 37 56 

Vek 51-60 rokov 18 43,67 6,765 1,595 36 61 

Vek 61 a viac rokov 7 42,43 7,323 2,768 32 50 

spolu 107 42,51 7,297 ,705 27 64   

 
Tabuľka 2 znázorňuje priemerné skóre miery tolerancie nejednoznačnosti jednotlivých 

vekových skupín. 37 učiteľov/učiteliek vo veku 20 - 30 rokov dosiahlo priemerné skóre miery 
tolerancie nejednoznačnosti 43,03 z celkového maximálneho počtu 65 bodov.  
17 učiteľov/učiteliek vo veku 31 – 40 rokov dosiahlo priemerné skóre miery tolerancie 
nejednoznačnosti 40,18 z celkového maximálneho počtu 65 bodov. 28 učiteľov/učiteliek vo 
veku 41 – 50 rokov dosiahlo priemerné skóre miery tolerancie nejednoznačnosti 42,54 
z celkového maximálneho počtu 65 bodov. 18 učiteľov/učiteliek vo veku 51 – 60 rokov 
dosiahlo priemerné skóre miery tolerancie nejednoznačnosti 43, 67 z celkového maximálneho 
počtu 65 bodov. 7 učiteľov/učiteliek vo veku 61 a viac rokov dosiahlo priemerné skóre miery 
tolerancie nejednoznačnosti 42,43 z celkového maximálneho počtu 65 bodov. 
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Graf 2: Miera tolerancie nejednoznačnosti vo vzťahu k veku učiteľov 

 
Tretia výskumná otázka bola zameraná na to, ktorý typ interakčného štýlu u učiteľov 

a učiteliek prevláda. Interakčný štýl sme skúmali hlavne vo vzťahu s mierou tolerancie 
nejednoznačnosti. Okrem toho, nás však zaujímalo aj to, koľko respondentov a respondentiek 
sa zaradilo ku ktorému štýlu. Interakčný štýl sme skúmali aj z hľadiska vekového zastúpenia 
a následne veličiny porovnali pomocou kontingenčných tabuliek.  

Z našich výsledkov vyplýva, že najväčší počet respondentov a respondentiek sa priradil 
k nevyhranenému typu interakčného štýlu a naopak najmenej sa priradilo k intervenujúcemu 
výchovnému štýlu. Pri porovnávaní veku učiteľov a učiteliek a ich interakčného štýlu sme 
nezaznamenali žiadne značné výkyvy v hodnotách. V prvej vekovej skupine sme zaznamenali 
väčší počet interagujúcich učiteľov/učiteliek, až 19 z celkového počtu 37. Prehľad všetkých 
hodnôt aj s prepočtom na percentá uvádzame v tabuľke č. 3. 
 
Tab. 3: Porovnanie veku učiteľov a ich interakčný štýl 
 intervenujúci neintervenujúci interagujúci nevyhranený Spolu 

vek 

20-30 
Počet 4 4 19 10 37 

% 3,7% 3,7% 17,8% 9,3% 34,6% 

31-40 
Počet 1 6 5 5 17 

% ,9% 5,6% 4,7% 4,7% 15,9% 

41-50 
Počet 1 11 5 11 28 

% ,9% 10,3% 4,7% 10,3% 26,2% 

51-60 
Počet 1 7 3 7 18 

% ,9% 6,5% 2,8% 6,5% 16,8% 

61 + 
Počet 1 1 2 3 7 

% ,9% ,9% 1,9% 2,8% 6,5% 

Spolu 
Počet 8 29 34 36 107 

% 7,5% 27,1% 31,8% 33,6% 100,0% 

 
Výsledky sme spracovali aj na základe pohlavia, ale keďže v našej výskumnej vzorke 

jednoznačne prevažovali ženy (N = 98) nad mužmi (N = 9), túto premennú sme štatisticky 
netestovali. Muži v našej vzorke dosiahli vyššie skóre v tolerancii nejednoznačnosti ako ženy. 
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DISKUSIA 
 

Pri porovnaní miery tolerancie nejednoznačnosti u učiteľov a učiteliek vo vzťahu 
k interakčnému štýlu, ktorý používajú, alebo ku ktorému podľa nich samých  inklinujú, sme 
nezaznamenali významné rozdiely medzi jednotlivými štýlmi ani vzostupné alebo zostupné 
tendencie smerom k niektorému interakčnému štýlu. Na základe výsledkov môžeme 
konštatovať, že odpovede sa medzi jednotlivými skupinami významne nelíšili. Priemerná 
miera tolerancie nejednoznačnosti celej výskumnej vzorky je 42,51 bodov z celkového 
maximálneho počtu 65 bodov. Celková priemerná miera tolerancie nejednoznačnosti v našej 
výskumnej vzorke (M = 42,51) však bola vyššia ako uvádzajú iné výskumy, napr. u študentov 
a študentiek účtovníctva (M = 37,95) (Arquera & Tejero, 2009, citovaní podľa Sokolovej 
a Andreánskej, 2019) a u študentov a študentiek práva (M = 40,54) alebo psychológie 
a vzdelávania (M = 40,52). V skúmaní vzťahu miery tolerancie nejednoznačnosti a veku 
učiteľov a učiteliek sa tak isto nepreukázal významný štatistický rozdiel. Zrejmá bola iba 
prevaha interagujúcich učiteľov a učiteliek vo veku 20 – 30 rokov a to v počte 19 z celkového 
počtu 37 v tejto vekovej kategórii. 

V tretej časti výskumu sme učiteľov rozdelili na tri typy (intervenujúci, neintervenujúci 
a interagujúci) podľa toho, ako v školskej triede intervenujú, aký typ disciplíny na hodinách 
preferujú, či k akému interakčnému štýlu by sa priradili v zvládaní manažmentu školskej 
triedy. Glickman a Wolfgang (1978) v zostavovaní dotazníka na zisťovanie postoja k disciplíne 
rozlišujú tri typy učiteľa: intervenujúci, neintervenujúci a interagujúci. Toto rozdelenie vybrali 
podľa troch smerov kontroly učiteľa a nazývajú ich Three schools of thought (z angl. Tri školy 
myslenia) (Glickman & Tamashiro, 1980, s. 460). 

Podobný výskum realizovali Moghtadaie a Hoveida (2015), kde zisťovali vzťah medzi 
optimizmom učiteľa a jeho výchovným štýlom v manažmente školskej triedy. Výchovný štýl 
učiteľa taktiež rozdelili na tri typy: intervenujúci, neintervenujúci a interagujúci.   Zistili sme, 
že v našej vzorke sa najmenej učiteľov a učiteliek stotožnilo s intervenujúcim výchovným 
štýlom (N = 8, 7,47%), a naopak najviac sa stotožnilo s nevyhraneným interakčným štýlom  
(N = 36, 33,64%). Len o dvoch respondentov menej sme zaznamenali v interagujúcom 
výchovnom štýle (N = 34, 31,77%) a k neintervenujúcemu typu sa priradilo dvadsaťdeväť 
učiteľov a učiteliek (N = 29, 27,10%). Naše rozdelenie sa líši v porovnaní s výskumom, ktorý 
realizovali  Moghtadaie a Hoveida (2015), kde z celkového počtu 384 učiteľov a učiteliek bolo 
29 neintervenujúcich (7,55%), 192 interagujúcich (50%) a 163 intervenujúcich (42%). 
Predpokladáme, že rozdiel v zastúpení jednotlivých typov môže súvisieť aj s tým, sme 
vytvorili kategóriu nevyhranených, s ktorou autori vyššie citovaného výskumu nepracovali. 
Keď sme porovnali výsledky interakčných štýlov s vekovým rozložením výskumnej vzorky, 
zistili sme, že najviac respondentov a respondentiek preferujúcich interagujúci výchovný štýl 
je vo veku 20 – 30 rokov (19 z celkového počtu 37 v danej vekovej skupine = 51,35%).  

Pri realizácii výskumu sme zvážili aj jeho limity, ktoré mohli výskum ovplyvniť. Za prvý 
limit považujeme možnú neobjektívnosť v sebahodnotení u učiteľov a učiteliek v dotazníku 
interakčného štýlu, ktorý zisťoval ich postoje k disciplíne a následne ich zaraďoval do jednej 
z vybraných kategórií výchovného štýlu.  Sociálne žiaduce odpovede mohli skresliť celkové 
výsledky, alebo si mohli respondenti a respondentky vybrať možnosť, ktorá sa im zdala 
správna, no v reálnom školskom vyučovaní, by takúto možnosť nikdy nerealizovali. 
V nadväznosti na náš výskum považujeme za prínosné zrealizovanie rovnakého výskumu 
sebahodnotenia učiteľov a učiteliek v kombinácii s iným externým hodnotením alebo 
kombináciou viacerých hodnotení ich interakčného štýlu. Jedným z hodnotiteľov by mohol 
zostať učiteľ/učiteľka, iný by mohol byť jeho hospitujúci kolega/kolegyňa a tretím 
hodnotiacim článkom by mohli byť žiaci a žiačky. Následne by sa kombináciou troch rôznych 
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hodnotení jedného subjektu mohol vytvoriť komplexnejší obraz o učiteľoch/učiteľkách a ich 
dominantnom interakčnom štýle 
 
 

ZÁVER 
 

Cieľom výskumu bolo v teoretickej rovine analyzovať teóriu kognitívneho štýlu založeného 
na tolerancii k nejednoznačnosti vo vzťahu k sociálnemu vnímaniu a osobnosti 
učiteľa/učiteľky. Priblížili sme pojem tolerancie nejednoznačnosti vo všeobecnosti,  
nejednoznačnosť tolerancie vo vyučovacom procese a nejednoznačnosť u učiteľov a učiteliek 
a definovali sme interakčný štýl učiteľa/učiteľky s troma základnými typmi:  intervenujúci, 
neintervenujúci a interagujúci. 

V empirickej rovine bolo naším cieľom realizovať výskum s kvantitatívnym dizajnom 
zameraný na zisťovanie vzťahu tolerancie k nejednoznačnosti a vnímania rôznych školských 
situácií u učiteľov a učiteliek. Pre naplnenie nášho cieľa sme si stanovili 3 výskumné otázky 
a odpovede na tieto otázky sme získali použitím dotazníkov. Rozdiel v miere tolerancie 
nejednoznačnosti podľa interakčné štýlu a veku sa v našej vzorke ukázal ako štatisticky 
nevýznamný. 
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Abstrakt 
Cieľom príspevku je analýza foriem nevhodného správania žiakov, ktoré sú rušivým faktorom 
pre ostatné deti v školskej triede. V prvej časti objasňujeme teoretické prístupy vo vzťahu  
k disciplíne a definujeme nevhodné správanie. Popisujeme rolu učiteľa a jeho interakčný štýl  
z pohľadu detí. Problematiku výskytu nevhodného správania ďalej skúmame v kontexte klímy 
a dynamiky školskej triedy a nakoniec poukazujeme na faktory vzniku nevhodného správania 
žiakov. Empirická časť je zameraná na kvalitatívnu resp. kvantitatívnu analýzu vnímania 
disciplíny a nevhodného správania v školskej triede deťmi staršieho školského veku (N = 
120). Prostredníctvom dotazníka a semiprojektívneho obrázkového testu školských situácií 
zisťujeme, v akej miere jednotlivé formy nevhodného správania v školskej triede žiakom 
prekážajú. Ďalej skúmame, ako žiaci vnímajú interakčný štýl učiteľa a jeho mieru hnevu  
a nakoniec zisťujeme, aké sú rozdiely vo vnímaní nevhodného správania z pohľadu učiteľov  
a z pohľadu žiakov. 
 
Kľúčové slová: disciplína, nevhodné správanie, školská trieda, interakčný štýl učiteľa, 
stratégie zvládania disciplíny, pohľad detí na nevhodné správanie 
 
Abstract 
The aim of the study is to analyse the forms of pupils´ misbehaviour which are disruptive for 
other children in the classroom. In the first part of our work we clarify theoretical approaches 
in relation to discipline and define misbehaviour. We describe the role of the teacher and his 
interactive style from the perspective of the children. We continue to explore the issue of 
misbehaviour in the context of the climate and dynamics of the classroom, and finally we 
point out on the factors of origin of pupils´ misbehaviour. The empirical part is focused on 
qualitative resp. quantitative analysis of the perception of discipline and misbehaviour in 
classroom by children of older school age (N = 120). Through the questionnaire and the semi-
projective test of school situations we find out to what extent particular forms of 
misbehaviour in the classroom are disruptive for pupils. Furthermore, we examine how pupils 

                                                      
2Príspevok 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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perceive the interaction style of the teacher and his level of anger, and finally we find out what 
are the differences in the perception of misbehaviour from the perspective of teachers and 
pupils. 
 
Keywords: discipline, misbehaviour, classroom, interactive style, discipline management 
strategies, misbehaviour from children´s perspective 
 
 

ÚVOD 
 

Výskumy v oblasti manažmentu školskej triedy a nevhodného správania  sa zameriavajú 
prevažne na osobnosť učiteľa, jeho kompetencie, prípadne jeho prežívanie v rôznych fázach 
pedagogickej kariéry. V dostupných zdrojoch o disciplíne a nevhodnom správaní nachádzame 
teoretické a empirické práce, ktoré prinášajú odpovede na otázky v súvislosti so schopnosťou 
učiteľa zvládať náročné školské situácie a stres. Dovolíme si tvrdiť, že podstatne menšia 
pozornosť je venovaná otázke, ako vnímajú nevhodné správanie v triede žiaci. Uvedomujeme 
si, že školská trieda je prostredím, kde dochádza k interakcii nielen medzi učiteľom a žiakmi, 
ale aj medzi žiakmi navzájom. Pre vytvorenie dobrej a motivujúcej klímy je potrebné, aby 
učiteľ chápal subjektívne prežívanie žiakov vo vzťahu k školskej triede. Ak učiteľ vníma 
„denné snenie“ žiaka alebo klikanie pera ako prejav nevhodného správania, je veľmi 
pravdepodobné, že žiak vníma takéto správanie celkom odlišne. Naopak, žiaci by boli možno 
sami prekvapení, ak by poznali úroveň hnevu učiteľa na spomínané prejavy nevhodného 
správania na učiteľovej pomyselnej stupnici hnevu. V tejto súvislosti sa vynárajú mnohé 
otázky a pokladáme za dôležité skúmať, ako je v dnešnej školskej triede chápané nevhodné 
správanie, aké sú jeho prejavy, ako je posudzovaná ich závažnosť a ako žiaci vnímajú 
disciplínu. 
 
 

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 
 
Disciplína v školskej triede 

Disciplínu môžeme definovať ako „podriadenie sa určitým zásadám, poslušnosť voči 
rozkazom, zákonom a pravidlám. Disciplína sa týka pedagógov, rodičov a študentov, a je 
nevyhnutnou podmienkou akademického úspechu, ako aj uspokojenia osobných potrieb 
študentov a zabezpečenie fyzickej a psychologickej bezpečnosti“ (Bekiari, 2017, s. 124). 

Autor Lewis (2008), ktorý sa dlhodobo venuje výskumu manažmentu školskej triedy so 
zameraním na nevhodné správanie (angl. behavior management), rozlíšil tri možnosti 
chápania disciplíny ako súboru techník zvládania nevhodného správania. V prvom prípade sa 
disciplína vzťahuje k odmenám a trestom. Druhý prístup je zameraný na učiteľa a jeho 
schopnosti priamej kontroly, ktorými posilňuje vhodné správanie svojich žiakov. Cieľom 
tretieho prístupu je sebakontrola žiaka. 

Autori Evertson a Weinstein (2006) vo svojom výskume zameranom na manažment triedy 
a nevhodné správanie definujú disciplínu ako „individuálnu schopnosť žiaka pracovať vo 
vzdelávacom prostredí tak, aby nenarúšal práva a slobodu svojich spolužiakov a dospelých  
a umožnil im plniť si svoje povinnosti“ (Evertson & Weinsten, 2006, s. 738).  

 

Nevhodné správanie 
Nevhodné správanie je všeobecne popisované ako správanie, ktoré vyrušuje nielen 

učiteľa, ale aj ostatných žiakov, pričom narúša hladký priebeh vyučovania. Pre vymedzenie 
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pojmu nevhodného správania sme sa rozhodli použiť klasifikáciu podľa Vendela (2007), ktorý 
zaraďuje rôzne prejavy nevhodného správania do siedmych kategórií3: 

 nepozornosť – žiak „sníva“, díva sa von oknom, hrá sa s niečím, vrtí sa, píše si pre 
seba,   

 verbálne vyrušovanie (rozprávanie) – žiak šepká, vyrušuje, číta si nahlas, rozpráva 
sa so susedom, mrmle si niečo pod nos, 

 pohybový nepokoj – žiak strká do iných, šúcha nohami, rachotí so stoličkou, behá po 
triede, smeje sa, vykrikuje, robí grimasy, vyskakuje z miesta, 

 nepriateľské správanie (agresivita) – žiak kope do vecí, hádže rôznymi predmetmi, 
prezýva iných, napadá slabších, 

 upútavanie pozornosti – žiak šaškuje, dobiedza, kladie nespočetné otázky, 
 vzdorovitosť – žiak odmieta plniť príkazy, odvráva, robí opak toho, čo sa mu káže, zo 

vzdoru si niečo čmára, kreslí karikatúry (často aj učiteľky), 
 nečestnosť – žiak podvádza pri úlohách, hrách, úmyselne klame, kradne (Vendel, 

2007, s. 252).  
 

Interakčný štýl učiteľa 
Interakčný štýl učiteľa môžeme interpretovať ako spôsob, akým učiteľ dosahuje žiaduce 

správanie žiakov. Pre náš výskum sme použili koncept, ktorý vypracovali Martin a Baldwin 
(1993) na základe reakcií učiteľa na nevhodné správanie žiakov. Rozlišujú tri základné štýly 
interakcie, v ktorých je moc učiteľa a žiakov rozložená na rôznych úrovniach: intervenujúci, 
interagujúci a neintervenujúci (obr. 1).  
 

intervenujúci učiteľ 
„Rules/Rewards-

Punishment“ (zasahuje, 
uplatňuje behaviorálne 
princípy  Skinnerovej 
teórie,  modifikáciu 

správania) 

interagujúci učiteľ 
„Confronting/Contracting“ 

(kladie dôraz na interakciu so 
žiakmi, uplatňuje teóriu 

sociálneho učenia a logických 
dôsledkov napr. podľa modelu 

Adlera a Dreikursa) 

neintervenujúci učiteľ 
„Relationship/ Listening“ 

(nežiaduce správanie vníma 
ako prejav potreby pozornosti, 

uplatňuje humanistický 
prístup Rogersa a Gordona) 

Obr. 1: Interakčný štýl učiteľa 
(spracované podľa Martin & Baldwin, 1993, s. 30) 

 
Lewis (2009) zistil, že až 62 % starších a 68 % mladších žiakov uvádza, že ich učitelia občas 

kričia v hneve na žiakov, ktorí sa nevhodne správajú. Zároveň 42 % starších a 35 % mladších 
žiakov uvádza tiež používanie sarkazmu zo strany učiteľa a 30 % starších a 19 % mladších 
žiakov uvádza urážanie smerujúce od učiteľa smerom k nim. Na záver ešte 45 % starších a 60 
% mladších žiakov tvrdí, že občas museli zostať v škole po vyučovaní kvôli spolužiakom, ktorí 
sa nevhodne správali a trest bol udelený celej triede.  
 
 

METODIKA VÝSKUMU 
 

Výskumné otázky 
S ohľadom na vyššie uvedené teoretické východiská bolo našim cieľom zistiť, ako vnímajú 

rôzne prejavy správania v triede aj reakcie učiteľa samotní žiaci. Dosiahnutie hlavného cieľa 

                                                      
3Uvedené kategórie nevhodného správania budú predstavovať položky v našom dotazníku, pričom 
budeme dodržiavať aj kategorizáciu týchto položiek.  
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bolo podmienené hlbšou analýzou a rozpracovaním parciálnych cieľov. Pre tieto ciele sme 
stanovili nasledovné výskumné otázky: 
VO 1. Aké je subjektívne prežívanie žiakov vo vzťahu k triede, ktorú aktuálne navštevujú 

podľa školského ročníka? 
VO 2. Aké je subjektívne prežívanie žiakov vo vzťahu k triede, ktorú aktuálne navštevujú 

podľa pohlavia? 
VO 3. Aké sú rozdiely vo vnímaní interakčného štýlu učiteľa podľa školských ročníkov? 
VO 4. Aké sú rozdiely vo vnímaní interakčného štýlu učiteľa podľa pohlavia? 
VO 5. Aké sú rozdiely vo vnímaní hnevu učiteľa v jednotlivých školských situáciách podľa 

školských ročníkov? 
VO 6. Aké sú rozdiely vo vnímaní hnevu učiteľa v jednotlivých školských situáciách podľa 

pohlavia? 
VO 7. Ktoré prejavy nevhodného správania v školskej triede žiakom najviac vadia? 
VO 8. Aký je rozdiel vo vnímaní jednotlivých kategórií nevhodného správania v školskej triede 

podľa školských ročníkov? 
VO 9. Aký je rozdiel vo vnímaní jednotlivých kategórií nevhodného správania v školskej triede 

podľa pohlavia? 
VO 10. Aký je názor učiteľov na vnímanie jednotlivých kategórií nevhodného správania 

žiakmi? 
 

Výskumná vzorka 
Pre náš výskum sme použili zámerný dostupný výber respondentov z cirkevnej základnej 

školy v Západoslovenskom kraji. Výskumný súbor tvorili žiaci staršieho školského veku na 
druhom stupni, v 5., 6., 7., 8. a 9. ročníkoch. Základný súbor predstavovalo 300 žiakov vo veku 
10 – 15 rokov. Zo základného súboru sme ďalej vyfiltrovali výberový súbor N = 120 (60 
dievčat a 60 chlapcov), pričom z každého ročníka sme vybrali 24 žiakov (12 dievčat a 12 
chlapcov). Výskumná vzorka učiteľov sa skladala z 24 učiteliek vo veku od 26 – 66 rokov 
(priemerný vek 43 rokov) a 3 učitelia vo veku od 27 – 53 rokov (priemerný vek 38 rokov). 
 

Metódy výskumu  
Pre naplnenie našich cieľov výskumu sme použili tri typy dotazníkov: 

 Semiprojektívny obrázkový test školských situácií (Lemešová & Sokolová, 2019) pre 
žiakov, ktorý obsahuje päť situácií: A. žiak odmieta ísť k tabuli, B. žiaci sa v triede bijú,  
C. učiteľ zbadá rozbité okno, D. žiak vyplazuje jazyk na učiteľa, E. žiaci nesedia vo svojich 
laviciach. Žiaci majú do bubliniek na každom obrázku doplniť, čo podľa nich v danej chvíli 
hovorí učiteľka a na teplomeri označiť, ako veľmi je podľa nich v danej chvíli nahnevaná. 
Súčasťou dotazníka bolo zhodnotenie spokojnosti s triedou, ktorú práve navštevujú. 

 Vlastný dotazník nevhodného správania pre žiakov, ktorý bol zostavený z položiek podľa 
Vendela (2007). Žiaci v ňom mali označiť, ako veľmi im prekážajú dané prejavy správania 
iných detí v triede. 

 Vlastný dotazník nevhodného správania pre učiteľov, ktorý obsahoval rovnaké položky ako 
dotazník pre žiakov. Učitelia nemali za úlohu hodnotiť, nakoľko vadí dané nevhodné 
správanie im, ale do akej miery je podľa rušivé pre samotných žiakov. 
Komparáciou dotazníkov pre žiakov a učiteľov sme hodnotili rozdiely medzi názorom 

učiteľov na dopad rušivého správania na ostatných žiakov z ich pohľadu a vnímania 
uvedeného správania žiakmi. Dáta zo všetkých dotazníkov sme spracovali v programe IBM 
SPSS.  
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VÝSLEDKY VÝSKUMU 
 

V prvej výskumnej otázke sme sa zamerali na to, aké je subjektívne prežívanie žiakov vo 
vzťahu k triede, ktorú aktuálne navštevujú podľa školského ročníka. Pri skúmaní súvislosti 
medzi subjektívnym prežívaním žiakov vo vzťahu k školskej triede a ročníkmi, ktoré aktuálne 
navštevujú, sme zistili nerovnomernosť rozloženia dát. Tendencia úmerného nárastu alebo 
poklesu hodnôt medzi 5. až 9. ročníkom sa nepotvrdila. Zistili sme, že v 8. ročníku je najväčší 
počet žiakov, ktorí uviedli veľmi dobré prežívanie vo vzťahu k školskej triede, pričom zároveň 
ani jeden žiak neuviedol hodnoty z intervalovej škály 4 zle a 5 veľmi zle. Na základe uvedených 
početností sme 8. ročník celkove identifikovali ako ročník s najlepším prežívaním žiakov.  

Druhá výskumná otázka bola zameraná na subjektívne prežívanie žiakov vo vzťahu k triede, 
ktorú aktuálne navštevujú podľa pohlavia. Pre uvedenú výskumnú otázku sme opäť 
analyzovali dáta získané zo škály v semiprojektívnom obrázkovom dotazníku školských 
situácií a sledovali sme rozloženie dát pre jednotlivé pohlavia. Na základe Chí-kvadrát testu sa 
nepotvrdila súvislosť medzi pohlavím žiakov a ich subjektívnym prežívaním vo vzťahu 
k školskej triede. Vo výskumnej vzorke 120 žiakov sa nepreukázali štatisticky významné 
rozdiely ani neparametrickým U-testom (p = 0,601) pri určenej hladine významnosti 5% 
(0,05). Naše porovnania v kontingenčnej tabuľke aj v U-teste potvrdili, že medzi subjektívnym 
prežívaním dievčat a chlapcov vo vzťahu k triede, ktorú aktuálne navštevujú nie je štatisticky 
významný rozdiel. 

Ďalej sme zisťovali, aké sú rozdiely vo vnímaní interakčného štýlu učiteľa podľa školských 
ročníkov. Tu sme použili dáta zo semiprojektívneho obrázkového testu školských situácií  
(A. Žiak odmieta ísť k tabuli, B. žiaci sa v triede bijú, C. učiteľ zbadá rozbité okno, D. žiak 
vyplazuje jazyk na učiteľa, E. žiaci nesedia vo svojich laviciach). Zistili sme, že prevládajúce 
množstvo žiakov z celej výskumnej vzorky sa priklonilo k názoru, že sa učiteľ v daných 
situáciách správa intervenujúco. Intervenujúci štýl v celkovom pomere všetkých troch štýlov 
podľa početnosti žiakov prevažoval v situáciách A (61,7%), B (47,5%), D (65%) a E (50,8%).  
Situácia C bola jedinou, v ktorej sme zistili výrazne vyšší podiel interagujúceho štýlu učiteľa 
(70%).  

Výsledky analýzy vnímania interakčného štýlu učiteľa podľa pohlavia potvrdzujú, že 
pohlavie nemá vplyv na vnímanie interakčného štýlu učiteľa. V každej z piatich situácií 
s výnimkou poslednej situácie E sa 60 dievčat a 60 chlapcov z výskumnej vzorky zhodlo na 
tom istom interakčnom štýle s maximálnym rozdielom v početnosti 6 žiakov. Najväčší rozdiel 
sme zaznamenali v situácii E, v ktorej 16 dievčat a iba 10 chlapcov uviedlo typ odpovede 
učiteľa, ktorý sme klasifikovali ako interagujúci, ale ani v tomto prípade sa nejedná 
o štatisticky významný rozdiel. Uvedený prehľad rozdielov medzi dievčatami a chlapcami vo 
všetkých piatich situáciách sme v niekoľkých prípadoch dokonca zistili nulový rozdiel 
v početnostiach. 

Po celkovom prehľade miery hnevu podľa situácií sme pristúpili k analýze dát podľa 
školských ročníkov. Najvýraznejšia hladina významnosti rozdielu vo vnímaní miery hnevu 
učiteľa podľa školských ročníkov bola zistená v situácii E, p = 0,000. Žiaci piateho ročníka 
vnímajú uvedenú situáciu ako podnet pre vysokú mieru hnevu učiteľa (66,7% piatakov), 
zatiaľ čo  62,5% žiakov ôsmeho ročníka uviedlo pre túto situáciu nízku mieru hnevu učiteľa 
a naopak vnímanie vysokej miery hnevu učiteľa sa potvrdilo iba u dvoch ôsmakov. Taktiež 
stredná miera hnevu učiteľa vykazuje rozdiely medzi deviatakmi (15 žiakov, t.j. 62,5%) 
a siedmakmi (2 žiaci, t.j. 8,3%). 

Na základe spracovaných dát zo semiprojektívneho dotazníka môžeme konštatovať, že 
početnosti vo vnímaní hnevu učiteľa v školských situáciách nenaznačujú signifikantné 
rozdiely. Dievčatá a chlapci odhadujú mieru hnevu učiteľa v školských situáciách veľmi 
podobne. V súvislosti s mierou hnevu učiteľa v jednotlivých školských situáciách sme 
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z úvodnej analýzy dospeli k záveru, že najvyššia miera hnevu (61,7%) je vnímaná žiakmi 
z výskumnej vzorky (120 žiakov) v situácii D (Žiak vyplazuje jazyk na učiteľa).  
 Pri analýze dát z vlastného dotazníka sme sa zamerali na to, ktoré prejavy nevhodného 
správania v školskej triede žiakom najviac vadia. Po analýze odpovedí na otázky z dotazníka 
nevhodného správania pre žiakov sme dospeli k záveru, že pri  intenzite netolerancie pre 
jednotlivé kategórie prejavov nevhodného správania  má agresivita najvyššie skóre, v hodnote 
77,8%. Druhým nevhodným správaním je podľa výsledkov analýzy nečestnosť, pri ktorej sme 
zaznamenali 74,2% intenzitu. Vzdorovitosť sme zaradili na základe percentuálneho 
vyjadrenia 60,6% na tretie miesto, pričom hneď za ňou nasledovala na štvrtom mieste 60,3% 
intenzita netolerancie na pohybový nepokoj v školskej triede. Na piate miesto s intenzitou 
59,2%  sa zaradilo rozprávanie a na šiestom mieste pútanie pozornosti s intenzitou 55,5%. 
Najnižšiu intenzitu netolerancie 51,3% sme zistili v kategórii nepozornosť. 

Porovnaním odpovedí žiakov na položky v dotazníku sme zistili, že najhoršie vnímaná 
agresivita zo všetkých (86,1%) bola u žiakov v 7. ročníku. Ako najmenej prekážajúce 
nevhodné správanie sme zaznamenali nepozornosť (41,7%) v šiestom ročníku a s rovnakým 
percentom 41,7% vzdorovitosť  ôsmom ročníku. Ani v jednej kategórii však nenachádzame 
narastajúcu alebo klesajúcu tendenciu  vo vnímaní nevhodného správania vzhľadom na 
meniaci sa vek žiakov. 

Zistili sme tiež, že u obidvoch pohlaví je v najvyššej miere zo všetkých kategórií 
nevhodného správania zastúpená agresivita. U dievčat je miera intolerancie agresivity 
v intenzite 86,67% z najvyššej možnej miery a u chlapcov v 69% intenzite intolerancie. 
Druhým najhoršie vnímaným prejavom nevhodného správania u oboch pohlaví je nečestnosť 
(82,22% miera u dievčat a 66,11% u chlapcov). Tretím najhoršie tolerovaným správaním je 
u dievčat vzdorovitosť (72,22% miera intenzity), zatiaľ čo u chlapcov je treťou kategóriou 
v poradí rozprávanie (49,44%). Štvrté a piate miesto v poradí sú u chlapcov vzdorovitosť 
(48,89%) a pohybový nepokoj (48,33%) s minimálnym rozdielom intenzity. U dievčat sú 
vzdorovitosť a pohybový nepokoj na rovnakej úrovni intenzity 72,22%. Na predposlednom 
mieste sme u oboch pohlaví zistili pútanie pozornosti v miere intenzity (u dievčat 65,56%,  
u chlapcov 45,56%). Najmenej rušivé správanie, ktoré uviedli taktiež obidve pohlavia bola 
nepozornosť (u dievčat 61,11%, u chlapcov 45%).  

V poslednej desiatej výskumnej otázke sme sa zamerali na to, aký je názor učiteľov na 
vnímanie jednotlivých kategórií nevhodného správania žiakmi. V úvode dotazníka sme 
učiteľov dôkladne informovali o tom, že otázky v dotazníku nie sú zamerané na ich vlastné 
vnímanie, ale na to, čo sa domnievajú, že vadí žiakom. Na základe uskutočnených porovnaní 
sme dospeli k záveru, že názor učiteľov na poradie kategórií nevhodného správania  je 
podobný ako uvedené kategórie vnímajú žiaci. Z pohľadu intenzity netolerancie jednotlivých 
kategórií prejavov nevhodného správania sa u učiteľov preukázalo, že učitelia sa domnievajú, 
že žiakom vadia uvedené prejavy viac ako uvádzajú samotní žiaci (graf 1 a 2). 
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Graf 1: Nevhodné správanie a disciplína z pohľadu žiakov 

 
 
 

 
Graf 2: Nevhodné správanie a disciplína z pohľadu žiakov 

 
 
DISKUSIA 
 

Hlavným cieľom nášho výskumu bolo identifikovať a porovnať tie formy nevhodného 
správania v školskej triede, ktoré žiaci staršieho školského veku vnímajú ako najviac rušivé. 
V prvej časti výskumu sme sledovali prežívanie žiakov vo vzťahu k školskej triede podľa 
školských ročníkov a podľa pohlavia (výskumná otázka 1., 2.). V druhej časti sme skúmali 
rozdiely vo vnímaní interakčného štýlu učiteľa podľa školských ročníkov a podľa pohlavia 
(výskumná otázka 3., 4.). Tretia časť výskumu bola zameraná na rozdiely vo vnímaní hnevu 
učiteľa v jednotlivých školských situáciách podľa školských ročníkov a podľa pohlavia 
(výskumná otázka 5., 6.). V štvrtej časti sme zisťovali, ktoré prejavy nevhodného správania 
v školskej triede žiakom najviac vadia a ďalej sme analyzovali rozdiely vo vnímaní 
jednotlivých kategórií nevhodného správania v školskej triede podľa školských ročníkov 
a pohlavia (výskumná otázka 7., 8., 9.). Na záver, v piatej časti, nás zaujímal názor učiteľov na 
vnímanie jednotlivých kategórií nevhodného správania žiakmi (výskumná otázka 10.). 

V skúmaní dvoch premenných prežívanie vo vzťahu k školskej triede a ročník sa nepreukázal 
štatistický rozdiel. Zvýšenú hladinu významnosti sme nezaznamenali ani pri sledovaní 
rozdielov prežívania vo vzťahu k školskej triede. Vo vnímaní interakčného štýlu učiteľa v 
školských situáciách A, B a C podľa ročníkov sa ročníky približne zhodovali v početnostiach 
priradených pre jednotlivé štýly učiteľa. Významné štatistické rozdiely sa ukázali v situáciách 
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D a E. V situácii D  (Žiak vyplazuje jazyk na učiteľa) 41% žiakov 5. ročníka uviedlo interagujúci 
štýl učiteľa, zatiaľ čo u žiakov 9. ročníka sme zaznamenali iba 4,2% odpovedí 
k interagujúcemu štýlu. Až 83,3% deviatakov uviedlo reakcie učiteľa, zodpovedajúce 
intervenujúcemu štýlu. Máme zato, že žiaci vyšších ročníkov vzhľadom k svojmu veku 
považujú vyplazovanie jazyka za oveľa závažnejší priestupok ako mladšie deti. V situácii E je 
naopak situácia, ktorá podľa výsledkov skúmania nepredstavuje u žiakov 9. ročníka závažný 
prejav nevhodného správania a 45,8% deviatakov uviedlo neintervenujúci interakčný štýl 
učiteľa. Naopak, v 5. ročníku 54,2% žiakov uviedlo intervenujúci interakčný štýl učiteľa. 
Z uvedeného sa môžeme domnievať, že žiaci v 5. ročníku sú vzhľadom k ich veku viac 
zvyknutí v situáciách prejavov pohybového nepokoja na intervenujúce zásahy učiteľov. Pri 
porovnávaní vnímania interakčnému štýlu učiteľa v jednotlivých školských situáciách podľa 
pohlavia výsledky početností u 60 dievčat a  60 chlapcov nepreukázali žiadny významný 
rozdiel. Vo všetkých školských situáciách z dotazníka sa obidve pohlavia zhodli s maximálnym 
rozdielom 10% v situácii E.  

V našom skúmaní rozdielov vo vnímaní miery hnevu učiteľa v jednotlivých školských 
situáciách podľa ročníkov sme zistili štatisticky významné rozdiely v situáciách B, C a E. 
Z uvedených zistení môžeme vyvodiť záver, že medzi ročníkmi sú významné rozdiely vo 
vnímaní miery hnevu učiteľa. V meraniach miery hnevu učiteľa podľa pohlavia sa však 
nepreukázali výrazné rozdiely ako v predchádzajúcom porovnaní podľa ročníkov. Výnimkou 
bola iba situácia B (Žiaci sa v triede bijú), v ktorej 56,7% všetkých chlapcov predpokladalo 
strednú mieru hnevu a 43,3% dievčat nízku mieru hnevu.  

V súvislosti s otázkou, ktoré prejavy nevhodného správania v školskej triede žiakom najviac 
vadia, Sun a Shek (2012) vo svojom výskume zistili, že žiaci  najčastejšie uvádzali odvrávanie, 
nerešpektovanie učiteľa, hranie sa, verbálnu agresiu, opúšťanie lavice počas hodiny, spanie, 
nepozornosť, šaškovanie, hlučnosť, zabúdanie si pomôcok, narúšanie súkromia spolužiakov, 
denné snenie ai.. Podľa výsledkov našich analýz žiakom najviac vadia agresivita a nečestnosť. 
Celková intenzita netolerancie agresivity bola u všetkých žiakov z výskumnej vzorky 120 
nameraná na hodnotu 77,8% a hneď druhá bola nečestnosť, 74,2%. V poradí najrušivejších 
prejavov sú ďalej pohybový nepokoj (60,3%) a vzdorovitosť (60,6%). Intenzitu netolerancie 
rozprávania sme namerali v hodnote 59,2%, pútanie pozornosti na 55,5% a najmenšia bola 
zistená intenzita netolerancie nepozornosti (51,3%). 

Ďalej nás zaujímalo, aký bol rozdiel vo vnímaní jednotlivých kategórií nevhodného 
správania v školskej triede podľa školských ročníkov. Vychádzali sme z výsledkov zistených 
podľa Čerešníka a Gatiala (2014), ktorí uvádzajú, že vysoká miera impulzivity je u starších 
žiakov dôvodom ich nevhodného správania. Toto tvrdenie potvrdzuje aj Dursley a Betts 
(2015) vo svojom výskume, kde porovnávali výskyt nevhodného správania medzi žiakmi vo 
veku 9-11 a 11-13. Porovnanie ročníkov v našom výskume však nepreukázal priamu súvislosť 
medzi vnímaním nevhodného správania podľa veku. V našej analýze rozdielov podľa pohlavia 
sa potvrdil náš predpoklad, že dievčatá sú na prejavy nevhodného správania citlivejšie než 
chlapci. Dievčatá výrazne horšie tolerujú všetky zo skúmaných prejavov nevhodného 
správania, čo sa nám potvrdilo aj v kontingenčných tabuľkách s výraznom štatistickou 
významnosťou. Pri porovnaní poradia prejavov nevhodného správania medzi dievčatami 
a chlapcami sme zistili, že agresivita, nečestnosť, pútanie pozornosti a nepozornosť sú vnímané 
z pohľadu poradia zhodne. 

V závere nášho výskumu nás zaujímal názor učiteľov na vnímanie jednotlivých kategórií 
nevhodného správania žiakmi. Učitelia pri všetkých prejavoch nevhodného správania 
predpokladali výrazne vyššiu intenzitu netolerancie, než akú uviedli v dotazníku žiaci. 
Podobné zistenie ukázal aj výskum OECD (2013), uskutočnený v 15 krajinách, v ktorom sa 
ukázala nesúrodosť medzi vnímaním nevhodného správania učiteľmi a žiakmi. Výsledky 
výskumu ukázali, že „dvaja z troch žiakov uviedli na škále výskytu hluku a neporiadku v triede 
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hodnotu „nikdy“ alebo „takmer nikdy““ (Lopes, Silva, Oliveira, Sass & Martin, 2017, s. 473). 
Roache a Lewis (2011) taktiež vo svojom výskume zistili, že najmä starší žiaci vnímajú 
nevhodné správanie odlišne v porovnaní s vnímaním učiteľov (Roache & Lewis, 2011, in 
Emmer & Sabornie, 2014). 
 
 

ZÁVER 
 

Zmyslom nášho výskumu bolo poznanie vnímania a prežívania detí v prostredí školskej 
triedy. Výskumná činnosť v oblasti disciplíny a nevhodného správania má široký priestor, 
ktorý si zaslúži viac pozornosti smerom k žiakom. „Bohužiaľ, je málo informácií o prežívaní 
žiakov, ako ich správanie ovplyvňuje ich fyzickú a emocionálnu pohodu v školskej triede. Okrem 
toho existuje aj veľmi málo informácií o tom, ako žiaci vnímajú svoje vlastné správanie a ich 
schopnosť správať sa spoločensky žiaducim spôsobom (angl. behavioral self- efficacy). Výskum 
týchto špecifických otázok je nevyhnutný na to, aby sme mali lepšiu predstavu, ako nevhodné 
správanie ovplyvňuje žiakov v ich triedach“ (Knowlton, 2014, s. 8). Veríme, že pre učiteľov vo 
vybranej základnej škole sú odpovede, ktoré vzišli z výsledkov nášho výskumu, cennou 
informáciou a podnetom pre prehodnotenie ich vnímania nevhodného správania žiakov 
v školskej triede.  
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ABSTRAKT 
V príspevku sa zameriavame na spôsoby merania kognitívnych schopností u detí  
v predškolskom veku. Čiastkovým cieľom výskumu bolo analyzovať spôsoby, ktorými je 
možné rozvíjať kognitívne procesy detí v predškolskom veku. Práca sleduje, či je možné 
objektívne merať kognitívne schopnosti detí pomocou Goodenoughovej testu kresby ľudskej 
postavy a Ravenových farebných progresívnych matíc. Skúma, či hra Mighty Mind rozvíja 
kognitíve schopností detí a či koreluje s inými testami. Dospeli sme k záveru, že test kresby 
ľudskej postavy nie je dostačujúcim nástrojom pri meraní intelektu detí v predškolskom veku, 
ako ani Ravenove farebné progresívne matice, ktoré môžu byť použité iba ako doplnkový test.  
Hra Mighty Mind nekorelovala so žiadnym z použitých testov, no ukázalo sa, že má 
charakteristiky podobné dynamickým testom. S náročnosťou úloh sa zvyšovala chybovosť 
detí a rástol čas potrebný k vykonaniu úlohy. 
 
Kľúčové slová: kognitívny vývin, predškolský vek, meranie inteligencie, rozvoj kognitívnych 
schopností 
 
ABSTRACT 
The focus of this paper is the assessment of cognitive abilities in preschool children. The 
chosen sub-goal of this work is to explore whether and how cognitive processes of preschool 
minors can be developed and subsequently measured. Goodenough's Draw-a-Person test and 
Raven's coloured progressive matrices were utilized. This work further explores the impact of 
game Mighty Mind on the cognitive process of said individuals. It examines whether Mighty 
Mind develops children's cognitive skills and whether it correlates with other tests. We 
conclude that the Goodenough's Draw-a-Person test is not sufficient tool in measuring the 
intellect of preschool children, nor is Raven's coloured progressive matrices, which can only 
be used as a supplementary test. Mighty Mind did not correlate with any of the tests used, but 
it turned out to have characteristics similar to dynamic tests. With the difficulty of the tasks, 
the error rate of children increased and the time required to perform the task increased. 
 
Key words: cognitive development, preschool, intelligence measurement, cognitive abilities 
 
 

                                                      
4Príspevok je výstupom projektu KEGA 060UK-4/2017 Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom 
jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia - súbor metodických materiálov. 
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TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 
 

Pod kognitívnym vývinom rozumieme vývin poznávacích procesov ako sú vnímanie, 
pamäť, pozornosť, predstavivosť, myslenie, inteligencia, vývin reči ale aj schopnosti 
sebareflexie. Z hľadiska rozsahu predkladanej práce sme sa orientovali predovšetkým na 
vývin myslenia, konkrétne riešenie problémov a všeobecnej inteligencie. Rozvoj kognitívnych 
schopností je jednou z dôležitých úloh v predškolskom veku a venuje sa mu značná pozornosť 
v psychológii ako aj v pedagogike (Kolláriková & Pupala, 2010; Nádvorníková, 2012; Bäcker-
Braun 2014; Kovalčíková a kol., 2016, Isquith, Gioia & Espy, 2010).   

Problematikou merania kognitívnych schopností u detí v predškolskom veku sa zaoberalo 
viacero domácich i zahraničných autorov (Svoboda & Křejčířová, 2015). Na jednej strane sú 
parciálne testy zamerané na meranie jednotlivých úrovní kognitívneho vývinu, na druhej 
strane sú to všeobecné testy kognitívnych schopností. Medzi najpoužívanejšie testy merania 
inteligencie, ktoré sledujú viaceré kognitívne predispozície patria napríklad: Wechslerova 
skúška inteligencie (WISC-III), SON-R 2½-7 autorov Tellegen, Laros a Heider (slovenská 
verzia: Kopčanová, Farkašová & Dočkal, 2009; Kopčanová, 2012), Woodcock-Johnsonov test 
kognitívnych schopností (WJ IV ACH; Schrank, Mather & McGrew, 2014) a Kaufmanova 
posudzovacia batéria (Kaufman & Kaufman, 2004) alebo Diagnostika čiastkových funkcií 
podľa Sindellarovej (Sindelar, 2007). Podobne ako aj ďalšie psychodiagnostické testy slúžia 
psychológom na diagnostické účely (Říčan & Krejčířová, 2006). Viaceré testy merania 
inteligencie sa v súčasnosti nepoužívajú, prípadne sa používajú k určeniu poradia (Raven – 
SMP, ATM in Dočkal, 2014). V niektorých prípadoch stačí na rýchle skupinové testovanie, 
ktoré vyselektuje deti, u ktorých je potrebné použitie relevantných diagnostických testov,  a 
tie ktoré sa nemusia zúčastňovať ďalšieho testovania, použiť jednoduchšie testy, ktoré už 
majú zastarané normy a nepoužívajú sa na kompletnú diagnostiku. Takýmito testami 
skupinovej depistáže môže byť okrem iného aj Test kresby postavy (Šilonová, Klein, Šinková 
& Souček Vaňová, 2018; Vágnerová, 2017; Cognet, 2013; Davido, 2008), prípadne Ravenove 
Farebné matice pre deti (Ferjenčík, 1985; Varholíková, 2014; Kundrátová, 2014). Oba testy sú 
pri diagnostike problematickejšie, majú zastarané normy, no pre svoju jednoduchosť sa 
používajú, prípadne využívajú vo výskumoch, v ktorých nie je nutné stanovovať výšku IQ, ale 
výsledky sú orientačné pre posúdenie poradia alebo homogenity skupiny.  

Pri bežnej práci s deťmi v MŠ, je možné rozvíjať ich kognitívne schopnosti rôznymi hrami. 
Na trhu sa objavuje viacero hier, ktoré deklarujú, že s ich pomocou sa u detí rozvíjajú 
kognitívne schopnosti, prípadne priamo tvrdia, že rozvíjajú inteligenciu detí. Jednou 
z takýchto hier je hra Mighty Mind. Hra pozostáva z 32 farebných geometrických útvarov, 
ktoré je potrebné zložiť do 30-tich rôznych obrazcov vyobrazených na kartičkách. Hra vznikla 
v roku 1978 na základe vývoja lineárneho programovania behavioristického psychológa B. F. 
Skinnera. Mighty Mind je určená pre deti vo veku od 3 do 8 rokov a podľa výrobcu rozvíja 
základné kritické, analytické schopnosti myslenia, ktoré sú dôležité pre budúci úspech 
dieťaťa. Nevyžaduje si čítanie ani verbálnu komunikáciu. Svojim zložením a spôsobom 
pripomína viaceré subtesty testov inteligencie. Napríklad percepčné usporiadania vo WISC-V 
(kocky, skladačky), abstraktno-vizuálne myslenie v Stanford-Binetovej inteligenčnej škále 
(skladanie a strihanie papiera, analýza vzorov), Skladačky v SON-R 2½-7, alebo diagnostický 
test Kohsove kocky, ktoré merajú priestorovú orientáciu, vizuálnu percepciu. Zároveň 
umožňujú sledovať úroveň jemnej motoriky.  
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VÝSKUM 
 

Cieľom výskumu bolo zistiť, či novodobé kognitívne zamerané hry ako napríklad Mighty 
Mind umožňujú sledovať kognitívnu úroveň detí predškolského veku a nakoľko výsledky 
v týchto hrách korelujú s výsledkami detí v starších kognitívnych testoch ako sú Ravenove 
farebné progresívne matice a Goodenoughovej test kresby ľudskej postavy. Predpokladali 
sme, že výsledky detí v kognitívne zameranej hre Mighty Mind budú korelovať s výsledkami 
v teste Farebných progresívnych matíc (Raven, 1973; Ferjenčík, 1985) a s testom kresby 
postavy (Šturma & Vágnerová, 1981). Aj test kresby postavy aj Ravenove Farebné matice 
posudzujú neverbálnu zložku inteligencie, no obe sledujú odlišné zložky. Hra Mighty Mind, nie 
je určená k testovaniu, no ak jej vydavateľ tvrdí, že by mala rozvíjať inteligenciu dieťaťa, 
položili sme si otázku, či je možné sledovať úroveň kognitívnych schopností detí, na základe 
toho, koľko úloh a za aký čas  splnia? 

Overovali sme nasledovné hypotézy: 
H1: Deti, ktoré dosahujú lepšie výsledky v teste Ravenových farebných matíc pre deti, budú 

dosahovať aj lepšie výsledky v teste kresby ľudskej postavy.  
H2: Deti, ktoré dosahujú lepšie výsledky v hre Mighty Mind, budú dosahovať lepšie výsledky  

v teste kresby ľudskej postavy.  
H3: Deti, ktoré dosahujú lepšie výsledky v hre Mighty Mind, budú dosahovať lepšie výsledky 

v teste Ravenových farebných matíc pre deti. 
 

 

Metódy výskumu 
Výskum bol realizovaný počas viacerých dní v doobedných hodinách mesiacoch január  

a február 2019. Deti boli testované individuálne v samostatnej miestnosti, kde bolo možné 
nerušene pracovať. Na začiatku komunikácie s dieťaťom sa administrátorka snažila nadviazať  
s dieťaťom priateľsky vzťah, navodiť príjemnú atmosféru a oboznámiť ho s postupom aktivít, 
ktoré ho čakali. Úvodnou testovacou metódou boli Ravenove farebné progresívne matice, 
následne mali deti možnosť si zahrať hru Mighty Mind. Aby bol priebeh výskumu jednoduchší 
pri skladaní kociek v hre MightyMind boli nahrávané ruky dieťaťa pri skladaní jednotlivých 
obrázkov. Z časových dôvodov deti skladali len 12 obrazcov hry Mighty Mind. Na záver 
stretnutia bol deťom administrovaný Goodenoughovej test kresby ľudskej postavy. Deti 
kreslili na papier formátu A4, pričom si mohli vybrať či budú kresliť ceruzkou alebo použije aj 
farbičky. Deti boli k práci motivované odmenou - nálepkami. V priemere boli deti testované 
okolo 30 minút. Pri dievčatách bol čas testovania dlhší a to z dôvodu, že častejšie vyfarbovali 
obrázky. 

Výber testov do testovacej batérie zohľadnil také testy, ktoré by sa v súčasnosti mali 
používať k diagnostickému vyšetreniu. Uvedomovali sme si, že niektoré z detí vo výskumnom 
súbore sa môžu v budúcnosti zúčastniť psychodiagnostického testovania a využitie 
diagnostických testov by mohlo ovplyvniť výsledky a stanovenie diagnózy konkrétnych detí. 
Pre validizáciu vybraných nástrojov pre výskumné účely bolo realizované interview 
s riaditeľkou CPPPaP, v ktorom sme zisťovali postoje psychologičiek k jednotlivým testom, 
ako aj možnosti, ktoré v centrách majú k diagnostikovaniu intelektu detí. 
 

Výskumná vzorka 
Výskumnú vzorku tvorilo 40 detí v poslednom ročníku materskej školy vo veku 5 až 6 

rokov. Jedno dieťa bolo vo veku 7 rokov. Z celkovej vzorky bolo 20 dievčat a 20 chlapcov. Vo 
výskumnej vzorke boli aj dva páry dvojičiek – dievčat. Detí vo veku 5 rokov bolo najviac až 27. 
Z toho 5 ročných dievčat bolo 14 a chlapcov 13. Detí vo veku 6 rokov bolo 12. Z toho 6 ročných 
dievčat bolo 6 a chlapcov 6. Jeden chlapec bol vo veku 7 rokov. 
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VÝSLEDKY VÝSKUMU 
 

Výsledky testovania pomocou Ravenových farebných progresívnych matíc 
V prvom administrovanom teste Farebných progresívnych matíc pre deti dosiahli vyššie 

hodnoty dievčatá ako chlapci. Taktiež v jednotlivých subtestoch dominovali dievčatá nad 
chlapcami (Tabuľka č. 1). Vo výsledkoch uvádzame len hrubé skóre (ďalej HS), pričom 
prepočet HS na IQ pri aplikácii pôvodných noriem je v priemere okolo 108. Táto hodnota IQ je 
považovaná za vysoký priemer a poukazuje na skutočnosť, že Ravenove farebné progresívne 
matice pre deti nadhodnocujú výsledky a treba byť pri ich používaní v diagnostike opatrný, 
prípadne započítať Flynnov efekt.  

Výsledky ukazujú, že najviac bodov dosiahli všetky deti v subteste A, ktorý vyžaduje 
schopnosť porozumieť zmenám najskôr v jednom a následne v druhom smere. Druhý set AB 
bol pre deti náročnejší a vyžadoval schopnosť vnímať jednotlivé obrazce ako príbuzné celky, 
pričom deti mali nájsť chýbajúcu časť. Tretí set B bol pre deti najnáročnejší a vyžadoval od 
nich schopnosť abstraktného úsudku na princípe analógie, ktorá sa bežne rozvíja až v polovici 
mladšieho školského veku. V každom sete je možné získať maximálne 12 bodov, celkovo bolo 
možné získať 36 bodov v HS. Minimálne získaný počet HS bolo 14 a maximálny počet HS bol 
28. V priemere deti získali 18,87 bodov, pričom Medián bol 19 a štandardná odchýlka 3,19.  

 
Tab. 1: Výsledky detí v teste Ravenových farebných matíc 

Pohlavie N R-A R-AB R-B R-∑ (HS) 

chlapci 20 7,35 6,3 4,25 17,9 

dievčatá 20 7,9 6,75 5,2 19,85 

spolu 40 7,62 6,52 4,72 18,87 
N – počet detí; R-A – subtest A; R-AB – subtest AB; R-B – subtest B; R-∑ HS- subtesty spolu 

 

Výsledky testovania pomocou Goodenoughovej testu kresby ľudskej 
postavy 

Celkové priemerné skóre u detí v tomto teste malo hodnotu 16,23, čo pri prepočítaní na IQ 
by ukazovalo na hodnotu 120,16. Podobne ako v teste Ravenových farebných progresívnych 
matíc aj v kresbe dosahovali dievčatá lepšie výsledky ako chlapci. Z dôvodu rozdielných 
možností pre kresbe ženskej a mužskej postavy, deti kreslili obe postavy a tieto boli nezávisle 
obodované. V kresbe ženskej postavy dosiahli chlapci aj dievčatá vyššiu hodnotu ako v kresbe 
mužskej postavy (Tabuľka č. 2).  Pri ženskej postave deti kreslili viac detailov ako pri mužskej 
postave. Práve z tohto dôvodu Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
pri testoch školskej zrelosti zadávajú deťom nakresliť len mužskú postavu. Medzi výsledkami 
oboch kresieb postáv sa preukázal silný vzťah (r = 0,876, p < 0,001). Celkovo deti získali 16,24 
bodov, pričom Medián bol 16 a štandardná odchýlka 4,31. Najnižší získaný počet bodov bol 
8,5 a najvyšší 27.  
 
Tab. 2: Výsledky chlapcov a dievčat v teste kresby postavy 

Pohlavie N G-Ž G-M G-P 

chlapci 20 13,4 13,45 13,42 

dievčatá 20 19,4 18,7 19,05 
spolu 40 16,4 16,07 16,24 

N – počet detí; G-Ž – kresba ženskej postavy; G-M – kresba mužskej postavy; G-P – kresba spolu priemer  
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Výsledky v hre Mighty Mind 
Poslednou z úloh bola hra Mighty Mind, v ktorej deti manuálne riešili jednoduché úlohy, 

ktoré boli postupne čoraz náročnejšie. Celkovo deti vyriešili 9,5 úlohy z 12, pričom v priemere 
potrebovali 36 sekúnd na vyriešenie jednej úlohy. V tejto hre boli len minimálne rozdiely 
medzi chlapcami a dievčatami (Tabuľka č. 3).   
 
Tab. 3: Hra Mighty Mind – výsledky 

Pohlavie N Úlohy spolu Čas/úloha 
chlapci 20 9,45 0,42s 

dievčatá 20 9,55 0,34s 
spolu 40 9,5 0,36s 

 
 

Počas administrácie sme si všimli, že najväčší problém mali deti s piatou úlohou, v ktorej 
mali zo štyroch geometrických tvarov zostaviť domček (Obr. 1). Túto úlohu nezvládlo 10 detí 
zo 40, pričom išlo o 5 chlapcov a 5 dievčat. Najčastejšie neúspešné deti postupovali pri 
skladaní obrázku tak, že dve kocky kládli na seba. 

 
 

 
Obr. 1 Problémová úloha č. 10 

 
Všetky deti, ktoré nezvládli túto úlohu, zvládli úlohu, ktorá im bola predložená pred 

problémovou úlohou a aj úlohu predloženú po problémovej úlohe. Pri predchádzajúcej úlohe 
bolo potrebné zložiť obrázok z 3 rovnakých kosoštvorcov, ktoré si dieťa muselo otočiť, aby 
obrázok pasoval. Pri nasledujúcej úlohe bolo potrebné zložiť obrázok zo štyroch malých 
kociek rôzneho tvaru.  Pre väčšinu detí sa stali problematickými úlohami až posledné dve 
úlohy, ktoré väčšina detí nezvládla. Celkovo len jedno dieťa zvládlo vyriešiť všetky úlohy, 
najviac detí vyriešilo 10 úloh a dve deti vyriešili len 7 úloh (Graf č. 1), pričom deti zlyhávali 
prevažne v posledných dvoch úlohach. Predposlednú úlohu vyriešili len 4 deti a poslednú 
úlohu len 1 dieťa. 
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Graf 1: Počet úloh, ktoré boli správne vyriešené deťmi 

 
Náročnosť jednotlivých úloh pre deti dokazoval aj zaznamenaný čas. Kým prvé dve úlohy 

deti zvládli v priemere za niečo vyše 5 sekúnd, pri posledných úlohách potrebovali aj viac ako 
2 minúty. Pričom neplatí, že deti, ktoré najrýchlejšie riešili úlohy vyriešili najviac úloh. Kým 
prvé úlohy boli nácvičné a deti nemali problém ich správne vyriešiť, od desiatej úlohy už deti 
robili chyby. Náročnosť jednotlivých testov neukazuje počet správnych a nesprávnych riešení, 
ale rýchlosť vyriešenia úlohy, ktorá sa s postupom času zvyšovala.  

 
Tab. 4: Počet vyrešení jednotlivých úloh v čase 

Úlohy v Mighty Mind 
 číslo úlohy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Spolu 

počet vyriešení 40 40 40 39 30 40 39 40 34 33 4 1 9,5 

čas na vyriešenie v sekundách 5,6 5,3 11 19 42 25 34 40 67 137 110 135 36,89 

 

Vyhodnotenie hypotézy H1 
Výsledky respondentov v jednotlivých testoch preukázali testom normality Kolmogorov-

Smirnov hodnoty p > 0,05. Pri porovnaní normality testovanej Saphiro-Wilk, sme zistili, že 
celkové výsledky v hrubom skóre v teste Raven dosahujú hodnotu p = 0,007, čo by znamenalo, 
že test nie je normálne rozdelený. Ostatné testované premenné preukazovali normálne 
rozdelenie aj pri tomto teste. Medzi jednotlivými testami nebola preukázaná štatisticky 
významná korelácia (rho = 0,143; p > 0,05). Na základe tohto výsledku môžeme hypotézu H1 
zamietnuť.  

 

Vyhodnotenie hypotézy H2 
Hypotéza H2 predpokladala vzťah medzi výsledkami v hre Mighty Mind a výsledkami 

v teste kresby ľudskej postavy. Tento vzťah štatisticky nebol potvrdený (rho = 0,08; p > 0,05). 
Deti, ktoré v kresbe dosiahli vysoký počet bodov neurobili úlohy výrazne lepšie a rýchlejšie 
ako deti, ktoré získali v teste kresby postavy menej bodov. Po rozdelení detí do skupín na 
základe výsledkov testu ľudskej postavy bol zaznamenaný veľmi mierny rozdiel medzi 
skupinami, no tento bol v rozpätí 0,54 bodu a v každej skupine sa našli deti, ktoré získali 
najmenej, ale aj najviac bodov z úloh v hre.  
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Vyhodnotenie hypotézy H3 
V poslednej hypotéze sme predpokladali priamoúmerný vzťah medzi hrou Might Mind 

a výsledkami v Ravenových farebných matíc pre deti. Podobne ako pri testovaní vzťahu 
s kresbou nebola zaznamenaná štatistická významnosť medzi vyriešením úloh v hre Mighty 
Mind a v Ravenoých farebných maticiach (rho = 146; p > 0,05).   
 
 

DISKUSIA A ZÁVER 
 

Podľa nášho zistenia sa výsledky z Ravenových farebných progresívnych matíc a testu 
kresby ľudskej postavy, ktorý by mal tiež posudzovať intelektové schopnosti, nedajú rovnako 
posudzovať. Každý z kognitívnych testov, aj keď sa volá test inteligencie, posudzuje iné zložky 
alebo oblasti kognitívnych procesov (Dočkal, 2014). Na túto skutočnosť poukazuje aj 
psychologička CPPPaP. V psychologických centrách nepoužívajú test kresby ľudskej postavy 
pri meraní intelektových schopností detí a to z dôvodu, že dnešné deti sú grafomotoricky 
slabšie a teda takýto test by nepreukázal ich intelektové schopnosti. Ravenove farebné 
progresívne matice sa využívajú ako doplnkový test pri meraní intelektových schopností detí 
(Kundrátová, 2014). Hodnota priemerov z Ravenovho testu je 18,87 a z testu kresby ľudskej 
postavy je 16,23. Po prepočte hrubých skóre na hodnotu IQ sú priemerné výsledky pri 
Ravenovom teste nižšie (108,45) ako pri teste kresby ľudskej postavy (120,16). Tento 
výsledok môže súvisieť so zastaranými normami, na ktoré upozorňujú viacerí autori (Dočkal, 
2014; Kundrátová, 2014). Pri meraní školskej zrelosti test kresby postavy býva predkladaný 
dieťaťu, ale dieťa dostáva inštrukciu ku kresbe len mužskej postavy. Súvisí to s faktom, že deti 
pri kresbe ženskej postavy kreslia viac detailov ako na mužskej postave a tým pádom pri 
kresbe ženskej postavy dosahujú vyššie skóre. Tieto zistenia sa potvrdili aj v našom výskume, 
kedy dievčatá aj chlapci dosiahli pri ženskej postave vyšší počet bodov (16,40) ako pri 
mužskej postave (16,07). Rovnako pri používaní kresby postavy je potrebné zvážiť pohlavie 
dieťaťa. Zdá sa, že dievčatá v predškolskom veku lepšie skórujú v tomto teste ako chlapci 
(Pichard, 2015). Ireton, Quast a Gantcher (1971) uskutočnili výskum testu kresby ľudskej 
postavy u detí vo veku 4 – 6 rokov. Zistili, že nedostatočný výkon v teste môže súvisieť  
s vývinovými poruchami. Test kresby ľudskej postavy nie je tak spoľahlivý pri meraní 
inteligencie, ale môže upozorniť na vývinové poruchy. Willcock, Imuta a Hayne (2011) 
porovnávali výkon 4 – 6-ročných detí v kresbe postavy s výkonom vo WICS-III a zitili, že test 
kresby ľudskej postavy priniesol veľký počet falošne pozitívnych a falošne negatívnych 
informácií o nízkom intelekte. K podobným záverom prišli aj Imuta, Scarf, Pharo a Hayne 
(2013). 

Testy, ktoré psychológovia v CPPPaP využívajú pri zisťovaní úrovne kognitívnych 
schopností dieťaťa v predškolskom veku sú nasledovné: „Pri testovaní kognitívnych funkcií 
dieťaťa v predškolskom veku používame Wechslerovu škálu WISC – III. Normy od 5,10 vytvoril 
pán docent Dočkal, kvôli možnosti využitia tohto testu pri posudzovaní intelektového nadania 
detí. Používame SON-R, čo je neverbálny test a jeho použitie je od dva a pol roka. Používame 
samozrejme Ravenov test. Jednak detského Ravena, ale pri intelektovom nadaní sa používa 
Raven pre dospelých. V menšej miere využívame Stanford-Binetovu škálu.“ Pri mnohých testoch 
je najväčším problémom ich zastaranosť a neaktualizované normy, ktoré veľakrát nie sú ani 
prispôsobené našej populácii detí. Jednotlivé testy majú svoje obmedzenia ale aj výhody, ktoré 
nám priblížila psychologička z centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie: 
„Metóda SON-R je veľmi dobrá metóda pretože je hravá, dieťaťu pri testovaní predkladám úlohy 
a ono si skladá, háda, dopĺňa. Wechsler je viac zameraný na vedomosti. Mala by som výhrady aj  
k normám, pretože sú prerátané z českej populácie, takže tiež to musíme brať s rezervou. 
Detského farebného Ravena často používame aj na zisťovanie zrakového vnímania detí. Raven 
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pre dospelých sa používa len pri intelektovo nadaných deťoch pretože tam zhruba tých 20 minút 
potrebuje dieťa vydržať. Deti, ktoré sú intelektovo nadané riešia úlohy a baví ich to alebo ich 
rozčuľuje, že im to nejde, takže výhodou je, že vidím spôsob práce dieťaťa. Nejaké výrazné 
obmedzenia by som nevidela.“ Podľa Belacchi, Carretti a Cornoldiho (2010) výkon detí  
v  Ravenových farebných progresívnych maticiach môžu súvisieť s ich vizuálnou pracovnou 
pamäťou. 

Predškolské obdobie býva označované ako zlatý vek hry (Langmeir & Krejčířová, 2006).  
Z nášho výskumu vyplýva, že kognitívne schopnosti detí, sa odrážajú v úspešnosti dieťaťa  
v hre Mighty Mind. Pri hre sa dieťa cíti komfortne a uvoľnene, čo sme mohli pozorovať aj pri 
samotnom výskume. Tieto tvrdenia potvrdzuje aj psychologička, ktorá pri testovaní detí  
v predškolskom veku uprednostňuje a odporúča hravé metódy akou je napríklad aj test SON-
R. Pri teste SON-R je výhodou aj to, že dieťa pri nesprávnej odpovedi dostáva pomoc. Vďaka 
tejto spätnej väzbe sa dieťa počas testovania učí. Čo korešponduje s názorom Vygotského 
(2017), že pri meraní kognitívnych schopností je lepšie prejsť k dynamickému hodnotiacemu 
prostrediu, hlavne v prípade, že dieťa odpovie nesprávne. Vedieť využiť pomoc ukazuje, ako 
sa dieťa môže počas testovania rozvinúť nad rámec svojich pozorovateľných schopností 
(Říčan & Krejčířová, 2006). Počas hry Mighty Mind, robila deťom najväčší problém piata 
úloha. Tento obrázok nebolo schopných poskladať až 10 detí z celkového počtu 40 detí. Tieto 
deti mohli mať problém s priestorovým náhľadom. Mnoho detí si pri jednotlivých úlohách 
obrázok asociovali s nejakým konkrétny predmetom alebo objektom (napríklad motýľ, auto). 
Pri piatej úlohe nebolo dopredu jasné, že po zložení obrázka vznikne dom. Deťom pri tomto 
dome chýbal komín, pri ďalšej úlohe je taktiež obrázok s domom, na v tomto obrázku má dom 
komín a deti túto úlohu zvládli.  

Dôležité je, aby deti v predškolskom veku mali dostatok podnetov na rozvoj kognitívnych 
schopností. Hra Mighty Mind je jedným zo spôsobov, ako môže prostredníctvom hry dieťa 
rozvíjať svoju priestorovú orientáciu a schopnosť riešiť abstraktný problém. Metódy, ktoré sa 
využívajú v CPPPaP pri rozvoji kognitívnych funkcií dieťaťa sa tiež týkajú práce s jemnou 
motorikou, skladaním a strihaním skladačiek. 

Výsledky tejto práce nie je možné vzhľadom na rozsah výskumnej vzorky zovšeobecňovať. 
Poukazujú na potrebu merať jednotlivé kognitívne schopnosti viacerými testami, nespoliehať 
sa len na jeden vybraný test a nerobiť unáhlené závery a generalizovať pri hodnotení 
kognitívnych kompetencií detí v predškolskom veku.  
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Abstrakt 
Príspevok sa pokúša objasniť problematiku vplyvu dlhodobého hrania počítačových hier na 
niektoré exekutívne funkcie, ako aj popísať klasifikáciu podľa rôzneho delenia závislého od 
počtu hráčov či spôsobu hry. Analyzuje výhody a nevýhody počítačových hier pre vzdelávanie, 
rozvoj exekutívnych funkcií a osobný rozvoj hráčov, žiakov základných škôl. Tlak spoločnosti 
je často smerovaný na rodičov detí, ktorí nie vždy rozumejú aktivitám svojich detí. Cieľom 
práce je empirická štúdia zameraná na prieskum názorov a postojov rodičov a ich vlastných 
detí k vplyvu dlhodobého hrania počítačových hier na pozornosť a intelekt. Vo výskume boli 
použité dotazníky a škály pre rodičov a ich deti, Test pozornosti T-78 Bourdon a Progresívne 
matice pre pokročilých APM T-224. Na vzorke 309 rodičov a detí bolo zistené, že počítačové 
hry neovplyvňujú pozornosť detí, ani ju neznižujú, ani ju nezvyšujú. Ich pozornosť bola 
ovplyvnená aktivitou na sociálnych sieťach. Vo výskume analyzujeme názory a postoje detí  
a ich rodičov. 
 
Kľúčové slová: počítačové hry, exekutívne funkcie, pozornosť, závislosť, regulácia 
 
Abstract 
This paper examines a proper clarification of the impact of  playing video-games on some 
executive functions and also to describe the video-games classification according to the 
number of players or the way of playing video-games. It analyzes advantages or disadvantages 
of video-games for education, the development of executive functions and personal 
development of children who attend the primary schools. The impression of society is often 
directed to parents who do not understand the activity of their children. The aim of paper is  
exploration of opinions and attitudes of parents and their children to the impact of playing 
video-games on some executive functions. In our survey  were  used  the  questionaires  for  
parents  and  for their children, Test for attention T-78 Bourdon and the progressive matrices 
for advanced APM T-224.  In the sample of 309 parents was discovered that the attention of 
children was not influenced by playing video-games. There was no increase and decrease of 
their attention. Their attention was influenced by activity on social network. We analyze the 
opinions of parents and their children. 
 
Key words: video-games, executive functions, attention, addiction, control 
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TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 
 

V súčasnej spoločnosti sú počítačové hry veľmi populárne. Sú považované za prostriedok 
určený pre zábavu, ale nadmerné používanie počítačových hier je spojené so vznikom 
závislostí. Počítačovú hru (ďalej PC hra) môžeme charakterizovať ako typ softwéru, ktorý 
pôsobí na používateľa a primárne slúži ako forma zábavy a odľahčenia napätia (Basler  
& Dostál, 2016). Existuje niekoľko typov PC hier ako skupinové, individuálne, online hry 
hrané veľkým množstvom hráčov (Massive Multiplayer Online, ďalej MMO) (Vaculík, 2000), 
jednoduché, zamerané na jednoduché zabavenie, ale aj náročné a komplexné (Granic, Lobel  
& Engels, 2014; Benkovič, Hiľovská & Dubovcová, 2011).  

Už v minulosti sa viedli diskusie, či PC hry rozvíjajú kognitívne schopnosti a či sa dajú 
využívať v rámci vyučovania a tréningov. Viaceré štúdia potvrdili ich efektivitu v oblasti 
zrýchlenia matematických operácií (Mahmoudi, Koushafar, Saribaglo & Pashavi, 2015), 
porozumenia fyziky (Horváthová & Haverlíková, 2012), rozvoj cudzojazyčných zručností 
(Černá & Svobodová, 2015). PC hry môžu mať podľa Freemana (2014) pozitívny vplyv na 
rozvoj abstraktného myslenia a predstavivosti, rozvoj trpezlivosti a kritického myslenia 
(Villines, 2013), ale aj pamäť, pozornosť a koncentráciu (Mánert, 2013). Výskumy potvrdili  
predovšetkým rozvoj vizuálnej pamäte (Bernhard, Zhang & Wimmer, 2011), ale aj pozitívny 
vplyv na inteligenciu (van Schie & Wiegman, 2006; Greenfield, 2009). Posúdenie 
potenciálneho vplyvu na rozvoj exekutívnych funkcií založené na fyzickej stimulácii, športe 
a iných fyzických aktivitách sledovali v tzv. exergames (Maillot, Perrot & Hartley, 2012), 
potvrdilo sa zlepšenie vizuálno-priestorovej orientácie, rýchlosti rozhodovania sa 
u účastníkov tréningu (každý deň/1 hodina).  Pozitívny efekt počítačových hier na exekutívne 
funkcie jednoznačne podporuje Buelow, Okdie a Cooper  (2015), ktorí dokázali, že študenti, 
ktorí hrali PC hry sa rozhodovali rýchlejšie ako tí, ktorí nehrali. Oei a Patterson (2014), ktorí 
sa zamerali na konkrétne akčné a neakčné počítačové hry a ich vplyv na exekutívne funkcie. 
55 neskúsených hráčov počítačových hier hralo jednu zo štyroch rozličných hier: akčná 
počítačová hra (Modern Combat), hra skladačka (Cut the Rope), strategická hra (Starfront 
Collision) a počítačová hra (Fruit Ninja). Tieto hry hrali 20 hodín. Hráčom boli administrované 
pre a post testy na exekutívne funkcie. Zistilo sa, že iba jediná skupina hráčov, ktorí hrali 
počítačovú hru – skladačka (Cut the Rope) si zlepšila výsledky v testoch exekutívnych funkcií 
v porovnaní s pre-testami. Boot, Kramer, Simons, Fabiani a Gratton (2008) založili svoj 
výskum na hypotéze, že hráči, tzv. experti v počítačových hrách, prekonávajú nehráčov 
v pozornosti a výkone, predpokladali, že existuje vzťah medzi hraním akčných počítačových 
hier a zlepšením vizuálnych a pozorovacích schopností. Nehráči hrali akčné počítačové hry 
strategické hry 20 hodín. Výsledky hráčov expertov a nehráčov sa odlišovali v základných 
kognitívnych schopnostiach: hráči experti sledovali pohybujúce sa objekty v hre omnoho 
väčšou rýchlosťou, lepšie určovali zmeny v objektoch uložených vo vizuálnej krátkodobej 
pamäti, omnoho rýchlejšie menili druh činnosti v hre a z pamäti otáčali objekty v hre omnoho 
efektívnejšie. Prekvapujúco počítačové hry podstatne neovplyvnili výkon nehráčov vo väčšine 
kognitívnych úloh, no zlepšili ich schopnosť v oblasti rotácie objektov. Kuhn, Gleich, Lorenz, 
Lindenberger a Gallinat (2014) uskutočnili výskum, v ktorom sa zamerali na porovnávanie 
výsledkov hráčov počítačových hier a nehráčov v priestorovej orientácii, strategickom 
plánovaní, pracovnej pamäti a motorických schopnostiach. Počas dvoch mesiacov hrali hráči 
komerčné počítačové hry minimálne 30 minút denne. Spracovaním zistených výsledkov bolo 
preukázané, že ich orientácia v priestore, strategické plánovanie a pracovná pamäť boli lepšie 
ako u nehráčov. Dôležitým zistením bolo, že nemožno vylúčiť už existujúce neuro-vývinové 
faktory, ktoré môžu byť determinantom v lepších kognitívnych výkonoch. Hráči s geneticky 
priaznivými predispozíciami exekutívnych funkcií dosiahli lepšie výsledky v kognitívnej 
oblasti. Hranie akčnej počítačovej hry Doom zlepšilo menej zdatným hráčom priestorovú 
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orientáciu a vizuálnu pozornosť (Colzato, van Leeuwen, van den Wildenber & Hommel, 2010). 
Teóriu, ktorá hovorí o pozitívnom vplyve počítačových hier na pozornosť potvrdzujú aj Dye, 
Green a Bavelier (2009). Vo svojom výskume administrovali test zameraný na pozornosť 
Attentional Network Test (ANT) hráčom akčných počítačových hier a nehráčom ako kontrolnej 
skupine vo veku od 7 do 22 rokov. Ich dáta priniesli zistenia, že hráči dosiahli vyššie skóre 
v testoch pozornosti, ktoré im umožňujú rýchlejšie a správnejšie rozhodovanie ako nehráčom.  

Hlavnými myšlienkami ako sú zlepšenie kognitívnych schopností cvičením prefrontálnej 
oblasti mozgu počítačovými hrami, mechanizmy silne korelujúce s inhibíciou, pracovnou 
pamäťou a riadiacim mechanizmom a kognitívnymi funkciami sa zaoberal výskum 
uskutočnený v Španielsku tímom Mondéjar, Hervás, Johnson, Guetierrez a Latorre (2016). 
Dvanásť žiakov vo veku 8 až 12 rokov bez kognitívnych problémov sa zúčastnilo experimentu, 
kde hrali počítačové hry, zároveň  boli psychologicky posudzovaní a bolo sledované ich EEG. 
Hlavným cieľom bolo zistiť ako frontálny lalok mozgu pracuje počas hrania komerčných 
počítačových hier. Hypotéza bola postavená na tom, že počítačové hry môžu rozvíjať 
exekutívne funkcie a je možné identifikovať, ktorá z kognitívnych schopností sa rozvíja počas 
hrania typických počítačových hier. Výsledky boli hodnotené pozorovacou, vizuálnou 
metódou zameranou na elektrické impulzy v mozgu, ktoré predstavujú prepojenie vysielané 
cez elektródy EMOTIVE EPOC+ slúchadla. Touto metódou sa porovnáva elektrická aktivita 
mozgu participantov a ich aktivít. Bolo dokázané, že aktivita mozgu prefrontálnej úrovne 
súvisí s exekutívnymi funkciami. Zároveň rozvoj kognitívnych funkcií priamo súvisí 
s počítačovými hrami použitými pri výskume: Trials-Timely Action, Washers-Learning Patterns 
a Interference-Logical Puzzles. Každá z týchto hier pomáha pri rozvoji kognitívnych 
schopností. Pozitívnym vplyvom počítačových hier a ich využitím pre zlepšenie pozornosti 
a exekutívnych funkcií sa zaoberal vedecký tím v Taliansku: Montani, De Filippo, De Grazia  
a Zorzi (2014). Zisťovali či akčné počítačové hry môžu podporiť rozvoj kognitívnych 
schopností a najmä pozornosti. Cieľom ich štúdie bolo rozvinúť počítačovú hru na podporu 
a rehabilitáciu pre pacientov s traumatickým poškodením mozgu, ktoré zapríčinilo zhoršenie 
pozornosti a exekutívnych funkcií. Výsledkom hrania počítačovej hry pacientami bolo 
zlepšenie mentálnej flexibility, schopnosti rozhodovania, stimulovanie plánovacích schopností 
a povzbudenie rýchlosti v rozhodovacom procese.  

S pozitívnym vplyvom počítačových hier na exekutívne funkcie nesúhlasí vedecká štúdia 
uskutočnená autormi Martín-Perpiňá, Viňas Poch a Malo Cerrato (2019), ktorí pri 
porovnávaní výsledkov 977 študentov medzi 11 až 18 rokom zistili, že vypracovanie 
domácich úloh a zároveň hranie počítačových hier negatívne ovplyvňuje exekutívne funkcie 
a tým aj ich akademické vzdelávanie. Študenti, ktorí boli počas vypracovávania domácich úloh 
paralelne zapojení v počítačových hrách, mali horšie výsledky kognitívnych funkcií, pracovnej 
pamäte, rýchlosti procesu a najmä nižšie výsledky v matematike a v jazyku. Významným 
negatívnym faktorom je aj možnosť vybudovania závislosti na PC hrách.  

Z dôvodu nevhodného obsahu niektorýchhier pre deti bol vytvorený systém Pan European 
Game Information (PEGI) používaný viac ako 30-timi krajinami Európy. Systém PEGI 
obsahuje päť základných vekových kategórií  (3, 7, 12, 16, 18), ktoré zobrazujú od akého veku 
sú hry bezpečné pre deti z hľadiska obsahu (verbálnej agresie, nadávok, množstva fyzického 
násilia a krvi, či výskytu sexuálnych náznakov). Tento systém je podporovaný významnými 
spoločnosťami ako Sony, Nintendo, Microsoft od roku 2003.  
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VÝSKUM 
 

Cieľom výskumu je sledovanie vplyvu počítačových hier na pozornosť. Chceli sme zistiť, či 
deti hrajúce PC hry majú lepšiu pozornosť ako deti, ktoré nehrajú PC hry, a  či si na základe 
intelektu deti vyberajú rôzny typ hier.  
 

Metódy výskumu 
Zisťovanie prebiehalo pomocou administrácie viacerých škál a testov. Dotazník pre rodičov 

detí obsahoval okrem základných otázok aj škálu na zisťovanie závislostí detí od PC Conrada 
(2010). Rozšírený dotazník bol administrovaný aj žiakom ZŠ od tretieho ročníka. Obsahoval 
75 výrokov na 4-bodovej Likertovej škále. Všetkým žiakom bol adminitrovaný test pozornosti 
T-78 (Bourdon) – Pražská štvorčeková modifikácia.  

Inteligenčný test (Raven, 1991) bol administrovaný len niektorým žiakom, na základe ich 
ochoty vyplniť tento test. Žiakom tretieho až deviateho ročníka bol najskôr administrovaný 
test Set I APM T-16, dvanásť položkový test T-224 (Raven, 1991). Žiakom, ktorí mali výsledok 
menej ako 8, bol sprístupnený test SPM (Repáň, 1968). V prípade získania viac ako 8 bodov 
boli žiaci presmerovaní systémom na test Set II APM T-224 (Raven, 1991). Test APM má 
vyššiu citlivosť pre meranie nadania a vyššieho intelektu, ako test SPM. Testy boli žiakom 
administrované v on-line systéme Colonize.online. Za vyplnenie dotazníkov, mohli deti získať 
prístup k online PC hre Colonize. Pred spustením samotnej hry boli deti vyzvané, aby vyplnili 
online testy. Deti sa do hry registrovali pod kódom a neuvádzali žiadne údaje o sebe. Ako 
odmena pre respondentov za vyplnenie Ravenoveho testu bolo získanie prémiových bodov  
v hre. Niektorí respondenti test T-224 (Raven, 1991) nevyplnili. Žiaci neboli do aktivít nútení, 
dotazníky a testy vypĺňali dobrovoľne po odovzdaní informovaného súhlasu od rodičov. Dáta 
boli spracované anonymne.  

Dotazník hrania hier pre deti obsahoval 75 výrokov, ku ktorým sa deti mali vyjadriť na  
4 bodovej Likertovej škále. Dotazník sa týkal záujmu o počítačové hry, vzťahové väzby detí,  
a trávenie voľného času.  
 

Výskumná vzorka 
Výskumu sa zúčastnilo 220 žiakov tretieho až deviateho ročníka ZŠ v bratislavskom kraji. 

Z nich bolo 126 (57,3%) chlapcov a 94 dievčat (42,7%). Priemerný vek žiakov tretieho až 
deviateho ročníka bol 11 a pol roka. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín podľa veku. V prvej 
skupine boli žiaci 3. – 5. ročníka (N1 = 122) a starších žiakov druhého stupňa (6. – 9. ročník) 
bolo N2 = 98.  Žiaci, ktorí uviedli, že hrajú počítačové hry bolo 170 (77,27%) v celej ZŠ. Žiakov, 
ktorí nehrajú počítačové hry bolo 50 (22,73%). Dievčat, ktoré hrajú počítačové hry bolo 59 
(62,77%) a dievčat, ktoré nehrajú počítačové hry bolo 35 (37,23%). Chlapcov, ktorí hrajú 
počítačové hry bolo 111 (88,10%) a chlapcov, ktorí nehrajú bolo 15 (11,90%).  
 

Výsledky výskumu 
Z dotazníkového prieskumu sme zistili, že deti v našom výskumnom súbore majú najradšej 

hry pozornostného typu (prevažne chlapci), následne hry typu Sandbox a strategické hry. 
Pričom najmladší žiaci preferovali práve pozornostné hry alebo hry typu Sandbox (napr. 
Minecraft). Na poslednom mieste v preferencii počítačových hrách sa objavili hry typu 
MMORPG/RPG (masívne online hry pre množstvo hráčov, pri ktorých si rozvíjajú svojho 
hrdinu). Najviac detí sa pri hre identifikuje s postavou Bojovníka, na druhom mieste skončil 
športovec.  

Mieru závislosti žiakov sme sledovali na základe odpovedí na výroky, ktoré sa explicitne, 
alebo implicitne dotýkali charakteristík závislosti. Dotazník závislostí detí na PC hrách pre 
rodičov vypracoval Conrad (bez vročenia). Tieto položky sme upravili a následne, na základe 



Psychológia a patopsychológia: študentská vedecká konferencia 2019 

38 
 
 

sebaposudzovania sme prepočítali položky, ktoré vykazovali známky závislosti a položky, 
ktoré poukazovali na sebaregulačné mechanizmy žiakov a žiačok (Mifkovičová, 2019). Zistili 
sme, že žiaci mali priemerne na 4 bodovej škále odpoveď 3,05 (pričom  Min = 1,77 a Max 4,00, 
SD = 0,48), čo znamená, že sami seba nehodnotia vysoko na škále závislosti. Zároveň sme 
zaznamenali priemernú hodnotu odpovedí na škále sebaregulácie 2,56, (Min =1, Max = 4, SD = 
0,83). 

V prvej fáze výskumu sme sledovali rozdiel v pozornosti u žiakov, ktorí hrajú a ktorí 
nehrajú PC hry. Výsledky v teste pozornosti (Bourdon T-78) pozostávajú z nasledujúcich 
údajov: podaný výkon udávame v percentách, chybovosť (udávaná v percentách) a T-skóre 
odrážajúce hrubé skóre. Jednotlivé výsledky neboli normálne distribuované, vo všetkých 
premenných testu pozornosti bola hodnota p pod 0,05, takže sme testovali pomocou 
neparametrických testov. 

V teste pozornosti získali žiaci a žiačky, ktorí hrajú PC hry oproti žiakom, ktorí nehrajú PC 
hry mierne lepšie výsledky v percentuálnom výkone a v T-skóre (Tabuľka č. 1).  
 
Tab. 1: Miera pozornosti u žiakov podľa ich identifikácie s hraním PC hier 
Vyhodnotenie Test pozornosti T-78 Bourdon 

Ročník 
žiaci, ktorí hrajú PC hry žiaci, ktorí nehrajú PC hry 
% výkon % chybovosť T - skóre % výkon % chybovosť T - skóre 

1. skupina 44,07 2,06 1090,96 42,71 1,3 1070,35 

2. skupina 66,06 1,61 1653,15 60,73 0,94 1491,83 

Spolu 55,06 1,83 1372,05 51,72 1,12 1281,09 

 
Zároveň sme sledovali či vo výsledkoch v teste pozornosti získali lepšie výsledky dievčatá, 

alebo chlapci. Medzi výsledkami dievčat a chlapcov a výsledkami v pozornostnom teste nebol 
nájdený signifikantný vzťah. Silný signifikantný vzťah bol zaznamenaný medzi výkonom 
v Bourdonovom test pozornosti a vekom, prípadne ročníkom (tabuľka č. 2 aj tabuľka č. 1).  

Medzi žiakmi (N = 219), ktorí hrajú počítačové hry (N = 169) a žiakmi, ktorí nehrajú 
počítačové hry (N = 50) nebol zistený signifikantný vzťah vo výsledkoch vo výkonoch v Teste 
pozornosti T-78 Bourdon (tabuľka č. 2). Hypotézu o tom, že hráči majú lepšiu mieru 
pozornosti ako nehráči preto zamietame.  

Koreláciu sme objavili medzi odpoveďami žiakov na otázku týkajúcu sa sociálnych sietí 
a výkonom v Bourdon teste. V dotazníku sme sa pýtali detí, ako často sa nachádzajú na 
sociálnych sieťach. Výsledok korelácie naznačuje, že čím častejšie sú žiaci na sociálnych 
sieťach (5 % žiakov je pripojených na sociálnej sieti nonstop a 44,1 % žiakov navštevujú 
sociálne siete každý deň, pričom 22,3 % žiakov potvrdilo, že je na sociálnej sieti aspoň 1x za 
deň), tým podali nižší výkon v Bourdon teste (rho = 0,247, p < 0,01). Táto skutočnosť 
nereflektuje zvýšenú mieru chybovosti žiakov v teste, dotýka sa len ich výkonu. Zároveň 
vieme povedať, že s vekom pribúdajú žiaci na sociálnych sieťach.  
 
Tab. 2: Korelácie s výkonom v Bourdonovom teste pozornosti 
Korelácie rho pohlavie vek ročník hráč výkon chybovosť T_skóre 

Výkon  Bourdon -,108 ,738** ,750** -,002 1,000 -,105 ,978** 

Chybovosť ,018 -,089 -,086 ,106 -,105 1,000 -,166* 

T_skóre -,114 ,729** ,741** -,030 ,978** -,166* 1,000 

Závislosť  ,465** -,080 -,099 ,427** -,097 -,002 -,105 

Sebaregulácia  -,193** -,095 -,108 -,012 -,057 ,004 -,055 

Sociálne siete -,042 -,186** -,203** ,011 -,247** -,025 -,226** 
**. Korelácia je signifikatná na hladine významnosti 0,01 
*. Korelácia je signifikatná na hladine významnosti 0,05 
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Na základe  výskumov (Freeman, 2014; van Schie & Wiegman, 2006;  Wiegman & van 
Schie, 2011; Greenfield, 2009), ktoré sledovali intelektové schopnosti u hráčov počítačových 
hier, bolo možné predpokladať, že hranie počítačových hier môže viesť k zlepšeniu 
intelektových schopností u detí, ktoré hrajú počítačové hry. Preto sme požiadali žiakov, aby 
vyplnili online inteligenčný test. Vyhodnotenie výsledkov T-224 (Raven, 1991) ukázalo, že 
starší žiaci očakávane dosiahli vyššie hrubé. Po prepočte hrubého skóre na percentily boli 
najúspešnejšie desaťročné deti, ktoré sa dobrovoľne zúčastnili výskumu. Vzhľadom na nízky 
počet vyplnených dotazníkov a nesúrodé rozloženie súboru podľa veku (nie je možné 
porovnávať výsledky tretiakov a deviatakov) nebola táto otázka vyhodnotená.  
 
 

DISKUSIA 
 

Cieľom výskumu bolo skúmať vplyv dlhodobého hrania  počítačových hier na niektoré 
exekutívne funkcie detí. Problematika počítačových hier a impulzívneho hrania vedúca až 
k možnej závislosti je v súčasnosti jednou z najdiskutovanejších tém medzi rodičmi 
a pedagógmi. Výsledky výskumu poukázali na to, že počítačové hry nemajú vplyv na 
exekutívne funkcie detí ako je pozornosť, čo je opačný výsledok, ako priniesla štúdia Boota 
a kol. (2008). Rozdiel mohol byť spôsobený tým, že vo výskume Boota a kol. (2008) sa 
sledoval reakčný čas pri online teste u dospelých expertov na PC hry a nehráčov, kým my sme 
sledovali pozornosť v teste ceruzka-papier, čo môže zvýhodňovať práve nehráčov PC hier. Pri 
vyhodnotení Testu pozornosti T-78 Bourdon a výsledkov dotazníka určeného pre deti bolo 
zistené, že samotná pozornosť detí bola ovplyvnená aktivitou na sociálnych sieťach. Čím 
aktívnejšie boli deti na sociálnych sieťach, tým klesala ich pozornosť a tým nižší bol ich výkon. 
Vyšší počet hráčov nájdeme medzi chlapcami ako medzi dievčatami, čo potvrdili viaceré 
štúdie (Basler & Dostál, 2015; Benkovič, Hiľovská & Dubovcová, 2011, Vančíková, Šedivá, 
Bednářová, Dóci & Strukanová, 2012; Choo, Gentile, Sim, Khoo & Liau, 2010). Chlapci sa 
hodnotili vyššie na škále závislosti na počítačových hrách ako dievčatá a mali aj nižšiu 
sebareguláciu, čiže schopnosť sami si určiť dĺžku hrania počítačových hier ako dievčatá.  
V pozornostných úlohách nebol rozdiel medzi chlapcami a dievčatami. Z dát vyplýva, že 
dievčatá sa vedeli lepšie koncentrovať na úlohy a hodnotili svoje regulačné schopnosti vyššie 
ako chlapci.  

Medzi našimi respondentmi sa objavili deti, ktoré nehrajú počítačové hry ale aj deti, ktoré 
hrajú počítačové hry. Niektorí uprednostňovali jeden typ hry, svoj obľúbený štýl hry, prípadne 
niekoľko obľúbených hier. Našli sa však aj hráči počítačových hier, ktorí hrajú všetky typy 
hier. Keď sme zisťovali obľúbenosť počítačových hier medzi deťmi zistili sme, že mnohé deti 
obľubujú hry, ktoré sú nevhodné pre ich vekovú kategóriu. Tretiaci, alebo štvrtáci hrali hry, 
ktoré sú označované systémom PEGI 18+, hry určené pre hráčov starších ako 18 rokov. 

Medzi najobľúbenejšie počítačové hry patrili pozornostné hry, hry typu sandbox, 
strategické hry a ako posledné hry typu MMORPG/RPG, pri ktorých sme zistili aj najväčšiu 
závislosť u detí, čo nie je prekvapeník, nakoľko tento typ hier býva označovaný ako rizikový 
a vyvolávajúci závislosti (Yee, 2006). Najväčšiu mieru sebaregulácie u detí sme zaznamenali 
pri strategických hrách. Deti s percentilom 99,9 ktoré sa zúčastnili nášho testovania patria 
podľa Ravenoveho testu medzi deti s nadaním, prejavili záujem o strategický typ hry, 
a zapojili sa aktívne do hry Colonize.online (strategická hra s MMO prvkom). Strategické hry 
rozvíjajú ich schopnosť myslieť a uvažovať strategicky (Basler & Dostál, 2016; Bernhard, 
Zhang & Wimmer, 2011). Ak by intelekt detí nebol na istej hladine dobre rozvinutý, tieto deti 
by mali problém porozumieť strategickej hre, ktorá sa ostatným javí príliš komplexnou.    

Výsledky výskumu priniesli fakty, ktorým by bolo vhodné sa viac venovať. Uvedomili sme 
si, že by bolo vhodné administrovať viaceré testy, týkajúce sa exekutívnych funkcií. Bolo by 
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vhodné nadviazať komunikáciu s rodičmi a upozorniť ich na to, že nie každá počítačová hra je 
vhodná pre ich dieťa. Komunikovať nielen s rodičmi ale aj s pedagógmi, ktorí by mali tiež 
prejaviť záujem o to, čo robia deti vo svojom voľnom čase. 

Uvedomujeme si, že pri realizácii výskumu mohli nastať viaceré skreslenia, napríklad 
únava u žiakov, ktorí vypĺňali testy počas vyučovania. Náš výskum bol uskutočnený v jednej 
základnej škole, a preto tieto naše výsledky nie sú celoplošne aplikovateľné a výsledky nášho 
výskumu nezovšeobecňujeme.  
 

 

ZÁVER 
 

Pomocou počítačových hier vytvárajú svoje vlastné spoločenstvá, čo vplýva na ich sociálnu 
interakciu zväčša pozitívne. Hry pomáhajú rozvíjať ich myslenie, trpezlivosť a vytrvalosť. 
Pomáhajú pri vzdelávaní, simulácii rôznych zážitkov a sú pre deti najmä zdrojom zábavy. Je 
však potrebné dodať, že môžu aj nevhodne ovplyvňovať psychiku detí a viesť k závislosti 
v prípade nekontrolovaného hrania a nezáujmu rodičov o trávenie voľného času svojich detí. 

Rodičia mnohokrát netušia, aké hry ich deti hrajú, pretože ich sami nepoznajú, nehrajú a sú 
často pri ich kúpe ovplyvňované výberom ich detí. V mnohých hrách sa vyskytuje násilie, 
agresivita či sexuálne scény. Preto by bolo vhodné rodičov detí informovať o systéme PEGI, 
ktorý im môže pomáhať s výberom počítačovej hry pre ich dieťa.   
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Abstrakt 
Príspevok prináša teoretické poznatky o téme záškoláctva a jeho prevencii. Okrem 
popisu problematiky približuje aj samotné príčiny vzniku záškoláctva a jeho dôsledky,  
a tiež opis preventívnych programov, ktoré sú využívané na Slovensku, ale aj v zahraničí 
pri riešení záškoláctva. Tieto poznatky sa stali východiskom pre vytvorenie metodiky, 
ktorú tvoria štyri aktivity. Každá môže byť realizovaná samostatne, na jednej 45-
minútovej vyučovacej hodine alebo spolu v 180-minútovom bloku. Metodika má 
rozvíjať sociálne zručnosti žiakov a žiačok a posilniť ich vzťah ku každodennej školskej 
dochádzke. Vybrané aktivity boli úspešne overené v dvoch triedach gymnázia 
v banskobystrickom kraji. Výsledky tohto overovania sú prezentované v príspevku. 
 
Kľúčové slová: prevencia, školské prostredie, záškoláctvo, osobnostný a sociálny 
rozvoj, metodika 
 
Abstract 
The article presents theoretical knowledge in the area of truancy and its prevention. 
Except the description of truancy problematics it also includes causes of a truancy 
origin and its consequences. The article also describes truancy prevention programs, 
that are used not only in Slovakia, but also abroad. Moreover, it concerns a proposal of  
a methodology of truancy prevention in schools. This theoretical knowledge hab 
become the starting point for creating a box of teaching methods consisting four 
activities. Each of them can be realized individually, in one 45-minute lesson, or 
together in a 180-minute block. The box of teaching methods should develop social 
skills of pupils and it should strenghten their relationship to daily school attendance. 
Selected activities have been successfully tested and proved in two classes in the 
secondary grammar school in Banska Bystrica region. The results of the verification are 
presented in this paper. 
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ÚVOD 
 

Spoločenské zmeny, ktoré zasiahli našu spoločnosť v posledných desaťročiach, mali 
vplyv aj na nárast sociálno-patologických javov. Deti a mládež ohrozujú drogy, alkohol, 
nelátkové závislosti, zvýšená agresivita, kriminalita, šikana, kyberšikana a častejšie sa 
tiež stretávame aj so záškoláctvom. V dnešnom uponáhľanom svete sú už na malé deti 
kladené vysoké nároky, majú veľa úloh a povinností a častokrát nedostatok času na ich 
splnenie. Tento tlak a obava z neúspechu pre nich predstavujú určité ohrozenie  
a možnosť vzniku problémov. Odborníci zaoberajúci sa opisom aktuálneho stavu 
výskytu sociálno-patologických javov u detí a mládeže zaraďujú medzi hlavné príčiny 
sociálne odcudzenie, prežívanie životnej apatie či túžbu po neobvyklosti zážitku 
(Bradová, 2011; Němec, 2016). Napriek poznaniu príčin sa do centra pozornosti 
sociálno-patologické javy často dostávajú až vtedy, keď sa stanú spoločensky 
neúnosnými. A pritom sa ukazuje, že preventívne aktivity dokážu účinne eliminovať či 
aspoň redukovať ich výskyt, no treba zvoliť tú, ktorá je pre danú cieľovú skupinu 
najvhodnejšia. Nie je totiž možné hľadať jednu preventívnu stratégiu, ktorá by bola 
všeobecne účinná. Preventívne aktivity je nutné aplikovať tak, aby rešpektovali 
špecifiká sociálneho prostredia a osobnostnú jedinečnosť jednotlivca a cieľovej skupiny, 
nakoľko sú vo vzájomnej interakcii (Němec, 2016). 
 
 

PREVENTÍVNE AKTIVITY A PROGRAMY V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ 
 

Podľa Rosovej (2018) pôsobiť preventívne znamená vyhýbať sa negatívnym 
zážitkom či skúsenostiam, ktoré by potencionálne mohli ohroziť alebo poškodiť priebeh 
života mladého človeka. Toto chápanie prevencie je odvodené už z latinského slova 
„praeventus“, ktoré znamená zámerné predchádzanie, zabránenie možným ohrozeniam. 
Pod týmto pojmom teda rozumieme formu využitia takých opatrení, prostredníctvom 
ktorých sa snažíme predísť výskytu nežiaducich javov (Hupková & Liberčanová, 2012). 
Vo všeobecnosti môžeme súhlasiť s názorom Mátela (2015), že prevencia predstavuje 
súbor metód, techník a aktivít, ktorých hlavným cieľom je zabrániť výskytu, rozšíreniu 
alebo opakovanému výskytu nežiaduceho javu v živote jednotlivca. V školskom 
prostredí sa realizujú najmä aktivity primárnej prevencie, ktorej cieľom je vytvorenie 
takých podmienok pre žiakov/žiačky, ktoré budú pozitívne rozvíjať ich telesný  
a psychický potenciál (Gajdošová, 2015). Ide o aktivity, pri ktorých je potrebná 
dostatočne úzka spolupráca učiteľov a učiteliek, odborníkov, rovesníckych 
dobrovoľníkov a nemožno ani vynechať účasť osôb z oblasti zdravotníctva či polície 
(Slovíková, 2018). Opierajúc sa o Východiská k príprave školskej preventívnej stratégie, 
ktoré vydal Štátny pedagogický ústav, hlavným cieľom prevencie v škole je viesť  
a usmerňovať deti tým smerom, aby nadobudli základné predpoklady v oblastiach, 
akými sú: 

 pozitívny prístup k zdraviu a zdravému životnému štýlu,  
 negatívny postoj k zdraviu ohrozujúcemu správaniu (fajčenie, užívanie 

návykových látok, atď.), k šikanovaniu i kyberšikanovaniu, k agresívnemu 
správaniu,  

 na základe teoretických poznatkov a informácií viesť k uvedomovaniu si 
negatívnych dôsledkov rizikového správania a k zodpovednému rozhodovaniu sa 
aj napriek možnému vplyvu vrstovníckej skupiny,  

 využívanie a rozvoj komunikačných zručností,  
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 uprednostňovanie efektívneho riešenia konfliktov a problémov a 
 uvedomovanie si foriem pomoci a v prípade potreby využívanie dostupných 

zdrojov podpory a pomoci.  
 

Priebeh preventívnych aktivít sa líši vzhľadom na formu, plán či oblasť sociálno-
patologických javov, ktoré si tá ktorá škola zvolí (Piatrovová, 2016). Medzi najúčinnejšie 
formy primárnej prevencie v škole však patria ucelené programy s využitím 
inovatívnych edukačných či zážitkových metód zohľadňujúce vekové špecifiká cieľovej 
skupiny. Efektívnosť preventívnych aktivít tiež ovplyvňuje veľkosť skupiny, 
komplexnosť a dlhodobosť programu či profesionálne a odborné kompetencie osôb, 
ktoré preventívny program realizujú (Emmerová, 2018a; Gajdošová, 2015). Najčastejšie 
sa stretávame s preventívnymi aktivitami jednorazového charakteru, menej často 
s dlhodobými, pokračujúcimi programami. Aktivity sú realizované často v rámci 
prierezovej témy osobnostný a sociálny rozvoj ako súčasť obsahu viacerých 
vyučovacích predmetov alebo prostredníctvom triednických hodín či v rámci školských 
projektov (Martinčeková, Ďurajková & Dulinová, 2013). Niklová a Stehlíková (2017) 
vidia v téme osobnostného a sociálneho rozvoja možnosť získania a rozvoja takých 
zručností a schopností, ktoré budú žiakom a žiačkam prospešné v orientovaní sa na 
zodpovedný život v budúcnosti. Prostredníctvom tejto prierezovej témy tak vzniká 
priestor reflektovať individuálnu osobnosť, pozorovať odlišnosti i prípadné potreby 
jednotlivcov. Podľa autoriek je zvláštnosťou prierezovej témy práve skutočnosť, že 
učivom je sám žiak/žiačka alebo kolektív či skupina žiakov/žiačok spolu s reálnou 
situáciou z každodenného života. Realizáciu prevencie v školách zabezpečujú osoby so 
psychologickým vzdelaním, vyškolení učitelia/učiteľky, koordinátori prevencie alebo 
školskí sociálni pracovníci.  
 
 

PREVENCIA ZÁŠKOLÁCTVA 
 

Pravidelnosť školskej dochádzky ovplyvňujú mnohé faktory. Medzi tými pomerne 
častými sú stres so skúšania, nezáživné vyučovacie hodiny, iné záujmy detí či zlé 
medziľudské vzťahy, ale tiež odpor k učiteľovi/učiteľke, „pomsta“ za školskú 
nespravodlivosť, vzdor, neistota v spoločnosti druhých, strach napr. pred šikanovaním 
či snaha vytiahnuť sa pred ostatnými (Emmerová, 2015; Bieliková, 2010). Ak sa teda 
žiak/žiačka úmyselne správa vyhýbavo voči školským povinnostiam a nechodí do školy, 
hovoríme o záškoláctve. Ide o prejav problémového, disociálneho správania 
prejavujúceho sa častým vynechávaním školskej dochádzky bez potrebného 
ospravedlnenia (Ihnacík, 2013), mnohokrát sprevádzaného zlými vzdelávacími 
výsledkami, nestálosťou, nízkym sebavedomím a pod. V latentnej fáze dieťa premýšľa, 
ako sa škole vyhnúť a snaží sa nájsť spôsoby ospravedlnenia školskej dochádzky. Fáza 
experimentovania prináša nový zážitok, dobrodružstvo spojené s uvedomovaním si 
dôsledkov. Záškoláctvo sa následne stupňuje, pričom mnohokrát s vedomím rodiča. 
Dieťa si neskôr nedokáže samo s týmto problémom pomôcť a vo finálnej fáze môže 
dochádzať až k odmietaniu pomoci a prežívaniu záškoláctva ako životného štýlu 
(Emmerová, 2018b). Ide o problém, s ktorým sa potýkajú viaceré krajiny, nielen 
Slovensko. Ako ukázal výskum realizovaný v rámci projektu We-stay (2013), ktorého sa 
zúčastnilo 11 168 adolescentov z Estónska, Nemecka, Izraela, Talianska, Rumunska 
a Španielska, 17,8% zo zúčastnených vynechalo školu tri alebo viackrát do mesiaca bez 
ospravedlnenia, pričom sa so záškoláctvom častejšie stretávame u chlapcov (57%) ako 
u dievčat (43%). Záškoláctvo sa podľa zistení spája s nízkym mentálnym zdravím, 
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problémovým správaním, skúsenosťami s alkoholom, drogami, cigaretami, vyšším BMI, 
nízkou fyzickou aktivitou či šikanovaním. Ukázalo sa tiež, že najčastejšími dôvodmi, 
prečo žiaci/žiačky neprišli do školy bola únava, nepripravenosť do školy, ťažká skúška, 
záškoláctvo vrstovníkov či šikanovanie. Na Slovensku je záškoláctvo mapované 
ukazovateľom priemerného počtu neospravedlnených vymeškaných vyučovacích hodín 
na jedného žiaka/žiačku a vykazuje sa vo vzťahu k druhu školy a kraju. Z posledných 
dostupných údajov vieme, že na jedného žiaka/žiačku gymnázia v školskom roku 
2011/2012 pripadalo priemerne 0,85 neospravedlnenej vymeškanej hodiny, na 
konzervatóriách to bolo 2,06 a na stredných odborných školách 8,40 
neospravedlnených hodín, pričom pri porovnaní údajov s predchádzajúcimi rokmi 
možno konštatovať rastúci trend výskytu záškoláctva (Slovíková, 2014). 

Prevencia záškoláctva by mala byť realizovaná predovšetkým na úrovni komunikácie 
s konkrétnym jednotlivcom či triednym kolektívom. Vo väčšine prípadov je záškoláctvo 
prejavom nejakého problému, ktorý dieťa trápi. Je preto potrebné odstraňovať 
predovšetkým symptómy, ktoré by mohli byť spúšťačom záškoláctva alebo vzniku iných 
sociálno-patologických javov (Lengyel, 2019; Emmerová, 2015). Ako tvrdí Tišťanová 
(2018), v rámci prevencie záškoláctva je dôležité a nevyhnutné naučiť žiakov/žiačky 
racionálne riešiť konflikty/problémy, zvládať stresové a záťažové situácie, a tým 
rozvíjať ich sociálne a komunikačné zručnosti. Prostredníctvom rozvoja spomínaných 
zručností môžeme výrazne prispieť k zvýšeniu zdravého sebavedomia, poskytnúť 
pozitívne vzory správania a dopomôcť vyhnúť sa negatívnym dôsledkom, ktoré so 
sebou sociálno-patologické javy, aj záškoláctvo, prinášajú. Podľa Egertera (2018) sú 
úspešnými príkladmi z praxe na riešenie záškoláctva tie, ktoré poskytujú deťom v škole 
niečo, na čo sa môžu tešiť, zvyšujú informovanosť rodičov o dochádzke detí či vytvárajú 
systém mentorstva/tútorstva. Úspešné sú ale i programy, ktoré napĺňajú často základné 
fyziologické potreby detí (napr. ranné budenie alebo raňajky zadarmo, možnosť vyprať 
si v škole oblečenie či sa umyť) či rozširujú profesionálne znalosti a kompetencie 
učiteľov a učiteliek či iných odborníkov v prostredí školy a rozvíjajú spoluprácu  
s rodičmi. Na Slovensku sa s preventívnymi aktivitami a programami cielene 
zameranými na záškoláctvo stretávame ojedinele (napr. Lemešová, 2017). Častejšie 
možno nájsť príklady konkrétnych aktivít zameraných na určitý typ zručností, ktorých 
rozvoj napomáha sekundárne i prevencii záškoláctva, napr. program Akí sme (Dobeš et 
al., 2006) a pod. 
 
 

NÁVRH METODIKY A SPÔSOBY JEJ OVEROVANIA  
 
Škola predstavuje pre mladého človeka miesto, kde získava skúsenosti pre svoj ďalší 

život. Je to mnohorozmerná štruktúrovaná sieť väzieb rôznej kvality, ktorá výrazne 
ovplyvňuje vzťah detí a dospievajúcich k škole a k plneniu školských povinností.  
S neustále sa zvyšujúcim výskytom záškoláctva v školskom prostredí narastá i potreba 
preventívnych programov a aktivít, ktoré by bolo možné v rámci prierezovej témy 
osobnostný a sociálny rozvoj či iných vyučovacích predmetov využiť. V príspevku 
približujeme metodickú príručku zameranú na prevenciu záškoláctva ako i aktivity 
spojené s jej overovaním.  
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Charakteristika metodickej príručky ŠKOLA MA BAVÍ 
Cieľom vytvorenej metodiky bolo podporiť u žiakov/žiačok pozitívny postoj k škole  

a rozvíjať osobnostné a sociálne zručnosti v rámci primárnej prevencie. Tieto typy 
zručností umožňujú získať pozitívny pohľad na vlastnú osobu, vytvoriť si pozitívny 
vzťah k sebe samému a okoliu a v neposlednom rade zohrávajú dôležitú úlohu pri 
úspešnosti  
v škole. Pozornosť je v rámci aktivít venovaná najmä názorom či individuálnym 
hodnotám jednotlivých žiakov/žiačok, ktoré sa navzájom ovplyvňujú a zohrávajú 
dôležitú úlohu pri ich vnútornom prežívaní a správaní v rámci školského kolektívu. 
Obsahovým zameraním metodiky sú aktivity vhodné pre nižšie a vyššie sekundárne 
vzdelávanie. Pre zaistenie čo najvyššej miery účinnosti aktivít by veľkosť skupiny 
nemala presiahnuť počet 30 osôb, ideálnym je počet 20 osôb.  Aktivity sú určené pre 
realizáciu jednou osobou a možno ich zrealizovať buď osobitne, každú v trvaní klasickej 
45-minútovej hodiny, alebo spolu prostredníctvom 180-minútového vyučovacieho 
bloku. Aktivity majú preventívny charakter a možnosti ich využitia sú okrem 
prierezových tém osobnostný a sociálny rozvoj a tvorba projektu a prezentačných 
zručností aj v rámci hodín psychológie, sociálno-psychologického výcviku, občianskej 
náuky či etickej výchovy. Pri realizácii aktivít sú využité metódy samostatnej  
i skupinovej práce, dialogické metódy, diskusia, problémové metódy, metódy riešenia 
konfliktných situácií či psychologická hra. Metodická príručka obsahuje 4 aktivity, 
ktorých prehľad ponúka Tab. 1.  
 
Tab. 1: Prehľad aktivít metodickej príručky 
Názov aktivity Cieľ aktivity 

Plavba loďou uvedomiť si vnútorné hodnoty spojené so vzdelávaním  
a usporiadať ich hierarchicky od najdôležitejšej po menej 
dôležitú, pochopiť vnútornú motiváciu k navštevovaniu 
školy, vedieť sa rozhodnúť a obhájiť vlastný názor 
 

Konflikt v škole - ako ho 
riešiť? Nemusím hneď zo 
školy utekať! 

definovať konflikt, opísať racionálne riešenie konfliktov  
v školskom prostredí, uvedomiť si dôležitosť 
racionálneho riešenia konfliktov/problémov, uvedomiť 
si svoje vnútorné prežívanie 
 

Môj pomocník - kto mi 
pomôže? 

uvedomiť si formy pomoci v krízových situáciách, vedieť 
racionálne vyriešiť problém, vedieť sa vcítiť do 
prežívania druhého, vedieť vyjadriť a obhájiť svoj názor 
 

Záškoláci-plagát uvedomiť si dôsledky záškoláctva, uvedomiť si možnosti 
riešenia záškoláctva, vyjadriť a obhájiť si svoj názor  
k záškoláctvu, akceptovať názory ostatných 

 
Aktivita PLAVBA LOĎOU je zameraná na hodnotovú orientáciu žiakov/žiačok. Ich 

úlohou je nájsť čo najviac dôvodov pre navštevovanie školy. Každý dostane  
10 papierikov s vopred uvedenými hodnotami a dva čisté, ktoré môžu doplniť podľa 
seba. Plavba loďou predstavuje ich každodennú dochádzku do školy. Počas tejto plavby 
sa postupne zbavujú hodnôt - papierikov, ktoré nie sú pre nich až tak dôležité. Ten, 
ktorý im ostane, predstavuje hlavný dôvod, prečo chodia do školy. Navrhované aktivity 
KONFLIKT V ŠKOLE - AKO HO RIEŠIŤ? NEMUSÍM HNEĎ ZO ŠKOLY UTEKAŤ! a MÔJ 
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POMOCNÍK - KTO MI POMÔŽE? sú zamerané na oblasť konfliktov a problémov  
v školskom prostredí. V prvej z uvedených aktivít pracujú žiaci/žiačky v štvorčlenných 
skupinách, v ktorých diskutujú o príčinách konfliktov, možných riešeniach a príkladoch 
zo školského prostredia. V aktivite Môj pomocník - kto mi pomôže? pracujú skupiny 
s konkrétnymi problémovými situáciami a hľadajú možnosti ich riešenia. Problémové 
situácie korešpondujú s častými dôvodmi pre záškoláctvo, akými sú školské výsledky, 
šikanovanie, partnerské vzťahy a dobrodružstvo. Cieľom aktivity ZÁŠKOLÁCI - PLAGÁT 
je uvedomiť si negatívne dôsledky, ktoré záškoláctvo so sebou prináša. V rámci aktivity 
vytvárajú skupiny projekt – plagát na tému pridelenú učiteľom/učiteľkou (výhody  
a nevýhody záškoláctva a jeho dôsledky záškoláctva, príčiny záškoláctva, dôsledky 
jedného vymeškaného dňa, možnosti pomoci a pod.). Po každej aktivite nasleduje 
riadená reflexia, realizovaná formou diskusie. Jej cieľom je premýšľanie o zažitom, 
zdieľanie novým myšlienok k téme či doplňujúce otázky a námety na ďalšiu úvahu. 
 

Postup overovania aktivít obsiahnutých v metodickej príručke 
a výsledky overovania 

Overované boli dve aktivity z metodiky, a to aktivita Plavba loďou a Konflikt v škole - 
ako ho riešiť? Nemusím hneď zo školy utekať! Proces overovania sa uskutočnil na 
gymnáziu v banskobystrickom kraji, ktoré vyjadrilo súhlas s realizáciou preventívnych 
aktivít na ich škole. Aktivity boli realizované v dvoch tretiackych triedach (prvá trieda  
n = 22, druhá trieda n = 16) rámci štyroch 45-minútových vyučovacích hodín predmetu 
občianska výchova. Realizácia aktivít prebiehala v poradí, v akom boli aktivity na 
začiatku vymenované. Pre potreby overovania bol vytvorený hodnotiaci dotazník pre 
žiakov/žiačky, ktorý tvorilo 5 položiek. Prvé tri položky boli zatvorené, štvrtú položku 
tvorila hodnotiaca intervalová škála a posledná položka mala otvorenú podobu. Okrem 
položiek zameriavajúcich sa na zber demografických údajov (pohlavie, vek a typ školy) 
sa položky vzťahovali na hodnotenie výberu témy a realizácie aktivít, atmosféry počas 
vyučovacích hodín, využiteľnosť aktivít aj do života mimo školu a sprostredkovanie 
pokynov počas hodín. Na hodnotiacej škále mali žiaci/žiačky vyjadriť svoj názor 
známkou na stupnici od 1 do 5, pričom 1 znamená najlepšie a 5 najhoršie. Posledná 
položka dotazníka bola  zameraná na uvedenie toho, čo sa o sebe nové v rámci aktivity 
dozvedeli. Hodnotiaci dotazník vypĺňali žiaci/žiačky vždy na konci druhej aktivity za 
obe vyučovacie hodiny. Aktivity boli realizované P. Cerovskou, ktorá je spoluautorkou 
článku. Výsledky získané v rámci hodnotiaceho dotazníka boli v rámci tried 
vyhodnocované pomocou absolútnych a relatívnych početností a priemerov, ktoré 
v podobe priemerných známok za hlavné hodnotené oblasti uvádzame v Tab. 2. 
 
Tab. 2: Hodnotenie realizovaných aktivít dvoma triedami 
Hodnotené oblasti   Prvá trieda 

(priemerná známka) 
Druhá trieda 

(priemerná známka) 
výber a realizácia aktivít 2,27 1,68 
téma 2,14 1,93 
atmosféra na hodinách 2,32 2,00 
využiteľnosť aktivít mimo školu 2,18 1,93 
sprostredkovanie pokynov počas 
hodiny 

1,41 1,5 

 
Charakter odpovedí bol u oboch tried približne rovnaký. Podľa dosiahnutých 

priemerných známok hodnotia prvé štyri hodnotené oblasti lepšie žiaci a žiačky druhej 
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triedy, v poslednej položke týkajúcej sa pokynov v rámci aktivít lepšie hodnotenie 
udelila prvá trieda. Odpovede žiakov/žiačok na otvorenú položku týkajúcu sa nových 
informácií o sebe získaných počas realizovaných hodín spadali do troch hlavných 
oblastí. Jednak sa pomocou aktivít utvrdili v tom, čo už o sebe vedeli, odhalili  svoju 
vnútornú motiváciu k vzdelávaniu či dôležitosť vzdelania pre ich budúcnosť. Stretli sme 
sa ale aj s názormi kedy sa žiaci/žiačky zhodli v tom, že by mali chodiť do školy 
častejšie, a že záškoláctvo nie je správny spôsob riešenia problémov.  

Po spracovaní výsledkov overovania vybraných aktivít metodiky možno konštatovať, 
že realizácia obidvoch aktivít prebehla úspešne a stanovené ciele v daných aktivitách 
boli naplnené. Z výpovedí žiakov/žiačok je zrejmé, že cítia potrebu chodiť do školy kvôli 
svojej budúcnosti. Je zrejmé, že majú záujem a dokážu racionálne riešiť konflikty či 
problémy. V priebehu aktivít uvítali skupinovú prácu a taktiež sa snažili o skupinovú 
diskusiu. Počas realizácie aktivít sme sa ani v jednom kolektíve nestretli s výsmechom či 
hádkami pri odlišných názoroch. Žiaci a žiačky ocenili najmä realizáciu aktivít, pretože 
sa s podobnou problematikou nestretávajú často. Vychádzame z ich tvrdení, že by bolo 
potrebné a vhodné realizovať aktivity podobného charakteru v škole častejšie  
a s dlhodobejším pôsobením. 
 
 

ZÁVER 
 

Každý človek má určitý súbor práv a medzi tieto práva patrí aj právo na vzdelanie. Na 
Slovensku sú školská dochádzka a jej dĺžka stanovené zákonom. I týmto spôsobom sa 
snaží spoločnosť zabezpečiť, aby vzdelávací proces poskytoval deťom a mladým ľuďom 
vedomosti, zručnosti a schopnosti pre ich uplatnenie v ďalšom živote. Hoci existuje 
medzi nimi väčší podiel takých, ktorí si uvedomujú dôležitosť vzdelania, resp. im túto 
dôležitosť v rámci výchovy pripomínajú rodičia, stále pribúdajú tí, ktorí z nejakého 
dôvodu svoju účasť na vyučovacom procese zanedbávajú. Preventívne programy by sa 
preto mali stať kľúčovými v snahách predísť záškoláctvu. Pokladáme za dôležité, aby 
boli vypracované samotnými školami a „ušité na mieru“ každej školy. Len tak je možné 
zabezpečiť ich adresnosť. Príčiny, ktoré môžu vplývať na vznik záškoláctva sa totiž 
môžu meniť vzhľadom na geografickú polohu školy, demografické ukazovatele  
a sociálno-ekonomický status prevažujúcej časti obyvateľstva danej lokality ale aj 
s ohľadom na kultúru konkrétnej školy – jej prezentované a žité hodnoty, rituály či 
normy. Metodická príručka ŠKOLA MA BAVÍ, ktorú sme stručne v príspevku priblížili, 
predstavuje príklad aktivít využiteľných pri upevňovaní pozitívneho vzťahu detí 
a mladých ľudí k škole a vzdelaniu. 
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Abstrakt 
Článok prináša zhrnutie poznatkov súčasných výskumov a ich zistení v oblasti stresu  
v učiteľskom povolaní v domácom i zahraničnom prostredí. Ponúka aktuálne zistenia 
týkajúce sa príčin a faktorov stresu a jeho dopadu na učiteľskú prácu. Poukazuje aj na 
stratégie zvládania stresu a bližšie sprostredkúva novodobé zistenia vo vzťahu  
k vyhoreniu, pracovnej spokojnosti a k stresu z používania a zakomponovania 
moderných technológií do vyučovacieho procesu. 
 
Kľúčové slová: stres, učiteľské povolanie, zdroj stresu, vyhorenie, stratégie zvládania 
stresu 
 
Abstract 
The article represents the summary of recent studies and their findings in field of stress 
in teacher’s profession in domestic and foreign environment.  It offers recent findings, 
concerned with factors of stress and its impact on teachers’ work. It mentions also ways 
of coping with stress and provides a closer look at modern findings in relation to 
teachers’ burnout, their job satisfaction and stress of using and incorporating modern 
technologies into the teaching process. 
 
Key words: stress, teaching profession, source of stress, burnout, coping with stress 
 
 

ÚVOD 
 

Stres neodvratne patrí do nášho každodenného života. Stal sa jeho bežnou súčasťou  
a patrí do nášho slovníka, aj keď sa kontext jeho používania líši. Výnimkou nie je ani 
učiteľstvo, práve naopak. Ukazuje sa, že v porovnaní s inými povolaniami prežívajú 
učitelia a učiteľky vysokú mieru stresu a nespokojnosti (Lomas et al., 2017; Dzhakupov 
et al., 2012), a to platí dokonca i v krajinách, v ktorých je učiteľstvo rešpektovaným 
a dobre plateným povolaním. Podľa štúdie OECD Talis 2018 (NÚCEM, 2019) uviedlo 
93,2% slovenských učiteľov a učiteliek ako najdôležitejšiu motiváciu pre učiteľstvo 
možnosť ovplyvňovať vývin detí a mládeže. Po krátkom čase však zisťujú, že okrem 

                                                      
5Príspevok 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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priamej práce s deťmi, ktorá je náročná, ich čaká množstvo rôznych ďalších úloh 
a povinností (administratívne úlohy, ďalšie vzdelávanie, plánovanie vyučovania, 
komunikácia s rodičmi a pod.). Učiteľstvo je teda povolanie, ktoré je časovo, fyzicky, 
emocionálne, kognitívne i sociálne náročné, a to najmä v prvých rokoch jeho 
vykonávania.  
 
 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA UČITEĽSKÉHO STRESU  
 
S pojmom učiteľský stres (angl. teacher stress) sa prvýkrát stretávame v 80. rokoch 

minulého storočia v práci Ch. Kyriacoua. Ten ho definoval ako prežívanie negatívnych 
emócií (úzkosť, frustrácia, napätie, hnev či depresia), ktoré sú reakciou na požiadavky 
a tlak, ktorým sú učitelia a učiteľky vo svojej práci vystavení (Kyriacou, 2015). Ak 
požiadavky situácie presahujú schopnosti situáciu zvládnuť, dochádza k prežívaniu 
stresu sprevádzaného  patogénnymi fyziologickými a biochemickými zmenami (zvýšená 
tepová fekvencia, uvoľňovanie hormónov do tela), a k aktivácii copingových 
mechanizmov. Stres v učiteľstve spôsobuje v súčasnosti rýchlosť spôsobu života 
a neustále zmeny, s ktorými je systém vzdelávania spojený. Učiteľská práca závisí na 
individuálnej schopnosti jednotlivca vnímať, chápať a vykonávať úlohy podľa aktuálne 
platných dokumentov a nariadení, no zároveň uskutočňovať spontánne rozhodnutia 
a reagovať na situácie v triede, ktoré sa nedajú častokrát naplánovať.  

Učiteľský stres je unikátny a špecifický, tak ako aj reakcia organizmu naň. Ak stres 
učitelia a učiteľky dlhodobo neriešia alebo ho prehliadajú, môže vyústiť do vážnych 
následkov (Mahmoudi & Özkan, 2016). Často upadajú do depresie, prežívajú frustráciu 
či sú pesimistickí a taktiež sú dvakrát náchylnejší na choroby ako osoby pracujúce 
v iných povolaniach, čo sa odzrkadľuje aj na pracovnom výkone (Kidger et al., 2016). Po 
fyzickej stránke vyvoláva stres nespavosť, neschopnosť udržať pozornosť, bolesti hlavy, 
bolesti v oblasti dolnej čeľuste, vzrast rizika srdcovo-cievnych ochorení, problémy 
s imunitou ale i alergie, zvýšený cholesterol a dermatologické problémy (Barlow, Perini 
& Rapee, 2014; Ferguson, 2008). Závažným je i dopad stresu na behaviorálne prejavy 
u učiteľov a učiteliek (izolácia, výkyvy nálad, agresívne prejavy, požívanie alkoholu, 
drog a pod.), ktoré do značnej miery ovplyvňujú následne aj tých, s ktorými pracujú 
(Spilt, Koomen & Thijs, 2011). Príčiny stresu sú zbierkou aspektov pracovnej náplne 
a aktuálnej situácie, ktoré ovplyvňujú spôsoby myslenia, cítenia i motivácie (Harmsen et 
al., 2019).  Najčastejšie sa stretávame so štúdiami uvádzajúcimi ako hlavné príčiny 
problémové správanie sa žiakov a žiačok, nevhodné pracovné prostredie a podmienky, 
nízke platové ohodnotenie, negatívny postoj spoločnosti k učiteľstvu či nepriaznivé 
vzťahy v kolektíve, s rodičmi a deťmi.  
 
 

NIEKTORÉ Z PRÍČIN STRESU V UČITEĽSTVE A STRATÉGIE ZVLÁDANIA 
STRESU 

 
Za najintenzívnejšiu príčinu stresu v učiteľstve považujú Ferguson, Mang a Frost 

(2017) nevhodné správania žiakov a žiačok. To si možno predstaviť ako celý rad 
prejavov, akými sú odmietanie sledovať inštrukcie, neslušné správanie a vyjadrovanie 
sa, problémy so žiakmi a žiačkami so špecifickými potrebami ako deti s autizmom či 
hyperaktivitou ale i hranie sa s vecami na lavici, podvádzanie na teste a pod. (Sokolová, 
Lemešová & Harvanová, 2019; Ghani et al., 2014). Nevhodné správanie závažne  
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a negatívne ovplyvňuje vzťah medzi učiteľom/učiteľkou a  triedou (Aldrup et al., 2018). 
Anyi (2016) opisuje cyklus stresu, kedy učiteľ/učiteľka prežíva prichádzajúc do triedy 
stres, ktorý sa prenáša aj na triedu. V triede sa stres prejaví väčšinou v zmene správania 
(správanie sa zhorší), čo znovu spätne vplýva a stresuje učiteľa/učiteľku a vzniká akýsi 
zacyklený systém. Je preto ťažké určiť východiskový bod stresu učiteľa/učiteľky vo 
vzťahu k nevhodnému správaniu. V triedach, v ktorých vyučovali učitelia/učiteľky 
prežívajúci emocionálne vyčerpanie, sa zistila vyššia hladina kortizolu (hormónu 
stresu). To potvrdzuje prepojenie učiteľského stresu s tým, čo prežívajú žiaci a žiačky 
(Oberle & Schonet-Reichl, 2016). Pracovné prostredie je akýmsi komplexom 
merateľných vlastností prostredia, v ktorom ľudia žijú a pracujú, a ktoré ovplyvňuje ich 
správanie a motiváciu (Benedicta, 2014). Autorka mu pripisuje významnú rolu a priamu 
koreláciu so stresom. Štúdia Kačmárovej (2011) potvrdzuje nespokojnosť učiteľov 
a učiteliek s pracovným prostredím školy, jej materiálno-technickým vybavením 
a riadením. Stresujúcimi sú i fyzické charakteristiky prostredia školy, ako napríklad 
suchý vzduch (najmä v zimnom období) či vysoká intenzita hluku (Janiszewska et al., 
2018).  Nevhodné školské prostredie zapríčiňuje ale i nezáujem žiakov/žiačok a ich zlú 
dochádzku do školy, čo následne vyvoláva opäť stres u učiteľov a učiteliek (Kidger et al., 
2016). Nízky plat ako zdroj stresu uvádzali učitelia a učiteľky v štúdii Clipa a Bogheana 
(2014) na druhom mieste najčastejšie spomínaných stresorov. Až 74% (N = 150) osôb 
zúčastňujúcich sa ich výskumu považuje za mimoriadne účinné zvýšenie platu, aby sa 
zabránilo odchodu z učiteľskej profesie. Desouka a Allam (2017) poukazujú na rozdiely 
prežívania pracovného stresu medzi lepšie platenými (menej stresu) a horšie platenými 
(viac stresu) učiteľmi a učiteľkami. Najviac učiteľov je spokojných v práci, ak prevládajú 
dobré medziľudské vzťahy a za svoju prácu dostanú dostatočné uznanie zo strany 
spoločnosti (Chmelárová & Prekopová, 2012). Učiteľská profesia zahŕňa množstvo 
interakcie s ľuďmi. Učiteľ/učiteľka rozvíja svoj vzťah k deťom, kolegom, nadriadeným  
a rodičom, čo býva častokrát náročné a stresujúce (Desouky & Allam, 2017). So vzťahmi 
na pracovisku je podľa Chmelárovej a Prekopovej (2012) spokojných len 44% učiteľov  
a učiteliek a len 55% cíti podporu pracovného kolektívu či nadriadeného. Výrazným vo 
vzťahu k stresu je tiež vzťah so žiakmi a žiačkami. Učitelia a učiteľky s dobrým vzťahom 
s deťmi prežívajú menej stresu ako tí, ktorí majú horšie vzťahy (Virtanen et al., 2019). 
Clipa a Boghean (2015) poukazujú v tejto oblasti aj na dopad pracovného stresu na 
osobný život -  až 60 % (N = 150) učiteľov a učiteliek potvrdilo, že stres z práce si 
prinášajú aj domov, čo spôsobuje problémy v ich súkromnom živote.  

Stres v učiteľstve má značne individuálny charakter a záleží ako na osobnosti 
jednotlivca ale i od školy ako inštitúcie či od spoločenských pomerov, akým spôsobom 
sa s ním dokážu učitelia a učiteľky vysporiadať (Vobořilová, 2015). Podľa Lewisa, 
Roacheho a Romiho (2011) zvládajú učitelia a učiteľky najčastejšie stres pomocou 
hľadania sociálnej opory, či komunikácie s priateľmi a blízkymi. Iní si volia pasívne 
stratégie a stresu sa  vyhýbajú či ho dokonca ignorujú. Ako uvádzajú Salavera et al. 
(2017) muži používajú vo veľkej väčšine neproduktívne stratégie zvládania stresu 
(ignorujú problém, nechajú si ho sami pre seba), čo má negatívne následky. Ženy 
naopak preferujú vyhľadávanie sociálnej opory, rady o svojich problémoch rozprávajú. 
Viac sa snažia aj o zlepšovanie medziľudských vzťahov, a celkovo preferujú stratégie, 
ktoré zahŕňajú osobné vzťahy a spoluprácu (Salkovsky, Romi & Lewis, 2015). 
Noorbakhsha, Basharata a Zareia (2010) zistili, že emocionálne inteligentnejší učitelia  
a učiteľky zvládajú stres lepšie. Sú lepší v organizovaní emocionálnej produktivity  
a používajú stratégie zamerané priamo na riešenie problému. Odporúčajú preto aktívne 
podporovať rozvíjanie emocionálnej inteligencie v učiteľstve. Rozdiely tiež nachádzame 
medzi učiteľmi a učiteľkami s rôznou dĺžkou praxe a vekom. Zatiaľ čo mladší učitelia  
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a učiteľky sa napríklad  vyhýbali možnosti ostať PN, učitelia a učiteľky v strednom veku 
ju využívali ako stratégiu zvládania problémov s cieľom získať krátke prestávky v práci. 
Učitelia a učiteľky s dlhšou praxou znižovali vplyvom stresu svoje ambície, trávili 
prípravou na výučbu menej času a viac času venovali cvičeniu či relaxácii (Skaalvik & 
Skaalvik, 2015). S podobnými výsledkami sa stretávame i vo výskume Chaabana a Du 
(2017), ktorí zistili, že začínajúci učitelia a učiteľky používajú skôr copingové stratégie 
zamerané na elimináciu stresu, na rozdiel od skúsenejších učiteľov a učiteliek, ktoré 
používajú nielen priame ale i paliatívne stratégie (zamerané nie na zdroj stresu, ale na 
zníženie vplyvu stresu). Stratégie zvládania stresu sa v priebehu učiteľskej praxe menia 
a rozvíjajú. Učitelia a učiteľky na začiatku kariéry majú vyvinuté dočasné, no v danom 
čase dostatočné spôsoby umožňujúce prežitie prvých rokov učiteľovania, postupne si 
však musia vyvinúť a vyvíjajú i tie, s ktorými sa stretávame u tých skúsenejších (Le 
Maistre & Paré, 2010). 
 
 

SYNDRÓM VYHORENIA A PRACOVNÁ SPOKOJNOSŤ V SPOJITOSTI SO 
STRESOM 

 
Mnoho štúdií venujúcich sa stresu sleduje súvislosť stresu s ďalšími premennými, 

akými sú spokojnosť v práci, syndróm vyhorenia, vnímaná seba-účinnosť, well-being či 
osobnostné premenné ako emocionálna inteligencia či reziliencia. My sa na 
nasledujúcich riadkoch zameriame na prvé dva fenomény a pokúsime sa priblížiť 
niektoré súčasné výskumné zistenia. Vo všeobecnosti sa však stretávame často 
s nejednotnými či rozporuplnými závermi (napríklad vo vzťahu k rozdielom prežívania 
stresu vzhľadom na vek či pohlavie výskumnej vzorky).  Syndróm vyhorenia sa stal 
nežiadúcim dôsledkom mnohých profesií (Saiiari et al., 2011) a v súvislosti 
s učiteľstvom sa s ním prvýkrát stretávame v 70-tych rokoch minulého storočia (Gavish 
& Friedman, 2010). Medzi premenné, od ktorých závisí reakcia organizmu na stres, jeho 
zvládanie a následné vyhorenie patria podľa viacerých štúdií pohlavie, vek, počet rokov 
praxe, postoj vedenia školy k učiteľskému zboru, rodinný status učiteľa/učiteľky, žiaci  
a žiačky, s ktorými učiteľ či učiteľka pracuje a ich správanie (Sas et al., 2011; Fernet et 
al., 2012; Desouki & Allan, 2017). Na vyhorenie slovenských učiteľov a učiteliek vplýva 
prítomnosť detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, časté legislatívne 
zmeny a spoločenské ohodnotenie ich práce. Za veľmi stresujúce sa považuje i ďalšie 
(kontinuálne) vzdelávanie, zlé platové podmienky, zastávanie viacerých funkcií okrem 
priamej učiteľskej či práca nadčas (Žitniaková Gurgová & Behúňová, 2017). S rozdielmi 
vo vyhorení sa stretávame vo vzťahu k vzdelávaciemu stupňu, dĺžke praxe či veku, i keď 
je i viacero štúdií, ktoré tieto rozdiely nepotvrdzujú. Podľa zistení Barutçua a Serinkana 
(2013), prežívajú učitelia a učiteľky základných škôl vyhorenie častejšie ako tí, ktorí 
pôsobia na stredných školách. Žitniaková Gurgová a Behúňová (2017) zistili, že 
učitelia/učiteľky prvého stupňa majú vyššiu mieru vyhorenia ako vyučujúci na druhom 
stupni, pričom dôvod vidia v náročnej práci s deťmi, ktoré učia samotné základy, na 
ktorých budú všetky nasledujúce roky stavať pri získavaní nových vedomostí. Častejšie 
vyhorenie zažívajú tiež začínajúci učitelia/učiteľky (Barutçu & Serinkan, 2013; Fisher, 
2011), pričom Gavish a Friedman (2010) zistili, že mnohí už nastupujú do povolania 
vyhorení v dôsledku predošlého vysokoškolského štúdia. Na vzťahu medzi vyhorením  
a počtom odučených rokov sa odborníci nezhodli. Jedni zdôrazňujú, že na začiatku 
učiteľskej kariéry je vyhorenie prežívané vo väčšej miere pre nedostatok skúseností 
(Fisher, 2011; Gavish & Friedman, 2010) a náchylnosť na stres sa znižuje s rastúcim 
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počtom rokov praxe (Jain, Tygai & Kumar, 2015). Iní však tvrdia, že vyhorenie sa začne 
vzhľadom na vek a počet rokov praxe zvyšovať kvôli dlhodobému intenzívnemu stresu 
(Motallebzadeha et al., 2014).  

Ďalším často sledovaným fenoménom vo vzťahu k stresu v učiteľstve je pracovná 
spokojnosť. Aj napriek vysokej úrovni stresu, s ktorým sa učitelia a učiteľky často 
stretávajú, mnohí z nich preukazujú vysokú mieru pracovnej spokojnosti (Klassen, 
Usher & Bong, 2010). 62% slovenských učiteľov a učiteliek bolo vo výskume 
Chmelárovej a Prekopovej (2012) spokojných so svojou prácou a podľa najnovšej štúdie 
Talis 2018 (NÚCEM, 2019) sú začínajúci učitelia a učiteľky v rámci krajín OECD a aj SR 
vo všeobecnosti spokojnejší so svojím výberom povolania a s učiteľskou profesiou ako 
skúsenejší učitelia.  

Vyššia pracovná spokojnosť bola zistená tiež u učiteľov/učiteliek pôsobiacich na 
nižších úrovniach škôl (Demirel, 2013; Pašková & Valihorová, 2010). Ukazuje sa tiež, že 
čím lepšie je pracovné prostredie, v ktorom učitelia/učiteľky pôsobia a čím lepšie sú 
vzťahy v kolektíve a s deťmi, tým menej stresu prežívajú. Tieto faktory zohrávajú veľkú 
rolu aj v celkovej pracovnej spokojnosti (Malik et al., 2010). Slovenskí učitelia a učiteľky 
vyjadrili nespokojnosť s vybavením školy, materiálnym zabezpečením, manažmentom 
či celkovými podmienkami, čo znížilo aj ich celkový postoj k pracovnej spokojnosti 
(Kačmárová, 2011; Lukáčová, 2013). Naopak o zvýšení ich spokojnosti s prácou možno 
hovoriť v prípade, ak vnímajú, že ich vlastné vzdelávanie malo pozitívny vplyv na ich 
vyučovanie. Táto pozitívna súvislosť bola podľa štúdie Talis 2018 pozorovaná aj vo 
vzťahu k sebadôvere učiteľov/učiteliek. Pracovnú spokojnosť môže teda optimalizovať 
aj učiteľská seba-účinnosť či už spomínaná sebadôvera (Smetáčková, Topková  
& Vozková, 2017). 
 
 

TECHNOSTRES – STRES Z MODERNÝCH MÉDIÍ 
 
Pojem technostres ako prvý definoval v roku 1984 Craig Brod (1984) ako chorobu 

modernej doby, ktorú zapríčiňuje naša neschopnosť vyrovnať sa s novodobými 
technológiami. Ide nielen o chýbajúce vedomosti brániace používať technológie, ale 
podľa Abromaitieného a Juškaitého (2017) i ich nadmerný vplyv a používanie. Učitelia 
a učiteľky sa nachádzajú v akejsi stredovej hodnote technostresu. Stres u nich vyvoláva 
čas potrebný na prípravu vybavenia ako i vyučovacích hodín vedených s pomocou 
technológií, chybovosť (zlé pripojenie na internet, zlyhanie softvéru), monitorovanie 
žiakov a žiačok používajúcich počítače či vysvetľovanie fungovania softvéru a pod. 
(Efillti & Çoklar, 2019; Çoklar et al., 2016). Syvänen et al. (2016) tiež zistili, že muži 
učitelia prežívajú technostres vo väčšej miere ako ženy. Çoklar et al. (2016) udávajú, že 
najčastejšie príčiny, ktoré udali ženy boli technické problémy, nedostatok technickej 
podpory a zlé pripojenie internetu. Muži naopak zadávali problémy najmä v oblasti 
financií a nedostatočného ovládania cudzieho jazyka. Taktiež uviedli, že technológie sú 
„zabijakmi času“, čo však ženy neuvádzali. Podľa Syvänen et al. (2016) učitelia  
a učiteľky základných škôl prežívajú viac technostresu ako v materských školách, a tí  
s dlhšou praxou (viac ako 5 rokov) sa dokážu lepšie orientovať v technických 
pomôckach, čo znižuje ich technostres. Veľké rozdiely však boli spozorované medzi 
učiteľmi a učiteľkami používajúcimi internet každý deň, a medzi tými, ktorí ho 
používajú len občasne. Podľa výsledkov Abromaitieného a Juškaitého (2017) staršia 
učiteľská generácia (t. j. nad 50 rokov) zažíva väčšie problémy s používaním technológií 
a teda prežívajú technostres vo vyššej miere ako ich mladší kolegovia a kolegyne. Stres  
z technológií ovplyvňuje aj vnímanú seba-účinnosť (angl. self-efficacy), a teda to ako 
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vníma svoje schopnosti používať technológie na riešenie problémov a zhromažďovanie 
informácií prospešných aj pre výchovno-vzdelávací proces (Stephens & Shotick, 2002). 
Pracovné vyčerpanie, úzkosť, technofóbia, mentálne vyčerpanie, perfekcionizmus, 
fyzické ochorenie (bolesti očí, bolesti hlavy), frustráciu a nedostatočnú kreativitu 
uvádzajú učitelia a učiteľky ako následky technostresu (Çoklar, Efilti et al., 2015; 
Abromaitiené & Juškaité, 2017; Yang et al., 2017). Zdá sa, že nestačí, ak škola nakúpi 
technické pomôcky a vybavenie. Učitelia a učiteľky musia byť vedení a motivovaní k ich 
používaniu a musia mať dostatočnú podporu.   
 
 

ZÁVER 
 

Vo vzťahu k učiteľstvu sa stretávame najmä s vnímaním stresu ako negatívneho javu 
ovplyvňujúceho každodenný život a pracovné fungovanie. Výskumné štúdie zaraďujú 
na prvé priečky príčin vyvolávajúcich stres nevhodné správanie sa žiakov a žiačok, 
pracovné prostredie či nedostatočné finančné ohodnotenie spôsobujúce znižovanie 
motivácie, neatraktívnosť učiteľského povolania pre budúce generácie a často 
i predčasný odchod z profesie. Učiteľskému stresu nenapomáha ani postoj spoločnosti  
a medziľudské vzťahy (Chmelárová & Prekopová, 2012; Ghani et al., 2014; Ferguson, 
Mang & Frost, 2017). Ako každá profesia, ktorá zahŕňa prácu s ľuďmi, aj učiteľská si 
vyžaduje veľa interakcie. Ide najmä o vzťah učiteľa/učiteľky s deťmi, no podstatné sú aj 
vzťahy na pracovisku, s nadriadenými či rodičmi. Prostredníctvom nich si učitelia 
a učiteľky vytvárajú „záchytné siete“, ktoré im poskytujú oporu pri riešení 
problémových situácií a napomáhajú byť v práci spokojný. Sociálna opora je jednou 
z častých stratégií, využívaných pri zvládaní stresu. Vysoké nároky kladené na učiteľov  
a učiteľky zapríčiňujú intenzívnejšie prežívanie stresu, ktorého nežiadúcim dôsledkom 
je napríklad vyhorenie. V štúdiách posledných rokov badať tendenciu rastúcej miery 
stresu v učiteľskom povolaní. My sme sa pokúsili priblížiť niektoré z možných príčin, no 
v hre ich je rozhodne ešte mnoho (spoločenské zmeny ako dôsledok migrácie, digitálne 
technológie, odlišné vzdelávacie politiky a pod.).  
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Abstrakt 
Príspevok sa zameriava na skúmanie hodnôt u detí školského veku z úplnej a neúplnej 
rodiny. Jeho cieľom je popísať a porovnať dominantné hodnoty u detí školského veku 
vzhľadom na ich rodinné zázemie. V empirickej časti prezentujeme kvalitatívny výskum, 
ktorý sa zameriava na skúmanie hodnôt u detí školského veku a ich matiek z úplnej  
a neúplnej rodiny. Výskumnú vzorku tvorili tri rodiny – tri matky a štyri deti mladšieho 
i staršieho školského veku z rôznych rodinných štruktúr. Hodnoty detí sme zisťovali 
pomocou metódy nedokončených viet a hodnoty matiek formou pološtruktúrovaného 
rozhovoru. Na základe získaných údajov sme analyzovali podobnosti medzi hodnotami 
matiek a ich detí a odlišnosti v hodnotovom systéme detí z úplnej a neúplnej rodiny. 
Výsledky poukazujú na veľkú podobnosť medzi hodnotami matiek a ich detí bez ohľadu 
na úplnosť ich rodiny a na zopár odlišností medzi hodnotami u detí z úplnej a neúplnej 
rodiny 
 
Kľúčové slová: hodnoty, školský vek, rodina, úplná rodina, neúplná rodina 
 
Abstract 
The article focuses on the research of school-aged children's values from nuclear and 
single-parent families. Its aim is to describe and and compare school-aged children's 
values considering their family background. In the empirical part we present our 
qualitative research which focuses on the study of school-aged children’s and their 
mothers’ values from nuclear and single-parent families. The research sample consisted 
of three families – three mothers and four children of younger and older school-age 
from different family structures. We investigated the children’s values by the method of 
incomplete sentences and the mother’s values by the method of semi-structured 
interview. Based on obtained data, we analyzed the similarities between mothers’ and 
children’s values and the differences in children’s value system from nuclear and single-
parent families. Results refer to big similarity between mothers’ and children’s values 
regardless of their family structure and to few differences between children’s values 
from nuclear and single-parent families. 
 
Keywords: values, school-age, family, nuclear family, single-parent family 
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TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 
 

Rodina má významné miesto v živote každého človeka. Predstavuje prostredie, ktoré 
nás od počatia nejakým spôsobom formuje. Dieťa sa odmalička učí a jeho prvými 
učiteľmi a vzormi sú práve mama a otec, ktorí priamo alebo nepriamo formujú jeho 
osobnosť, tým pádom aj hodnoty. Najideálnejšie podmienky pre vývin nového potomka 
predstavuje rodina, kde sú prítomní obaja rodičia, ktorí sa milujú, vzájomne sa 
podporujú a spoločne, v láske a v bezpečí vychovávajú aj svoje dieťa. Avšak  
v skutočnosti je to oveľa komplikovanejšie. Život často prináša nemilé prekvapenia, 
ktoré zasahujú do fungovania rodiny a z úplnej rodiny sa ľahko stane neúplná. Časté sú 
aj prípady, keď matka od začiatku vychováva svoje dieťa sama, teda prítomnosť oboch 
rodičov dieťa vôbec nezažilo.  

Neúplnosť rodiny je v súčasnosti čoraz častejším a akceptovanejším javom. Zmeny 
nastali aj v celkovej oblasti hodnôt, ktoré spoločnosť uznáva a ktoré zasahujú do života 
rodín. Všetky spomenuté okolnosti majú dopad aj na deti, ktoré v takýchto 
podmienkach vyrastajú. Považujeme preto za dôležité skúmať tento problém  
a poukázať na jeho možný vplyv na vývin a hodnotový systém detí. 

Pojem hodnota je veľmi často používaný termín v bežnom hovorenom i písanom 
jazyku, kde vyjadruje význam alebo dôležitosť vecí. Ak je niečo hodnotné, znamená to, 
že je to cenné, má veľkú materiálnu alebo duchovnú hodnotu. Slovo hodnota sa okrem 
každodennej reči objavuje aj v rôznych vedných disciplínach, avšak každá veda definuje 
jej význam zo svojho vlastného hľadiska. K psychologickému chápaniu tohto pojmu sú 
najbližšie definície spoločenských vied, ako je filozofia, etika a sociológia. Axiológia je 
samostatná filozofická disciplína, ktorej predmetom skúmania sú všetky hodnoty sveta 
(Brožík, 2004) .  

Grác (1979) porovnáva definíciu hodnôt v etike, v sociológii a v psychológii. Autor 
uvádza (1979, s. 19), že v etike mravná hodnota predstavuje to, čo „po morálnej stránke 
slúži spoločenskému pokroku“. Ďalej tvrdí (1979, s. 22), že sociológia vysvetľuje 
hodnoty v kontexte spoločenského súžitia, t. j. hodnota sa chápe ako „ľubovoľný 
materiál alebo ideálny objekt, ku ktorému jednotlivci alebo skupiny zaujímajú 
hodnotiaci postoj, pripisujú mu významnú úlohu vo svojom živote a snahu po jeho 
dosiahnutí pociťujú ako nutnosť“. Na rozdiel od ostatných vied, psychológia sa 
zameriava na osobitosti vzniku hodnôt a na ich prežívanie u človeka. V tejto práci sa 
zameriame na vymedzenie pojmu hodnota práve zo psychologického hľadiska.  

V súčasnej psychologickej teórii je hodnota vysvetľovaná ako špecifická psychická 
kategória, ktorá tvorí stabilnú a trvalú štruktúru osobnosti a je dôležitá pre 
individuálnu, sociálnu a historickú realizáciu človeka (Cakirpaloglu, 2004). Hodnoty sú 
regulátormi prežívania a správania a obsahujú v sebe kognitívnu, emocionálnu  
a konatívnu zložku (Sabolt & Poliach, 2007). Avšak kvôli rôznym prístupom 
psychológov existuje mnoho názorov a vysvetlení pojmu hodnota.  

Pri utváraní hodnotového systému hrá dôležitú úlohu niekoľko faktorov. Hodnoty sú 
produktmi spoločnosti, kultúry, osobnosti (potreby, vlastnosti a temperament 
jednotlivca) a osobných skúseností (Bardi & Goodwin, 2011, in Döring et al., 2016). 
Bližšie sa zameriame na vplyv rodiny a výchovy. Rodičia slúžia ako primárny vzor  
a svojimi vlastnými hodnotami, postojmi a zvoleným výchovným štýlom v značnej miere 
ovplyvňujú formovanie a utváranie osobnosti, a tým aj hodnoty svojich detí 
(Klčovanská, 2004). „Deti sa od svojich rodičov učia nielen prostredníctvom priamej 
výchovy, ale aj pozorovania a napodobňovania ich správania v každodennom živote“ 
(Frýdková, 2013, s. 113). Katócz (2015) vyzdvihuje významnú úlohu predovšetkým 
matky a tvrdí, že vzťah matky a dieťaťa predurčuje jeho neskoršie správanie  
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a disciplinovanosť. Hodnoty jednotlivca významne ovplyvňujú aj súrodenci, pomocou 
ktorých sa už v ranom veku naučí riešiť konflikty, zvíťaziť i prehrať (Katócz, 2015). 
Vplyvom rodiny na hodnotový systém jednotlivca sa budeme podrobnejšie venovať 
neskôr.  

Rodina zohráva veľmi významnú úlohu vo formovaní hodnôt jednotlivca. Rodičia sú 
zodpovední za vytvorenie čo najideálnejšieho prostredia pre vývin svojich detí, ktoré im 
ponúka bezpodmienečnú lásku, bezpečie, základné morálne zásady a hodnoty, ktoré ich 
sprevádzajú v celom živote. Rodičovstvo je krásna, ale veľmi zodpovedná úloha, pretože 
„na nich závisí istota, sebadôvera, schopnosť milovať a morálka dieťaťa“ (Hamranová  
a kol., 2018, s. 26).  

Dôležitý faktor vo formovaní hodnotovej orientácie detí predstavuje aj štruktúra 
rodiny, v ktorej vyrastajú. Rodiny z hľadiska úplnosti môžu byť úplné alebo neúplné. 
Úplná rodina sa skladá z rodičov a ich detí a predstavuje ideálnu formu rodinného 
spolužitia. V neúplnej rodine chýba jeden z rodičov, k čomu mohlo dôjsť z rôznych 
dôvodov. Existujú rodiny, ktoré od začiatku fungujú ako neúplné, keďže rodič nevstúpil 
do partnerského vzťahu alebo ho partner opustil. V tomto prípade väčšinou hovoríme  
o rodine slobodnej matky (Gabura, 2012). Ďalšie typy neúplných rodín sú vdovské  
a rozvedené rodiny, ktoré kedysi predstavovali úplnú rodinu, ale kvôli úmrtiu jedného 
rodiča alebo rozvodu rodičov sa stali neúplnou. 

Úplná rodina sa považuje za optimálne prostredie pre výchovu detí. Pre zdravý vývin 
dieťaťa je najdôležitejšia prítomnosť oboch rodičov v jeho živote už od počatia. Deti 
potrebujú mať pozitívny obraz matky i otca, ale aj vzor v partnerskom vzťahu. Základ 
zdravej a fungujúcej rodiny tvorí tím matky a otca, ktorí sa milujú, rešpektujú, spoločne 
riešia konflikty a stanovujú normy a pravidlá. Ich vzťah a spolupráca určuje atmosféru 
celej rodiny a predstavuje model pre deti.  

Počet rodín s jedným rodičom však v dnešnej spoločnosti prudko narastá. Veľkým 
trendom je mať dieťa mimo manželstva a ženy sa častokrát stávajú slobodnými 
matkami, keďže otec sa vzdá zodpovednosti a opustí svoju partnerku ešte pred 
narodením ich spoločného dieťaťa. Kým v roku 1993 sa 1 z 10 živonarodených detí 
narodilo mimo manželstva, v roku 2017 sa toto číslo zvýšilo na štvornásobok 
(Štatistický úrad, 2018). Rozvod je tiež čoraz častejším a akceptovanejším javom. 
Štatistický úrad SR (2018) uvádza, že počet rozvodov na Slovensku v priebehu rokov 
1993-2017 vzrástol o 18,1%, pričom najvyššie číslo sme dosiahli v roku 2006 (12 716 
rozvodov). Mnoho detí vyrastá v neúplnej rodine aj kvôli úmrtiu jedného rodiča, čo 
môže byť zapríčinené aj stresovým životným štýlom. Samozrejme, každá rodina je iná, 
niečím jedinečná, a práve preto aj vplyv rodiny na dieťa je špecifický. Existujú však 
určité podobnosti podľa štruktúry rodín, na ktoré sa budeme zameriavať.  

Gardner (1991) uvádza nasledujúce charakteristiky, ktoré poukazujú na 
najvýznamnejšie rozdiely medzi úplnou a neúplnou rodinou a ich vplyvom na duševný 
vývin dieťaťa: dvaja rodičia dokážu poskytnúť viac starostlivosti, lásky a uspokojovať 
potreby dieťaťa ako jeden rodič. Autor však porovnáva potrebu dieťaťa mať oboch 
rodičov prítomných vo svojom živote k párovým orgánom: je najideálnejšie, ak človek 
žije s dvomi očami a s dvomi obličkami, avšak ak stratí jedno oko alebo jednu obličku, to 
neznamená, že jeho život skončil. Je teda najprosperujúcejšie pre dieťa žiť v úplnej 
rodine, ale ak jedného rodiča stratí, automaticky to neznamená, že jeho potreby nebudú 
uspokojené a bude žiť bez lásky a starostlivosti.  

Deti potrebujú oboch rodičov, aby získali vzor vo svojom vlastnom pohlaví a zároveň, 
aby sa naučili správať sa aj k druhému pohlaviu. K dosiahnutiu tohto cieľa je 
najideálnejšie prostredie úplnej rodiny. U detí, kde chýba vzájomné zastúpenie oboch 
rodičov, sa môžu prejaviť nedostatky v duševnom vývine a v medziľudských vzťahoch.  
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Je samozrejmosťou, že deti občas vyvolávajú hnev alebo frustráciu vo svojich 
rodičoch. Potreba oboch rodičov je v takýchto situáciách významná preto, lebo ak jeden 
z nich dieťa odmieta, druhý môže byť preňho oporou. Deti z neúplných rodín, ktorým 
chýba táto druhá opora, preto často trpia nedostatkom lásky a ľudské vzťahy vnímajú 
ako nestabilné.  

Je síce pravda, že neúplnosť rodiny predstavuje určité riziká pre dieťa i rodiča, avšak 
ako aj Prevendárová (2014, s. 86) zdôrazňuje: „rodinu s jedným rodičom nemožno 
automaticky považovať za zlú“. Uvádza niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú dopad 
neúplnosti na rodinu a dieťa:  
 príčina rozpadu rodiny (smrť, rozvod, slobodná matka atď.);  
 chýbajúci rodič (dieťa negatívnejšie prežíva dlhodobú neprítomnosť matky);  
 kto zastupuje, nahrádza neprítomného rodiča (príbuzní, priatelia atď.);  
 vek dieťaťa, od kedy rodič nie je prítomný;  
 osobnosť rodiča, ktorý ostal sám a vychováva dieťa;  
 osobnosť rodiča, ktorý už nie je prítomný v živote dieťaťa a či ho dieťa pozná;  
 osobnosť dieťaťa;  
 ekonomické zabezpečenie rodiny.  
V prípade neúplných rodín je veľmi dôležité aj to, ako sa dokáže vyrovnať so 

situáciou rodič, ktorý ostal s dieťaťom. Gabura (2012) zdôrazňuje, že rodič by v prvom 
rade mal slúžiť ako príklad pre dieťa a mal by sa pokúsiť prekonať situáciu tak, aby 
mala čo najmenší dopad na duševný vývin dieťaťa. Jeho postoj k partnerovi, ktorý ich 
opustil alebo zomrel a jeho zvládanie problému sa reflektuje v prežívaní a správaní 
dieťaťa. Čím pozitívnejšie dokáže riešiť situáciu, tým menší bude negatívny dopad na 
dieťa.  

Pri skúmaní vplyvu rozvodu na psychický vývin dieťaťa je dôležité spomenúť aj 
prítomnosť a angažovanosť otca v živote rodiny a jeho spoluprácu s matkou po rozvode. 
Štrbková (2015, s. 319) uvádza mnoho výskumov, ktoré potvrdzujú významnú úlohu 
otca v pozitívnom psychickom vývine dieťaťa. Autorka opisuje, že deti angažovaných 
otcov mali lepšie výsledky v psychosociálnom prispôsobení sa, v úrovni sociálnej 
kompetencie a psychickej pohody. Potvrdilo sa, že prítomnosť otca pozitívne vplýva aj 
na ich pracovný výkon a kognitívne kompetencie. Zároveň tieto deti majú vyššiu 
schopnosť empatie, sebaúcty a sebakontroly, lepšie vzťahy v rámci rovesníckej skupiny 
a charakteristická je aj nižšia úroveň delikventného správania.  

Ako sme už spomenuli, existuje mnoho foriem rodinného spolužitia. Každá z nich je 
špecifická a predstavuje iné podmienky pre výchovu dieťaťa a na prenos hodnôt.  
V našej práci sa v prvom rade zameriame na úplné a na neúplné vdovské a rozvedené 
rodiny, kde dieťa ostalo v primárnej starostlivosti matky. 

Zaujímavý je výskum Döringa a kol. (2017), ktorý sa zameriaval na prenos hodnôt  
z rodičov na ich deti školského veku. Autori poukazujú na to, že doterajšie výskumy 
sledovali tento jav hlavne u adolescentov, kedy hodnotový systém je prehodnotený 
alebo u dospelých, kedy hodnotové preferencie sú už pevne stanovené. Vychádzajú zo 
zistenia, že deti už v mladšom veku jednoznačne uprednostňujú niektoré hodnoty 
oproti iným a tento proces hodnotenia je ovplyvnený sociálnym kontextom. V období 
detstva primárne sociálne prostredie tvorí rodina (neskôr aj rovesníci a škola) a prenos 
hodnôt z rodičov na detí prebieha aktívnou výchovou (napr. vysvetľovanie hodnôt pre 
dieťa), cez každodenné rutiny (napr. modelovanie žiaduceho správania), poskytovaním 
príležitostí (napr. podporovanie dieťaťa v dosahovaní svojich cieľov) alebo 
prostredníctvom genetickej výbavy. Upozorňujú však, že tento proces je recipročný, čo 
znamená, že aj deti majú vplyv na svojich rodičov. Pri skúmaní podobností  
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v hodnotovom systéme rodičov a ich detí sa zameriavali na výchovné ciele rodičov ako 
kľúčový faktor v socializačnom procese. Výskum vykonali vo Švajčiarsku s 261 rodinami 
s deťmi vo vekovej kategórii 7 až 9 rokov a v Nemecku s 157 rodinami s deťmi od 6 až 
11 rokov. Zistili, že čím viac sa rodičia vo výchove svojich detí zameriavali na pozitívne, 
prosociálne hodnoty: hodnoty sebatranscendencie (ako pomoc, podpora, starostlivosť  
o iných) a čím menej na opačné hodnoty, hodnoty sebazdokonaľovania (usilovanie sa  
o moc alebo úspech), tým vyššia bola zhoda v hodnotovom systéme rodičov a ich detí. 
Ukázalo sa, že existujú odlišnosti v hodnotách aj podľa pohlavia: hodnoty matky sú 
podobnejšie k hodnotám detí ako otcove a medzi hodnotami dcéry a jej rodičmi bola 
vyššia zhoda ako u chlapcov a jeho rodičmi. Český výskum Bocana a kol. (2011) skúmal 
komplexnú hodnotovú orientáciu detí vo veku 6-15 rokov. Dáta získali pomocou 
dotazníka a kolektívneho rozhovoru so žiakmi českých škôl. Zistili, že deti v tomto 
období považujú za najdôležitejšie mať šťastnú rodinu a dobrých priateľov. U detí do 12 
rokov je na poprednom mieste aj „dobre sa učiť“, kým mladí od 13 do 15 rokov 
považujú aj „mať veľa peňazí“ ako významné. Ukázalo sa, že spokojnejšie sú tie deti, 
ktoré pochádzajú z úplnej rodiny s vyšším socioekonomickým statusom a ktorých 
rodičia dosiahli vyššie vzdelanie. Štúdia Bjarnasona a kol. (2012) tiež skúmala životnú 
spokojnosť detí školského veku, ale v kontexte rodinnej štruktúry v 36 západných 
krajinách. Výskumu sa zúčastnili 11-, 13- a 15-ročné deti z rôznych rodín: z úplnej (žili  
s oboma biologickými rodičmi), z rodiny slobodnej matky alebo slobodného otca,  
z rodiny s matkou a nevlastným otcom alebo s otcom a nevlastnou matkou a z rodiny 
striedavej starostlivosti (rodičia boli rozvedení, ale striedavo vychovávali svoje dieťa). 
Ich životná spokojnosť sa skúmala pomocou Cantrilovej škály. Výsledky poukazujú na 
to, že deti z úplných rodín sú spokojnejšie so svojim životom ako deti z ostatných rodín. 
Pri neúplných rodinách najpozitívnejšie výsledky sa ukázali u detí z rodín, ktoré 
fungovali na základe striedavej starostlivosti. Najnegatívnejšie ovplyvnila deti 
neprítomnosť matky v rodine.  

Kapustina (2016) sa vo svojej štúdii zaoberá socializáciou detí z úplných a neúplných 
rodín. Výskumnú vzorku tvorilo 185 mladých z Ruska vo vekovej kategórii 13 až 16 
rokov, z ktorých 13 pochádzalo z úplnej a 72 z neúplnej rodiny. Výsledky potvrdzujú, že 
vzťah medzi rodičmi a ich deťmi z úplnej rodiny je bližší, deti ľahšie akceptujú hodnoty 
svojich rodičov, spolupracujú s nimi a berú ich ako autoritu. Deti z neúplnej rodiny boli 
pesimistickejšie, skeptickejšie, úzkostlivejšie, rigidnejšie, agresívnejšie a citlivejšie. 
Ukázalo sa, že interakcia s rodičmi je v týchto rodinách nižšia, čo Kapustina vysvetľuje 
tým, že rodičia sa svojim deťom toľko nevenovali.  

Biblarz a Gottainer (2000) porovnali deti pochádzajúce z dvoch foriem neúplnej 
rodiny: z rodiny slobodnej matky a z vdovskej rodiny. Zistili, že rozvod rodičov v období 
detstva negatívnejšie ovplyvnilo vzdelanie, pracovnú pozíciu a šťastie jednotlivcov 
v dospelosti. Môže to byť vysvetlené tým, že deti z rozvedených rodín zažívajú oveľa 
viac konfliktov medzi rodičmi, čo môže ovplyvniť ich sebavedomie a motiváciu vo 
vzdelávaní. Na druhej strane, otec, ktorý odíde od svojej rodiny na základe vlastnej vôle, 
je vnímaný negatívnejšie v očiach dieťaťa, kým v prípade, že otec zomrie, dieťa vytvára 
k nemu oveľa pozitívnejšie vnútorné emócie. Ďalej, rozvedené matky sa ukázali byť 
vystresovanejšie kvôli financiám na rozdiel od ovdovených matiek, ktoré získavajú 
väčšiu podporu od štátu. Vo výchove dieťaťa a v iných oblastiach života sa nenašli 
výrazné rozdiely.  

Axinn a Thorton (1996) sa zaoberali podobnou témou: skúmali vplyv rozviazania 
manželstva rozvodom a úmrtím jedného rodiča na hodnoty a postoje detí súvisiace  
s formovaním rodiny. Ukázalo sa, že deti, ktorých matka sa rozviedla a vydala sa, ľahšie 
schválili predmanželský sex, kohabitáciu (spolužitie páru bez manželstva) a rozvod. Na 
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druhej strane, deti rozvedených matiek, ktoré ostali bez manžela, mali negatívnejší 
postoj voči manželstvu a rodičovstvu. Ovdovenie matiek malo najmenší vplyv na 
hodnoty detí. Za limit tohto výskumu však považujeme to, že nebrali do úvahy niekoľko 
dôležitých faktorov: vek dieťaťa, kedy stratili otca; vzťah otca a matky a vzťah otca  
a dieťaťa po rozvode rodičov. 
 
 

VÝSKUM 
 

Cieľom výskumu je zistiť, popísať a porovnať dominantné hodnoty v hodnotovom 
rebríčku u detí školského veku z úplnej a neúplnej rodiny. Rodina zohráva významnú 
úlohu vo vytváraní hodnotového systému detí, keďže predstavuje primárne prostredie  
v živote jednotlivca s prvými vzormi, ktorými sú rodičia. Správanie, postoje i hodnoty 
rodičov sa reflektujú v ich deťoch. Nás zaujímalo, nakoľko ovplyvňuje hodnoty detí 
štruktúra rodiny, v ktorej vyrastajú. Naším zámerom bolo zistiť, či existujú odlišnosti 
medzi hodnotami detí z úplnej a neúplnej rodiny, a ak áno, tak aké a aké sú podobnosti 
medzi hodnotami rodičov a ich detí. 
 

Metódy výskumu 
Pre uskutočnenie nášho výskumu sme zvolili kombináciu kvalitatívnych výskumných 

metód, ktoré sme považovali za najefektívnejšie pri skúmaní daného problému.  
V našom výskume sme použili dva typy kvalitatívnych metód: metódu rozhovoru 
(interview) a metódu nedokončených viet. V rámci nášho výskumu sme použili metódu 
pološtruktúrovaného rozhovoru s vopred pripravenými otázkami na skúmanie 
presvedčení a hodnôt matiek, ktoré považujú za dôležité vo výchove svojich detí. 
Výhodou tejto metódy je, že umožňuje prispôsobenie alebo doplnenie otázok podľa 
situácie.  

Metóda nedokončených viet patrí medzi projektívne metódy, ktoré fungujú na 
princípe, že človek (často nevedome) premieta svoje „ja“ (zážitky, skúsenosti, túžby, 
hodnoty, postoje atď.) do situácií, v ktorých sa ocitne (Kohoutek, 2001). Cieľom je 
prostredníctvom rôznych podnetov dostať tieto vlastnosti a skúsenosti navonok.  
V prípade nedokončených viet, podnety tvoria fragmenty viet a úlohou skúmaných osôb 
je doplniť ich s prvou myšlienkou, ktorá ich napadne (Svoboda, Krejčířová & Vágnerová, 
2001). Metódu nedokončených viet sme zhodnotili ako najvýhodnejšiu na skúmanie 
hodnôt u detí školského veku vzhľadom na ich vek a mentálne schopnosti. 
 

Výskumná vzorka 
Výskumnú vzorku tvorili tri matky a ich štyri deti, ktoré pochádzali z rôzneho 

rodinného zázemia – dve z úplnej a dve z neúplnej rodiny. Deti z úplnej rodiny sú 
súrodenci, preto je počet matiek v porovnaní s deťmi nižší. Participantov výskumu sme 
vyberali zámerným výberom na základe osobnej známosti.  

Rodiny sme rozlíšili na základe úplnosti na tri kategórie: na úplnú,  neúplnú 
rozvedenú a neúplnú vdovskú rodinu. Deti boli mladšieho i staršieho školského veku  
a rôzneho rodu: z úplnej rodiny 10-ročné dievča a 12-ročný chlapec, z neúplnej 
rozvedenej rodiny 10-ročné dievča  a z neúplnej vdovskej rodiny 13-ročný chlapec.  
U detí z neúplných rodín považujeme za dôležité spomenúť, že u rozvedenej rodiny 
rozvod nastal, keď dieťa malo 5 rokov a u vdovskej rodiny otec zomrel v 7. roku života 
dieťaťa. 
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VÝSLEDKY VÝSKUMU 
 
Neúplnosť rodiny je v dnešnej spoločnosti čoraz častejším javom. Pre dieťa to môže 

znamenať isté riziko v rôznych oblastiach jeho života. O presune hodnôt a vplyvu 
rodičov na hodnotový systém dieťaťa sme našli mnoho výskumov, ktoré nás inšpirovali  
a podnietili k ďalšiemu skúmaniu. Naším cieľom bolo zistiť, popísať a porovnať hodnoty 
u detí školského veku z úplnej a neúplnej rodiny. Keďže sme si zvolili kvalitatívny 
postup s malou výskumnou vzorkou, považujeme za dôležité zdôrazniť, že výsledky sa 
týkajú danej skupiny ľudí a nie je možné ich zovšeobecniť.  

Matky z úplnej a neúplnej rodiny vyzdvihovali podobné morálne hodnoty a vlastnosti 
vo výchove svojich detí. Matka z úplnej rodiny kládla najväčší dôraz na empatiu  
a slušnosť, matka z rozvedenej rodiny na dôslednosť a slušnosť a matka z vdovskej 
rodiny na empatiu a spravodlivosť. Všetky matky uviedli, že ich deťom sa väčšinu týchto 
hodnôt podarilo úspešne osvojiť. 

Z analýzy rozhovoru s matkami a nedokončených viet s deťmi sme zistili, že medzi 
hodnotovým systémom rodičov a ich detí existuje veľká podobnosť. Deti bez ohľadu na 
ich rodinné pozadie mali tendenciu vyzdvihovať rovnaké hodnoty ako ich matky. 
Podobnosť sa zároveň ukázala aj medzi všetkými skúmanými rodinami, ktoré pokladajú 
rodinu a zdravie svojich blízkych ako jednu z najdôležitejších hodnôt. V úplnej rodine 
matka aj jej deti zdôraznili významnú úlohu vzájomnej podpory. Matka a jej dcéra  
z neúplnej rozvedenej rodiny vyzdvihovali dôležitosť ich blízkeho vzťahu. V neúplnej 
vdovskej rodine matka aj syn pokladajú za najvzácnejšiu hodnotu lásku. Potvrdila sa 
nám významná úloha výchovy a vyzdvihovaných morálnych vlastností pri prenose 
hodnôt z rodičov na deti. 

Vychádzajúc z analýzy nedokončených viet môžeme konštatovať, že medzi 
hodnotami detí školského veku z hľadiska úplnosti ich rodiny sa nenachádzajú výrazné 
odlišnosti. Avšak v oblasti masmédií a vnímaní rodiny a matky sa odpovede detí  
z úplných a neúplných rodín líšili. Ostatné rozdiely, ktoré sme pozorovali medzi deťmi, 
sa nevyskytovali na základe rodinnej štruktúry, ale podľa veku a rodu. 

Po kvalitatívnej analýze údajov sme zistili, že deti z úplnej rodiny ako 
najvýznamnejšiu hodnotu považujú svoju rodinu a záľuby. Rozdiely v hodnotovom 
rebríčku sme našli na základe veku. Významnú úlohu v živote mladšieho dievčaťa hrá 
okrem rodiny aj škola, kým u staršieho brata sú to priatelia. 

Výsledky nášho výskumu poukazujú na to, že u detí z neúplnej rodiny, podobne ako  
u detí z úplnej rodiny, sa na najvyššom mieste v ich hodnotovom rebríčku nachádza 
rodina, zdravie ich najbližších a ich koníčky. Za dôležité pokladajú aj masmédiá, a to 
hlavne dieťa z vdovskej rodiny. Svojich rodičov, napriek neúplnosti ich rodiny, vnímajú 
veľmi pozitívne. Chlapec z vdovskej rodiny považuje svojho otca ako jeho vzor. Obidve 
deti z neúplnej rodiny hodnotili svoju matku ako najúžasnejšieho človeka: vidia v nej 
teda nielen ideál matky, ale človeka ako takého. Dôležitosť rodiny sa u týchto detí 
prejavila intenzívnejšie ako u detí z úplných rodín. Dieťa z vdovskej rodiny stotožňovalo 
rodinu so svojou existenciou. 
 
 

DISKUSIA 
 

Na rozdiel od niektorých štúdií, ktorým sme sa venovali v teoretickej časti práce,  
v hodnotovom rebríčku matiek a detí na základe úplnosti ich rodiny sme nenašli 
výrazné odlišnosti. Rodina sa ukázala byť medzi najvýznamnejšími hodnotami bez 
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ohľadu na typ rodiny. Deti z neúplných rodín však vyjadrili vyššie uznanie a úctu voči 
svojim blízkym ako deti z úplnej rodiny. Môže to byť zapríčinené tým, že vo svojom 
živote museli prekonať určitú stratu a človek má tendenciu vážiť si viac tie veci, pri 
ktorých už zažil isté ohrozenie.  

Nerovnosti sme zaznamenali vo vnímaní rovesníkov u detí mladšieho a staršieho 
školského veku. Potvrdila sa teda teória, na základe ktorej v období puberty dôležitosť 
priateľov vzrastá. Výsledky poukazujú aj na významnú úlohu masmédií u detí  
z neúplných rodín, a to hlavne u chlapca z vdovskej rodiny. Príčinou môže byť, že matka 
vychováva dieťa sama, po robote chodí domov unavená a má menej času a energie 
venovať sa svojmu dieťaťu. Vo všeobecnosti sa však matky zhodli, že majú nedostatok 
voľného času a preferujú chodiť von na čerstvý vzduch, preč od povinností, ktoré ich 
obklopujú v domácom prostredí. 

Podarilo sa nám poukázať aj na veľkú podobnosť medzi hodnotami matiek a ich detí, 
čo potvrdilo významnú úlohu výchovy pri utváraní hodnotového systému u detí. Avšak 
ako aj Döring a kol. (2017) zistili, môže to byť spôsobené tým, že vzťah dieťaťa  
s matkou je vo väčšine prípadov bližší ako s otcom, tým pádom aj prenos hodnôt je 
úspešnejší. 

Významným faktorom v utváraní hodnotového rebríčka u detí považujeme aj to, že 
všetky matky kládli veľký dôraz na podávanie pozitívneho a zdravého obrazu rodiny,  
a to aj v prípade neúplných rodín. Matka z rozvedenej rodiny uviedla, že s bývalým 
manželom stále držia spolu a majú tie isté požiadavky na ich dcéru. V prípade vdovskej 
rodiny, chlapec žil sedem rokov v prostredí úplnej rodiny, kde sa rodičia milovali. Na 
otca dodnes spomínajú s láskou. Ako aj Prevendárová (2014) a Bjarnason a kol. (2012) 
tvrdia, dieťa ľahšie znáša stratu otca ako matky, čo je platné aj v tomto prípade. Veríme 
tomu, že všetky tieto okolnosti zohrávajú významnú úlohu v tom, ako deti vnímajú 
svojich rodičov a dôležitosť rodiny ako hodnotu. Dovoľujeme si predpokladať, že  
v prípade skúmania iných rodín, kde prevládajú iné vzťahy, by sme dospeli k odlišným 
záverom.  

Zaujímavým zistením nášho výskumu bolo aj to, aký obraz o matke si vytvorili deti  
z neúplných rodín. Kým mladšie a staršie dieťa z úplnej rodiny opisovali svoju matku 
pozitívnymi vlastnosťami a vyjadrili sa, že je najlepšia mama na svete, deti z rozvedenej 
a vdovskej rodiny vnímajú svoju mamu ako najúžasnejšieho človeka. Matka teda pre 
nich znamená nielen vzor ženy a starajúceho, láskavého rodiča, ale aj vzor človeka  
v každej životnej situácii. Vysvetľujeme to tým, že na rozdiel od úplných rodín, tieto 
matky v istej miere reprezentujú a spĺňajú úlohu oboch rodičov. Ony sú tie, ktoré musia 
zápasiť s každodennými problémami, sú neustále pri dieťati a znamenajú tú 
najvzácnejšiu, najbezpečnejšiu podporu. Deti z neúplných rodín si preto ešte viac vážia 
svoju matku ako deti z úplnej rodiny, vybudujú si k nej silnejší vzťah a vnímajú ju ako 
človeka s veľkým „Č“. Tieto výsledky však vo významnej miere závisia od osobnosti 
matky a jej vzťahu k dieťaťu.  

Výsledky avšak poukazujú na niekoľko závažných faktov: na dôležitosť otca, na 
postoj matky k nemu po rozpade rodiny a na významnosť vzťahov v rámci rodiny. 
Dovoľujeme si teda tvrdiť, že odlišné závery vybraných zahraničných štúdií (Bjarnason 
a kol., 2012; Kapustina, 2016; Biblarz & Gottainer, 2000; Axinn & Thorton, 1996), ktoré 
hovoria o zníženej radosti zo života, negatívnejšom pohľade na rodinu a o vyššej miere 
úzkostlivosti u detí z neúplných rodín, sú zapríčinené práve kvôli spomenutým 
faktorom. 
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ZÁVER 
 

Na základe zistení našej práce môžeme konštatovať, že pri formovaní hodnotového 
systému detí školského veku hrá závažnú úlohu rodina. Úplná rodina s milujúcimi  
a spolupracujúcimi rodičmi predstavuje najideálnejšie prostredie pre vývin dieťaťa, 
avšak automaticky nezaručuje jeho duševnú pohodu a bezproblémový život. 
Dovoľujeme si teda tvrdiť, že pri utváraní hodnotového systému u detí nie je 
najzávažnejším činiteľom úplnosť alebo neúplnosť rodiny. Za kľúčový faktor 
považujeme prevládajúce hodnoty v rodine a vzťahy medzi jej členmi, ktoré môžu byť 
pozitívne i negatívne bez ohľadu na rodinnú štruktúru. 
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Abstrakt 
Príspevok sa zameriava na skúmanie predsudkov voči kultúrnej inakosti. Jeho cieľom je 
mapovanie predsudkov u dospelých jednotlivcov voči jednotlivcom z minoritných  
a kultúrne odlišných prostredí pomocou škál predsudkov. Príspevok v teoretickej časti 
vymedzuje základné pojmy danej problematiky popisuje kultúru, identitu, etnikum, 
predsudky, stereotypy. V empirickej časti sme zrealizovali kvantitatívno-kvalitatívny 
predvýskum a výskum za pomoci súboru metód – škál a dotazníka. Vychádzali sme zo 
škály implicitných a explicitných predsudkov Pettigrew a Meertens (1995) a Kende  
a kol. (2017). Dáta boli spracované na vzorke 61 respondentov v predvýskume a 41 
respondentov vo výskume. Potvrdilo sa nám, že vo výskume respondenti skórovali 
vysoko v oblasti explicitných predsudkov a jednotlivé škály korelovali (rho = 0,468, p < 
0,01). Voči rómskej menšine sa prejavili väčšie predsudky než voči moslimskej menšine. 
Vzhľadom na malú výskumnú vzorku sa ale výsledky nedajú zovšeobecniť na celú 
populáciu.  
 
Kľúčové slová: kultúra, predsudok, rómska menšina, moslimská menšina 
 
Abstract 
This contribution focuses on the study of prejudices towards cultural otherness. Its aim 
is to map prejudice in adult individuals to individuals from minority and culturally 
different backgrounds using scales of prejudice. The contribution defines in the 
theoretical part basic terms of the issue describes culture, identity, ethnicity, prejudices 
and stereotypes. In the empirical part we carried out a quantitative-qualitative pre-
research  and research with the help of set of methods – scales and questionnaire. We 
used a scale of implicit and explicit prejudices of Pettigrew and Meertens (1995) and 
Kende et al. (2017). Data were processed on a sample of 61 respondents in preresearch 
and 41 respondents in the research. It has been confirmed that in the research 
respondents scored high in the explicit prejudices and individual scales correlated (rho 
= 0,468, p < 0,01). The respondents showed more prejudices towards Roma minority 

                                                      
6Príspevok je výstupom projektu KEGA 060UK-4/2017 Podpora naratívnej kompetencie v 
slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia - súbor metodických 
materiálov. 
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than the Muslim minority. However, due to the small research sample, the obtained 
results cannot be generalised to the entire population. 
 
Key words: culture, prejudice, Roma minority, Muslim minority 
 
 

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 
 

Základné definovanie pojmu predsudok navrhol Allport (1954, s. 7) ako „nepriateľský 
postoj voči osobe, ktorá patrí do skupiny, jednoducho preto, lebo patrí do tejto skupiny 
a preto sa predpokladá, že má neprípustné kvality pripisované tejto skupine“. Predsudok 
je postoj ku skupine ľudí, ktorý je unáhlený, neoprávnený, mylný v negatívnom slova 
zmysle, teda s vyjadrenými negatívnymi emóciami (Zvarík, 2011). Podľa Lehoczkej 
(2006) predsudky tiež majú iba negatívny charakter a napomáhajú tomu, aby sa 
rozličné etniká a národy navzájom vnímali negatívne. Človek s predsudkami ich má voči 
každému jednotlivcovi v danej skupine bez toho, aby sa dostal s niektorým z nich do 
priameho kontaktu (Lehoczká, 2006). Predsudky etnického a rasového charakteru sú 
podľa autora knihy The nature of prejudice (Allport, 1954) predsudky voči skupinám 
s rovnakým fenotypom – vonkajšími znakmi a vlastnosťami.  

Pettigrew a Meertens (1995) hovoria vo svojej štúdii o dvoch typoch rasových 
a etnických predsudkov – implicitných a explicitných (angl. subtle and blatant). Zatiaľ čo 
implicitné predsudky, označované aj ako moderný/každodenný/nový rasizmus, nemajú 
silný rasistický charakter, sú nenápadné a skryté, explicitné predsudky sú silného 
prejaveného rasistického rázu. Merajú sa niekoľkými komponentmi: 
Explicitné (výrazné) predsudky (angl. blatant prejudice) sa dajú rozpoznať nasledovne: 

 hrozba a odmietanie vonkajšej skupiny (angl. perceived threat from and rejection 
of the outgroup): Predsudky, ktoré majú silný rasistický charakter. Ľudia 
s takýmito predsudkami odmietajú akúkoľvek vonkajšiu skupinu inej rasy. Myslia 
si, že každá takáto skupina im je podradená. Odmietajú však fakt prítomnej 
diskriminácie a znevýhodňovania týchto ľudí.   

 odmietanie intímneho kontaktu s vonkajšou skupinou (angl. opposition to intimate 
contact with outgroup):  Odmietanie spájania vnútornej skupiny s vonkajšou 
intímnym aktom a manželstvom. Neprípustnosť nadradenosti člena vonkajšej 
skupiny. 

Implicitné predsudky (angl. subtle prejudice) je možné spoznať na základe troch 
komponentov: 

 ochrana tradičných hodnôt (angl. the defence of traditional values): Správanie 
vonkajšej skupiny sa vymyká normám správania vnútornej skupiny, teda vymyká 
sa tomu, čomu sa vo vnútornej skupine hovorí „tradičné“. V americkej spoločnosti 
boli realizované rôzne výskumy, prostredníctvom ktorých sa zistilo, že moderné 
autoritárstvo má súvis s politickým konzervativizmom. Taktiež sa zistilo 
prepojenie medzi rasizmom a hlasovaním pravicovej strany. Konzervatívne 
založení ľudia obhajujú tieto hodnoty viac ako ľavicovo orientované skupiny. 
Obviňujú vonkajšiu skupinu z ohrozenia týchto hodnôt. Napriek tomu ide len 
o implicitné predsudky (Pettigrew & Meertens, 1995). 

 zveličovanie kultúrnych rozdielov (angl. exaggeration of cultural differences): Vo 
väčšine prípadov ide iba o malé kultúrne rozdiely, ktoré má človek tendenciu 
zveličovať na základe stereotypov. 
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 odmietanie pozitívnych emócií voči vonkajšej skupine (angl. denial of positive 
emotional responses toward the ougroup): Skryté preferovanie vnútornej skupiny 
bez toho, aby boli voči vonkajšej skupine prejavované negatívne emócie. Emócie 
voči vonkajšej skupine sú skôr neutrálne (Pettigrew & Meertens, 1995). 

 
Kende, Hadarics a Lášticová (2017) spomínajú výskumy Varádiho (2014) a Orosza 

(2016), ktorí hovoria o súvislostiach medzi vznikom predsudkov a častým kontaktom. 
Podľa nich skúsenosti s negatívnym nábojom, najmä v oblastiach so zvýšeným 
výskytom rómskeho etnika, spôsobujú vznik negatívnych postojov. Teda vzájomný 
kontakt je dôležitý, ale pokiaľ sa nachádzame v každodennom kontakte s rómskou 
menšinou, začína nám tento vzájomný kontakt prekážať, nakoľko si všímame ich 
nedostatky a pochybenia, ktoré nás utvrdzujú v predsudkoch.  

Hoci sú Rómovia rozšírenou menšinou, veľa ľudí sa k tejto menšine nehlási. 
Potvrdzuje to aj sčítanie obyvateľstva na Slovensku aj v Maďarsku. V Maďarsku sa 
v roku 2011 len 3% obyvateľstva prihlásilo k tomu, že sú Rómovia napriek tomu, že 
reálne Rómovia tvoria približne 10% maďarského obyvateľstva (Pásztor & Pénzes, 
2013 podľa Kende, Hararics & Lášticová, 2017). Podobne ani na Slovensku sa Rómovia 
nehlásili k svojmu pôvodu. Podľa sčítania obyvateľov od roku 1950 po roku 2001, sa na 
území Slovenska okrem Maďarov a Rusínov, len veľmi málo menšín hlásilo k svojej 
národnosti. Rómov bolo v roku 2001 podľa sčítania 1,67%, pričom v Kežmarku sa 
hlásilo 12% populácie k rómskej národnosti. Tato skutočnosť však nekorešpondovala 
s realitou a Rómovia si uvádzali slovenskú alebo maďarskú národnosť. Podľa Atlasu 
rómskych komunít na Slovensku z roku 2019 je počet Rómov na Slovensku na úrovni 
14,1% populácie. Na Slovnesku sa v poslednom období venovalo viacero autorov 
skúmaniu predsudkov. V komparačnom výskume skúmania predsudkov na Slovensku 
a v Maďarsku popísal Kende a kolektív (2017) ako maďarskí a slovenskí občania 
vnímajú rómsku populáciu. V Maďarsku bola výskumná vzorka 427 študentov 
maďarskej univerzity, a dvomi menšími vzorkami zahŕňajúcimi 109 učiteľov 
v špeciálnych školách a 162 obyvateľov severného Maďarska, v ktorom žije minimálne 
8% Rómov z celkového počtu Rómov žijúcich v Maďarsku. Môžeme však rátať aj 
s vyšším percentom, keďže nie všetci Rómovia sa k svojmu etniku verejne hlásia. V tejto 
oblasti žijú ľudia z nižšej sociálnej vrstvy a vládne tam vysoká nezamestnanosť. 
V rovnakom čase robili ten istý výskum aj na Slovensku. Slovenskou výskumnou 
vzorkou bolo 385 študentov univerzity. Ako metódu merania si Kende a kol. (2017) 
vybrali dotazník zostavený zo štyridsiatich položiek, ktoré respondenti označovali 
číslami od 1 po 7, pričom 1 = najmenej súhlasím a 7 = najviac súhlasím. Položky sa týkali 
merania predsudkov, negatívnych stereotypov, obdivu k rómskemu talentu, 
diskriminácie, kultúrnych rozdielov, frekvencie a kvality kontaktu a rasizmu. Výrazná 
korelácia sa prejavila medzi negatívnymi stereotypmi a nezaslúženými výhodami. 
Najvyššiu mieru predsudkov preukázala vzorka zo severného Maďarska. Z celkovej 
maďarskej vzorky mali vyššie predsudky muži v oblasti negatívnych stereotypov 
a nezaslúžených výhod pre Rómov, ženy zas skórovali vyššie v kultúrnych rozdieloch 
medzi Maďarmi a rómskou menšinou. Pri slovenskej vzorke nebol značný rozdiel medzi 
odpoveďami žien a mužov ohľadom negatívnych stereotypov a nezaslúžených výhod, 
avšak v otázkach o kultúrnych rozdieloch ženy skórovali opäť vyššie, ako aj v Maďarsku. 
Vo výsledkoch maďarského výskumu sa na prvých miestach v súvislosti s negatívnymi 
stereotypmi a výhradami voči nezaslúženým výhodám ukazovala vnútorná motivácia, 
nacionalizmus, častý kontakt a jeho kvalita, pravicová politická orientácia. V súvislosti 
s kultúrnymi rozdielmi dominovali presvedčenia, ľavicová politická orientácia a kvalita 
kontaktu s rómskou menšinou. Výskum na Slovensku dopadol podobne, negatívne 
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stereotypy a nezaslúžené výhody boli výsledkom vnútornej motivácie, orientácie na 
spoločenskú dominanciu, vonkajšej motivácie, nacionalizmu, frekvenciou kontaktu 
s rómskou menšinou. Čo sa týka frekvencie kontaktu s rómskou menšinou, nepreukázali 
sa výrazné rozdiely medzi intenzitou predsudkov pri častom kontakte a pri menej 
častom kontakte s Rómami (Kende a kol., 2017).  
 
 

VÝSKUM 
 

Cieľom výskumu bolo mapovanie implicitných a explicitných predsudkov 
u dospelých jednotlivcov majoritnej spoločnosti voči jednotlivcom z minoritných 
a kultúrne odlišných prostredí pomocou škály Pettigrew a Meertens (1995). Vo 
výskume sme sa zamerali na dve komunity – rómsku a moslimskú, nakoľko obe 
komunity sú na Slovensku neustále aktuálnymi témami. Moslimská tematika sa začala 
v spoločnosti pravidelnejšie objavovať od roku 2015, konkrétne od utečeneckej krízy. 
Rómska tematika je u nás aktuálna dlhé roky, počas ktorých máme neustále ťažkosti 
zvyknúť si na spolužitie na jednom území (Vašečka, 2011).  
 

Metódy výskumu 
Ako metódu výskumu sme si zvolili dotazník a škály. Dotazník mal 19 otázok a tvoril 

ho úvod, v ktorom sme objasnili dôvod zberu odpovedí na tému predsudkov, 
demografické otázky, prebraná a preložená 20-položková 4-bodová Likertova škála 
Pettigrew a Meertens (1995), prebraná a preložená 16-položková 7-bodová Likertova 
škála Kende a kol. (2017), ktoré sme použili na zisťovanie implicitných a explicitných 
predsudkov voči rómskej komunite. Položky škály Pettigrew a Meertens (1995) sa delia 
na dve skupiny – implicitné a explicitné predsudky. Tieto skupiny sa následne delia do 
podskupín: 
 
Implicitné predsudky (10 položiek): 

 tradičné hodnoty (4 položky), napr. „Rómovia žijúci na Slovensku učia svoje deti 
iným hodnotám a schopnostiam, než aké sú potrebné pre úspešný život na 
Slovensku“, 

 kultúrne rozdiely (4 položky), napr. „Na škále 1-5 vyjadrite, na koľko je medzi 
Rómami a Slovákmi rozdiel v náboženskom presvedčení“, 

 pozitívne emócie voči Rómom (2 položky), napr. „Na škále 1-5 vyznačte, na koľko 
pociťujete sympatie k Rómom“. 

 
Explicitné predsudky (10 položiek): 

 pocity ohrozenia Rómami a ich odmietanie (6 položiek), napr. „Rómovia obsadzujú 
pracovné miesta, ktoré by mohli mať Slováci“, 

 intimita (4 položky) – teda pripustenie možnosti blízkeho vzťahu (rodinného, 
partnerského, pracovného, a pod.) s jednotlivcom rómskeho etnika (napr. 
„Predstavte si, že by Vaše dieťa malo deti s osobou, ktorá má inú farbu pleti a fyzické 
charakteristiky ako sú Vaše. Rozrušovalo a trápilo by ma, že moje vnúča vyzerá inak 
ako ostatní členovia mojej rodiny“). 

 
Škála Kende a kol. (2017) bola rozdelená do troch skupín: explicitné stereotypy, 

kultúrne rozdiely, nezaslúžené výhody Rómov. Slovenskú verziu škály sme získali 
priamo od Dr. Lášticovej prostredníctvom mailovej komunikácie. Chceli sme zistiť, 
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ktorý typ predsudkov (implicitné, explicitné) prevláda v majoritnej spoločnosti. Z tohto 
dôvodu boli porovnané výsledky získané z dotazníkov Pettigrew a Meertens (1995) 
a Kende a kol. (2017). 

Tiež nás zaujímalo, ktorá z desiatich uvedených národností alebo etník (Arabi, 
Rómovia, Česi, Maďari, Poliaci, Rakúšania, Ukrajinci, Nemci a Francúzi), a v akej miere, 
je respondentom sympatická. Predpokladali sme, že sympatie budú klesať pri 
príslušníkoch výrazne odlišných kultúr ako sú Arabi a Rómovia a stúpať pri 
príslušníkoch nám blízkych kultúr, ako napríklad Česi, Maďari, Poliaci a pod. Taktiež 
sme na základe možnej osobnej skúsenosti respondenta s kultúrnou inakosťou chceli 
zistiť, či má táto skúsenosť vplyv na menšiu mieru predsudkov voči jednotlivcom iných 
kultúr, najmä voči Rómom, moslimom a Arabom. Respondenti boli požiadaní podeliť sa 
o svoj postoj k jednotlivcom z inej kultúry, s ktorými mali možnosť sa osobne spoznať. 
Zisťovali sme aj postoj voči náboženskej odlišnosti, konkrétne islamskej pomocou 
vecnej otázky. Otázkou„ Čo Vám ako prvé napadne, keď počujete moslim?“ sme chceli 
zistiť, či si respondenti sami od seba spomenú na negatívne súvislosti s moslimami, 
alebo k nim budú mať neutrálny postoj. Posledná otázka skúmala, nakoľko respondenti 
súhlasia, že názory voči kultúram si utvárame pomocou sledovania správ v novinách, 
sledovaním správ v televízii, sledovaním informácií na sociálnych sieťach, na základe 
výchovy a vzdelávania, na základe náboženského presvedčenia, na základe 
nedostatočnej informovanosti. Dotazník bol zakončený možnosťou vloženia komentára. 

Zber dát prebehol najskôr prostredníctvom internetovej stránky www.survio.sk. 
Následne boli vyhodnotené získané dáta (predvýskum). Vzhľadom na skutočnosť, že 
stránka neposkytla pre štatistické vyhodnotenie dáta v dostatočnom formáte, bol 
dotazník upravený a ešte raz administrovaný prostredníctvom systému Tefnet. 
Následne bolo možné vykonať s dátami náročnejšie štatistické operácie (výskum). 
Reliabilita jednotlivých škál bola zisťovaná pomocou testu Cronbach alpha a normalita 
výskumnej vzorky bola vyhodnotená pomocou testu normality (Sapiro-Wilkov test). 
Nakoľko testy normality poukázali na nerovnomerne rozloženú výskumnú vzorku, boli 
v analytickej štatistike využité neparametrické testy. 
 

Výskumná vzorka 
Predvýskumu sa zúčastnilo N1 = 61 respondentov a výskumu N2 = 41 respondentov. 

V oboch prípadoch dominoval počet žien (68% a 82,3%). Dotazníky boli administrované 
prostredníctvom online formulára a o vyplnenie boli požiadaní študenti PdF UK ako aj 
ich známi pomocou šírenia odkazu cez Facebook a cez iné sociálne médiá. Výber 
výskumnej vzorky bol podmienený len dostupnosťou internetového pripojenia. V oboch 
dotazníkoch tvorili výskumnú vzorku ženy aj muži rôzneho veku, vzdelania, kraja, 
veľkosti mesta, a pod., pričom najväčšiu vzorku tvorili študentky a študenti 
Pedagogickej fakulty UK (tabuľka č. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.survio.sk/
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Tab. 1: Rozloženie výskumnej vzorky podľa pohlavia a lokality 
 

Vek N % 
Mesto 

nad 
25000 

% 
Mesto 

do 
25000 

 
% 

Obec 
nad 

5000 
% 

Obec 
do 

5000 
% 

Ženy 

19 1 2,4 1 2,4 - - - - - - 
20 1 2,4 1 2,4 - - - - - - 
21 9 21,6 3 7,3 5 2,2 1 2,4 1 2,4 
22 10 24,4 6 14,6 1 2,4 1 2,4 2 4,9 
23 6 14,6 4 9,8 1 2,4 - - 1 2,4 
24 2 4,9 1 2,4 - - - - 1 2,4 
25 1 2,4 1 2,4 - - - - - - 
26 1 2,4 1 2,4 - - - - - - 
33 1 2,4 1 2,4 - - - - - - 
43 1 2,4 1 2,4 - - - - - - 
54 1 2,4 - - - - 1 2,4 - - 

Spolu  34 82,3 24 48,5 3 17,0 3 7,2 5 12,1 

Muži 

22 2 4,9 - - 2 4,9 - - - - 
23 3 7,3 1 2,4 1 2,4 - - 1 2,4 
25 1 2,4 1 2,4 - - - - - - 
27 1 2,4 1 2,4 - - - - - - 

Spolu   7 17,0 3 7,2 3 7,3   1 2,4 
Celkom  41 99,3 27 55,5 6 24,3 3 7,2 6 14,5 
  
 

VÝSLEDKY VÝSKUMU 
 

Výsledky výskumu sú spracované na základe predtým stanovených predpokladov. 
Predpokladali sme, že respondenti budú častejšie uvádzať expilictné predsudky ako 
implicitné predsudky. Tiež sme predpokladali, tesný vzťah medzi jednotlivými 
subškálami testov Pettigrew a Meertens a Kedne a kol. 

Pomocou škály Pettigrew a Meertens (1995) sme zistili, že respondenti si myslia, že 
Rómovia žijú najmä zo sociálnej podpory a dostávajú od štátu viac, než keby sa sami 
snažili získať prácu a zarábať si. V rámci explicitných predsudkov v skupine odmietania 
intimity s Rómami respondenti vyjadrili pozitívny postoj k situáciám, kedy by mal byť 
Róm na nadradenejšej pracovnej pozícii, alebo priženený/vydatá do rodiny (rho = 
0,530, p < 0,01). Preukázalo sa, že skupina implicitných predsudkov má tesný vzťah 
s celou škálou (rho = 0,742, p < 0,01), no prevláda vzťah medzi implicitnými 
predsudkami a kultúrnymi rozdielmi (rho = 0,722, p < 0,01), a implicitnými predsudkami 
a tradičnými hodnotami (rho = 0,640, p < 0,01). Respondenti s  implicitnými 
predsudkami tvrdia, že Rómovia sa od Slovákov líšia najmä v jazyku, akým rozprávajú, 
a v tom, k akým hodnotám vychovávajú svoje deti. Podľa respondentov tieto hodnoty 
nestačia na to, aby rómske deti dokázali byť v majoritnej spoločnosti úspešné. 
V prípade, že mali respondenti explicitné predsudky sa preukázala silná miera vzťahu 
medzi skupinou explicitných predsudkov a skupinou položiek pocit ohrozenia 
a odmietania Rómov (rho = 0,758, p < 0,01). V rámci škály Pettigrew a Meertens (1995) 
sa miera explicitných a implicitných predsudkov voči Rómom líši len veľmi málo. 
O niečo viac respondenti skórovali v explicitných predsudkoch.  

Celá škála Kende a kol. (2017), zameraná na predsudky voči Rómom, silne korelovala 
so subškálou explicitné stereotypy (rho = 0,819, p < 0,01) a nezaslúžené výhody (rho = 
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0,852, p < 0,01). Čím väčšie predsudky respondenti voči Rómom mali, tým viac boli 
zamerané na to, že len málo Rómov je slušných a rozumných, na lenivosť Rómov a ich 
záporný vzťah k práci, a na nedostatočnú starostlivosť o deti. Respondenti súhlasia  
s výrokmi, že Rómovia dostávajú od štátu vyššiu finančnú podporu a iné výhody než by 
mali dostávať, a že sa Rómovia príliš hlasno dožadujú svojich práv. Respondenti vo 
vyššej miere vnímali Rómov cez kultúrne stereotypy, že Rómovia majú hudbu a tanec 
v krvi. Vysoká korelácia bola aj medzi samotnými explicitnými stereotypmi 
a nezaslúženými výhodami Rómov (rho = 0,569, p < 0,01) a celou škálou a kultúrnymi 
rozdielmi (rho = 0,569, p < 0,01). Podobne ako v predchádzajúcej škále aj v škále Kende 
a kol. (2017) prevažovali explicitné predsudky voči Rómom. 

Výsledky na škálach Pettigrew a Meertens (1995) a Kende a kol. (2017) navzájom 
korelovali (rho = 0,468, p < 0,01) (Tabuľka 2). Pocity ohrozenia a odmietanie Rómov, 
ktoré respondenti vyjadrili v škále Pettigrew a Meertens, korelovalo s celou škálou 
Kende a kol. (rho = 0,570, p < 0,01). Respondenti, ktorí v položkách ohrozenia 
a odmietania Rómov prejavovali predsudky, prejavovali predsudky taktiež v skupine 
explicitných stereotypov (rho = 0,487, p < 0,01), a nezaslúžených výhod (rho = 0,523, p < 
0,01) v škále Kende a kol. (2017). Z korelačnej analýzy je možné zistiť, že respondenti 
prejavujúci predsudky voči tradičným hodnotám prejavili taktiež nesúhlas 
s nezaslúženými výhodami Rómov (rho = 0,448, p < 0,01), a predsudky voči kultúrnym 
rozdielom medzi Rómami a Slovákmi (rho = 0,409, p < 0,01) v škále Kende a kol. (2017). 
Respondenti, ktorí prejavovali predsudky voči kultúrnym rozdielom v škále Pettigrew 
a Meertens (1995), prejavovali aj explicitné stereotypy voči Rómom v škále Kende a kol. 
(2017) (rho = 0,429, p < 0,01), a títo odmietali pozitívne emócie k vonkajšej skupine zo 
škály Pettigrew a Meertens (1995) (rho = -0,403, p < 0,01). Taktiež tí, ktorí prejavili 
pozitívne emócie k Rómom (Pettigrew & Meertens, 1995) si nemyslia, že Rómovia 
poberajú nezaslúžené výhody (Kende a kol., 2017) (rho = -0,402, p < 0,01). Celá škála 
Kende a kol. (2017) korelovala aj so skupinou kultúrne hodnoty  v Pettigrew a Meertens 
(1995) (rho = 0,431, p < 0,01). 

 
Tab. 2: Korelácie medzi škálami Kende a kol. (2017) a Pettigrew a Meertens 
(1995) 

 Predsudky týkajúce sa Rómov (Kende et al.) 
Predsudky týkajúce sa moslimov 

(podľa Kende et al. 2017) 

 
KHL -
spolu 

stereotypy 
nezaslúžené 

výhody 
kultúrne 
rozdiely 

spolu stereotypy 
nezaslúžené 

výhody 
PM - Spolu ,468** ,294 ,324* ,431** ,505** ,451** ,383* 

PM – 
výrazné  

,309* ,111 ,277 ,214 ,404** ,318* ,477** 

PM- 
implicitné 

,327* ,291 ,162 ,382* ,320* ,347* ,110 

PM- 
odmietanie 

,570** ,487** ,523** ,138 ,711** ,628** ,607** 

PM -
intimita 

-,159 -,382* -,193 ,196 -,237 -,265 ,003 

PM- 
tradičné 

,487** ,380* ,448** ,409** ,421** ,349* ,211 

PM- 
kultúrne 

,385* ,429** ,209 ,228 ,185 ,251 ,015 

PM -
pozitívne 

-,324* -,403** -,402** ,139 -,041 -,066 ,038 

Označenie PM = Pettigrew & Meertens, 1995; 
*. Korelácia je významná na α = 0,05.**. Korelácia je významná na α = 0,01. 
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Preukázal sa aj vzťah medzi predsudkami voči moslimom (modifikovaná verzia 
Kende a kol., 2017) a predsudkami voči Rómom (Pettigrew & Meertens, 1995) (rho = 
0,505, p < 0,01) (Tabuľka 2 – druhá časť). Objavila sa výrazná korelácia medzi 
výsledkami v modifikovanej verzii (Kende a kol., 2017)  a skupinou ohrozenie 
a odmietanie Rómov zo škály Pettigrew a Meertens (1995) (rho = 0,711, p < 0,01). To 
znamená, že tí, ktorí prejavovali odmietavý postoj k Rómom, mali tendenciu mať aj 
predsudky voči moslimom. Tí, ktorí prejavovali predsudky voči Rómom v škále 
Pettigrew a Meertens, vykazovali tiež určitú mieru explicitných stereotypov voči 
moslimom v Kende a kol. (rho = 0,451, p < 0,01) a zas naopak, tí, ktorí prejavovali 
predsudky voči moslimom, prejavovali explicitné predsudky voči Rómom v Pettigrew 
a Meertens (rho = 0,404, p < 0,01). Odpovede respondentov v položkách v skupine 
ohrozenie a odmietanie Rómov v škále Pettigrew a Meertens úzko súvisia s položkami 
v skupine explicitné stereotypy v Kende a kol., čo znamená, že tí respondenti, ktorí 
odmietajú Rómov a cítia sa byť nimi ohrození, prejavujú silné explicitné stereotypy voči 
moslimom (rho = 0,628, p < 0,01). Taktiež títo respondenti z danej skupiny Pettigrew 
a Meertens si myslia, že moslimovia u nás dostávajú nezaslúžené výhody (rho = 0,607, p 
< 0,01). Respondenti s explicitne negatívnymi postojmi voči Rómom si takisto myslia, že 
moslimovia dostávajú na Slovensku nezaslúžené výhody (rho = 0,477, p < 0,01). 
Respondenti, ktorí preukazovali predsudky voči moslimom, prejavovali predsudky voči 
Rómom na základe rozdielu tradičných hodnôt Rómov a Slovákov v Pettigrew 
a Meertens (rho = 0,421, p < 0,01). 

Nakoľko sú v spoločnosti silne vnímané aj predsudky voči iným náboženským 
skupinám a iným kultúram, nielen k rómskej kultúre, pýtali sme sa respondentov, aký 
by bol ich postoj voči priateľovi, ktorý konvertoval na islam. Vo výsledku 26 
respondentov uviedlo (63,4%), že by priateľa bralo takého, aký je bez ohľadu na to, aké 
náboženstvo vyznáva. 14 respondentov (34,1%) sa vyjadrilo, že by pravdepodobne 
časom ich vzájomné vzťahy ochladli, a iba 1 respondent (2,4%) sa vyjadril, že by sa 
s ním prestal kontaktovať. Všetky z týchto názorov zastáva viac žien ako mužov. 

V ďalšej otázke sme sledovali predsudky a názory spájajúce sa s moslimskou 
kultúrou. Respondenti mali napísať svoje prvé myšlienky pri podnetovom slove moslim. 
Tieto odpovede boli následne kategorizované podľa sily emočného zafarbenia a podľa 
typu informácie, ktorú niesli. Z tohto dôvodu bolo vytvorených 5 kategórií (Tabuľka  
č. 3). Nakoľko predsudky sú súčasťou postojov a tieto vo všeobecnosti rozdeľujeme na 
kognitívne, afektívne a konatívne, pristúpili sme k takémuto rozdeleniu aj v prípade 
predsudkov. V prvej kategórii sa nachádzali výroky, ktoré sa dali označiť ako kognitívne 
alebo nesúce informáciu a pozitívne vnímané (napr. kamarát zo škôlky, ľudia, ktorí 
majú veľa sily a oddanosti opustiť svoju krajinu). V druhej kategórii boli výroky, ktoré 
boli kognitívne no negatívne vnímané (napr. terorizmus, fanatizmus, ISIS). Tretia 
kategória obsahovala kognitívne a neutrálne vnímané výroku (napr. Korán, iné 
náboženstvo, mešita, brada). V štvrtej kategórii sa mali nachádzať výroky, ktoré boli 
afektívne a pozitívne vnímané, takýto výrok však nikto neposkytol. V poslednej, piatej, 
kategórii boli afektívne negatívne vnímané výroky (napr. strach, obavy). Podľa typu 
informácie sme výroky označili ako kultúrne (mešita, pekná hudba, tmavá pleť), emočné 
(predsudky, kamarát zo škôlky, terorizmus, strach), geografické (Afrika) a náboženské 
(Korán, burka, islam). Na túto otázku zvyčajne respondenti odpovedali neutrálne 
a s náboženským zafarbením (n = 16,39%). Dvaja respondenti (4,9%) sa vyjadrili, že im 
napadne slovo strach, zaradili sme ich preto do skupiny afektívne negatívne postoje so 
zameraním na emócie. Dvaja respondenti (4,9%) sa k otázke nevyjadrili.  
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Tab. 3: Postoje respondentov vo výskume k slovu moslim 

Slovo moslim 
Kultúrne 

(n) 
% 

Náboženské 
(n) 

% 
Emočné 

(n) 
% 

Geografické 
(n) 

% 

Kognitívne + - 0,0 2 4,9 1 2,4 1 2,4 
Kognitívne - 1 2,4 4 9,8 2 4,9 - 0,0 
Kognitívne +/- 5 12,2 16 39,0 - 0,0 2 4,9 
Afektívne + - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 
Afektívne - - 0,0 3 2,4 2 4,9 - 0,0 
Spolu 6 14,6 25 61,0 5 12,2 3 7,3 
 

Na otázku 19, čo podľa respondentov najviac ovplyvňuje utváranie názorov na rôzne 
kultúry, 35 (97,2%) respondentov, odpovedalo, že sú to správy v televízii. Hneď po 
správach v televízii za utváranie názorov voči kultúram podľa respondentov môžu 
správy na sociálnych sieťach (n = 34, 89,5%), správy v tlači (n = 30, 85,7%) 
a nedostatočná informovanosť (n = 32, 88,9%) 
 
 

DISKUSIA A ZÁVER 
 

V našom výskume sa potvrdila sila explicitných predsudkov najmä v škále Kende 
a kol. (2017), ale objavili sa aj v škále Pettigrew a Meertens (1995), dokonca o niečo 
málo viac než implicitné. Okrem predsudkov voči kultúrnym rozdielom mali 
respondenti tendenciu ochraňovať tradičné hodnoty Slovákov, a teda si myslia, že 
tradičné hodnoty Rómov sa do veľkej miery líšia od našich, a to napríklad v tom, že 
svoje deti vychovávajú k iným hodnotám a schopnostiam, a preto sa neskôr nevedia 
uchytiť a presadiť v majoritnej spoločnosti. Avšak, objavili sa aj explicitné predsudky, 
konkrétne v skupine pocitu ohrozenia Rómami a odmietanie Rómov. Respondentom by 
nevadilo, keby ich nadriadený v práci bol slušný Róm alebo keby mali slušného Róma 
v rodine. V škále Kende a kol. (2017) prevládali explicitné stereotypy, teda výrazne 
rasistické stereotypy, a predsudky voči nezaslúženým výhodám Rómov. Aby sme boli 
presnejší, respondenti vyjadrili súhlas s tým, že je na Slovensku len málo slušných 
Rómov, že sú leniví a nemajú vzťah k práci, a že dostávajú od vlády viac podpory, než by 
mali. Porovnali sme naše výsledky s výsledkami výskumu, ktorý realizovali Kende a kol. 
(2017) a zistili sme, že aj v naľom výskunme respondenti uvádzali prevažne výrazné 
explicitné stereotypy a predsudky voči nezaslúženým výhodám Rómov. Podobne bola 
zistená pozitívna korelácia medzi explicitnými stereotypmi a nezaslúženými výhodami, 
pričom žiadna korelácia sa neobjavila medzi kultúrnymi rozdielmi a explicitnými 
stereotypmi či nezaslúženými výhodami, ale za to im kultúrne rozdiely korelovali  
s inými škálami, tak ako aj nám korelovali napríklad s tradičnými hodnotami 
v Pettigrew a Meertens (1995). Napriek tomu, že škála Kende a kol. (2017) tri skupiny 
položiek nemala zaradené do explicitných a implicitných, považovali skupinu 
explicitných stereotypov a nezaslúžených výhod za negatívne orientované skupiny, 
pretože majú negatívny náboj a skupinu kultúrne rozdiely považovali za pozitívne 
orientovanú skupinu, ktorou sa snažili vyzdvihnúť rómsku menšinu, napríklad na 
základe ich talentu a slobody – inšpirovali sa škálou Pettigrew a Meertens (1995). Keď 
sme sa pozreli na oba tieto dotazníky dokopy, zistili sme, že všetky výraznejšie korelácie 
boli medzi skupinami explicitných predsudkov v Pettigrew a Meertens (1995) 
a explicitnými stereotypmi a nezaslúženými výhodami Rómov v Kende a kol. (2017). Čo 
sa týka moslimov, respondenti si myslia, že moslimovia páchajú viac trestných činov. 
Respondenti prekvapivo neprikladali takmer žiadnu váhu na kultúrne rozdiely medzi 
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moslimami a Slovákmi, napriek tomu, že sa jedná o kultúru, ktorá sa od nás do veľkej 
miery líši svojimi zvykmi, tradíciami, či náboženstvom. Pri porovnaní modifikovanej 
škály Kende a kol. (2017) na zistenie predsudkov voči moslimom a originálnej škály 
Kende a kol. (2017) na zistenie predsudkov voči Rómom sme zistili, že respondenti 
v oboch škálach, teda voči obom menšinám, prejavovali explicitné predsudky 
a nespokojnosť s nezaslúženými výhodami týchto menšín na Slovensku. Kultúrne 
rozdiely zo skupiny implicitných stereotypov v Pettigrew a Meertens a kultúrne 
rozdiely v modifikovanej škále Kende a kol. neboli v žiadnom vzťahu, takéto predsudky 
sa teda nepreukázali. Po zhodnotení výsledkov môžeme tvrdiť, že medzi respondentmi 
prevládali explicitné predsudky, a to prevažne voči rómskej menšine. Zistili sme, že 
respondenti, ktorí mali možnosť osobne spoznať jednotlivca z kultúrne odlišného 
prostredia, inklinovali k implicitným predsudkom, avšak tento fakt vieme iba na základe 
nízkej korelácie. V otázke, ktorá sa pýtala na postoj k odlišným kultúram na základe 
osobnej skúsenosti, iba jeden respondent prejavil negatívny postoj voči kultúrne 
odlišným jednotlivcom, 21 respondentov zaujalo pozitívny postoj, 10 respondentov 
zaujalo neutrálny postoj a 9 respondentov osobnú skúsenosť nepotvrdilo. Miera 
predsudkov voči kultúrnym rozdielom u Rómov na základe výsledkov zo škály Kende 
a kol. bola oveľa vyššia než u moslimov. V škále Pettigrew a Meertens (1995) neboli 
rovnaké skupiny ako v škálach Kende a kol. (2017), preto medzi týmito škálami 
nevieme porovnať  predsudky voči menšinám. V dôsledku neprehľadných výsledkov 
v pôvodnom výskume Pettigrew a Meertens (1995) sme mali ťažkosti porovnať naše 
výsledky s výsledkami pôvodného výskumu. Je taktiež diskutabilné, či sú výsledky 
z tejto škály významné, nakoľko podľa kritikov Coenders, Scheepers, Sniderman  
a Verberk (2001) škály Pettigrew a Meertens (1995) neboli položky empiricky 
otestované, ale iba založené na definíciách. Dokonca uvádzajú, že niektoré zo skupín 
implicitných predsudkov by mali byť v samostatnej skupine všeobecných predsudkov 
(Coenders a kol., 2001). Niektoré z položiek Pettigrew a Meertens prebral aj Špeciálny 
Eurobarometer, ktorý dlhodobo sleduje zmeny nálad v spoločnosti voči minoritám. 
V roku 2015 (European Commission) boli namerané na Slovnesku na reprezentatívnej 
vzorke podobne negatívne predsudky ako sa ukázali v predkladanom výskume. 
Špeciálny Eurobarometer z roku 2019 ale poukázal na výrazné zníženie negatívnych 
predsudkov voči rómskej populácii. Uvedomujeme si, že naša výskumná vzorka nebola 
reprezentatívna, bola príliš malá s prevahou žien a respondentov vo veku do 25 rokov. 
Výsledky preto nie je možné vzťahovať na celú populáciu, no sú zaujímavým pohľadom 
na to, ako prevažne mladí ľudia vnímajú kultúrne rozdiely. 
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Abstrakt 
V predkladanom príspevku sa venujeme krízovým situáciám (KS) a krízovej intervencii 
(KI) v školách z pohľadu školských psychológov. V dostupnej literatúre zaoberajúcej sa 
touto témou môžeme vidieť, že v súčasnej dobe narastá množstvo KS v prostredí škôl 
a školských zariadení. Taktiež na túto skutočnosť poukazujú aj média. Tým sa postupne 
zvyšuje aj povedomie a záujem  verejnosti a škôl, ako aj odborníkov, o oblasť krízovej 
intervencie. V príspevku poukazujeme na dôležitosť profesionálneho a najmä rýchleho 
reagovania na situácie, ktoré by bez intervencie mohli viesť k prehlbovaniu úzkosti  
a paniky. V príspevku prezentujeme výsledky nami realizovaného výskumu, ktorý bol 
zameraný na vnímanie KI očami školských psychológov. 
 
Kľúčové slová: kríza, krízová intervencia, škola, školský psychológ 
 
Abstract  
In the paper, we deal with crisis situations (CS) and crisis intervention (CI) in schools 
from the perspective of school psychologists. In the literature dealing with this topic, we 
can see that there is an increasing number of CS in the environment of schools and 
school facilities. Media also point to this fact. There is also gradually raising awareness 
and interest of the public and schools as well as experts in the field of crisis prevention 
and intervention. We point out the importance of a professional and, in particular, quick 
response to situations that could, without intervention, lead to deepening anxiety and 
panic. In the paper, we present the results of our research, which was focused on the 
perception of CI by school psychologists. 
 
Key words: crisis, crisis intervention, school,  school psychologist 
 
 

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 
 

Problematike krízových situácií a krízovej intervencii sa na Slovensku, v Českej 
republike a v zahraničí venuje viac a viac pozornosti  (Špatenková, 2011; Baštecká, 
2013; Vodáčková, 2012; Nickerson & Zhe, 2004; Matulay & Matulayová, 2015; Lazarová, 
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2005; Hunyadiová, 2012 a iní). Napriek tomu, ako uvádzajú Nickerson a Zhe (2004) či 
Adamson (2007), KI je relatívne nový jav a táto oblasť je vedecky málo preskúmaná. 
Ako jeden z možných dôvodov uvádzajú, že krízové situácie sú nepredpovedateľné,  
a teda je náročné použiť pri výskume tradičné vedecké prístupy. Napriek tomu je táto 
oblasť nesmierne dôležitá a pomaly sa jej venuje väčšia pozornosť zo strany 
odborníkov, ale aj laickej verejnosti. Allen a kol. (2002) uvádzajú, že pomerne veľký 
priestor v médiách venovaný téme násilia v školách zvyšuje povedomie verejnosti a škôl 
o krízovej intervencii. 

Hartl a Hartlová (2010) definujú krízu troma spôsobmi a to ako a) „extrémnu 
psychickú záťaž, nebezpečný stav schopný vyvolať zlyhanie doterajších regulačných 
mechanizmov, nefunkčnosť v oblasti biologickej, psychickej alebo sociálnej“;  
b) „rozhodujúcu životnú udalosť, obrat v liečbe, obdobie prechodu medzi vývinovými 
štádiami,“ a c) ako „náhly prejav narušenia rovnovážneho stavu“. V živote človeka krízu 
môžu spôsobovať rôzne situácie alebo udalosti, ktorým je vystavený. Tieto zmeny alebo 
potreba rozhodnutia vyplývajúce z týchto situácií či udalostí často predstavujú 
nadmernú záťaž, s ktorou sa nedokáže človek vyrovnať sám. Podľa Matulaya 
a Matulayovej (2015) či Vodáčkovej (2012) môžu urýchľovače alebo príčiny kríz 
prameniť z vonkajšieho alebo vnútorného prostredia. Vonkajšie urýchľovače môžeme 
podľa nich rozdeliť do 3 skupín, ktorými sú a) zmena, b) strata objektu, c) voľba medzi 
dvoma možnosťami rovnakej kvality. Druhou veľkou skupinou príčin kríz tvoria tzv. 
„vnútorné urýchľovače“ medzi ktoré vyššie spomínaní autori zaraďujú „neschopnosť 
adaptácie jednotlivca na vývinové zmeny“ a tzv. „náhradné opatrenia.  

V posledných rokoch môžeme v prostredí škôl a školských zariadení zaznamenať 
zvýšený výskyt krízových udalostí (Momcilovic, 2012). Ako príklad môžeme uviesť 
medializovaný prípad samovraždy 15 ročného dievčaťa na jednej z bratislavských škôl 
z roku 2018, či rovnako medializovaný prípad zrážky autobusu vezúceho deti zo 
školského výletu a osobného auta v okolí Žiliny z roku 2019. V školách sa však vyskytujú 
i menej závažné krízové situácie, ktoré sú častejšie. Hoci typov kríz je veľmi veľa 
a všetky so sebou nesú negatívne emócie, aspekty, všetky majú spoločného menovateľa, 
a to potrebu ich riešenia. Tým môžeme aj predchádzať kumulovaným krízam. 
Špecifickou pomocou je tzv. krízová intervencia.  

Pod pojmom krízová intervencia môžeme podľa Hartla a Hartlovej (2010) rozumieť 
psychoterapeutickú pomoc poskytovanú v krízových situáciách – cielený vopred 
premyslený zásah, spravidla zameraný na zmiernenie ťaživej osobnej situácie danej 
osoby alebo osôb. Jej cieľom je ohraničenie akútneho krízového stavu a následne 
zoslabenie intenzity krízy. Môžeme ju chápať ako akýkoľvek postup alebo techniku 
smerujúcu k prerušeniu, zamedzeniu alebo náprave prebiehajúceho procesu krízy. Ako 
uvádza Vodáčková (2012) krízová intervencia pomáha klientovi sprehľadniť 
a štruktúrovať jeho prežívanie a zastaviť ohrozujúce či iné kontraproduktívne 
tendencie v jeho správaní.  

Viacero autorov (napr. Hunyadiová, 2012; či Špatenková, 2011) uvádza body, ktoré je 
pri krízovej intervencii potrebné dodržiavať a ktoré tvoria jej základne princípy a znaky. 
Treba si uvedomiť, že krízový stav je časovo obmedzený, a ak nie je riešený včas môže 
vyústiť do menej efektívnych foriem obrany, preto by poskytovanie krízovej intervencie 
malo byť tak rýchle, ako je to len možné. V zásade by krízová intervencia mala prísť 
bezprostredne, čo najskôr. Pfohl (2009 podľa Anyaliaová, 2012) uvádza, že krízová 
intervencia sa odporúča realizovať do cca 36 – 48 hod. od uplynutia situácie.  
  
 



Psychológia a patopsychológia: študentská vedecká konferencia 2019 

  

83 
 

Tab. 1: Etapy krízovej intervencie podľa Hunyadiovej (2012) 

Zahájenie 
krízovej 
intervencie 

Rýchle nadviazanie kontaktu interventa s klientom a vytvorenie dobrého 
vzťahu s ním. Správanie klienta, ktorý sa ocitne v krízovej situácii však 
často môže byť nevyspytateľné, môže byť agresívny alebo bezradný.  
– najvhodnejšia stratégia je nechanie klienta, nech sa správa, tak, ako to 
v danej chvíli cíti, samozrejme ale v medziach jeho aj našej bezpečnosti. 

Realizácia  
krízovej  
intervencie 

Nevyhnutné získavanie relevantných informácii o krízovej situácií 
pomocou otázok „Čo? Kedy? Kde? a Ako?“. Získavanie informácii nesmie 
byť nátlakové. Dôležitá identifikácia 3 hlavných zložiek krízy – spúšťacia 
udalosť, vnímanie danej situácie ako ohrozujúcej a zlyhávanie 
doterajších vyrovnávacích stratégií. 
Zameranie interventa na oblasti klienta - aktuálny psychický stav, 
podobnosť súčasnej krízovej situácie so zážitkami z minulosti, úroveň 
adaptácie klienta na krízu, aktuálne fungovanie resp. nefungovanie, 
vzťah k ľudom, ochota prijatia pomoci, adaptácia na krízu. 
Vznik plánu ako krízovú situáciu riešiť.  

Ukončenie 
krízovej 
intervencie 

Keď je zrejmé, že klient je v takom stave, kedy si uvedomuje, čo bolo 
príčinou krízovej situácie a ako by ju mal prekonať nastáva ukončenie 
krízovej intervencie. 

 
Vo všeobecnosti, KI poskytujú psychológovia zameraní na danú oblasť. Ak sa stane 

krízová situácia v školskom prostredí, sú to práve učitelia či ďalší (odborní) 
zamestnanci školy, ktorí zohrávajú dôležitú úlohu. Vzhľadom na to, že mnoho škôl nemá 
odborných zamestnancov, medzi ktorých patrí aj školský psychológ, prvými osobami, 
ktoré sú „pri kríze“ sú práve učitelia. Na Slovensku je stále veľa škôl, ktoré vo svojich 
radoch nemajú školského psychológa, a tak im je pridelený psychológ z Centra 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), ku ktorému daná 
škola patrí v rámci regiónu alebo mestskej časti. Ako sme už vyššie spomínali krízovú 
intervenciu treba vykonávať čo najrýchlejšie od uplynutia krízovej situácie/udalosti, 
a tak v škole môže veľmi pomôcť i samotný učiteľ a vedenie školy, skôr, ako bude 
privolaná ďalšia odborná pomoc z CPPPaP alebo inej organizácie. Každé dieťa má 
v škole nejakého učiteľa, ktorého má rád, dôveruje mu, a tak sa často krát stáva, že sa so 
svojimi problémami zdôverí práve jemu. Hoci učitelia nie sú na takúto pomoc 
profesionálne pripravení, mali by žiakom poskytnúť aspoň profesionálnu „prvú pomoc“ 
v podobe sociálnej podpory a následne ho odovzdať čo najskôr do rúk relevantného 
odborníka (napr. školský psychológ na škole alebo iný odborník podľa potreby). Počas 
riešenia krízovej situácie sa častokrát poskytuje psychologická prvá pomoc študentom, 
kontaktovanie rodičov, kontaktovanie základných zložiek, individuálna psychologická 
starostlivosť, prípadne skupinová terapia počas nasledujúcich dní od uplynutia krízovej 
udalosti, poradenstvo učiteľom, študentom a všeobecné psychologické vedenie 
rozhovoru (Adamson & Peacock, 2007).  

Školský psychológ pracujúci priamo v škole má veľkú výhodu, možno ho považovať 
za jeden z článkov rozsiahleho systému psychologického a výchovného poradenstva. 
V prostredí školy poskytuje psychologickú pomoc žiakom, ich zákonným zástupcom, 
pedagógom a často i vedeniu školy pri riešených výchovných a vzdelávacích 
problémoch. Rovnako tak môže výrazne pomôcť pri riešení krízových situáciách 
(Gajdošová, Herényiová & Valihorová, 2010). Psychológ je na mieste „činu“ práve vtedy, 
keď sa niečo deje. Môže zakročiť pri agresivite, šikanovaní, neurotických prejavoch, ako 
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aj pri zlyhaní pedagóga resp. pri inom konkrétnom probléme priamo počas 
vyučovacieho procesu, prestávok a pod.  

Na prácu školského psychológa môžeme nazerať z niekoľkých rovín. Podľa oblasti 
rieši problémy a ťažkosti žiakov v učení, v správaní, pri rozhodovaní o voľbe povolania, 
spolupracuje pri narušených sociálnych vzťahoch v triede, pri výchovno-vzdelávacom 
procese. Podľa spôsobu realizácie v škole uskutočňuje psychologické služby 
individuálne, skupinovo i hromadne, prostredníctvom učiteľov, výchovných poradcov, 
rodičov, či vychovávateľov. Podľa obsahu činnosti školský psychológ vykonáva 
preventívnu, diagnostickú a intervenčnú činnosť (Gajdošová & Herényiová, 2009). 

Smiková (2007) poukazuje okrem iného i na dôležitosť intervenčných zásahov 
školského psychológa pri krízových situáciách. Školský psychológ podľa nej pracuje so 
žiakmi nachádzajúcimi sa v kríze a spolu s psychológmi z CPPPaP, prípadne odborníkmi 
z iných organizácii krízovú situáciu rieši, a tak zabraňuje vzniku ďalších nežiaducich 
psychologických dôsledkov krízového stavu u žiaka. Práve prítomnosť školského 
psychológa je v tomto prípade veľmi užitočná, pretože umožňuje okamžite riešiť 
vzniknutý problém/situáciu priamo v prostredí škôl. Ďalšou výhodou je, že školský 
psychológ môže byť pre žiaka v škole dôverne známou osobou. Žiaci tak nemusia 
prekonať ťažkosti spojené s kontaktovaním a komunikovaním s „cudzou“ osobou (Štech 
& Zapletalová, 2013). Taktiež je výhodou aj v opačnom smere, teda, že školský 
psychológ pozná žiakov, a teda môže pomôcť adresne (Braun a kol., 2014).  

Vzhľadom na rozmanitosť krízových situácií, špecifík ich riešenia, ale aj všeobecne 
fakt, že riešenie krízovej situácie môže byť v určitom smere náročné aj pre samotného 
odborníka, je potrebné neustále vzdelávanie sa v tejto oblasti. Prínos pre školských 
psychológov by podľa Brauna a kol. (2014) mohol mať aj tréning či výcvik v krízovej 
intervencii.  
 
 

VÝSKUM 
 

Cieľ výskumu a výskumné otázky 
Cieľom nášho výskumu bolo zistiť, ako vnímajú školskí psychológovia krízovú 

intervenciu a aké s ňou majú skúsenosti. Zároveň našim cieľom bolo zistiť, s akými 
krízovými situáciami sa školskí psychológovia stretávajú na základných a stredných 
školách, ako dané situácie riešia, a ako sú na riešenie takýchto situácií pripravení.  
Vychádzajúc zo stanoveného cieľa sme si položili nasledovné výskumné otázky: 
 VO1 – S akými krízovými situáciami sa stretávajú školskí psychológovia na školách? 

Ktoré krízové situácie pokladajú za najviac zaťažujúce?  
 VO2 – Ako pracujú školskí psychológovia s krízovými situáciami na školách? 
 VO3 – Kto ďalší je zapojený do krízovej intervencie – s kým spolupracujú?  
 VO4 – Ako sú školskí psychológovia pripravení na riešenie krízových situácií? 
 VO5 – Čo chýba školským psychológom pri riešení krízových situácii? Čo by im

 pomohlo pri riešení krízových situácii?  
 

Metódy výskumu  
Na zistenie pohľadu školských psychológov na KS a KI v školskom prostredí sme 

použili metódu pološtruktúrovaného interview. V tomto prípade umožňuje interview 
získať pomerne hlboké a široké poznanie v danej oblasti. Rozhovor je interaktívny, 
možno v ňom senzitívne reagovať na vyjadrenie participanta a pri využití empatie 
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a flexibility je možno porozumieť názorom a poznaniu iných ľudí. Interview, na rozdiel 
od dotazníka, nie je obmedzené výberom položiek, zachytáva poznanie participantov 
v prirodzenej podobe, čo je jedným zo základných princípov kvalitatívnych výskumov 
(napr. Plichtová, 2002; Švaříček a kol., 2007).  

Pred realizáciou interview sme si pripravili okruhy tém a tiež základné otázky, 
ktorým sme sa chceli venovať. Pri príprave sme sa inšpirovali predovšetkým výskumom 
Nickerson a Zhe (2004), ale aj ďalšími výskumami v danej oblasti (napr. Adamson, 
2007; Allen et al., 2002). Otázky boli otvorené a širšie koncipované, postupovali sme od 
všeobecného ku konkrétnemu. Počas rozhovorov sme používali i doplňujúce otázky, 
ktorými sme reagovali na odpovede participantov a tým sme participantov smerovali 
k podrobnejším odpovediam, čo nám neskôr umožnilo dostať sa v našom výskume 
hlbšie do skúmanej problematiky. 
 

Výskumná vzorka 
Výber participantov bol zámerný a vyberaný na základe dostupnosti. Počas zimných 

mesiacov sme oslovili 20 školských psychológov z rôznych typov základných 
a stredných škôl v Bratislave. So zapojením do výskumu súhlasilo 11 z oslovených 
participantov. Podrobnú charakteristiku výskumného súboru uvádzame v tabuľke č. 2.  
 
Tab. 2: Zastúpenie participantov 

Pohlavie Vek 
Typ 
školy 

 Dĺžka 
psychologickej praxe 

Úväzok školského 
psychológa na škole 

Žena 25 – 30r. ZŠ 5 rokov Plný 

Muž 31 – 40r. SZŠ 7 rokov Čiastočný  

Žena nad 60r. SŠ 12 rokov Čiastočný 

Žena 41 – 50r. ZŠ 19 rokov Plný 

Muž 31 – 40r. SŠ 5 rokov Čiastočný  

Žena 25 – 30r. ZŠ 3 roky Plný 

Žena 25 – 30r. ZŠ 1 rok Plný 

Žena 31 – 40r. ZŠ 10 rokov Čiastočný  

Žena 25 – 30r. ZŠ 3 roky Čiastočný 

Žena 31 – 40r. ZŠ 3 roky Plný 

Žena 31 – 40r. ZŠ 2 roky Čiastočný 

 

Priebeh výskumu 
Rozhovory s participantmi sme realizovali v mesiacoch február a marec 2019. Tomu 

predchádzalo oslovenie vybraných školských psychológov, oboznámenie ich s cieľom 
a priebehom výskumu a dohodnutie na realizácii interview. Účasť na výskume bola 
dobrovoľná, participanti boli ubezpečení o zachovaní anonymity a použití dát len pre 
potreby bakalárskej práce. Po súhlase zapojiť sa do výskumu rozhovory prebiehali 
v dohodnutom termíne v priestoroch škôl, na ktorých školskí psychológovia pôsobia. 
Počas rozhovoru s participantmi bola zhotovovaná audio nahrávka. Následne bol audio 
záznam prepísaný. Po transkripcii nasledovala analýza rozhovorov, interpretácia 
odpovedí a ich kódovanie.  
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VÝSLEDKY VÝSKUMU  
 

V rámci prvej výskumnej otázky sa venujeme tomu, s akými krízovými situáciami sa 
stretávajú školskí psychológia v školách, a ktoré krízové situácie považujú za najviac 
zaťažujúce pre nich samotných, pre žiakov, ktorí sa v krízovej situácii vyskytli ale 
i pedagógov, ktorí krízové situácie riešia. Participanti nášho výskumu považujú za 
najčastejšie situácie, ktoré psychológovia na školách riešia, šikanu a kyberšikanu, život 
ohrozujúce situácie - a to najmä suicidálne sklony či myšlienky, sebapoškodzovanie 
a bitky s následkom ohrozenia života zúčastnených osôb. Ďalej riešia krízové situácie 
spojené s rodinnou situáciou ako rozvod/rozchod rodičov, hádky, či užívanie alkoholu 
a psychotropných látok rodičom. V neposlednom rade medzi krízové situácie zaraďujú 
aj problémy, ktoré zažívajú deti v škole, ako prekonávanie strachu z písomiek, skúšania 
alebo reakcie rodičov na zlú známku. V poslednej dobe sa však na školách vyskytujú 
i problémy so sexuálnym obťažovaním detí, ako aj problémy so šírením detskej 
pornografie.  

Školskí psychológovia uvádzajú, že pre nich samotných sú najviac zaťažujúcimi 
situáciami život ohrozujúce situácie, a to najmä suicidálne myšlienky a sklony. Ako 
druhé najviac zaťažujúce situácie považujú školskí psychológovia situácie spojené 
s problémami v rodine, v ktorých školský psychológ rieši iba dopad situácie na život 
žiaka v škole a nemá dosah na riešenie v rámci rodiny. 

Za najviac zaťažujúce krízové situácie pre samotného žiaka školskí psychológovia 
považujú najmä situácie spojené s problémami v rodine ako napr. rozchod/rozvod 
rodičov, hádky medzi rodičmi, či alkoholizmus, zneužívanie psychotropných látok 
rodičmi. Taktiež školskí psychológovia považujú za zaťažujúce pre žiakov život 
ohrozujúce stavy a to najmä sebapoškodzovanie a suicidálne sklony a myšlienky. Do 
tretice môžeme uviesť úmrtie v rodine či v žiackom kolektíve. Na druhej strane sú to aj 
situácie súvisiace priamo zo školou, ktoré psychológovia taktiež považujú za zaťažujúce 
pre žiakov. Ich neúspechy, či problémy v žiackom kolektíve sa často krát odzrkadľujú na 
ich ďalšom fungovaní na vyučovaní. Podľa školských psychológov najviac zaťažujúce 
krízové situácie pre pedagógov, ktorí tieto krízové situácie riešia sú život ohrozujúce 
situácie, a to najmä suicidálne sklony a myšlienky, či sebapoškodzovanie žiakov.  

V rámci VO2 sme sa zaujímali o to, ako pracujú školskí psychológovia v rámci KS. 
Najčastejším prvým kontaktom školského psychológa s krízovou situáciou bývajú 
učitelia, kto informuje školských psychológov, keď sa v škole stane nejaká krízová 
situácia. Ďalej o KS informujú školského psychológa samotné deti, ktoré si všímajú, že 
niečo nie je v poriadku s ich kamarátom, spolužiakom, alebo sa samé cítia v ohrození. 
Rovnako frekventovanými odpoveďami na túto otázku boli informácie o krízovej 
situácii na škole, alebo u samotného žiaka od rodičov a vedenia školy. 

Zaujímalo nás i to, aké metódy využívajú školskí psychológovia pri riešení krízových 
situácií. Najčastejšou metódou, ktorú psychológovia uvádzali býva rozhovor 
s účastníkmi krízovej situácie, alebo jej obeťami. Ďalšími odpoveďami boli dychové 
cvičenia vhodné na upokojenie žiaka, ktorý prekonáva krízovú situáciu.  

V rámci riešenia krízových situácií nás zaujímalo, aká je celková dĺžka poskytovania 
krízovej intervencie. Z výpovedí našich participantov je jasné, že dĺžka poskytovania 
závisí od mnohých faktorov. Hlavným faktorom je závažnosť situácie, počet 
zúčastnených osôb a celkové sledovanie vývoja riešenej situácie. Podľa závažnosti 
situácie sa v škole vyskytujú krízy, ktoré si žiadajú len krátkodobé riešenie, napr. 
niekoľko vyučovacích hodín v rámci jedného dňa, ale na druhej strane sa čoraz častejšie 
v školách vyskytujú i situácie, pri ktorých je práca s dieťaťom,  celou triedou, či školou 
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potrebná aj niekoľko týždňov. V niektorých závažných prípadoch však odborná pomoc 
pretrváva aj naďalej. Takýmito situáciami sú najmä samovraždy alebo nečakané úmrtie 
žiaka v kolektíve.  

V tretej výskumnej otázke sme sa venovali zapojeniu iných odborníkov do procesu 
riešenia krízovej intervencie. Najčastejšími odborníkmi, ktorí školským psychológom 
pri riešení krízových situácií pomáhajú sú psychológovia z CPPPaP, pedopsychiatri, 
ďalší odborní zamestnanci školy, ak ich má škola k dispozícii ako napr. výchovný 
poradca, ďalší školský psychológ alebo špeciálny pedagóg. V niektorých prípadoch, keď 
sa v krízovej situácii ocitne napr. dieťa s poruchou autistického spektra, pomáhajú 
školským psychológom terapeuti týchto detí. Na druhej strane nám participanti 
uvádzali, že im pri riešení krízových situácií pomáha aj sociálna kuratela, polícia alebo 
neziskové organizácie poskytujúce krízovú intervenciu (napr. Modrý anjel).  

Z odpovedí našich participantov bolo vidieť, že by školským psychológom najviac 
pomohlo ďalšie vzdelávanie, a to najmä v praktickej rovine formou workhopov alebo 
školení, prípadne častejšie stretnutie školských psychológov, či už v rámci CPPPaP, 
alebo v špeciálne vytvorených svojpomocných skupinách odborníkov spomedzi 
školských psychológov, kde by mohli vzájomne zdieľať svoje skúsenosti s riešením 
krízovej intervencie. V neposlednom rade by školským psychológom pomohol ďalší 
odborný zamestnanec na škole, či už ďalší školský psychológ alebo špeciálny pedagóg, 
s ktorým by mohol tvoriť tandem.  
 
 

DISKUSIA 
 

Väčšina spomenutých krízových situácií v našom výskume sa týkala prevažne 
jednotlivcov. Pri analýze rozhovorov sme mohli vidieť to, že mnohé situácie, ktoré 
školskí psychológovia uvádzali, súvisia skôr s vývinovými krízami, alebo sa jednalo  
o krízy, ktoré vznikli v rámci dlhodobej negatívnej situácie – psychopatológie 
(Vodáčková, 2012). V našich rozhovoroch bolo pomerne málo situačných kríz 
(Špatenková a kol., 2011; Vodáčková, 2012), ktoré boli spôsobené neočakávaným 
vonkajším faktorom, a ktoré by sme mohli označiť ako traumatické (napr. sexuálny 
útok). Menej bolo aj takých, ktoré sa týkali väčšej skupiny ľudí (napr. útok v škole). To 
však neznamená, že by sa takéto krízy na školách v Bratislave neobjavovali. O tom, že sa 
takéto situácie objavujú aj u nás, môžeme vedieť napríklad z médií. 

Na základe rozhovorov a odpovedí participantov sme zistili, že cca 70% našich 
participantov sa necítilo byť pripravených na to, aby mohli adekvátne riešiť krízové 
situácie. V zahraničí síce súčasné štandardy pre akreditáciu vysokoškolských 
programov v oblasti školskej psychológie krízovú intervenciu zahŕňajú, no aj tak iba 
málo univerzít pripravujúcich školských psychológov ponúka primeraný tréning pre 
krízovú intervenciu (Allen a kol., 2002), čo odborníci berú veľmi kriticky. Majú určité 
základné informácie získané ešte počas svojho štúdia na vysokej škole, alebo 
z dostupnej literatúry, avšak tieto poznatky sú podľa nich pre reálne situácie 
nedostačujúce. Podľa odpovedí z nášho výskumu, pri riešení KI školským psychológom 
najviac chýba vzdelanie v danej oblasti, a to najmä v praktickej rovine, formou 
workshopov alebo školení, kde by si mohli prakticky vyskúšať vzorovú situáciu, na 
ktorej by si následne rozobrali, ako majú ďalej s danou situáciou pokračovať, aby 
v prípade, že sa takáto situácia stane v ich škole, vedeli, ako ju majú riešiť. Ďalšou 
odpoveďou, ktorú participanti uvádzali bol čas, ktorý by mohli riešeniu venovať, ale aj 
čas, ktorý by sa mal venovať na vytvorenie tímu odborných zamestnancov na škole. 
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V neposlednom rade školským psychológom pri riešení krízových situácií chýba súhlas 
na prácu s deťmi od rodičov a následne na to aj podpora zo strany rodičov. Ako však 
uvádza Hoskovcová a Ryntová (2009) v prípade riešenia krízových situácií školský 
psychológ súhlas zákonného zástupcu na prácu s deťmi nepotrebuje. 

Problematika krízovej intervencie by z nášho pohľadu určite mala byť 
zakomponovaná do prípravy psychológov i školských psychológov. Prínos pre 
školských psychológov by podľa Brauna a kol. (2014) či Anyaliovej (2012) mohol mať aj 
tréning či výcvik v krízovej intervencii, ktorých však na Slovensku je veľmi málo. 
  
 

ZÁVER 
 

V našej práci sme sa venovali súčasnému stavu riešenia krízovej intervencie  
v prostredí škôl cez prácu školského psychológa. Školskí psychológovia majú pri riešení 
krízových situácií v školách významné postavenie. Túto tému sme sa snažili najskôr 
preskúmať z pohľadu domácej i zahraničnej literatúry. Následne sme zrealizovali 
rozhovory s 11 školskými psychológmi. Každý z nich psychológov nám poskytol cenné 
informácie. Najčastejšie krízy, spomínané týmito psychológmi, boli pokusy  
o samovraždu, vážne bitky medzi spolužiakmi a šikana či kyberšikana. Psychológovia 
naznačujú dôležitosť spolupráce všetkých zainteresovaných i viacerých odborníkov. 
Takmer všetci psychológovia sa zhodli v potrebe ďalšieho vzdelávania v tejto oblasti.  
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Abstrakt 
Príspevok sa zaoberá činnosťami školského psychológa pri procese rozvíjania 
emocionálnej inteligencie pri práci so študentami strednej školy. Cieľom príspevku je 
analyzovať tie činnosti školského psychológa, ktoré realizuje v snahe zvýšenia 
emocionálnej inteligencie u študentov stredných škôl. Príspevok je rozdelený na 
teoretickú a empirickú časť. V teoretickej časti príspevku sa zaoberáme vymedzením 
pojmu emocionálna inteligencia a opisovaním jednotlivých spôsobov rozvoja 
emocionálnej inteligencie v školskom prostredí. V empirickej časti sa venujeme 
kvalitatívnemu výskumu, ktorý sa zrealizoval metódou pološtrukturovaného interview. 
Výskumnú vzorku tvorilo desať respondentiek, šesť školských psychologičiek  
z Bratislavy a štyri školské psychologičky z Prievidze. Na základe výpovedí 
respondentiek sme analyzovali a popísali činnosti školských psychologičiek, ktoré 
realizujú v snahe zvýšenia emocionálnej inteligencie u študentov, spôsoby a programy 
rozvoja emocionálnej inteligencie a spoluprácu školských psychologičiek s inými 
osobami.  
 
Kľúčové slová: emocionálna inteligencia, školský psychológ, adolescencia, spôsoby  
a programy rozvoja 
 
Abstract 
This contribution focuses on the activities of school psychologists in the process of 
developing emotional intelligence when working with secondary school students. The 
aim of this contribution was to analyze those activities of school psychologists, which 
are carried out with the intention to increase the emotional intelligence of secondary 
school students. The contribution consists of a theoretical and empirical part. In the 
theoretical part of the contribution we focus on defining the concept of emotional 
intelligence and the description of the individual approaches intended for developing 

                                                      
7 VEGA č. 1/0955/17 – Multimodalita vývinu emocionálnej regulácie u dospievajúcich s 
typickým a atypickým vývinom. Perspektíva komplexnej dynamickej súhry štrukturálnych a 
funkčných systémových zmien biologických, psychických, sociálnych a environmentálnych.   



Psychológia a patopsychológia: študentská vedecká konferencia 2019 

  

91 
 

emotional intelligence in a school environment. The empirical part is focused on 
qualitative research, which was carried out by the means of a semi-structured 
interview. The test sample consisted of ten female participants, six female school 
psychologists from Bratislava and four female psychologists from Prievidza. Based on 
the answers of the participants we have analyzed and described the activities of school 
psychologists, which they carry out in order to try and increase the emotional 
intelligence of students. We have also described the approaches and programs for the 
development of emotional intelligence and how the school psychologists cooperate with 
other people. 
 
Key words: emotional intelligence, school psychologist, adolescence, developmental 
approaches and programs 
 
 

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 
 

Inteligencia patrí k veľmi častým konštruktom výskumu. Podľa Schultzeho  
a Robertsa (2007) viacerí výskumníci tvrdia, že kognitívna inteligencia (IQ) je veľmi 
úzky koncept. Podľa Brodyho (1992) aj keď IQ predpovedá akýsi úspech v škole alebo  
v práci, nemusí to znamenať, že človek s vysokým IQ bude úspešný aj vo fungovaní  
v bežnom živote. Shapiro (1998) hovorí, že emocionálne schopnosti nie sú protikladom 
kognitívnej inteligencie alebo rozumových schopností, ale skôr sa tieto dva konštrukty 
dopĺňajú. Človek teda môže vynikať nie len v rozumových schopnostiach ale aj  
v sociálnych zručnostiach. Na základe týchto tvrdení si myslíme, že pre fungovanie  
v každodennom živote je dôležitá nielen spomínaná kognitívna inteligencia, ale dané 
fungovanie závisí aj od relatívne nového konštruktu – akou je emocionálna inteligencia. 

Definíciu emocionálnej inteligencie ako uvádza Goleman (1997), Mayer a Salovey 
rozšírili o schopnosti akými sú motivácia a sociálne vzťahy. Podľa Salbota (2011) práve 
od emocionálnej inteligencie závisí v akej miere sa jednotlivec dokáže v sociálnom 
prostredí svojimi schopnosťami a zručnosťami presadiť. Emocionálna inteligencia je 
tvorená zložkami, ktoré predstavujú určité oblasti schopností. Goleman (1997) uvádza 
nasledujúcich päť hlavných oblastí:  
 znalosť vlastných emócií – sebauvedomovanie - táto oblasť je jedným zo základných 

znakov emocionálnej inteligencie. Chápeme ju ako vedomé rozpoznávanie citov  
v okamihu ich vzniku. Je to schopnosť sledovať a zároveň uvedomovať si svoje 
pocity. Táto oblasť je potrebná najmä pre sebaporozumenie a hlbšie pochopenie seba 
samého. Človek, ktorý nie je schopný uvedomiť si a vnímať svoje skutočné pocity, je 
voči nim bezbranný a môže mať ťažkosti v rozhodovaní v niektorých životných 
situáciách (vstup do manželstva, výber zamestnania),  

 zvládanie emócií – sebaovládanie – táto oblasť predstavuje spôsob, akým človek 
dokáže svoje pocity a emócie rozpoznávať, ovládať a kontrolovať. Je to schopnosť 
vedieť pracovať so svojimi emóciami ako sú rozčúlenie, úzkosť, skľúčenosť či 
podráždenosť,  

 motivácia – táto oblasť predstavuje schopnosť motivovať seba samého a schopnosť 
využívať energiu emócií na dosiahnutie určitého cieľa,  

 vnímanie emócií ľudí – empatia je základnou „ľudskou zručnosťou“. Je to schopnosť 
rozpoznávať emócie iných ľudí a schopnosť vcítenia sa do ich situácie a zároveň im 
vyjadriť svoje pochopenie,  
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 umenie medziľudských vzťahov – táto oblasť predstavuje schopnosť nadväzovania 
medziľudských vzťahov a schopnosť správneho reagovania na emócie iných ľudí. 
Človeku, ktorý v tejto oblasti vyniká, sa veľmi dobre darí v tom, v čom je potrebná 
spolupráca s ostatnými ľuďmi.  
Škola je miesto, kde dochádza vo veľkej miere k ovplyvňovaniu psychických funkcií, 

ako aj k emocionálnemu a sociálnemu vývinu žiakov. Fabíková a Miňová (2008) 
zdôrazňujú, že city ovplyvňujú nielen celkovú psychickú pohodu, ale zároveň pôsobia aj 
na kvalitu rozvoja všetkých poznávacích procesov. Napriek tomu, že cieľom súčasnej 
školy je celostný rozvoj osobnosti, ponecháva škola sociálno-emocionálny vývin 
jednotlivcov v úzadí. Väčšiu dôležitosť kladie na výkon a s ním súvisiacu školskú 
úspešnosť (Valihorová & Pilková, 2016). S týmto názorom sa stotožňuje aj Šramková 
(2006), ktorá hovorí, že škola sa zameriava v prvom rade na „školskú inteligenciu“  
a dôraz kladie na získavanie rozsiahleho množstva vedomostí. Emocionálnej inteligencii 
a jej problematike, ktorá sa týka okrem schopností poznať a ovládať svoje emócie, 
pocitu zodpovednosti za svoje správanie a rozhodnutie, sa nevenuje dostatočná 
pozornosť. Aj v súčasnej dobe dochádza podľa Ondrejkoviča a Poliakovej (1999)  
u jednotlivcov k spoločenskému i skupinovému tlaku rovesníkov a práve preto je 
potrebné naučiť dospievajúcich ľudí sociálnym a emocionálnym zručnostiam. Ako 
uvádza Šramková (2006) u jednotlivcov, ktorí nemajú na dostatočnej úrovni osvojené 
sociálne zručnosti a kompetencie, sa vyskytuje oveľa viac problémov v školskom 
správaní, čo sa negatívne prejavuje na ich postoji k učeniu, k učiteľom i k samotnej 
škole. Podľa nášho názoru by sa sociálno-emocionálnemu vývinu alebo samotného 
rozvoju emocionálnej inteligencie malo okrem rodinného prostredia venovať aj školské 
prostredie prostredníctvom preventívnych a intervenčných programov. Podľa 
konštatovania Gajdošovej, Rennera, Kanderovej a Dvorskej (2016) práve preventívne 
programy, ktoré sa realizujú v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu vykazujú veľkú 
úspešnosť. Takéto preventívne programy realizujú na školách buď školskí 
psychológovia alebo vyškolení učitelia. Ako uvádza Schultze a Roberts (2007) programy 
zamerané na rozvoj emocionálnej inteligencie je možné rozlíšiť na školské  
a mimoškolské. Školské programy začleňujú sociálno-emocionálne učenie do aktivít, 
ktoré sa realizujú v triedach. Ich cieľom je naučiť žiakov zvládať emočne orientované 
situácie alebo aspekty v konkrétnych predmetoch. Mimoškolské programy sa výlučne 
zaoberajú sociálno-emocionálnym učením mimo triedy. Okrem preventívnych 
programov môže aj samotné vyučovanie prispieť k rozvoju emocionálnej inteligencie.  
S pojmom „osobnostný a sociálny rozvoj“ sa môžeme stretnúť v primárnom, 
sekundárnom ale aj vo vyššom sekundárnom vzdelávaní a to konkrétne  
v ŠVP ako aj v IŠVP ISCED 1, ISCED 2, ISCED 3A (Valihorová & Pilková, 2016).  Podľa 
Kaliskej a Nábělkovej (2015) jednotlivec, ktorý disponuje vyššou mierou emocionálnej 
inteligencie dokáže lepšie vnímať vlastné emócie ako aj emócie iných ľudí, chápe 
významu emócií a je schopný sa nimi riadiť, poprípade ich usmerňovať. Rozvoj 
emocionálnej inteligencie predstavuje pre Dargovú (2002) výchovu citov žiaka, ktorá 
mu pomáha dosiahnuť jeho životné úlohy, byť lepším kamarátom, študentom  
a v budúcnosti byť lepším partnerom a rodičom. K metódam vo vyučovaní, ktoré 
prispievajú k rozvoju emocionálnej inteligencie zaraďujeme podľa Žilíneka (1997) 
kooperatívne, situačno-problémové, observačné a hrové učenie. Tieto metódy autor 
zaraďuje medzi aktivizujúce metódy. Podľa Sokolovej (2015) práve aktivizujúce metódy 
pomáhajú rozvíjať u žiakov vyššie kognitívne funkcie. Ako uvádza Lemešová (2015) 
učenie, ktoré sa realizuje prostredníctvom zážitku alebo skúsenosti je oveľa účinnejšie, 
pretože dochádza k rozširovaniu vedomostí i zručností a k osvojovaniu hodnôt 
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a postojov. Medzi metódy rozvíjajúce emocionálnu inteligenciu môžeme podľa Eliasa 
(2006) zaradiť aj metódu sociálno-emocionálneho učenia. Podľa autora zručnosti  
a kompetencie, ktoré jednotlivec získa prostredníctvom sociálno-emocionálneho učenia, 
mu umožnia vhodným spôsobom prispôsobiť emócie situáciám a kreatívne riešiť 
sociálne problémy. Zeider, Matthews a Roberts (2009) zdôrazňujú, že touto metódou sa 
študenti môžu naučiť spracovať svoje emócie, frustráciu a stres. Vyjadrujeme súhlas so 
Sternbergom (2000), ktorý hovorí, že úspešnosť emocionálnej výchovy závisí od 
vzájomnej spolupráce školy, rodiny a spoločnosti. Podľa nášho názoru, hlavným 
aktérom spolupráce medzi spomínanými činiteľmi je školský psychológ. 
 
 

VÝSKUM 
 

Človek a jeho osobnosť sa formuje po celý život. Na formovanie osobnosti majú vplyv 
hlavne činitele, s ktorými sa jednotlivec dostáva počas života do kontaktu. Podľa nášho 
názoru na utváranie osobnosti jednotlivca majú najväčší vplyv okrem rodiny i výchovné 
inštitúcie a v nich jednotliví účastníci (učitelia, školskí psychológovia). Pozitívna 
stimulácia jednotlivca zo strany školského psychológa prispieva podľa nášho názoru  
k budovaniu dôvery a úcty k sebe samému a k podporovaniu spolupráce s rovesníkmi. 
Rozvíjaním spomínaných oblasti môžeme konštatovať, že týmto spôsobom dochádza  
i k zvyšovaniu emocionálnej inteligencie u jednotlivcov. Hlavným cieľom nášho 
výskumu bolo analyzovať tie činnosti školského psychológa, ktoré realizuje v snahe 
zvýšenia emocionálnej inteligencie u študentov stredných škôl. Na základe stanoveného 
cieľa sme sformulovali nasledujúce výskumné otázky:  

• Aké činnosti realizujú školskí psychológovia na škole v snahe o zvýšenie EI u 
študentov?  

• Akými spôsobmi školskí psychológovia rozvíjajú u študentov EI?  
• Aké konkrétne preventívne programy používajú školskí psychológovia na 

rozvíjanie EI u študentov?  
• S akými osobami spolupracujú školskí psychológovia pri svojej činnosti?  
• Aké zmeny zaznamenali školskí psychológovia po aplikovaní svojej činnosti u 

študentov?  
• Aké testy používajú školskí psychológovia na meranie EI a jej oblastí?  

 

Metódy výskumu 
V našom výskume sme na získanie údajov využili metódu individuálneho 

pološtrukturovaného interview. Podľa nášho názoru tento druh interview ponúka 
možnosť jednotlivé otázky upravovať, meniť a prispôsobovať vývoju a priebehu 
interview. Týmto spôsobom umožňuje výskumníkovi nazerať a získavať informácie  
z viacerých hľadísk. Otázkami v interview sme chceli napr. zistiť: čo realizujú školské 
psychologičky v rámci svojej činnosti na škole v snahe zvýšiť EI a jej oblasti u študentov, 
akými spôsobmi rozvíjajú u študentov EI, akými preventívnymi alebo intervenčnými 
programami zameranými na rozvoj EI školské psychologičky disponujú a iné. 
 

Výskumná vzorka 
Výskumnú vzorku tvorilo desať školských psychologičiek. Vzhľadom na kvalitatívne 

zameranie výskumu bol výber výskumnej vzorky ovplyvnený dobrovoľnosťou 
respondentov sa výskumu zúčastniť. Na začiatku sme uskutočnili prieskum jednotlivých 
stredných škôl, ktoré disponujú školským psychológom. Oslovili sme celkovo 
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dvadsaťpäť školských psychológov. Záujem o spoluprácu na výskume preukázalo iba 
desať školských psychologičiek, s ktorými sme si následne prostredníctvom emailovej 
komunikácie dohodli konkrétny termín stretnutia. Výskumná vzorka bola vopred 
oboznámená s podmienkami a náležitosťami výskumu prostredníctvom žiadosti 
o výskum. Výskum sme realizovali v dvoch mestách, a to konkrétne v Bratislave  
a v Prievidzi.  
 
 

VÝSLEDKY VÝSKUMU 
 

Získané údaje v našom výskume sme podrobili kvalitatívnej analýze. V kvalitatívnej 
analýze nie sú výsledky nášho výskumu prezentované numericky. Z rozhovorov, ktoré 
sme zrealizovali sme následne v dokumente Word vytvorili prepisy jednotlivých 
rozhovorov. Získané údaje sme podrobili kódovaniu a vytvorili sme nasledujúce 
významové kategórie:  

1. Činnosti školských psychologičiek;  
2. Spôsoby rozvoja EI;  
3. Preventívne programy;  
4. Spolupráca;  
5. Zmena;  
6. Testy. 
 
Z analýzy uskutočnených rozhovorov sme zistili, že školské psychologičky realizujú  

v snahe zvýšenia EI u študentov tri základné druhy činnosti: preventívnu, intervenčnú  
a poradenskú. V rámci preventívnej činnosti sa respondentky primárne snažia  
o vytvorenie priaznivej sociálnej klímy na školách. Podľa výpovedí respondentiek práve 
prostredníctvom priaznivej klímy sa k samotným študentom dostávajú pozitívne 
momenty akými sú: well-being, pohoda a zmysel života. Výsledky analýzy ukázali, že 
školské psychologičky sa pri intervenčnej činnosti zameriavajú predovšetkým na 
odstránenie problémových a konfliktných situácii medzi študentami. Zameriavajú sa 
pritom na posilnenie oblastí EI akými sú sebaovládanie a sociálne zručnosti. Tretiu 
činnosť, poradenskú, realizujú školské psychologičky individuálnym i skupinovým 
spôsobom. Analyzované výsledky preukázali, že respondentky sa pri individuálnom 
poradenstve zameriavajú najmä na vzťahové problémy a problematiku učenia sa. Pri 
tejto činnosti sa v snahe zvýšiť EI a jej oblastí snažia rozvíjať u študentov motiváciu  
a vedomie svojej vlastnej osobnosti a jedinečnosti. V rámci skupinového poradenstva sa 
školské psychologičky z nášho výskumu v odpovediach vyjadrili, že realizujú 
predovšetkým aktivity zamerané na podporu vzťahov, komunikácie a spolupráce.  

Školské psychologičky sa k spôsobom rozvoja EI u študentov vyjadrili rôzne.  
Z analýzy údajov sme zistili, že najčastejším spôsobom rozvoja EI u študentov je 
prostredníctvom vyučovacích predmetov. Medzi tieto predmety respondentky zaradili: 
sociálno-psychologický výcvik, rozvoj sociálnych zručností, etická výchova  
a psychológia. Ďalej medzi spomínané spôsoby rozvoja EI u študentov zaradila jedna 
respondentka realizovanie finančných zbierok na pomoc ľuďom v núdzi. Na druhej 
strane výsledky analýzy preukázali, že dve školské psychologičky nepoužívajú žiadne 
spôsoby rozvíjania EI u študentov. 

Z analýzy výsledkov rozhovorov sme zistili, že preventívne programy rozvíjajúce EI  
u študentov používajú vo svojej činnosti iba štyri školské psychologičky. Výsledky tiež 
preukázali, že preventívne programy, ktoré sa výlučne zameriavajú na EI, používajú dve 
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respondentky z nášho výskumu. Ide o programy Srdce na dlani, ktorý školská 
psychologička realizuje najmä u študentov osemročného gymnázia a o program rozvoja 
emocionálnej inteligencie, ktorý patrí medzi longitudinálne programy. Preventívne 
programy, ktoré uviedli ďalšie dve školské psychologičky, nepatria medzi programy 
zamerané primárne na rozvoj EI. V prvom prípade ide o preventívny program s názov 
Dofe, ktorý sa dotýka oblasti dobrovoľníctva. V tejto oblasti program podporuje  
a rozvíja u študentov empatiu, trpezlivosť a toleranciu. Druhý program má názov 
Program zvládania problémových situácií, ktorá sa dotýka oblasti sebaovládania. 

Výsledky našej analýzy preukázali, že školské psychologičky spolupracujú najmä  
s odborníkmi s CPPPaP. Školské psychologičky spomenuli spoluprácu s CPPPaP hlavne  
v oblasti realizovania preventívnych aktivít. Respondentky nášho výskumu vyjadrili 
spoluprácu aj s jednotlivými zamestnancami školy: triedny učiteľ, riaditeľ školy  
a koordinátor prevencie. Ďalej získané výsledky preukázali spoluprácu školských 
psychologičiek s organizáciami zameranými na pomoc ľuďom. 

Z analýzy uskutočňovaných rozhovorov sme zistili, že zmeny, ktoré zaznamenali 
školské psychologičky po aplikovaní svojich činností boli zmeny v prežívaní a správaní 
študentov. Považujeme za dôležité uviesť zistenie, že túto zmenu sú schopné 
zaznamenať predovšetkým školské psychologičky, ktoré pôsobia priamo na školách. 

Na základe analýzy uskutočňovaných rozhovorov sme prišli k záveru, že iba jedna 
školská psychologička pri meraní EI a jej oblastí používa štandardizované testy. Ide  
o dotazník s názvom SEHS, ktorý testuje štyri základné domény: sebadôvera, dôvera  
v iných, emocionálne kompetencie a životná zaangažovanosť. 
 
 

DISKUSIA 
 

V rámci výskumu sme zisťovali, aké činnosti školskí psychológovia realizujú v snahe 
zvýšenia emocionálnej inteligencie u študentov. Podľa našich výskumných zistení 
musíme konštatovať potvrdenie teórie od Gajdošovej (1998), ktorá uvádza, že školskí 
psychológovia realizujú na škole tri základné druhy činnosti: preventívnu, intervenčnú  
a poradenskú. V rámci preventívnej činnosti sme zistili, že v snahe zvýšenia 
emocionálnej inteligencie je primárnym cieľom školských psychologičiek vytvorenie 
priaznivej sociálnej klímy na škole. Podľa Szobiovej (2018) práve priaznivá klíma na 
škole prispieva k rozvoju potencialít študenta. Na základe získaných údajov môžeme 
konštatovať potvrdenie s teóriou od Čápa (1996), ktorý hovorí, že vytvorením 
pozitívnej sociálnej klímy dochádza i k pozitívnym emocionálnym vzťahom. Naše 
výskumné zistenie potvrdzuje i výskum od Kraveckej a Roľkovej (2018), ktoré hovoria  
o snahe zahrnúť pozitívne emócie a optimizmus do školského prostredia. Pozitívne 
emócie podľa nášho názoru zlepšujú výkon, prinášajú lepšiu náladu, sebaistotu, 
odhodlanie a sebaúctu. Viaceré výskumy (Chuang 2007, Isen 2008) tvrdia, že pozitívne 
emócie majú priaznivý vplyv na rozhodovanie a riešenie problémov a vedú  
k flexibilnému, kreatívnemu a inovatívnemu kognitívnemu spracovaniu informácií. 
Považujeme za dôležité spomenúť naše výskumné zistenie, ktoré hovorí o tom, že 
školské psychologičky realizujú v snahe zvýšenia emocionálnej inteligencie intervenciu, 
ktorá je zameraná predovšetkým na odstránenie konfliktných situácii medzi 
študentami. Podľa získaných údajov, realizovaním intervencie v spomínaných 
oblastiach dochádza k posilňovaniu oblastí emocionálnej inteligencie akými sú 
sebaovládanie a sociálne zručnosti. Môžeme povedať, že naše zistenie korešponduje  
s výskumným zistením od Kaliskej a Nábělkovej (2015), ktoré zdôrazňujú nevyhnutnosť 
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intervencie školských psychológov v oblasti sebaregulácie, well-beingu, sociability  
a emocionality. Pri poradenskej činnosti školských psychologičiek sa nám potvrdilo 
výskumné zistenie s teóriou od Gajdošovej, Herényiovej a Valihorovej (2010), ktoré 
uvádzajú, že pri individuálnej poradenskej činnosti je cieľom riešiť problém 
prostredníctvom konzultačno-poradenských aktivít. Pričom podľa našich zistení sa 
školské psychologičky zameriavajú pri tejto činnosti najmä na podporu motivácie  
a vedomia vlastnej osobnosti. Pri skupinovom poradenstve školské psychologičky 
realizujú diskusie a prednášky zamerané na podporu vzťahov, komunikácie  
a spolupráce. Toto zistenie taktiež potvrdzuje teóriu od Gajdošovej, Herényiovej  
a Valihorovej (2010), ktoré uvádzajú, že pre potreby skupinového poradenstva si 
školský psychológ môže pripraviť prednášky alebo diskusie.  

Za veľmi hodnotné zistenie v našom výskume považujeme spôsob rozvíjania 
emocionálnej inteligencie školskými psychológmi. Výsledky, ktoré sme získali 
preukázali, že najčastejším spôsobom rozvoja emocionálnej inteligencie u študentov je 
prostredníctvom vyučovacích predmetov (etická výchova, psychológia, sociálno-
psychologický výcvik). Môžeme konštatovať, že naše zistenie je v súlade s teóriou od 
Valihorovej a Pilkovej (2016), ktoré uvádzajú, že prierezovou témou osobnostný  
a sociálny rozvoj dochádza u študentov k osobnostnému rozvoju a k rozvoju životných 
zručností akými sú sebapoznávanie, sebaúcta a sebadôvera. Spomínaná prierezová téma 
sa prelína do všetkých vzdelávacích oblastí, pričom najviac priestoru má práve  
v predmete etická výchova.  

Tak isto považujeme za dôležité spomenúť zistenie, že v rámci používania programov 
zameraných priamo na rozvoj emocionálnej inteligencie u študentov majú skúsenosti 
len dve z opýtaných školských psychologičiek. Ide o preventívne programy Srdce na 
dlani a Program rozvoja emocionálnej inteligencie. Podľa získaných údajov môžeme 
konštatovať, že prostredníctvom spomínaných programov školské psychologičky 
rozvíjajú u študentov jednotlivé oblasti emocionálnej inteligencie akými sú 
sebauvedomovanie, sebaovládanie, empatia a sociálne zručnosti. Výskum, ktorý 
realizovali autorky Valihorová a Pilková (2017) preukázal pozitívne výsledky  
v skúsenostiach školských psychológov s programom Srdce na dlani. Uvedené výsledky 
vo výskume poukazujú, že realizáciou programu dochádza u študentov k rozvoju 
prosociálneho správania, empatie a k prijímaniu pozitívnych vzorov. Okrem toho 
výsledky výskumu preukázali, že aplikáciou programu Srdce na dlani je možné  
u jedincov zamedziť alebo zmierniť výskyt konfliktov a podporovať kooperáciu  
i disciplínu.  

Ďalej uvádzame, že v rámci nášho výskumu sme zisťovali spoluprácu jednotlivých 
školských psychologičiek s inými osobami. Získané výsledky preukázali, že školské 
psychologičky spolupracujú najmä s odborníkmi s CPPPaP, triednymi učiteľmi  
a výchovnými poradcami. Môžeme konštatovať, že toto výskumné zistenie potvrdzuje 
teóriu od Valihorovej a Pilkovej (2017), ktoré uvádzajú, že triedny učitelia ako aj 
výchovný poradcovia preukazujú záujem o spoluprácu pri realizovaní prevencie alebo 
intervencie so školským psychológom. Výsledky výskumov, ktoré uvádzajú Gajdošová, 
Herényiová a Valihorová (2010) potvrdzujú, že dobrá spolupráca medzi školským 
psychológom a inými výchovnými činiteľmi má pozitívny vplyv na motiváciu a školskú 
úspešnosť študentov.  

Na základe činností, ktoré realizujú školské psychologičky sme zistili, že u študentov 
dochádza k pozitívnym zmenám v ich prežívaní a správaní. Podľa získaných údajov 
môžeme konštatovať, že zmeny, ktoré pozorujú školské psychologičky sú najmä  
v spôsobe riešenia konfliktných situácií a v sebaovládaní jednotlivcov. Výskum, ktorý 
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realizovali autorky Valihorová a Pilková (2017) preukázal, že vďaka pôsobeniu 
školských psychológov dochádza k zmenám v empatii adolescentov a sociálnej klímy  
v triede. Podľa konštatovania autorky Petrulyté (2018) je dôležité skúmať zmeny  
u adolescentov, najmä s dôrazom na ich schopnosť vyrovnať sa s krízou 
psychosociálneho vývoja.  

Na záver diskusie uvádzame, výskumné zistenie, ktoré sa týka používania testov na 
meranie emocionálnej inteligencie a jej oblastí. Prišli sme k záveru, že skúsenosti  
s používaním testov zameraných na emocionálnu inteligenciu má len jedna z opýtaných 
školských psychologičiek. Pripisujeme to najmä skutočnosti, že školskí psychológovia sa 
vo svojej činnosti zameriavajú predovšetkým na orientačnú diagnostiku a vo svojej 
psychologickej činnosti na škole využívajú najmä metódy akými sú interview, 
sociometria, pozorovanie, dotazníky či projektívne metódy. Okrem toho uvádzame 
tvrdenie od Brauna, Markovej a Nováčkovej (2014), že spomínanými metódami je 
úlohou diagnostiky školského psychológa aj monitorovanie a kontrolovanie vzťahov  
v triede, resp. diagnostikovanie klímy triedy. Týmto spôsobom môžeme konštatovať, že 
primárnou snahou školského psychológa je poznávanie a vytvorenie dobrej sociálnej 
klímy v triede, ktoré smeruje k rozvoju osobnosti jednotlivca a k pozitívnym 
emocionálnym vzťahom. 
 
 

ZÁVER 
 

Na základe našej práce sme chceli preskúmať jednotlivé činnosti a spôsoby školských 
psychológov v procese rozvíjania emocionálnej inteligencie u študentov. Veríme, že náš 
príspevok podnieti k zamysleniu sa nad dôležitosťou školského psychológa v školskom 
prostredí, keďže školský psychológ môže okrem zlepšenia procesu výchovy  
a vzdelávania nasmerovať študentov i k pozitívnemu sociálnemu a emocionálnemu 
vývinu. 
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Abstrakt 
Cieľom príspevku je analyzovať vývoj a základné zmeny v chápaní interpersonálnych 
fenoménov prítomných medzi klientom a terapeutom v psychoanalytickej 
psychoterapii. Práca predstavuje prehľad zahŕňajúci hlavné psychoanalytické postoje 
a práce pojednávajúce na tému prenosu a protiprenosu, ich definíciu, princípy a využitie 
v rámci 20. a 21. storočia. Z dôvodu prelínania psychoanalytických poznatkov do iných 
disciplín a existencii vzťahových fenoménov prenosu a protiprenosu aj v bežných 
medziľudských interakciách, práca aplikuje dané koncepty na pedagogiku a syntetizuje 
jej možnú využiteľnosť v školskom prostredí.  
 
Kľúčové slová: psychoanalýza, psychoterapia, psychodynamická psychoterapia, 
prenos, protiprenos, vzťah, terapeut, pedagogika 
 
Abstract 
The aim of our article is to analyse theoretically the development of interpersonal 
phenomena and theirs main distinctions present in patient – therapist relationship in 
psychodynamic psychotherapy. Our study represents review of transference and 
countertransference researches and studies published through 20th and 21st century 
containing the main definitions, principles and utilizations for therapeutical purposes. 
The trend of utilization of psychoanalytic concepts by other disciplines and the 
existence of phenomena in interpersonal relationships out of therapeutical setting, we 
specifically implement the concepts of transference and countertransference on 
pedagogical setting. 
 
Key words: psychoanalysis, psychotherapy, psychodynamic psychotherapy, 
transference, countertransference, relationship, pedagogy 
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ÚVOD 
 

História psychoanalýzy sa začala písať v čase, keď Sigmund Freud prišiel so svojimi 
prvými myšlienkami ohľadom nových konceptov psychiky, čo bezpochyby súviselo aj 
s inováciami v rámci samotnej liečby, psychoterapie. Freud za psychickými problémami 
nevidel len isté fyziologické narušenia, ale aj niečo viac - a to prítomnosť nevedomia. 
V rámci tejto myšlienky sa psychoterapia zmenila z podávania elektrošokov na 
interakciu a rozhovor medzi pacientom a terapeutom. Aj napriek tomu, že v rámci celej 
histórie psychoanalýzy sa zásluha za dôležitosť vzťahu medzi klientom a terapeutom 
Freudovi nedáva, priazeň za vybudované základy v tomto smere určite má. Mnohí 
Freudovi kolegovia a nasledovníci začali považovať psychoterapeutický vzťah za hybnú 
silu celej psychoterapie, niektorí ho povýšili na to najpodstatnejšie, čo klienta lieči.  

Sila samotného vzťahu medzi klientom a terapeutom spočíva v súčastiach, ktoré daný 
vzťah tvoria. V našej práci sme sa konkrétne venovali tzv. prenosu a protiprenosu. Voči 
daným fenoménom bol Freud dostatočne skeptický, avšak ich analýzou 
nadchádzajúcimi psychoanalytickými školami sa prenos a protiprenos začal považovať 
za dôležitú silu celej psychoterapie. Dané fenomény začali predstavovať priestor pre 
porozumenie a priblíženie sa klientovi, čím sa zvyšoval aj predpoklad úspešnosti liečby. 
Keďže psychoterapeutický vzťah predstavuje interakciu medzi dvoma ľuďmi, dôležitým 
sa s v tomto kontexte stal aj samotný prístup terapeuta k pacientovi. Reakcie terapeuta 
na svojho klienta začali vo vývoji psychoanalytickej psychoterapie predstavovať jednu 
z kľúčových tém. Praxou sa došlo k  záveru, že existuje rozdiel v pokrokoch klienta, 
v prípade ak terapeutov postoj voči pacientovi je chladný a odmeraný alebo ak voči 
klientovi zastane otvorený a úprimný prístup. 

V rámci našej práce sa zameriavame na vývoj konceptu prenosu v rámci vývoja jeho 
definície a protiprenosu - jeho využiteľnosti ako nástroja v psychoterapii a úlohy 
terapeuta v rámci tohto javu. Vývoj daných fenoménov sme mapovali od čias Sigmunda 
Freuda až po súčasnosť (1895–2016). Keďže psychoanalýza prechádza aj do iných 
vedeckých oblastí, aplikovali sme nazhromaždené poznatky na pedagogickú oblasť 
a popísali sme ako sú fenomény prenosu a protiprenosu prítomné v školských 
situáciách. 
 
 

PSYCHOTERAPEUTICKÝ VZŤAH 
 

Medzi klientom a terapeutom vzniká vzťah už od prvého momentu, kedy sa tieto dve 
strany dostanú do kontaktu (Klimpl, 2005).  Psychoterapeutický vzťah je podľa Gelsa 
a Cartera (1985, s. 159) definovaný ako „emócie a postoje, ktoré účastníci terapie voči 
sebe prechovávajú, a spôsoby, akými sú prejavené.“ Definícia značí o tom, že dané 
postoje a emócie, ktoré voči sebe klient a terapeut prechovávajú nemusia byť vždy len 
verbálne prejavené. Jedna strana môže napríklad svoj nezáujem prejaviť neverbálne – 
prostredníctvom nenadväzovania očného kontaktu. V mnohých prípadoch dané reakcie 
nemusia byť ani na vedomej úrovni. Psychoterapeutický vzťah má, na rozdiel od 
bežných vzťahov, ktoré ľudia medzi sebou vytvárajú, svoje špecifiká. Podľa Gelsa 
(2014) je tvorený tromi komponentmi a to reálnym vzťahom, liečebným spojenectvom 
a prenosmi a protiprenosmi (Obrázok 1).   
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Obr. 1 Terapeutický vzťah 

 
Reálny vzťah predstavuje reálne a autentické vnímanie jednej strany druhou. 

Terapeut u klienta, a zasa naopak, vycíti, že si akoby „na ľudskej úrovni“ spoločne sadli. 
Tieto sympatie sú prítomné aj v bežných medziľudských vzťahoch. Na druhej strane, 
psychoterapia je špecifická prítomnosťou liečebného spojenectva. Medzi terapeutom 
a klientom vzniká „zmluva“, v ktorej sa obidve strany zaväzujú napĺňať ciele terapie. 
Klient sa zaväzuje naslúchať krokom a radám terapeuta vo viere, že vedú 
k stanovenému cieľu. Terapeut sa zaväzuje, že jeho postupy budú viesť k zlepšeniu 
stavu klienta. Prenosy a protiprenosy predstavujú poslednú časť psychoterapeutického 
vzťahu. Dané fenomény predstavujú preklopenie emócii/postojov z jednej strany na 
druhú – v prípade prenosu ide o premiestnenie emócii zo strany klienta na terapeuta, 
v prípade protiprenosu sa jedná o preklopenie zo strany terapeuta na klienta. Prenos 
klienta na terapeuta môže mať nasledujúcu podobu – klient vo svojom terapeutovi  
„uvidí“ svojho otca. Klientov otec bol despotický tyran. Klient dané správanie začne 
vyhodnocovať aj u svojho terapeuta bez toho, aby sa terapeut vedome o dané správanie 
snažil.  
 
 

VÝVOJ KONCEPTUALIZÁCIE PRENOSU 
 

Koncept prenosu prvýkrát definoval Sigmund Freud (1969)8 po sérii pozorovaní. 
Freud si všimol, že pacienti v istom momente reagujú veľmi priateľsky, až neprimerane 
láskavo na jeho osobu. V opačnom prípade sú aj takí, čo reagujú neprimerane agresívne 
a ľútostivo. V oboch prípadoch k danému správaniu neboli akokoľvek vedome 
podnietení. Najmä v prípade priateľskosti a láskavého správania by sa mohlo javiť, že 
dané správanie značí o pokrokoch v liečbe, avšak v realite sa dial pravý opak. Liečba 
prestala akokoľvek napredovať (Freud, 1969). Daný jav Freud označil ako prenos - 
preklopenie/prenos istých emócii na stranu analytika. Daný jav vždy podlieha 
špeciálnym charakteristikám – jedná sa o opakovanie minulosti, je neprimerané 
súčasnej situácii a odzrkadľuje istý významný vzťah. Klient sa začne správať hostilne 
bez akékoľvek podnetu zo strany terapeuta. Pacient vo svojom terapeutovi „uvidí“ 
svojho depostického otca a začne sa k nemu správať spôsobom, akým sa správal 
k svojmu otcovi. Daným negatívnym prejavom dával Freud vo svojom pozorovaní väčšiu 
váhu. Vo svojich záveroch tvrdil, že daný negatívny prenos sa zmení na odpor – niečo, čo 

                                                      
8 Prvá definícia prenosu bola spísaná v roku 1895. Jej rozširovaniu sa Freud venoval v rozmedzí 
rokov 1909-1920. 

Psychoterapeutický 
vzťah

Reálny vzťah Liečebné spojenectvo Prenosy/protiprenosy
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blokuje kľúčové spomienky, traumy, ktoré môžu byť spúšťačom klientových problémov. 
Daný odpor treba za každú cenu eliminovať. 

Po Freudovom prvotnom definovaní prenosu, prišli jeho kolegovia a nástupcovia 
s ďalšími pozorovaniami, čím sa koncept daného javu rozširoval. Anna Freudová 
(1936/2006)9 hovorila o tzv. agovaní ako o ďalšej forme prenosu. Agovanie spočíva 
v neverbalizovanom správaní klienta, ktoré značí o istom opakovaní minulých 
skúseností klienta. Klient nemusí o svojich spomienkach vždy len hovoriť, môže ich 
predviesť napríklad pohybom, prípadne správaním, ktoré sa deje mimo terapeutickú 
miestnosť. Klientka na začiatku stretnutia donesie k svojmu terapeutovi CD prehrávač 
a vyzve ho k tancu bez akékoľvek racionálneho dôvodu. Klientka predpokladá, že si 
daným správaním zabezpečí istú reakciu, ktorá naplní jej deficitné potreby. Fromm- 
Reichmannová (1953/2003) dávala zreteľ aj na pozitívne prejavy prenosu, ako 
láskavosť, priateľskosť, pričom Freud daným prejavom zreteľ neprikladal. Klientka 
pochváli terapeutovu vázu. Daný prejav možno vyhodnotiť ako zdanlivo nepodstatnú 
poznámku. Nadchádzajúcou analýzou sa však otvoria dôležité témy pre danú klientku. 
Greenson (1965) v rámci prenosu podotkol osobnostnú štruktúru jedinca. Klient môže 
prežívať strach z terapeuta ešte predtým, ako ho navštívi. V jeho vnútri je zakorenený 
strach z autorít, ktorý môže pochádzať z rodičovských vzorov. Melanie Klein (1946) 
a Strachey (1934/1999) komentovali mechanizmy prenosu – konkrétne projektívnej 
identifikácie. Ako príklad si môžeme uviesť klienta, ktorý reaguje agresívne na svojho 
terapeuta. Klient prenáša svoje emócie na stranu analytika, čím ho bezprostredne 
„manipuluje“, vtláča do istej roly (napríklad hostilného otca). Klient nevedome 
predpokladá, že terapeut sa začne správať ako otec. Na základe uvedomenia si tohto 
mechanizmu má terapeut v rukách dôležitý nástroj, ktorým dokáže dané očakávané 
správanie premeniť na jeho primeranejšiu formu a tým zmeniť aj nezrelé vzorce 
správania sa u klienta. Cooper (1987) v rámci prenosu dával dôraz na analýzu  
súčasných vzťahov. Terapeut už neanalyzuje len minulosť a detstvo, skôr sa zameriava 
na správanie sa klienta v súčasných vzťahoch. Dané správanie interpretuje skrz 
minulosť len do takej miery, aby ukázal ako ovplyvnila správanie v súčasnosti. 
V prenose sa tým pádom môže „objaviť“ aj figúra manželky, dcéry a pod.  

Po veľkom rozkvete konceptu začali niektorí autori (Kernberg, 1965; Greenson, 
1965; Waelder in Sandler et al. 10, 1992; Loewenstein in Sandler et al. 11, 1992; Sandler 
et al., 1992; Bateman a Holmes in Falchi & Nawal12, 2009) upozorňovať na istú stratu 
jeho významu. Sandler et al. (1992) v tejto súvislosti uvádzajú, že nie všetky reakcie 
musia predstavovať prenos na stranu analytika. Niektoré reakcie môžu pochádzať 
napríklad z charakterových vlastností človeka a nemusia predstavovať žiadny 
významný podnet pre analýzu. Taktiež Bateman a Holmes (in Falchi & Nawal, 2009) 
upozorňujú, že pri istých diagnózach nie je možné založiť analýzu na prenose, keďže 
klienti nie sú schopní odlíšiť čo je reálne a čo nie - čo je „ich vlastné“ a čo nie. Skepticky 
sa voči konceptu stavali aj Loewenstein a Waelder (in Sandler et al., 1992), ktorí 
považovali prenos za produkt terapeutickej situácie. Iná skupina autorov (Sandler et al., 
1992; Poněšický, 2004) však tvrdila, že prenos je prítomný aj mimo analytickú situáciu.  

V súčasnosti sa zastáva umiernenejší postoj voči problematike prenosu. Neexistuje 
presná definícia, ktorá vymedzuje, čo všetko predstavuje daný jav. V zásade sa zastáva 

                                                      
9 Pre zachovanie chronológie uvádzame prvý rok v zátvorke ako ten, v ktorom bol názor 
pôvodne zdieľaný a druhý rok referuje k roku publikácie, z ktorej bola myšlienka čerpaná. 
10 Myšlienky uverejnené v publikácii z roku 1956. 
11 Myšlienka uverejnená v publikácii v roku 1969. 
12 Myšlienka uverejnená v publikácii z roku 1995. 
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umiernený prístup a individualita v posudzovaní každého klienta (Sandler et al., 1992). 
V súčasnosti sa výskum prenosu primárne zameriava na tzv. extra-prenosové reakcie, 
medzi ktoré radíme napr. agovanie (Falchi & Nawal, 2009). Vo všeobecne však platí, že 
prenos poskytuje priestor pre lepšie porozumenia klienta, terapeut sa vďaka tomuto 
fenoménu dokáže klientovi lepšie priblížiť. Daná myšlienka predstavuje odklon od 
Freudovho nekompromisného nazerania na daný jav ako odpor – niečoho hodného 
odstránenia. 
  
 

VÝVOJ KONCEPTUALIZÁCIE PROTIPRENOSU 
 

Protiprenos predstavuje prenos zo strany terapeuta na stranu klienta. Aj terapeut 
môže vo svojom klientovi „vidieť“ istú významnú osobu zo svojho života a na tomto 
základe nevedome prispôsobiť svoje správanie. Akékoľvek zapojenie, v mnohých 
prípadoch neurotického materiálu, sa môže zdať v rámci terapie neprijateľné, ak sa 
jedná o terapeuta, ktorý má v rukách klientove zdravie. S daným tvrdením prirodzene 
súhlasil aj Freud (1912/1997, 1915/2002), podľa ktorého si terapeut musí svoju 
objektivitu zachovať v každej situácii. Vnášanie subjektívnych skúsenosti do terapie 
predstavuje hrozbu pre klienta a narušenie celej terapie. Bez objektívneho prístupu nie 
je možné pravdivo nahliadať na klientove problémy a následne s nimi pracovať (Freud 
1912/1997, 1915/ 2002; Fliess, 1953; Reichová13, in Saic, 2005; Gitelson14, in 
Etchegoyen, 1999). 

Odvážny protichodný názor na danú problematiku predstavil Ferenczi (2014)15, 
ktorý protiprenos považoval za žiadúceho pomocníka v rámci terapie. Jeho klinické 
skúsenosti ukázali, že vnášaním subjektivity a načúvanie tomu, čo terapeut v istom 
momente s klientom cíti a vníma, v mnohých prípadoch otvorí cestu k jeho lepšiemu 
porozumeniu. S daným názorom súhlasili aj Balint a Balintová (in Saic, 2005) 16, Deutsch 
(in Jacobs, 2013) 17. Daní autori v duchu tejto myšlienky pokračovali v skúmaní daného 
javu. Najvýznamnejším obdobím pre protiprenos predstavovali 50-te roky 20-tého 
storočia. Paula Heimanovej (1950, 1960) svojimi prácami potvrdila účinnosť daného 
javu, čím sa protiprenos dostal do popredia skúmania v rámci psychoanalytickej 
psychoterapie. V popredí skúmania začal stáť vzťah klient- terapeut. Požiadavkou pre 
terapeuta už nebolo sa čo najväčšmi sa držať v úzadí ako neutrálny pozorovateľ. 
Freudova objektivita, v konečnom dôsledku, v mnohým prípadoch vytvárala nepokoj na 
strane terapeuta. Uvoľnenosť a otvorenosť terapeuta v mnohých prípadoch podnietili 
otvorenie dôležitých tém klienta.  Úloha terapeuta už nespočívala v racionálnom 
vyratúvaní najracionálnejšej interpretácie. Terapeut mal za úlohu využiť svoje 
vzniknuté subjektívne myšlienky a emócie, včas a uvážene ich interpretovať, so 
zreteľom na prospech klienta (Winnicott, 1947/1994; Heimann, 1950, 1960; Little, in 
Saic 200518). Z uvedených názorov teda možno tvrdiť, že protiprenos začal 
predstavovať užitočný nástroj v terapii. 

Problém v rámci protiprenosu nastal v definícii samotného pojmu. Spory nastali 
medzi tzv. totalistickou a klasickou školou (Kernberg, 1965). Klasická škola (Fliess, 

                                                      
13 Myšlienka uverejnená v publikácii vydanej v roku 1951. 
14 Myšlienka uverejnená v publikácii z roku 1952. 
15 Sándor Ferenczi žil a tvoril v rozmedzí rokov 1873 – 1933. 
16 Myšlienka pôvodne uverejnená v publikácii z roku 1939. 
17 Myšlienka pôvodne uverejnená v publikácii z roku 1926. 
18 Myšlienka pôvodne uverejnená v publikácii z roku 1951. 
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1953; Gitelson in Etchegoyen, 199919; Reichová, in Saic, 2005) presadzovala názor, že je 
neprijateľné, aby sa protiprenosové emócie, myšlienky terapeuta akokoľvek dávali 
najavo. Protiprenos predstavoval konfliktný materiál analytika a prekážku v analýze. 
Totalistická škola (Winnicott, 1947/1994; Heimann 1950, 1960; Gitelson, in 
Etchegoyen, 199920; Balint & Balintová in Saic, 2005; Little, in Saic, 2005) poukázala na 
fakt, že protiprenosu sa v rámci terapeutickej situácie nedá vyhnúť a je využiteľný  
v prospech klienta. Keďže obe školy prezentovali rozdielne pohľady a tým pádom 
nastali spory vo využiteľnosti daného javu, nastala potreba presnejšie definovať jeho 
princípy. S daným kompromisom prišla škola „Špecifistov“, ktorá sa snažila skrz 
princípy projektívnej identifikácie zadefinovať spôsob, akým s protiprenosom pracovať. 
Racker (1982), Ogden (1979, 1983), Bion (1984) zúžili chápanie daného javu na reakcie 
analytika na klienta, pričom klient svojho terapeuta vtláča do pozície istej významnej 
osoby v jeho živote. V praxi sa terapeut môže začať správať ako napríklad hostilný otec, 
pričom začne pociťovať diskomfort, podráždenosť, môže začať na svojho klienta kričať 
a podobne. V tomto prípade je dôležitým bodom nadobudnutie tzv. „dvojitého vedomia“ 
na strane terapeuta (Racker, 1982). Psychológ má za úlohu sa vymaniť spod správania, 
ktoré od neho klient nevedome očakáva. Podstatným bodom je vytvorenie si nadhľadu, 
uvedomenia si, že myšlienky a tendencie, ktoré v danom momente pociťuje, nie sú jeho 
vlastné.  Následne vzniká potreba si zvoliť reakciu, ktorú klient „nečaká“. Týmto 
postupom sa dokážu reorganizovať nezrelé vzorce správania klienta v zdravšie 
a vyspelejšie.   

Kohut (2009, 2011)21 však daný prístup kritizoval a tvrdil, že snahou o nadobúdanie 
„dvojitého vedomia“ sa odkláňa pozornosť od reálneho porozumenia klienta. Terapeut 
len „kalkuluje“ ako správne zareagovať, čím schopnosť aktívne počúvať, „nasávať“ 
emócie klienta, klesá. Séria autorov (Tansey a Burke, 200922; Carveth, 2012; Gabbard 
& Wilkinson, 2003) však nadobúdanie dvojitého vedomia nekritizovali a dané postupy 
považovali za účinnú metódu. Terapeut je bezprostredne zahlcovaný emóciami svojho 
klienta a tým samotné porozumenie vzniká.  

Ďalší autori (Chused, 1991; Roughton, 1993; Hinshelwood, 1999; Ivey, 2008; Coren, 
2015) v rámci protiprenosu skúmali využiteľnosť tzv. protiprenosových stvárňovaní. 
Jedná sa o formu agovania, v ktorej si terapeut „odohrá“ celú situáciu, do ktorej bol 
klientom vtlačený. Klient prenesie na svojho terapeuta úlohu despotického otca. 
Terapeut na svojho klienta zvyšuje hlas, má tendenciu ho poúčať, viniť. Autori 
neodporúčali za každú cenu vyvolávať dané situácie, keďže mohli spôsobovať 
upevňovanie nezdravého spávania a vnímania klienta, čomu sa prirodzenie 
psychoterapia snaží vyhnúť. Avšak v prípade, ak by sa terapeut do danej situácie dostal, 
najvhodnejším spôsobom ako z nej vyjsť von, je ju zanalyzovať otvorene a úprimne.  

V súčasnosti má otvorenosť terapeuta voči svojmu  klientovi svoje pevné miesto  
v rámci psychoanalytickej psychoterapie, čo predstavuje veľký skok od tradičného, 
surovo objektívneho prístupu Freuda (Chused, 1991; Hayes et al., 1998; Renik, 1993, 
1999; Gabbard, 2005; Hoffman23 in Jacobs, 2013; Jacobs, 2013; Coren, 2015). Treba 
však podotknúť, že s otvorenosťou treba pracovať umiernene, keďže nie každý klient 
bude na spomínaný prístup reagovať pozitívne - napr. zdôverenie sa o sexuálnej 
príťažlivosti terapeuta ku klientke/klientovi môže narušiť dôveru (Gabbard, 2005). 

                                                      
19 Názor z roku 1962. 
20 Názor z roku 1952. 
21 Myšlienka pôvodne uverejnená v publikáciách z rokov 1978 – 1981. 
22 Myšlienka pôvodne uverejnená v publikácii z roku 1989. 
23 Myšlienka pôvodne uverejnená v publikácii z roku 1991. 
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Prípadne, skoré odkrytie terapeutovej osobnosti dokáže narušiť nadchádzajúci vznik 
prenosu (Epstein, 1995). Taktiež na vedomie treba brať aj diagnózy, s ktorými terapeut 
pracuje (Jacobs, 2013). Analytik by mal byť najmä, ako uvádzali Glover (1940) a Renik 
(1999), reálnym človekom, avšak voči každému klientovi by mal pristupovať 
individuálne (Hayes, 1998). 
 
 

PSYCHOANALYTICKÉ POZNATKY A PEDAGOGIKA 
 

V rámci ťaženia psychoanalytických poznatkov aj inými oblasťami, sme zamerali 
nadobudnuté poznatky na pedagogickú oblasť. Psychoterapeutický vzťah a podmienky 
v akých je tvorený, sa prirodzene líšia od vzťahu učiteľ a žiak. Na druhú stranu tento 
fakt nevylučuje prítomnosť interpersonálnych fenoménov – prenosu a protiprenosu - 
v rámci školskej situácie (Daloz, 1986; Murphy, 1989; Robertson, 1999; Hanifin & Appel, 
2000; Jedlička, 2012; Wix – Ramos et al., 2016). 

Prenos na strane žiaka môže nadobudnúť nasledujúc podobu – žiak pri istej aktivite 
v škole nazve svoju učiteľku „matkou“. Daná učiteľka môže ľahko podľahnúť milým 
slovám svojho žiaka a splniť mu všetko, čo mu na očiach vidí. V rámci psychoanalytickej 
teórie prenosu si však treba uvedomiť, že v danej situácii dieťa nevedome „manipuluje“ 
svojou učiteľkou a skrz dané správanie sa snaží napĺňať si isté potreby, opakuje isté 
vzorce správania sa z domu – od svojich rodičov (Hanifin & Appel, 2000). Poznatky 
o existencii prenosu dokážu učiteľa prinútiť zastaviť sa, nadobudnúť tzv. „dvojité 
vedomie“ a zvážiť svoju reakciu. Ak by žiak zámerne vynechával hodiny u istého učiteľa, 
neprimerane na neho reagoval – napríklad ignoroval, učiteľ má na výber - či sa hneď 
postaviť do protiútoku alebo danú situáciu riešiť iným spôsobom, tak, ako pracuje 
terapeut s klientom v rámci protiprenosu. Na druhú stranu však aj samotný učiteľ môže 
prenášať na konkrétneho žiaka istý konfliktný materiál – začne konkrétnemu 
študentovi dávať zlé známky bez akéhokoľvek adekvátneho dôvodu, v mnohých 
prípadoch ho vyvolá odpovedať, len aby ho „nachytal“ a podobne. V tomto prípade 
poznatky o rozoberaných fenoménoch dokážu slúžiť ako vodítko k sebareflexii 
a uvedomenia si, s čím konkrétne má učiteľ problém v rámci daného vzťahu.  

Hanifin a Appel (2000) vo svojej štúdii taktiež vyzdvihovali otvorený prístup učiteľa 
k svojim žiakom. Vytvorením bezpečného miesta (Kohut, 2009, 2011)  si nájde žiak 
cestu k istým riešeniam aj sám. V prípade, ak by za učiteľom žiak prišiel s istým 
problémom, učiteľ kladie otázky ako by daný problém riešil, pýta sa ho na konkrétne 
kroky ako doposiaľ úlohu riešil a podobne. Podporu vyjadruje aj neverbálne (napríklad 
prikyvuje). Daný prístup vytvára omnoho väčší komfort na strane žiaka. V rámci terapie 
by sme si opísaný postoj, ako aj vytvorenie „násilnej neutrality“, mohli prirovnať  
k tradičným (freudiánskym) sedeniam. Terapeut síce načúva svojmu klientovi, avšak  
v mnohých prípadoch nedá najavo čo i len štipku ľudskosti (Glover, 1940, Renik, 1999), 
čo spôsobuje nepokoj v klientovi. Pacient sa cíti vinne, zahanbene, avšak nepochybuje  
o terapeutovi, veď predsa len je „autoritou“, ktorá vie, čo robí (Ferenczi, 2014). 

Zreteľ na vzťah a otvorenosť prináša mnoho benefitov. Na druhú stranu, ako aj 
v prípade terapie, je potrebné uvážene selektovať, čo je vhodné a čo nie (Hayes et al., 
1998). Je dôležité zmanažovať emócie na strane učiteľa, avšak neodporúčame sa púšťať 
do metaanalýz a už vôbec nie do diagnostiky žiaka (Murphy, 1989). V prípade, ak si 
učiteľ nie je istý, ako v istom momente v rámci daného javu konať, je vhodné zaujať 
neutrálnejší postoj (Glover, 1940). 
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ZÁVER 
 

Problematika prenosu a protiprenosu od počiatkov 20-teho storočia po súčasnosť 
prešla niekoľkými zásadnými obdobiami. Prenos definovaný Freudom ako odpor, 
neskôr rozšírený o mnoho ďalších podôb, sa v súčasnosti vymedzuje umieranejšie a so 
zreteľom na individuálnu povahu celého psychoterapeutického procesu. Na protiprenos 
sa, v rámci vývoja, nahliadalo radikálnejšie. Keďže sa jedná o prenosy terapeuta, ktoré 
mnohokrát predstavujú jeho konfliktný materiál nebezpečný pre liečbu klienta, 
extrémne názory sa zdajú byť v danom kontexte pochopiteľné.  Prax však poukázala na 
to, že protiprenos nepredstavuje hrozbu, ale práve naopak, vďaka danému javu 
dokážeme vytvoriť priestor pre priblíženie sa klientovi. Daný názor pretrváva po 
súčasnosť. Aj na základe tohto argumentu možno zaznamenať posun psychoanalytickej 
terapie ako takej, od extrémne objektívneho predkladania interpretácii až po otvorený, 
ľudský prístup ku klientovi. Subjektivita terapeuta bola v časoch Freuda vnímaná ako 
nebezpečenstvo, v súčasnosti sa využíva ako hlavný kanál k porozumeniu klienta.  

Keďže sa psychoanalytické poznatky dostávajú aj mimo psychologickú disciplínu, 
zamerali sme sa na pedagogickú oblasť. V rámci prenosových fenoménov a pedagogiky 
sme zhrnuli výskumy zaoberajúce sa danými javmi v prostredí triedy. Syntézou daných 
prác sme dospeli k záveru, že je vhodné o javoch prenosu a protiprenosu vedieť aj 
v pedagogickej oblasti, avšak neporúča sa dané poznatky využívať učiteľmi pre 
diagnostické účely. Prenos a protiprenos má, z pohľadu učiteľa, predstavovať priestor 
pre lepšie porozumenie seba, žiakov a vhodnejší manažment reakcii v krízových 
situáciách. Ak preklopíme požiadavky na terapeuta na tie učiteľské, dospejeme 
k záveru, že učiteľ ako reálny, ľudský človek vytvára mnohokrát bezpečnejšie 
a príjemnejšie prostredie v triede a týmto prístupom dokáže vyvolať aj nevedomý 
záujem o poznanie u žiakov. 
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Abstrakt 
Cieľom príspevku je charakterizovať činnosti školského psychológa podporujúce 
rozvíjanie emocionálnej inteligencie žiakov základnej školy. Teoretická časť obsahuje 
charakteristiku školskej psychológie, rozdelenie činností školského psychológa, druhy 
emocionálnej inteligencie, možnosti rozvíjania emocionálnej inteligencie v školskom 
prostredí, vývinové obdobie pubescencie. Empirická časť pozostáva z kvalitatívneho  
a kvantitatívneho výskumu. Kvalitatívny výskum prebiehal prostredníctvom metódy 
rozhovoru s 5 školskými psychológmi pôsobiacimi v školskom zariadení. Analýza 
kvalitatívnych dát vymedzuje konkrétne preventívne a intervenčné programy, aktivity, 
metódy a techniky, s ktorými školskí psychológovia v školskom zariadení pracujú.  
V kvantitatívnom výskume sme prostredníctvom testu Situačnej skúšky emocionálneho 
porozumenia (STEU), zisťovali úroveň pochopenia emócií žiakov základnej školy. 
Kvantitatívneho výskumu sa zúčastnilo 164 respondentov, 84 dievčat a 79 chlapcov. 
Získané dáta a informácie boli analyzované a následne výsledky prezentované v závere 
príspevku. 
 
Kľúčové slová: emocionálna inteligencia, školský psychológ, preventívne programy, 
základná škola 
 
Abstract 
The aim of contribution was to characterize the activities of the schol psychologist in 
supporting the development of the emotional intelligence of primary school pupils. The 
theoretical part contains characteristics of school psychology, division of school 
psychologist activities, types of emotional intelligence, possibilities of developing 
emotional intelligence in school environment, developmental period of pubescence. The 
empirical part consists of qualitative and quantitative research. The qualitative research 
was conducted through interviewing 5 school psychologists working in a school facility. 
The qualitative data analysis defines specific prevention and intervention programmes, 
activities, methods and techniques with which school psychologists work in a school 
facility. In the quantitative research, we tested the level of understanding of primary 

                                                      
24VEGA č. 1/0955/17 – Multimodalita vývinu emocionálnej regulácie u dospievajúcich  
s typickým a atypickým vývinom. Perspektíva komplexnej dynamickej súhry štrukturálnych  
a funkčných systémových zmien biologických, psychických, sociálnych a environmentálnych.   
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school pupils´ emotions through the STEU test (Situational Test of Emotional 
Understanding). 164 respondents, 84 girls and 79 boys participated in the quantitative 
research. The obtained data and information were analyzed and the subsequent results 
presented at the end of the work. 
 
Key words: emotional intelligence, school psychologist, preventive programs, primary 
school 
 
 

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 
 

Emocionálna inteligencia je v súčasnej dobe oblasťou, ktorá je na vzostupe z hľadiska 
stále väčšieho záujmu celej populácie. Využitie a rozvíjanie emocionálnej inteligencie je 
populárne nie len v školskom prostredí, ale i v oblasti vedenia ľudí. Jej výskyt datujeme 
až do obdobia vzniku najstarších civilizácií, ktoré vnímali emócie ako determinanty 
procesu učenia (Wharamová, 2013). Aj v samotnej evolúcii nám emócie poskytli 
priaznivé podmienky a zvýhodnili ľudstvo naproti svojim predkom (Kanitz, 2008). 
Formovanie emocionálnej inteligencie ovplyvnila sociálna inteligencia, ktorá sa 
orientovala na tvorbu medziľudských vzťahov. Emocionálnu inteligenciu môžeme nájsť 
aj v interpersonálnej a intrapersonálnej inteligencii, ktorú definoval Gardner, zameranú 
na vnímanie svojich emócií a na vnímanie emócií iných ľudí (Linhartová, 2013).  
V súčasnosti záujem o emocionálnu inteligenciu ako psychologický jav determinujúci 
širokú oblasť prežívania a správania sa človeka, podnietila tvorba Golemana (Goleman, 
1997). Aby sa emocionálna inteligencia stala pojmom vedeckým, ktorý bolo možné 
merať, museli sa spojiť Salovey a Mayer vychádzajúc taktiež z konštruktu sociálnej 
inteligencie (Wharamová, 2013).  

Na základe štúdia odbornej literatúry vnímame emocionálnu inteligenciu ako súbor 
schopností človeka, disponujúc vyššou schopnosťou adekvátne spracovať informácie  
o emóciách a následne tieto informácie aplikovať vo svojom myslení a správaní. 
Emocionálna inteligencia tvorí významnú časť ľudskej psychiky, ktorá zahŕňa zmysel  
k pochopeniu a úctu k iným osobám, vyznačujúc slovným vyjadrovaním tak aj prejavmi 
tela a správania. Je prediktorom pochopenia okolitého sveta, v ktorom sa človek 
nachádza (Křoustková Moravcová, 2014). Emocionálna inteligencia sa v procese 
rozvíjania formovala na základe rozdielnych modelov jej chápania a definovania.  

V spojení s konceptom emocionálnej inteligencie môžeme sledovať neistotou vo 
vymedzení a stále vedúce diskusie. Hlavnou úlohou je rozlišovať definície a modely 
emocionálnej inteligencie. Taktiež je potrebné vnímať rozdiely medzi emocionálnymi  
a sociálnymi kompetenciami. Pojem emocionálna inteligencia bol prezentovaný 
Saloveyom a Mayerom (1990), vychádzajúc zo vzťahu s pojmom sociálna inteligencia 
autora E. L. Thorndika. Hlavnou schopnosťou emocionálne inteligentného človeka je 
monitorovanie vlastných emócií, s čím niektorí autori vyjadrujú nespokojnosť (Locke, 
2005). Dôvodom je, že sledovanie svojich emócií nepožaduje zvláštnu úroveň 
inteligencie. Je to len výsledok zamerania pozornosti na vonkajší alebo vnútorný svet, 
ide o proces introspekcie. Podľa Locka (2005) nie je úplne adekvátnym hovoriť  
o inteligencií, skôr sa prikláňa ku konceptu introspektívne zručnosti. Definuje tu človeka 
ako inteligentného voči emóciám, rozpoznanie vlastností, ktoré ich určujú, vzťah  
k rozumu. Hlavným prvkom emocionálnej inteligencie je introspekcia, ktorá je vnímaná 
ako významná zručnosť človeka. Prostredníctvom nej jednotlivec dokáže identifikovať 
obsah svojej mysle, čo prispieva k duševnému zdraviu a sebadôvere. Ako nižšie 
uvádzame model Saloveya a Mayera, koncept emocionálnej inteligencie charakterizujú 
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ako skupinu viacerých schopností zameraných na kontrolu vlastných emócií až po ich 
využitie  
v správaní a myslení. Následný model Golemana (1995) obsahuje sebaovládanie, 
odloženie uspokojenia až po vytváranie vzťahov. Môžeme sledovať jednotlivé 
prekrývajúce prvky daných modelov. Jednotlivec, ktorý si vie poradiť so svojimi 
emóciami a následne ich použiť vo svoj prospech, ovplyvní množstvo situácií a je 
schopný vytvoriť si kladný postoj k životu (Adamová, Rejf & Stieberová, 2016). 
Postupným rozvíjaním konceptu emocionálnej inteligencie sa súbežne rozvíjajú aj rôzne 
modely jej chápania ako inteligencie významne determinujúcej život človeka. 

Po rodine je škola najdôležitejšou inštitúciou, ktorá má možnosť nie len žiakov 
vzdelávať, ale najmä vychovávať a zabezpečiť správny rozvoj osobnosti a individuality 
každého jednotlivca. Líšková (2014) poukazuje na potrebu smerovať žiakov nielen  
k spoločensky uznávanému správaniu, ale i k rozvoju náklonnosti a pozornosti 
smerovanej k druhým. Za potrebné vnímame rast decentrizmu naproti egocentrizmu, 
vnímanie potrieb iných, vytváranie pozitívnych vzťahov vedúcich k lepšiemu 
spolunažívaniu,  
k čomu je ale potrebný rast emocionálnej inteligencie každého jednotlivca. Človek sa 
emocionálne inteligentným stáva postupne a škola nám má v raste emocionálne 
inteligentného jednotlivca pomáhať a podporovať.  

V školskom prostredí má žiak možnosť vytvárať rôzne sociálne vzťahy, zoznámiť sa  
s rozdielnymi osobnosťami a získať adekvátnejšie skúsenosti v rámci sebauvedomenia, 
sebahodnotenia, empatie, riešenia konfliktov, tolerancie voči inými naproti prostrediu 
rodiny. V školskom prostredí proces rastu osobnosti žiaka ideálne podporuje špeciálny 
tím zamestnancov ako školský psychológ, ale aj výchovný poradca či špeciálny pedagóg.  
Vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP), ktorý na Slovensku vytvára 
Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), máme nepriamo opísanú potrebu rozvíjania 
emocionálnej inteligencie v prierezovej téme - Osobnostný a sociálny rozvoj. Potreba 
rozvíjania emocionálnych a sociálnych kompetencií u žiakov základnej školy smeruje  
k vytváraniu pozitívneho prežívania, rešpektu vlastnej osoby, k sociálne žiaducemu 
správaniu a zvyšovaniu akademického výkonu. Žiaci majú možnosť získať gramotnosť  
v oblasti emócií, ako s nimi pracovať a akými spôsobmi ich využívať vo svoj prospech.  

V našom príspevku sme sa konkrétne zamerali na pôsobenie školského psychológa 
pri rozvíjaní emocionálnej inteligencie s možnosťou použitia rôznych programov 
využívaných na Slovensku, s porovnaním zahraničných programov zameraných na 
rozvoj emocionálnej inteligencie. Inšpirovali sme sa autormi Baumgartner a Wirtz-
Zacharová (2011) pri zisťovaní úrovne porozumenia emócií pubescentov pomocou 
metodiky STEU- Situačná skúška emocionálneho porozumenia od autorov MacCan  
a Roberts (2008). Test skúma hĺbku pochopenia hlavných emócií, citlivosť situácií  
a následnú reguláciu informácií. V modifikovanej verzii vhodnej pre našu vekovú 
kategóriu obsahuje 26 situácií, kde každá samostatne obsahuje 5 možností opisovanej 
emócie. Respondent volí jednu zodpovedajúcu emóciu podľa vlastného uváženia na 
základe opísanej situácie. Na základe štatistickej analýzy je možné určiť úroveň 
porozumenia emócií pubescentov a vytvoriť obraz o emocionálnych zručnostiach 
žiakov v školskom prostredí.  

Emocionálny vývin je dôležitou súčasťou dospievania. Emócie ako hnev, smútok či 
radosť, ktoré sú podľa Ekmana (2012) označované ako základné, chápe aj dieťa  
v mladšom veku. Povýšenectvo, hanba či pocit viny zaraďujeme medzi emócie sociálne, 
ktoré vznikajú a sú určované inými ľuďmi, ich mienkou, pocitmi (Burnett a kol., 2011).  
V tomto období dospievajúci disponujú zvýšenou citlivosťou k hodnoteniu a kritike 
druhými ľuďmi. Majú pocit neustáleho detailného sledovania inými, tzv. imaginárne 
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publikum, na základe ktorého určujú svoje správanie. Uvedomujú si, ako ich 
emocionálne prejavy ovplyvňujú sociálne vzťahy a interakcie, čo vedie aj ku kladnému 
hodnoteniu či ich neprijatiu zo strany rovesníkov. Aj keď je vývin emocionálnych 
zručností zjavný, dospievajúci majú pred sebou náročné poslanie v ďalšom rozvoji 
emocionálnej inteligencie – ako a kedy spravovať vlastné emócie (Rosenblum & Lewis, 
2003). Pre obdobie pubescencie je charakteristická neschopnosť rozumieť vlastným 
emóciám. Dochádza k výraznejšej labilite a neistote v emočnom prežívaní, ľahkej 
rozcitlivenosti. Pozorujeme intenzívnejšie emočné reakcie, ktoré sú striedavé, nevhodné 
či krátko trvajúce. Znížené sebaovládanie pubescentov vplyvom emócií, ktoré nevedia 
spracovať, ich výbušnosť či prudkosť v správaní, vedú ku konfliktom s blízkym okolím. 
Neschopnosť pubescenta zvládať ich môže viesť k nevhodným spôsobom vyrovnať sa  
s nimi. V najhorších prípadoch môže situácia s nespôsobilosťou prekonať ťažkosti 
vyústiť do sebapoškodzovania, kedy dochádza k úľave od úzkosti či beznádeje 
(McLaughlin, Miller & Warwick, 1996).  Psychická a duševná kondícia detí v modernej 
spoločnosti smeruje k neuspokojivému stavu. Zaznamenávame progres psychických 
problémov. Zvyšuje sa počet detí trpiacich depresívnymi stavmi, pocitmi nešťastia 
(Albertová, 2017). Výsledkom uvedených problémov sú v školskom prostredí neisté, 
konfliktné vzťahy, nízky záujem žiaka o školu a učenie čo smeruje i k slabému 
prospechu. 
 
 

VÝSKUM 
 

Výskum sme realizovali na základných školách, ktoré po oslovení a žiadosti  
o spoluprácu pri realizácií výskumu boli ochotné spolupracovať. Primárnou 
požiadavkou pri výbere základnej školy bolo priame pôsobenie školského psychológa v 
školskom zariadení. Základné školy sme oslovili formou telefonickej a emailovej 
komunikácie sídliace v meste Bratislava a Nové Zámky. Celkový počet základných škôl, 
ktoré sme o spoluprácu požiadali bolo dvadsaťpäť, z čoho nám ju potvrdilo a do 
realizácie výskumu sa zapojilo päť základných škôl. Výber žiakov participovaných pri 
realizácii výskumu sme vyberali na základe vekovej kategórie. Cieľom bolo obsiahnuť 
všetky ročníky na druhom stupni základnej školy. Výber konkrétnych tried sme 
ponechali na školskom psychológovi. Na základe teoretického spracovania uvedenej 
témy, v ktorej sme charakterizovali pracovnú náplň jednotlivých činností školského 
psychológa, uviedli programy zamerané na rozvíjanie emocionálnej inteligencie na 
Slovensku a v zahraničí, sme vypracovali nasledovné výskumné otázky.  
VO1. Aké najčastejšie sa vyskytujúce problémy riešia školskí psychológovia v školskom 

prostredí?  
VO2. Aké programy na rozvíjanie emocionálnej inteligencie využívajú školskí 

psychológovia v školskom prostredí?  
VO3. Aké metódy, techniky a aktivity zamerané na rozvíjanie emocionálnej inteligencie 

(sebapoznanie, empatia, komunikácia, medziľudské vzťahy) využíva školský 
psychológ v školskom prostredí?  

V kvantitatívnej časti výskumu sme sa zamerali na mieru pochopenia emócií žiakmi 
základnej školy využitím dotazníka Situačnej skúšky porozumenia emócií (STEU). 
Uvádzame hypotézy, ktoré sme vo výskume overovali.  
Hypotéza č. 1: Ženy sa štatisticky významne odlišujú od mužov v sumárnom skóre 

STEU testu.  
Hypotéza č. 2: Predpokladáme, že starší žiaci (vek 14-15) získajú vyššie skóre v STEU 

teste ako mladší žiaci (vek 10-11).  
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Hypotéza č. 3: Predpokladáme vyššie dosiahnuté skóre v STEU teste u žiakov, kde 
školský psychológ systematicky pôsobí a pracuje prostredníctvom 
programu zameraného na emocionálnu inteligenciu naproti žiakom, 
kde školský psychológ nepôsobí. 

 

Metódy výskumu 
V našom výskume sme vychádzali z použitia kvalitatívnych metód, ktoré sa orientujú 

na hlbšie porozumenie skúmaného problému, procesu a javu (Ferjenčík, 2000). Na 
získavanie dát sme sa vo výskume rozhodli použiť štruktúrované interview (rozhovor)  
s vopred pripravenými otázkami, aby sme získali relevantné a potrebné informácie pre 
zodpovedanie výskumných otázok. Prostredníctvom uvedených otázok sme získali 
informácie a nové poznatky o spôsoboch práce školského psychológa a javoch,  
s ktorými sa vo svojej činnosti stretáva. Rozhovor ako kvalitatívna metóda ponúka 
hlbšie súvislosti, podrobné charakteristiky javov, ktoré sa kvantitatívnymi metódami 
získavajú obtiažne.  

Pre širšie identifikovanie rozvíjania emocionálnej inteligencie u žiakov základnej 
školy sme sa rozhodli vo výskume použiť dotazník s názvom Situačná skúška 
emocionálneho porozumenia (Situational Test of Emotional Understanding- STEU) 
určený pre žiakov. Test sa zameriava na získavanie stupňa pochopenia emócií. Obsahuje 
26 otázok, ktoré opisujú situácie z každodenného života. Cieľom je, „nakoľko deti 
rozumejú základným emóciám a emocionálnym situáciám a ako sú schopní vnímať, 
spracovať a vyhodnotiť emocionálne ladenú informáciu“ (Baumgartner, Wirtz-Zacharová, 
2013). Žiak si z uvedených emócií, vyberie jednu, ktorá je podľa neho správna a ktorú 
podľa neho osoba opisovaná v situácií prežíva. Z piatich emócií vyberie tú, ktorú vníma 
ako najvhodnejšiu, prežívanú v konkrétnej situácií. Každá situácia pozostáva z jednej 
správnej odpovede. Následne sme dáta podrobili štatistickej analýze.  
 

Výskumná vzorka 
Realizácia výskumu prebiehala na piatich základných školách v Bratislave a v Nových 

Zámkoch. Z celkového množstva základných škôl boli tri štátne základné školy, dve 
súkromné základné školy, z ktorých bola jedna cirkevná základná škola.  
Výskumu sa zúčastnili školskí psychológovia pôsobiaci priamo v týchto školských 
zariadeniach. Školských psychológov sme k spolupráci oslovili prostredníctvom  
e-mailovej komunikácie, kde sme si následne dohodli stretnutie. So školskými 
psychológmi sme sa zamerali na realizáciu štruktúrovaného rozhovoru.  

Test STEU zameraný na hodnotenie úrovne porozumenia emócií sme použili na 
základnej škole v Nových Zámkoch a na základnej škole v Bratislave v spolupráci so 
žiakmi. Testovania sa zúčastnilo spolu 164 žiakov základných škôl, z toho 84 dievčat a 
80 chlapcov vo veku od 10 rokov do 15 rokov. Základná škola v Nových Zámkoch 
umožnila realizáciu STEU testu 86 žiakom, z čoho bolo 51 dievčat a 35 chlapcov. Test 
sme rozdelili podľa vekových kategórií do jednej triedy v každom ročníku. Tak sme 
získali dáta z STEU testu naprieč celého druhého stupňa základnej školy. Základná škola 
v Bratislave umožnila realizáciu STEU testu 77 žiakom, z čoho bolo 33 dievčat a 44 
chlapcov. Test sme realizovali podľa vekových kategórií v jednej triede 5. ročníka,  
6. ročníka, 7. ročníka a 8. ročníka základnej školy. 
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VÝSLEDKY VÝSKUMU 
 

Cieľom príspevku bolo identifikovať činnosti školského psychológa podporujúce 
rozvíjanie emocionálnej inteligencie a jej zložiek u žiakov základnej školy. V úvode 
realizácie výskumu sme si stanovili tri výskumné otázky, na ktoré sme sa  
v štruktúrovaných rozhovoroch so školskými psychológmi zamerali. Analýzou údajov 
prinášame ich interpretáciu:  
VO1: „Aké najčastejšie sa vyskytujúce problémy riešia školskí psychológovia v školskom 
prostredí?“  

Na základe analýzy odpovedí školských psychológov sme identifikovali päť kategórií 
problémov a ťažkostí, ktoré sa v školskom prostredí vyskytujú. Najčastejšie uvádzali 
prácu s deťmi trpiacimi rodinnými, adaptačnými, vzťahovými problémami, stresom  
a vývinovými poruchami. Školskí psychológovia vo svojej pracovnej činnosti riešia 
ťažkosti z hľadiska rodinnej konštelácie, výchovného štýlu rodiny, pri zmene školského 
prostredia dieťaťa a jeho včlenenie do skupiny, podpory adaptácie, nevhodné  
a negatívne medziľudské vzťahy, prežívanie stresu a následné telesné prejavy, poruchy 
učenia. Z existencie problémov vyplývajú následné kroky a postupy, ktoré školský 
psychológ vykonáva pre zlepšenie situácie a zmiernenie problémov. Z toho dôvodu bolo 
nasledujúcou výskumnou otázkou,  
VO2: „Aké programy na rozvíjanie emocionálnej inteligencie využívajú školskí 
psychológovia v školskom prostredí?“  

Školskí psychológovia uvádzali, že využívajú preventívne programy. 
Najfrekventovanejšie uvádzali program Druhý krok – Srdce na dlani (Gajdošová, 
Herényiová, 2008); Program rozvoja tolerancie žiakov ZŠ (Gajdošová, 2010); Program 
Profteens (Gajdošová, 2015), ktoré realizovali so žiakmi 2. stupňa základnej školy  
a Program Zippyho kamaráti a Kamaráti Jabĺčka (http://zippyhokamarati.sk/zippyho-
kamarati/o-programe/), ktoré sú určené pre prácu so žiakmi 1. stupňa základnej školy.  
Väčšia časť programov sa orientuje na žiakov v období pubescencie, vychádzajúc  
z možných ťažkostí v procese vývinu jednotlivca v tomto období ako v školskom tak aj  
v rodinnom prostredí. Programy ponúkajú metódy a postupy, ako so žiakmi pracovať, 
prinášajú metódy na zvládnutie a znižovanie výskytu problémov a ich preventívneho 
opatrenia. Dôležité je ale paralelné a systematické pôsobenie školského psychológa aj 
na žiakov 1. stupňa základnej školy a podpore ich pozitívneho psychického  
a emocionálneho vývinu (Gajdošová, Herényiová, Valihorová, 2010). Z odpovedí 
školských psychológov vyplývala potreba vytvárania vlastných aktivít, metód a techník 
zameraných na rozvíjanie emocionálnej inteligencie na základe problémov a javov, 
ktoré sa v školskom prostredí vyskytovali s možnosťou pôsobenia na jednotlivé vekové 
kategórie žiakov. 
 Z toho dôvodu sme ako poslednú výskumnú otázku určili,  
VO3: „Aké metódy, techniky a aktivity zamerané na rozvíjanie emocionálnej inteligencie 
(sebapoznanie, empatia, komunikácia, medziľudské vzťahy) využíva školský psychológ  
v školskom prostredí?“  

Rozbor odpovedí v štruktúrovanom rozhovore určil aktivity, techniky a metódy 
samostatne vytvorené školskými psychológmi, alebo inšpirované publikáciami a ich 
následnou modifikáciou do potrebnej podoby, zamerané na oblasť sebapoznania, 
sebareflexie, sebavedomia, spoluprácu, hodnotovú orientáciu, tvorbu medziľudských 
vzťahov. Okrem kvalitatívneho výskumu, ktorý sme realizovali prostredníctvom 
štruktúrovaného rozhovoru sme sa zamerali aj na kvantitatívny výskum, kde sme 
prostredníctvom STEU testu hodnotili úroveň porozumenia emócií zo strany žiakov  
a ich emocionálnu schopnosť empatie a správne identifikovať emóciu v citovo ladenej 



Psychológia a patopsychológia: študentská vedecká konferencia 2019 

  

115 
 

situácií. Interpretujeme hypotézy, ktoré sa nám potvrdili, resp. boli štatisticky 
významné. Štatistická analýza nám preukázala výrazne vyššiu úroveň porozumenia 
emóciám  
u žiakov vo veku 14-15 rokov oproti žiakom vo veku 11-12 rokov. Pri prechode zo 
strednej do neskorej adolescencie sa zmierňuje náladovosť, emocionálne výkyvy  
a záporný postoj, dospievajúci je vo svojom prežívaní stálejší, menej impulzívny (Macek, 
2003), čo determinuje aj úroveň schopností emocionálnej inteligencie vedúcej k jej 
zvyšovaniu, čo sa nám preukázalo.  

V nasledujúcej potvrdenej hypotéze č. 3, H3: „Predpokladáme vyššie dosiahnuté 
skóre v STEU teste u žiakov, kde školský psychológ systematicky pôsobí a pracuje 
prostredníctvom programu zameraného na emocionálnu inteligenciu naproti žiakom, 
kde školský psychológ nepôsobí“, uvádzame štatisticky významný rozdiel medzi dvoma 
skupinami žiakov. Na základe získaných údajov interpretujeme významnosť práce 
školského psychológa, pod ktorého systematickým pôsobením sa v STEU teste 
preukázala vyššia úroveň porozumenia emócií. Vystupoval tu školský psychológ, ktorý 
na základe konkrétneho vyučovacieho predmetu zameraného na rozvíjanie 
emocionálnej inteligencie pravidelne pracoval so žiakmi, čo prinieslo výsledok v ich 
vyššej miere pochopenia emocionálne ladeným situáciám a schopnosti správne emócie 
identifikovať.  
 
 

DISKUSIA 
 

Cieľom realizovaného výskumu bolo bližšie charakterizovať činnosti školského 
psychológa orientované na rozvíjanie emocionálnej inteligencie v prostredí školy a na 
hodnotenie schopnosti porozumieť emóciám zo strany žiakov základnej školy. Na 
základe analýzy dát prezentujeme získané výsledky.  

Medzi najfrekventovanejšie problémy vyskytujúce sa v školskom prostredí u žiakov 
základnej školy patria adaptačné, rodinné, vzťahové problémy v kolektívoch, stres  
a vývinové poruchy. Vychádzajúc z týchto ťažkostí volia školskí psychológovia rôzne 
intervenčné a preventívne postupy a metódy pri práci so žiakmi. Orientujú sa na 
využitie preventívnych a intervenčných programov (Gajdošová, Herényiová  
& Valihorová, 2010). Proces pôsobenia prebieha podľa vytvorených plánov, postupov, 
pracujúc s aktivitami a metódami, ktoré program obsahuje. Súbežne s ich využívaním sa 
školskí psychológovia zameriavajú na vytvorenie vlastných metodík, projektov a aktivít, 
ktoré priamo reflektujú potreby školy, tried, jednotlivcov. Orientujú sa na aktuálne 
riešenie problémov v oblasti vzťahov, adaptácie, rodiny, prežívania stresu, porúch 
vývinu.  

V školskom prostredí považujeme za dôležité realizovať množstvo metód a techník 
priamo v školských triedach. Ako uvádzajú autorky Gajdošová a Bisaki (2015), primárna 
by mala byť orientácia na prácu so skupinami detí, triedami, kooperáciu ročníkov, 
pedagógov. Výsledkom je rozvíjanie a podpora kohézia triedy, tolerancie, empatie, 
sociálnych zručností, schopnosť spolupráce, čo je pre existenciu v spoločnosti  
a v budúcom pracovnom živote žiakov významné. Pozorovali sme rozdielny štýl práce 
školského psychológa s učiteľským vzdelaním, ktorí svoje pôsobenie smeroval do 
prostredia tried, pracoval s kolektívmi žiakov a v skupinovej práci sa cítil komfortne,  
v porovnaní so psychológom so psychologickým vzdelaním orientovaného na 
individuálne riešenie problémov a situácií, separovanie dieťaťa, preferujúc terapeutický 
štýl práce. Analýzou kvantitatívnych dát získaných prostredníctvom realizácie STEU 
testu zameraného na žiakov a ich schopnosť porozumieť emóciám sme dosiahli 
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významné výsledky. Pri porovnaní našich výsledkov s výsledkami práce Baumgartnera 
a Wirtz-Zacharovej (2013), sme určili podobný stupeň pochopenia emócií pubescentov. 
Autori vo svojom výskume zistili v priemere 10,75 správnych odpovedí. V našom 
výskume žiaci dosiahli priemer 10,98 správnych odpovedí. Respondenti v oboch 
výskumoch boli schopní určiť menej ako polovicu situácií v STEU teste správne. 
Identifikovali sme postupný nárast schopnosti pochopenia emócií v emocionálne 
ladených situáciách medzi 10. a 15. rokom dieťaťa, ktorý sme paralelne určili aj medzi 
10. a 13. rokom. V priebehu vývinu každého jednotlivca dochádza k zlepšovaniu 
schopnosti regulovať svoje emócie, čo vedie k zvládaniu ťažkých životných situácií. 
Postupným získavaním skúseností počas dospievania sa človek stáva citlivejší  
k pochopeniu emócií (Panksepp & Smith-Pasqualini, 2005).  

Významný vplyv sme identifikovali v pôsobení školského psychológa, ktorý 
prostredníctvom vyučovacieho predmetu zaradeného do vyučovania, pracoval so 
skupinou žiakov pravidelne, systematicky a cielene podporujúc rozvíjanie emocionálnej 
inteligencie. Žiaci ovplyvnení školským psychológom dosiahli vyššie skóre v STEU teste 
naproti žiakom, kde školský psychológ systematicky nepôsobil. Práca školského 
psychológa v rámci rozvíjania emocionálnej inteligencie je opodstatnená a jeho 
pravidelný, cielený vplyv na žiaka prináša transformáciu v jednotlivých zložkách 
emocionálnej inteligencie ako sebapoznanie, sebauvedomenie, empatia, ovládanie 
vlastného správania, tvorba kladných vzťahov, čo školský psychológ vlastným 
pozorovaním potvrdil. Zaradením predmetu do ročníka, kde prevládala agresivita  
a negatívne vzťahy sa jeho pôsobením preukázateľne zlepšili emocionálne schopnosti 
žiakov, naproti predchádzajúcemu ročníku.  

Na základe získaných výsledkov, činnosti školského psychológa primárne vychádzajú 
z aktuálnych problémov a ťažkostí školy a žiakov. Pôsobením výchovno- preventívnych 
programov, aktivít, metód a techník dochádza k transformácií v správaní žiakov a ich 
porozumeniu emócií. 
 
 

ZÁVER 
 
Cieľom príspevku bolo opísať a charakterizovať činnosti školského psychológa 

vedúce k zvyšovaniu a rozvíjaniu emocionálnej inteligencie u žiakov základnej školy.  
V rámci intervenčnej, poradenskej a preventívnej činnosti školskí psychológovia 
pracujú s rôznymi programami, ktoré sa orientujú na zvyšovanie empatie, tvorbu 
medziľudských vzťahov, schopnosť porozumieť vlastnému prežívaniu a zvyšovanie 
znášanlivosti  
k rozličným skupinám osôb. Školskí psychológovia pri tvorbe vlastných metód a aktivít, 
vychádzajú z inšpirácií odborných publikácií, ktoré modifikáciou prenášajú do 
školského prostredia, kde s nimi pracujú a smerujú žiakov k rozvíjaniu emocionálnej 
inteligencie.  

Školský psychológ pôsobiaci a pravidelne prítomný priamo v školskom prostredí 
pozná atmosféru a klímu školy a tried, medziľudské vzťahy a ich vývin, osobnosti 
jednotlivcov a ich utváranie, problémy, ktoré je potrebné v školskom prostredí riešiť. 
Identifikácia systému vedie k efektívnemu vypracovaniu plánu svojich činností vedúcich 
k zlepšeniu všetkých uvedených aspektov.  

Použitie programov, metód a aktivít je determinované prítomnými problémami 
školských kolektívov a jednotlivcov, aktuálnou potrebou školy, pôsobiace ako prevencia 
pre vytváranie podobných alebo rovnakých vzorcov správania sa pre ďalšie skupiny 
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osôb a jednotlivcov v školskom prostredí. Ich využitie spoločne s pravidelným 
pôsobením školského psychológa zvyšuje emocionálne kompetencie žiakov.  

Z hľadiska emocionálnej inteligencie žiakov sme identifikovali postupné zvyšovanie 
schopnosti porozumenia emóciám determinované dospievaním a systematickým 
pôsobením školského psychológa. Veríme, že v budúcnosti bude stále viac pozícia 
školského psychológa vedením školy, pedagogickými zamestnancami, rodičmi a žiakmi 
vnímaná ako významná pre pozitívny chod a klímu školy a duševné zdravie všetkých jej 
subjektov. 
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Abstrakt 
Profesijné videnie učiteľov a učiteliek je významnou súčasťou efektívnej implementácie 
stratégií manažmentu triedy a úzko súvisí so zapojením pozornostných mechanizmov. 
Výskumná štúdia je zameraná na porovnanie pozornostnej distribúcie študentov 
a študentiek učiteľstva magisterského stupňa (N = 25) so skupinou skúsených učiteľov 
a učiteliek (N = 17), pri posudzovaní náročných situácií a problémového správania 
v školskej triede. Participanti (N = 42) v kontrolovaných podmienkach sledovali 
videosekvenciu, znázorňujúcu pološtrukturovanú situáciu písania testu. Vo videu sa 
objavuje množstvo prejavov problémového správania žiakov. Predmetom analýzy boli 
kvantitatívne metriky pohľadu – návštevy, ktoré sú doplnené o vizualizácie 
pozornostnej distribúcie oboch skupín participantov – heatmapy. Výsledky potvrdili 
všeobecný trend nižšieho počtu a nižšej priemernej dĺžky návštev na strane skúsených 
učiteľov, signifikantné interskupinové rozdiely sa však ukázali len v prípade 2 oblastí 
záujmu. Na základe kvalitatívnej analýzy teplotných máp pre obe skupiny však môžeme 
tvrdiť, že skupina expertov distribuovala pozornosť v triede rovnomernejšie. Vplyv 
zvolenej metriky, charakteristiky výskumnej vzorky a ďalších potenciálnych 
intervenujúcich premenných na prezentované zistenia diskutujeme v závere článku.  
 
Kľúčové slová: profesijné videnie; eye-tracking; selektívna pozornosť; problémové 
správanie; študenti magisterského učiteľského programu; učitelia. 
 
Abstract 
Teachers professional vision constitutes an integral part when one aims to implement 
the classroom management techniques effectively. Professional vision is, also, closely 
linked to our attention system. Present study compares attentional distribution in 
teacher students (N = 25) and expert teachers (N = 17), while observing misbehavior 
and challenging situations in the classroom. Participants (N = 42) watched a video 
sequence, that presented a semi-structured situation, where pupils were writing a test. 
Many types and forms of pupil’s misbehavior are manifested during the video. 
Quantitative gaze metrics – visits were analyzed but were complemented by heatmaps – 
the attentional distribution visualizations in both groups of participants. Results 
showed  

                                                      
25Príspevok 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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a general tendency towards lower visits count and lower average visits length in expert 
teachers, but significant intergroup differences were confirmed only in two areas of 
interest. Qualitative heatmaps interpretation for both groups showed that expert 
teachers distributed their attention in the classroom more evenly. The effects of metrics, 
characteristics of participants and other potential interfering variables on presented 
results are discussed in the conclusion. 
 
Key words: professional vision; eye-tracking; selective attention; misbehavior; student 
teachers; teachers. 
 
 

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

Školská trieda je veľmi komplexnou štruktúrou: množstvo sociálnych interakcií v nej 
prebieha simultánne, mnohé z nich nie sú predvídateľné, no často majú významný vplyv 
na manažment triedy či sociálnu a emocionálnu klímu. Ako tvrdia van den Bogert, van 
Bruggen, Kostons a Jochems (2014), pre začínajúcich pedagógov je veľmi dôležité 
disponovať schopnosťou efektívneho manažmentu triedy. Definovať by sme ho podľa 
týchto autorov mohli ako správanie sa učiteľa v zmysle udržania poriadku v triede, 
angažovania študentov či povzbudzovanie k vzájomnej kooperácii. Malo by ísť o súbor 
akcií, ktoré učiteľ realizuje, kombinujúc pedagogické vedomosti a informácie týkajúce 
sa triedy takým spôsobom vedenia interakcií, ktorý zaručí, že na strane žiakov 
prebehnú procesy učenia (Wolff, Jarodzka, van den Bogert & Boshuizen, 2016). 
Predpokladom úspešného výkonu týchto akcií je aj schopnosť učiteľa detekovať  
a identifikovať dôležité udalosti, prebiehajúce v triede, ktoré môžu vyžadovať jeho 
intervenciu. Tento súbor schopností a zručností je v odbornej literatúre označovaný ako 
profesijné videnie. Profesijné videnie ako koncept súvisí so schopnosťou učiteľa všímať 
si a interpretovať relevantné kľúče podstatné pre výučbu a učenie sa študentov (van 
den Bogert, et al., 2014; Meschede, Fiebranz, Möller, & Steffensky, 2017). Wolffová  
a kolegovia (2016) zdôrazňujú, že ide o učiteľské zručnosti, ktoré sa v priebehu času 
v súvislosti s rozličnými pedagogickými situáciami a pozorovaním diania v triede, 
vyvíjajú. Van den Bogert a jeho výskumný tím (2014) uvádzajú viacero príkladov štúdií, 
ktoré dokladajú, že začínajúci učitelia sú menej efektívni vo vnímaní dôležitých udalostí 
v triede. Je však nedostatkom začínajúcich učiteľov, že si podstatné dianie v triede 
nevšímajú alebo tieto udalosti nie sú schopní vnímať? Alebo tieto udalosti vnímajú, no 
nie sú schopní vyhodnotiť ich ako relevantné? Autori v tomto smere analyzujú vplyv 
skúseností, ktoré u učiteľov s dlhodobou praxou (t. j. expertov) tvoria niečo ako 
"zásobník" vedomostí, ktoré dokážu automaticky abstrahovať a aplikovať na konkrétnu 
situáciu, zvyšujúc tak senzitivitu na dôležité percepčné kľúče a vzorce náročných 
situácií v triede, čo facilituje ich včasnú detekciu a umožňuje zefektívnenie manažmentu 
triedy. Na vývin profesijného videnia ako súboru schopností a zručností učiteľa  
v priamej úmere s rokmi pedagogickej praxe bolo zameraných množstvo štúdií 
(Jarodzka, Scheiter, Gerjets & van Gog, 2010; ), najmä v súvislosti s použitím videa ako 
metodologického nástroja. Používanie videí s cieľom zlepšiť stratégie vedenia triedy  
a efektívneho vyučovania je stále populárnejšiḿ fenoménom (Gaudin & Chaliès, 2015). 
Videozáznamy triedy podľa Gold a Holodynského (2017) pomáhajú učiteľom  
v zlepšovaní úrovne profesijného videnia, avšak z metodologického hľadiska je 
nevyhnutné zamerať sa na validitu týchto nástrojov. S konceptom profesijného videnia, 
ako jedného z nástrojov efektívneho manažmentu triedy, bývajú často spájané 
pozornostné procesy, konkrétne spôsob, akým pedagóg pozornosť v triede distribuuje, 
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jeho schopnosť monitorovania triedy ako celku (nie koncentrácia len na jednotlivcov) či 
selektívne mechanizmy pozornosti (Seidel, Sturmer, Blomberg, Kobarg & Schwindt,  
2010).  

Na metodologickej úrovni je možné uvažovať o charakteristikách pozornostných 
mechanizmov prostredníctvom psychofyziologických parametrov, akými sú aj pohyby 
očí. Ako tvrdia Nijboer a Laeng (2013), existuje množstvo dôkazov o tom, že pohyby očí 
a pozornosť sú vzájomne úzko prepojené. Očné pohyby sú všeobecne považované za 
empirické koreláty komplexnosti spracovania inputu, na základe čoho je možné 
vyvodzovať závery o prebiehajúcich perceptuálnych a kognitiv́nych procesoch 
(Chekaluk & Llewellyn, 1992; Dogusoy-Taylan & Cagiltay, 2014; Smith, 2012; van 
Gompel, Fischer, Murray, & Hill, 2007). Analýza očných pohybov nám tak umožňuje 
usudzovať napríklad na distribúciu pozornosti osoby v konkrétnej situácii, čo má  
v pedagogickom procese významné implikácie pre aplikované stratégie vedenia triedy. 
Eye-tracking býva často využívaný aj vo výskumoch porovnávajúcich začínajúcich 
pedagógov so skúsenými učiteľmi s dlhoročnou praxou (napr. Dogusoy-Taylan  
& Cagiltay, 2014; Jarodzka, Scheiter, Geriets & van Gog (2001). Východiskovou, pre nami 
realizovaný experiment, bola výskumná štúdia van den Bogerta, van Bruggena, 
Kostonsa a Jochemsa (2014). Autori použili eye-tracking s cieľom skúmať priamu 
vizuálnu percepciu učiteľov a ich schopnosť identifikovať udalosti prebiehajúce  
v triede. Ako podnetový materiál použili nahrávky situácií z bežného života, 
prebiehajúcich v školskej triede. Participanti výskumu prostredníctvom tlačidla 
generovali tzv. časové markery, akonáhle si vo videu všimli dôležitú udalosť. Autori 
predpokladali, že skúsení pedagógovia budú informácie spracovávať rýchlejšie a budú 
potrebovať kratší čas na porozumenie aktuálnej situácii v triede. Zároveň mali experti 
podľa autorov štúdie sledovať správanie jednotlivých študentov častejšie a udržiavať si 
tak neustále aktuálnu reprezentáciu triedy. Ich vzorce pohybov očí mali byť podľa 
predpokladov v porovnaní so začínajúcimi učiteľmi homogénnejšie naprieč 
participantmi. Z hľadiska vizuálnej percepcie mali skúsení učitelia disponovať 
globálnejším a funkčnejším pohľadom na situácie triede. Výsledky v súlade s pôvodnými 
predpokladmi ukázali, že skúsení učitelia spracovávajú vizuálne informácie rýchlejšie, 
konzistentne a častejšie kontrolujú, ako sa správajú žiaci a pozornosť v triede 
distribuujú rovnomernejšie, v porovnaní so študentmi učiteľstva. Kým študenti 
učiteľstva sa podľa štúdie zameriavajú na problémy v triede, experti sa sústredia na ich 
dôsledky a vplyv. V súvislosti s distribúciou vizuálnej pozornosti autori dospeli k záveru, 
že táto sleduje lineárny trend, ktorý sa však u študentov učiteľstva prejavil veľmi 
rýchlym poklesom distribúcie. Znamená to, že kým študenti učiteľstva konkrétnej 
udalosti v triede venujú kompletnú kapacitu svojej pozornosti, a to pravdepodobne aj 
na úkor zamerania pozornosti na iné dôležité udalosti v triede; skúsení učitelia sú 
schopní počas sústredenia sa na dôležitú udalosť ďalej monitorovať dianie v celej 
triede. 

 
 

VÝSKUM 
 

Predkladaná štúdia je súčasťou širšieho výskumného projektu, zameraného na 
profesijné videnie začínajúcich a skúsených učiteľov a učiteliek vo viacerých 
kontextoch. Doterajšie výstupy projektu naznačujú, že ak pracujeme s  eye-
trackingovými metrikami ako sú fixácie, naše zistenia sú do veľkej miery v súlade so 
zisteniami van den Bogertovho tímu (2014). Vo výskume profesijného videnia učiteľov 
a učiteliek sme sa však nestretli s využitím niektorých ďalších kvantitatívnych metrík 
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snímania očných pohybov, akými sú napríklad návštevy. Navyše, naším cieľom bolo 
zamerať sa na porovnanie vzorcov očných pohybov u skupiny študentov magisterského 
stupňa štúdia a skúsených učiteľov, nakoľko na základe parciálnych výstupov nášho 
projektu sa táto skupina študentov ukazuje byť v mnohých aspektoch posudzovania 
problémového správania žiakov odlišnou od študentov bakalárskeho stupňa učiteľstva 
(Sokolová, Lemešová & Harvanová, 2019). Na základe zistení Bogertovho tímu (2014) 
sme predpokladali, že v rámci jednotlivých oblastí záujmu ako i pri porovnaní všetkých 
oblastí záujmu sa vyskytnú signifikantné interskupinové rozdiely v počte a dĺžke 
návštev; t.j. distribúcii očných pohybov študentov magisterského stupňa učiteľstva 
a skúsených učiteľov. Priemerná dĺžka a počet návštev by mala byť v prípade expertov 
signifikantne nižšia. 

 

Metódy výskumu a procedúra 
Experiment prebehol v laboratóriu UXI Group Lab na Fakulte informatiky  

a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v priebehu 
novembra 2017 až marca 2018. U lohy boli administrované skupinovo, podmienky 
testovania boli štandardizované. Participanti sledovali na monitoroch počítačov  
v náhodnom poradí 4 videá, zaznamenávajúce dianie v školskej triede, s celkovou 
dl žkou 15 minút a 15 sekúnd. Jedná sa o dynamické stimuly, zamerané na zachytenie 
sociálnych interakcií a skupinovej dynamiky triedy vo vzťahu k zadanej úlohe 
a učiteľovi/ učiteľke v prirodzenom prostredí. Počas sledovania videosekvencií boli 
prostredníctvom eye-trackerov Tobii X2-60 so vzorkovacou frekvenciou 60Hz 
sledované očné pohyby participantov. 

Testovaniu predchádzala kalibrácia oka participantov, ktorá bola individuálne 
overovaná členmi výskumného tímu. Po zhliadnutí jednotlivých videí sa na monitore 
objavilo textové pole s inštrukciou, aby sa participanti vyjadrili k videu, ktoré práve 
zhliadli. Dizajn experimentu bol navrhnutý na základe pilotnej štúdie (Sokolová  
& Hlaváč, 2018). Pre účely predkladanej štúdie boli vybrané a ďalej analyzované 
fyziologické dáta týkajúce sa sledovania jednej videosekvencie. Konkrétne sa jedná  
o video z hodiny fyziky na druhom stupni základnej školy, ktoré má dl žku 3 minúty a 40 
sekúnd. Toto video predstavuje tzv. pološtrukturovanú situáciu: konkrétne ide o test 
z fyziky, ktorý píše 20 žiakov siedmej triedy (vo veku 12 - 13 rokov). Video zachytáva 
rozličné prejavy nevhodného alebo problémového správania v triede: vyrušovanie, 
prechádzanie sa po triede, rozprávanie nahlas počas písania testu, motorický nepokoj, 
pohadzovanie predmetov po triede, nevhodné správanie voči dozorujúcej učiteľke, 
zabávanie spolužiakov a podobne. 

Video bolo nahrávané v prirodzenom prostredí, na základnej škole na Slovensku, 
konkrétne v Bratislave, škola i rodičia nám poskytli informované súhlasy s natáčaním 
počas jedného vyučovacieho dňa, ako i použitím videí na ďalšie výskumno-vzdelávacie 
aktivity v rámci projektu. Pred vyučovacou hodinou bola do triedy umiestnená statická 
videokamera, ktorú sme umiestnili do ľavej časti triedy tak, aby reprezentovala 
perspektívu učiteľa a umožňovala zobraziť dianie v celej triede. Nikto z výskumného 
tímu nebol po nastavení nahrávania v triede prítomný, predpokladáme teda, že 
skupinová dynamika a dianie v triede neboli prítomnosťou kamery významne 
ovplyvnené. Videosekvencia, ktorej sa venujeme v tejto štúdii, bola spolu s ďalšími 3 
sekvenciami vybraná z celkovej 6 hodinovej dĺžky „surových“ záznamov na základe 
selekcií 3 nezávislých hodnotiteliek (Sokolová, Lemešová & Harvanová, 2019).  

Ako znázorňuje obrázok č. 1, za účelom analýz dát získaných prostredníctvom eye-
trackingu boli na videách preddefinované tzv. oblasti záujmu (anglicky areas of interest, 
skr. AOI) (Tobii, 2016). Nakoľko podnetový materiál má dynamický charakter, žiaci sa 
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vo videu môžu hýbať alebo premiestňovať. Vopred preddefinované body videa sú tak  
v závislosti od objektov, ktoré reprezentujú, rozdelené na menšie časti, teda dynamické 
plochy, kopírujúce pohyb žiakov po triede (Sokolová & Hlaváč, 2018) 

Dáta získané prostredníctvom snímania očných pohybov boli najprv na základe 
stanovených metrík generované automaticky, cez systémové rozhranie Tobii Studio 
3.4.8. Výstupnými premennými sú zvyčajne počet26 a dl žka27 fixácií vzhľadom  
k jednotlivým oblastiam záujmu analyzovanej videosekvencie a počet a dl žka fixácií pre 
všetky oblasti záujmu danej videosekvencie. Táto štúdia je orientovaná na menej často 
používanú metriku eye-trackingu; a to na analýzu tzv. návštev (visits). Návštevy je 
možné definovať ako „agregované fixácie a sakády počas návštevy konkrétnej oblasti 
záujmu participantom“, pričom „dĺžka návštevy zodpovedá všetkým fixáciám a sakádam, 
ktoré sa objavili počas jednej návštevy na danej oblasti záujmu, kým nie je fixácia 
presunutá na inú oblasť záujmu“ (Kim, Dong, Xian, Upatising & Yi, 2012, s. 2423). 
Návštevu môžeme stručne definovať aj ako časové obdobie, odkedy sa účastník zameria 
na oblasť záujmu, až pokým túto oblasť záujmu neopustí (Tobii, 2016). Návšteva 
pozostáva najmenej z jednej fixácie, ale môže obsahovať aj desiatky fixácií v závislosti 
od veľkosti a obsahu danej oblasti záujmu. Dĺžka návštev a počet návštev ako 
kvantitatívne metriky umožňujú dedukovať aj na záujem participantov o konkrétnu 
oblasť podnetového poľa, čo následne umožňuje dedukovať na organizáciu zapojenia 
pozornostných mechanizmov (koncentrácia, zameranosť, selektivita, a podobne). Dáta 
boli spracované prostredníctvom programov MS Excel a SPSS. 
 

 
Obr. 1: Snímka analyzovanej videosekvencie so žiakmi v triede. Jednotlivé 

preddefinované oblasti záujmu sú farebne znázornené (Polygon 1-13). 

Nástrojom vizualizácie kvantitatívnych dát získaných prostredníctvom eye-trackingu 
je v našej štúdii tzv. teplotná mapa (heatmap).  Ide o vizualizáciu, ktorá pracuje so 
zobrazením podobným termovízii, s využitím farebnej škály (pričom miesta s najvyššou 
frekvenciou a dl žkou fixácií sú označené červenou farbou, ktorá postupne so 
znižovaním intenzity prechádza cez oranžovú, žltú, zelenú a modrú) (Labischová, 2015). 
Tento typ zobrazenia ponúka na prvý pohľad prehľadný spôsob vizualizácie získaných 

                                                      
26Počet fixácií chápeme ako ukazovateľ množstva fixácií, venovaných jednotlivým alebo všetkým AOI.  
27Dĺžku fixácií chápeme ako ukazovateľ trvania fixácií vzhľadom k jednotlivým alebo všetkým AOI. 
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dát. Avšak napriek skutočnosti, že teplotné mapy sú generované na základe 
kvantitatívnych charakteristík pohľadu, podliehajú rozličným skresleniam (Bojko, 
2009). Ide o statickú, agregovanú snímku videa, ktorá nám neumožňuje dostatočne 
presne dedukovať, ktorej časti podnetového poľa boli dané pohyby očí pripísané 
(Sokolová & Hlaváč, 2018). O heatmape je tak potrebné uvažovať skôr v rovine 
doplňujúcej metódy vizualizácie dát, ktorú je potrebné interpretovať skôr kvalitatívne. 

 

Výskumná vzorka 
Tri skupiny participantov realizovaného experimentu (N = 110) tvorili študenti 

učiteľstva na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia a skúseni ́ učitelia (experti).  
Z výskumnej vzorky boli za účelom predkladanej štúdie na základe pilotnej štúdie 
(Sokolová & Hlaváč, 2018) vybrané dve skupiny: študenti magisterského štúdia  
a experti. Priemerný vek participantov (N = 42) bol 30,17rokov (SD= ±9.34, min = 22, 
max = 55), pričom celkovú vzorku tvorilo 36 žien a 6 mužov. Deskriptívne parametre, 
týkajúce sa veku oboch skupín jednotlivo znározňuje tabuľka č. 1. Skupinu študentov  
(N = 25) tvorilo 21 žien a 4 muži, skupinu expertov (N = 17) 15 žien a 2 muži.  
 
Tab. 1: Vek participantov vzhľadom k skupine expertov a študentov 
magisterského stupňa štúdia. 

VEK  experti študenti 
M 39.29 23.96 
SD 8.49 1.31 
Min 27 22 
Max 55 28 
Var 72.10 1.70 

 
Študenti magisterského programu učiteľstva boli v záverečnom piatom ročníku 

štúdia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci študijného 
programu absolvovali kurz zameraný na efektívny manažment triedy, spojený  
s tréningom zručností, vychádzajúci z princípov adlerovskej psychológie. Skúsení 
učitelia (experti) pôsobili na základných alebo stredných školách v Bratislavskom kraji, 
s priemernou dĺžkou pedagogickej praxe 4 roky, pričom zastávali expertnú pedagogickú 
pozíciu (triedny učiteľ a pod.).  
 
 

VÝSLEDKY VÝSKUMU 
 

V prvej časti prezentujeme výstupy kvantitatívnej eye-trackingovej metriky 
(priemerná dĺžka a počet návštev), ktorá je následne doplnená o kvalitatívnu 
interpretáciu teplotnej mapy pre obe skupiny participantov. Na kvantitatívnu časť 
analýzy dát bol vzhľadom k nenormálnemu rozloženiu použitý Mann-Whitney U-test,  
ako neparametrická alternatíva t-testu, nakoľko ide o porovnanie 2 nezávislých skupín 
participantov. Prehľad zistení prezentujeme v tabuľke 2 a 3, pričom pre každú skupinu 
participantov je uvedená priemerná hodnota sledovanej premennej, štandardná 
odchýlka a hodnota asymptotickej signifikancie, na základe výsledkov U-testu. Výsledky 
týkajúce sa dĺžky návštev znázorňuje tabuľka 2, pričom je možné konštatovať, že 
štatisticky významné interskupinové rozdiely sa objavili len v AOI5 a 13.  
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Tab. 2: Priemerná dĺžka návštev v sekundách (M), štandardná odchýlka (SD), 
asymptotická signifikancia (p).  

AOI M študenti SD študenti M experti SD experti p 
AOI1  2.346 2.092 1.924 1.697 0.573 
AOI2  3.747 2.912 3.312 2.691 0.808 
AOI3  10.088 6.785 7.137 7.198 0.121 
AOI4  6.808 3.449 6.195 4.063 0.547 
AOI5  4.64 2.95 2.725 2.164 0.023* 
AOI6  3.985 2.83 6.17 7.872 0.617 
AOI7  6.387 3.507 6.202 3.817 0.858 
AOI8  10.726 6.75 8.365 5.6 0.324 
AOI9  20.081 11.016 19.834 11.682 0.848 
AOI10  11.98 6.07 10.434 7.2 0.434 
AOI11  6.044 3.874 4.845 4.164 0.249 
AOI12  39.043 16.699 38.547 17.355 0.949 
AOI13  5.569 3.317 3.122 2.895 0.009* 
Všetky AOI 131.451 42.994 118.822 43.39 0.324 

Hodnoty p < 0.05 sú označené *. 

 
V prípade počtu návštev (Tab. 3) bol signifikantný len interskupinový rozdiel 

v prípade AOI13, v prípade AOI5 môžeme hovoriť o trende (rozdiel nebol signifikantný, 
no k signifikancii sa pri hodnote p 0.066 približoval najvýraznejšie zo všetkých AOI). 
V nasledujúcej časti nadväzujeme popisom teplotných máp pre skupinu študentov 
magisterského stupňa štúdia (obr. 2) a skupinu expertov (obr. 3). Jedná sa o statické, 
agregované vizualizácie distribúcie očných pohybov. Ako sme už uviedli, napriek tomu, 
že ide o výstup založený na kvantitatívnych dátach, je potrebné analyzovať ho 
kvalitatívne, nakoľko podlieha skresleniam. 
 
Tab. 3: Priemerný počet návštev v sekundách (M), štandardná odchýlka (SD), 
asymptotická signifikancia (p).  

AOI M študenti SD študenti M experti SD experti p 
AOI1  5.52 3.698 4.706 4.134 0.432 
AOI2  9.16 6.06 9 5.989 0.939 
AOI3  18.16 11.367 13.765 10.413 0.213 
AOI4  17.92 8.489 16.941 10.353 0.827 
AOI5  10.6 5.642 8.059 6.759 0.066 
AOI6  10 5.722 14.294 14.202 0.411 
AOI7  15.92 6.594 17.059 9.065 0.662 
AOI8  24.8 9.42 24.588 13.086 0.798 
AOI9  30.52 11.543 36 18.299 0.276 
AOI10  25.6 10.897 22.647 15.735 0.383 
AOI11  14.08 5.844 13.471 10.932 0.488 
AOI12  40.36 15.005 39.471 16.579 0.729 
AOI13  10.12 6.666 6.529 5.197 0.042* 
Všetky AOI 232.76 77.992 226.529 83.487 0.573 
Hodnoty p < 0.05 sú označené *. 

 
Heatmapa poskytuje informáciu o pohyboch očí počas celej videosekvencie, pozadie 

(s aktuálnou pozíciou žiakov) však reprezentuje len jeden konkrétny časový úsek videa. 
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Podľa heatmapy venovali študenti  najviac pozornosti oblasti záujmu 9 a 11, kým 
u expertov to boli okrem uvedených aj oblasti záujmu 3, 4, 6, 10 a 12. 
 

 
Obr. 2: Teplotná mapa, znázorňujúca distribúciu pohľadu študentov 

magisterského štúdia  počas celého trvania videosekvencie 
 

 
Obr. 3: Teplotná mapa, znázorňujúca distribúciu pohľadu expertov počas celého 

trvania videosekvencie 

 
DISKUSIA 
 

Na základe kvantitatívnej analýzy môžeme konštatovať, že signifikantné 
interskupinové rozdiely sa v prípade priemernej dĺžky návštev objavili len v prípade 
oblastí záujmu 5 a 13 a v prípade počtu návštev v oblasti záujmu 13. Kým oblasť záujmu 
13 kopírovala pohyb dvoch žiakov v prvej lavici za katedrou úplne vpravo, oblasť 
záujmu 5 sa týka žiaka v zadnej lavici vpravo. V oboch prípadoch ide o žiakov, ktorí sa 
počas videa do diania v triede zapájajú minimálne, respektíve v ich správaní nejde 
o výrazné prejavy. Väčšinu času potichu píšu test, rovnako im počas videa nie je celý čas 
dobre vidieť do tváre. 
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Čo sa týka deskriptívnych dát a trendov,  najvyšší počet i priemernú dĺžku návštev 
získali u oboch skupín participantov oblasti záujmu 12 a 9. Tieto naopak reprezentujú 
žiakov, ktorí sedia vpredu a do interakcií v triede sa zapájajú významne a veľmi často. 
Oblasť záujmu 9 kopíruje žiaka, ktorý viackrát počas trvania videosekvencie nadviaže 
rozhovor s dozorujúcou učiteľkou, podpichuje ju, snaží sa ju presvedčiť, aby mu poradila 
riešenie úlohy v teste, trieda sa na tomto rozhovore zabáva. Oblasť záujmu  
12 reprezentujú dvaja žiaci, ktorí sedia úplne vpredu vľavo, verbálne sa do diania 
zapájajú menej intenzívne, no vykazujú istú formu motorického nepokoja, neustále sa 
uškŕňajú, otáčajú, reagujú na iných spolužiakov. Najmenej často a v priemere najkratšie 
navštevovanou oblasťou záujmu bola pre obe skupiny AOI1, ktorá reprezentuje žiaka 
sediaceho úplne vzadu, ktorý potichu píše test počas celej videosekvencie. Medzi AOI 
s najmenším počtom a priemernou dĺžkou návštev patrili v oboch skupinách aj AOI 5 a 2, 
týkajúce sa opäť pokojnejších a menej výrazne do diania v triede zasahujúcich žiakov, 
ktorí sedia vzadu. 

Deskriptívne dáta týkajúce sa priemernej dĺžky a počtu návštev však potvrdili aspoň  
trend iných štúdií (Bogert et al., 2014; Wolff, Jarodzka & Boshuizen, 2017; Wolff, 
Jarodzka, van den Bogert & Boshuizen, 2016), teda skupina expertov vykazovala vo 
všetkých oblastiach záujmu (aj v priemere) nižšiu priemernú dĺžku návštev i nižší počet 
návštev. Je však potrebné zdôrazniť, že tieto štúdie pracovali s fixáciami, nie návštevami 
ako metrikou. Jedinou výnimkou tohto trendu je vyšší počet návštev expertov v prípade 
AOI9 – najviac vyrušujúci žiak, ku ktorému sa skupina expertov vracala častejšie ako 
študenti. 

Na výskumy, zamerané na homogenitu distribúcie pozornosti, nadväzujú aj 
vizualizácie, resp. teplotné mapy. Heatmapa, ktorá zobrazuje distribúciu pohľadu 
študentov, obsahuje viacero čiastkových, oddelených bodov, pozornosť je viac 
fokusovaná na menej konkrétnych študentov v triede. V prípade expertov vidíme 
rovnomernejšiu distribúciu, zameranú skôr na triedu ako celok, s cieľom zachytiť 
presnejšie aj dianie v triede, ktoré nie je za akýchkoľvek okolností v popredí; AOI 9 ako 
chlapec vtipkujúci s učiteľkou však získal v oboch skupinách podľa heatmapy najvyššiu 
mieru pozornosti. Z vizualizácie však môžeme dedukovať, že experti sa intenzívnejšie 
dokázali zamerať na viacero žiakov, na rozdiel od študentov, u ktorých dominuje 
intenzívna koncentrácia na jednu oblasť a nižšia miera na ostatné (AOI9). 
Homogénnejšia distribúcia pozornosti expertov je tak v súlade s trendom k nižším 
hodnotám počtu a dĺžky návštev a nadväzuje na výskumy, realizované v tejto oblasti  
(Cortina, Miller, McKenzie & Epstein, 2015; Meschede, Fiebranz, Möller & Steffensky, 
2017). 

Otázkou zostávajú intervenujúce premenné či zvolený dizajn štúdie a ich vplyv na 
prezentované výsledky. Ako sme uviedli, je možné, že nami zvolená metrika „návštev“ 
nie je dostatočne senzitívna pre zachytenie interskupinových rozdielov, rovnako môže 
väčšinové nepotvrdenie rozdielov súvisieť s rozhodnutím porovnávať s expertmi 
skupinu študentov magisterského štúdia, nie študentov bakalárskeho štúdia. Parciálnu 
odpoveď môžu v tomto smere poskytnúť ďalšie analýzy v rámci nášho projektu, 
s modifikovaným dizajnom či inými metrikami. 

K limitom štúdie patrí jednoznačne zloženie vzorky expertov, skupina by mohla byť 
homogénnejšia a početnejšia. Zaujímavým podnetom pri príprave nových výskumných 
dizajnov v tejto oblasti je rovnako vplyv neznámeho prostredia a žiakov na vzorce 
očných pohybov participantov či spôsob, akým sú do testovania zapojené výpovede 
participantov o vlastnom prežívaní počas sledovania sekvencií. Zaujímavou je 
nepochybne aj otázka miesta, kde žiaci v triede sedia, nakoľko v neznámej, 
pološtrukturovanej situácii by sme mohli mať tendenciu koncentrovať sa skôr objekty, 
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ktoré sú k nám bližšie – ak sa pozrieme na deskriptívne parametre návštev pri AOI 1, 5 
alebo 12.  

 
 
ZÁVER 
 

Profesijné videnie, je, ako schopnosť učiteľov a učiteliek včas a adekvátne 
identifikovať dianie v triede, významným nástrojom realizácie pedagogických 
intervencií. Naša štúdia naznačuje, že návšteva ako metrika nemusí byť dostatočne 
senzitívna pre zachytenie rozdielov v pozornostnej distribúcii začínajúcich a skúsených 
učiteľov. Vizualizácie distribúcie pohľadu v podobe teplotných máp, ako i deskriptívne 
parametre však naznačujú tendenciu skúsených učiteľov distribuovať svoju pozornosť 
v rámci triedy homogénnejšie a zachytiť i spracovať väčšie množstvo informácií o dianí 
v triede. 
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pohľady na nevhodné správanie detí v škole. Pedagogika.sk, 10(1), 47-65.  
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