
PRÍLIŠ RADIKÁLNY? 
VÝVINOVO-PSYCHOLOGICKÝ POHĽAD NA PROCES STÁVANIA SA DOSPELÝM: 

VÝZNAM SOCIÁLNEHO A OSOBNOSTNÉHO ROZVOJA V ŠKOLE

LENKA SOKOLOVÁ

MIROSLAVA LEMEŠOVÁ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

KATEDRA PSYCHOLÓGIE A PATOPSYCHOLÓGIE



TEORETICKÁ ČASŤ



Porozumieť postojom detí a dospievajúcich znamená naučiť sa vidieť veci inak...



ČO JE RADIKÁLNE A ČO NIE?

Čo je radikálne určuje spoločenský konsenzus, ktorý sa mení. 

Čo bolo „radikálne“ kedysi, môže byť dnes akceptovateľné, či dokonca žiaduce...

Najviac nás znepokojujú také postoje a názory, ktoré ohrozujú naše práva, naplnenie našich osobných potrieb a cieľov.



PREČO MLADÝCH PRIŤAHUJÚ RADIKÁLNE A EXTRÉMNE 

POSTOJE A NÁZORY?

 spoločnosť verzus osobná identita 
(experimentovanie, vymedzenie sa voči hodnotám rodičov, dospelých a pod.)

 nedostatok citu spolupatričnosti
(nenaplnená potreba niekam patriť, „zapadnúť“ do rodinnej alebo rovesníckej skupiny)

 dostupnosť širokého spektra informácií 
(a súčasne nedostatočná schopnosť ich kritického prehodnocovania a triedenia)



BYŤ RADIKÁLNY = VÝVINOVÁ POTREBA?

 E. Erikson: dospievanie a konfúzia identity

 V každom vývinovom štádiu sa odohráva psychosociálna kríza.

 Tieto krízy však nemajú negatívny charakter, sú zdrojom rastu. 

 Kríza je bod obratu, čas, kedy sa značne zvyšuje potenciál aj 

vulnerabilita jednotlivca. 



BYŤ RADIKÁLNY = VÝVINOVÁ POTREBA?

 J. Marcia: stavy identity

 predčasne uzavretá identita – mladý človek má ustálený, pevný záväzok, ale dospel k 

nemu bez prežitia krízy identity, sebaanalýzy, voľby hodnôt.

 difúzia identity – mladý človek neprešiel krízou identity a nevytvoril si stabilný 

záväzok. 

 psychosociálne moratórium – mladý človek prechádza krízou identity, skúma, hľadá, 

formuje svoje ciele, ale ešte nemá ustálený záväzok.

 dosiahnutá identita – mladý človek prešiel krízou identity, procesom sebaanalýzy a 

voľby hodnôt a má vybudovaný stabilný systém záväzkov. 



BYŤ RADIKÁLNY = VÝVINOVÁ POTREBA?

 J.  J. Arnett (2004): vynárajúca sa dospelosť = predĺžené dospievanie

 Charakteristiky vynárajúcej sa dospelosti:

 intenzívna explorácia, skúmanie vlastnej identity,

 nestabilita a odkladanie záväzkov dospelosti (napr. rodičovstva),

 výrazné zameranie na seba,

 charakteristický pocit „medzi“,

 vek mnohých možností charakteristický experimentovaním,

 časté je aj rizikové správanie.



NENAPLNENÁ POTREBA NIEKAM PATRIŤ

 A. Adler:

 Správanie jednotlivca je motivované potrebou niekam patriť, mať svoje 

miesto v skupine.

 Súčasne každý usiluje o tzv. zdravú nadradenosť.

 Ak tieto dve potreby nie sú naplnené, rozvíja sa cit resp. komplex 

menejcennosti.

 Deti a dospievajúci na takú situáciu reagujú hľadaním alternatívnych 

možností uspokojenia potreby „zapadnúť“.



PREČO NEZAPADÁM?

 R. Dreikurs: 

 chybné ciele správania

 Nevšímajú si ma. 

 POZORNOSŤ

 Ovládajú ma.

 BOJ O MOC

 Ubližujú mi.

 SNAHA O ODPLATU



AKÁ JE ÚLOHA ŠKOLY?

 formovať postoje

 rozvíjať zručnosti

 reorientovať chybné ciele správania

 rozvíjať kritické myslenie 

 ponúkať alternatívne voľby správania

 Aké sú najčastejšie bariéry napĺňania týchto cieľov?

 pravidlá vo forme zákazov (negatívne formulácie),

 orientácia na negatívne príklady, zastrašovanie,

 hlavná orientácia na kognitívnu zložku postoja 
(málo priestoru pre afektívnu a konatívnu zložku),

 represia namiesto hľadania porozumenia.
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METODICKÁ PRÍRUČKA V ČÍSLACH

 5 autoriek

 viac ako 80 hodín, čo je viac 107 vyučovacích 

hodín

 14 zážitkových blokov

 625 MB

521 strán

134 
techník

4850 
minút



MOŽNOSTI POUŽITIA:

 psychológia 

 sociálno-psychologický tréning

 etická a estetická výchova

 občianska náuka

 biológia a geografia

 história

 jazyky a komunikácia

 predmety a kurzy zamerané na voľbu

povolania, primárnu prevenciu, 

výchova k manželstvu

a rodičovstvu a pod.



AKO S METODIKOU PRACOVAŤ

• metodický postup 

• pracovné listy



ČO MOŽNOVYUŽIŤ ZO „PSYCHOLÓGIE ZÁŽITKOM“ 

V KONTEXTE TÉMY SEMINÁRA?

Zážitkový blok Poznávanie iných

Vhodné aktivity: (Ne)posudzuj knihu podľa obalu, Ja ako ďalekohľad

Zážitkový blok Národná a etnická identita

Vhodné aktivity: Typickosť krajín I., Typickosť krajín II., Ak mi povieš svoje meno, name, Name...

Zážitkový blok Rozmanitosť životných štýlov

Vhodné aktivity: Spoznajte subkultúry, Na čo si dať pozor

Zážitkový blok Náboženská rozmanitosť

Vhodné aktivity: Keď sa povie náboženstvo, Náboženstvo u nás a vo svete, Religiozita, Univerzálne hodnoty
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