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Príhovor  
 

Vážení čitatelia časopisu Pedagogická revue.  

Aj v tomto roku Vám prinášame príspevky z oblasti pedagogiky, pedago-

gickej psychológie, teórie výchovy aj odborových didaktík.  

V tomto prvom čísle uverejňujeme štyri príspevky. PhDr. Ľubomír Pá-

leník, CSc.  z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie 

v Bratislave sa vo svojom príspevku zameral na prezentáciu výsledkov 

výskumu zameraného na osobnostné premenné, o ktorých sa predpo-

kladá, že podmieňujú jeden z kľúčových ukazovateľov osobnej pohody – 

spokojnosť so životom. Vo vzorke 258 bratislavských gymnazistov boli 

administrované štyri dotazníky zachytávajúce Big Five, zvládacie straté-

gie, lokalizáciu kontroly a zmysel pre humor. PaedDr. Michaela Uhrí-

nová PhD., z Katolíckej univerzity v Ružomberku uvádza, že na rozvíjaní 

mediálnej gramotnosti detí mladšieho školského veku sa významnou 

mierou podieľajú najmä ľudia, ktorí sú s dieťaťom v úzkom a častom 

kontakte. V tejto súvislosti práve rodičia a učitelia potrebujú disponovať 

kompetenciami, ktoré im pomáhajú v celkovom pôsobení na formovanie 

osobnosti dieťaťa aj so zreteľom na mediálnu oblasť. Aby sa realizovala 

mediálna výchova jednotne a zhodne v školskom i rodinnom prostredí, 

je potrebná vzájomná spolupráca rodiny a školy. Prof. PhDr. Gabriela 

Petrová, CSc.  a PaedDr. Nina Kozárová vo svojom predkladanom prí-

spevku približujú jednotlivé možnosti štruktúrovania učiva. V teoretickej 

rovine pojednávajú o obsahu vzdelávania, výbere a usporiadaní učiva, 

učebniciach a námetoch na skvalitnenie ich tvorby. Opisujú tiež štruktú-

rovanie učiva a pozornosť venujú otázke porozumenia učebnému textu.  

Problematika preferovania sociálnych sietí u digitálnych domorodcov je 

veľmi aktuálnou a diskutovanou témou, nielen v odbornej a vedeckej li-

teratúre. Avšak drvivá časť existujúcich, realizovaných štúdií, sa zame-

riava na pozitívne a negatívne dopady používania sociálnych sietí digi-

tálnymi domorodcami. V tomto kontexte je dôležité skúmať aj samotné 

aktivity digitálnych domorodcov na sociálnych sieťach. Používajú digi-



1/2018 

|  4  

  

tálni domorodci sociálne siete len na zábavu, alebo aj na vzdelávanie? To 

je obsah príspevku PhDr. Zuzany Kurucovej, PhD. 

 

prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. 

hlavný redaktor 
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1 OSOBNOSTNÉ KORELÁTY SPOKOJNOSTI 
SO ŽIVOTOM U ŽIAKOV GYMNÁZIÍ 
Personality correlates of satisfaction with 
life in high school students 

 

 

ĽUBOMÍR PÁLENÍK 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie,  

Bratislava  

 

Abstrakt: Prezentované sú výsledky výskumu zameraného na osobnostné 

premenné, o ktorých sa predpokladá, že podmieňujú jeden z kľúčových 

ukazovateľov osobnej pohody – spokojnosť so životom. Vo vzorke 258 bra-

tislavských gymnazistov boli administrované štyri dotazníky, zachytávajú-

ce Big Five, zvládacie stratégie, lokalizáciu kontroly a zmysel pre humor. 

Administrovaný bol aj výkonový IQ test. Výsledky ukázali, že gymnazisti s 

vyššou  mierou spokojnosti so životom preukázali vyššie skóre v premen-

ných, ktoré možno označiť ako ofenzívne (engagement): extraverzia, otvo-

renosť, prívetivosť, svedomitosť, externalita,  zvládanie situácií riešením 

problému, kognitívna reštrukturalizácia situácie, prejavenie emócií, vy-

hľadávanie sociálnej opory. Naopak, nižšie skóre dosiahli v premenných, 

ktoré možno označiť ako defenzívne (disengagement): neuroticizmus, vy-

hýbanie sa problému, fantazijný únik, sebakritika, sociálne stiahnutie sa. Z 

dvoch premenných vyjadrujúcich inštrumentálny prístup k okoliu – zmysel 

pre humor, intelekt – dosiahli vyššiu úroveň iba v prvej z nich, v úrovni in-

telektu dosiahli nižšiu úroveň. 

 

Kľúčové slová: spokojnosť so životom, gymnazisti, osobnostné premenné.  
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Abstract: The results of the research oriented on personality correlates 

considered as influencing one of the crucial indicators of well-being – 

satisfaction with life , are presented. On the sample of 258 high school 

students four questionnaires ( reflecting  BIG FIVE, coping strategies, locus 

of control,  sense of humour) and  IQ test were administered. The results 

showed that the students satisfied with life presented higher level of 

personality characteristics which can be assigned as offensive: extra-

version, openess, agreeableness, conscientiousness, externality, coping 

through problem solving and cognitive restructuring, emotions  expression, 

social support seeking. Conversely, they presented lower level  of persona-

lity characteristics which can be labelled as defensive: neuroticism, pro-

blem avoiding, wishfull thinking, selfcriticism, social withdrawal. In 

personality characteristics labelled as instrumental they presented higher 

level only in sense of humour, not in IQ score.  

 

Key words: satisfaction with life, personality characteristics, high school 

students. 

 

ÚVOD 

 

Po viac než storočnej histórii existencie psychologickej vedy možno ho-

voriť, že jedným z jej dôležitých poslaní bolo a je vytvárať podmienky 

(pri využití dostupných psychologických metód, postupov, procedúr) pre 

osobný/osobnostný rast a vývoj jednotlivca (prikláňame sa k termínu 

osobný rast ako ekvivalentu anglického personal growth). História tiež 

hovorí, že v minulom storočí sa na dosahovanie  uvedeného cieľa využí-

vali predovšetkým psychologické postupy, ktoré možno súhrnne označiť 

ako salutoprotektívne. Obdobie dvoch celosvetových vojnových konflik-

tov a dvoch totalitných spôsobov riadenia spoločenstiev poznačilo preží-

vanie a psychologické rozpoloženie mnohých ľudských jednotlivcov. V 

dôsledku toho psychológia dlhodobo venovala pozornosť negatívnym ja-

vom súvisiacim s duševným životom človeka, odstraňovaniu alebo 
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zmierňovaniu negatívnych prežívaní či psychických stavov a procesov 

(depresia, stres, úzkosť, obsesie, bolesť, vyhorenie, agresivita, medziľud-

ské konflikty ...). Následkom takejto psychologickej praxe prevládala v 

psychologickej teórii negatívna paradigma. Zároveň sa ukázalo, že psy-

chologické teórie sú silné v predpovedaní  zlyhania, zúfalstva a bezmoc-

nosti (Gillhamová, Seligman, in Mareš, 2001), no sú neschopné vysvetliť 

šťastie, tvorivosť, lásku a iné kvality, ktoré napĺňajú zmysel ľudského ži-

vota. 

Reakciou na negatívnu paradigmu bol vznik novej disciplíny – pozitívnej 

psychológie, ktorú autori (Seligman, Czikszentmihalyi, 2000) všeobecne 

definovali ako vedu o pozitívnych individuálnych vlastnostiach a rysoch, 

o pozitívnych životných skúsenostiach a zážitkoch a o pozitívne fungujú-

cich spoločenstvách a inštitúciách. Do obzoru záujmu odborníkov 

z radov skúmateľov, ale aj praktických psychológov, sa dostali také ľud-

ské  kvality ako pozitívne emócie (sebaocenenie, radosť, nádej, pohoda, 

šťastie, vrcholový zážitok - flow),  pozitívne kognitívne schopnosti (na-

danie, tvorivosť, inteligencia, múdrosť, zodpovednosť, optimizmus) 

a pozitívne sociálne vzťahy (súcit, altruizmus, vďačnosť, láska, empatia). 

V rámci uvedeného širokého vymedzenia predmetu pozitívnej psycholó-

gie jej zakladatelia vyčlenili 6 základných cností, ktoré sa označujú aj ako 

silné stránky človeka. Podľa M. Seligmana (2002) sú nimi múdrosť 

a poznanie, odvaha, humánnosť, spravodlivosť, sebaovládanie 

a transcendencia. 

Jednou z kľúčových kategórií pozitívnej psychológie je osobná pohoda 

(well-being), ktorá je podľa viacerých autorov sýtená dvoma komponen-

tami: kognitívnymi a emocionálnymi (Diener, 2000). Relevantní autori 

(Ryan, Deci, 2001) uvádzajú, že výskum pohody má tendenciu sa členiť 

do dvoch prúdov. Prvým je skúmanie subjektívnej pohody (SWB – sub-

jective well-being) ako ekvivalentu šťastia. Subjektívna pohoda je for-

málne definovaná ako vyššia miera pozitívnej emócie, nižšia miera nega-

tívnej emócie a vysoká miera životnej spokojnosti (Diener, Lucas, 1999). 

Druhým prúdom je skúmanie psychologickej pohody (PWB – psycholo-

gical well-being), ktorá je príznačná pre naplno fungujúcu osobnosť a je 
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spojená s angažovanosťou človeka v riešení existenciálnych výziev a otá-

zok života. 

C. Ryff a C. Keyes uvádzajú, že osobná pohoda je operacionalisticky vy-

medzená, ako meranie šiestich aspektov ľudskej aktualizácie: sebapri-

jatie (self-acceptance), osobný rast (personal growth), pozitívne vzťahy s 

druhými (positive relations  with others), autonómia (autonomy), zvlá-

danie prostredia (environmental mastery) a zmysel života (purpose in li-

fe) (Ryff, Keyes, 1995).  Za kľúčový indikátor osobnej pohody autori po-

važujú fenomén životnej spokojnosti (Blatný a kol., 2010; De Neve, Coo-

per, 1998). 

Spokojnosť so životom, podobne ako osobná pohoda, pozostáva z dvoch 

komponentov: kognitívno-evalvatívny komponent a emocionálny kom-

ponent. Rozhodujúcu úlohu však zohráva prvý, čo zdôrazňujú aj vyme-

dzenia (definície) spokojnosti so životom relevantných autorov. J. Fah-

renberg et al. (2000) napríklad definuje spokojnosť so životom ako indi-

viduálne hodnotenie minulých a súčasných podmienok života a očaká-

vanej životnej perspektívy, pričom uvažuje o spokojnosti s desiatimi ob-

lasťami života: 1. zdravie, 2. práca a povolanie, 3. finančná situácia, 4. 

voľný čas, 5. manželstvo a partnerstvo, 6. vzťah k vlastným deťom, 7. 

spokojnosť so sebou, 8. sexualita, 9. priatelia, príbuzní a 10. bývanie. Po-

dobne uvažuje M. Blatný a kol. (2010), keď spokojnosť so životom pova-

žuje za hlavný kognitívny  komponent osobnej pohody.   

Okrem dichotómie kognitívny vs. emocionálny sa možno u niektorých 

autorov  (napr. Gilman et. al. 2003) stretnúť s dichotómiou globálna spo-

kojnosť so životom vs. spokojnosť s parciálnymi aspektami života - rodi-

na, ekonomický status, medziľudské vzťahy. E. Diener  et al. (1999) po-

važuje spokojnosť so životom za globálne hodnotenie vlastného života 

ako celku, pričom akceptuje obe jej zložky - kognitívnu aj emocionálnu. 

Kognitívna zložka predstavuje vedomé hodnotenie vlastného života, 

emocionálna zložka predstavuje súhrn emócií, nálad, afektov.   
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PROBLÉM 

 

Spokojnosť so životom je v súčasnosti ako predmet psychologického vý-

skumu problém "atraktívny" tak vo svete, ako aj v našich podmienkach. 

Je to prirodzený dôsledok jeho miesta v kontexte pozitívnej psychológie 

ako určujúceho zamerania psychologickej vedy v 21. storočí. Existujú 

mnohé výskumné i prehľadové štúdie o spokojnosti so životom, no, až na 

niektoré výnimky (Uhláriková, 2010), sú vo väčšine orientované na star-

šie vekové kategórie. Spokojnosť so životom sa skúmala na populácii vy-

sokoškolákov (Blatný – Osecká, 2001), na populácii učiteľov, vysoko-

školských učiteľov, seniorov a manželských partnerov. V našom vý-

skume sme sa rozhodli pre stredoškolskú populáciu (žiaci gymnázií), 

pretože sa domnievame, že kľúčové atribúty pozitívnej psychológie – 

tvorivosť, optimizmus, empatia, zodpovednosť, spravodlivosť, súcit, a 

teda aj spokojnosť so životom, sa začínajú utvárať v nižších vekových ka-

tegóriách. Z najčastejšie zvažovaných faktorov (prediktorov) spokojnosti 

so životom – 1. osobnostné, 2. socioekonomické (ekonomický status, et-

nický status, vzdelanie, profesia), 3. demografické (vek, pohlavie), 4. 

ostatné (choroba, rozvod rodičov, zmena zamestnania) - sme do nášho 

výskumu zvolili prevažne faktory z prvej skupiny. 

K. M. DeNeve – H. Cooper (1998) uvádzajú viaceré interpretácie vplyvu 

či dopadu osobnostných faktorov na spokojnosť so životom. Tzv. Top-

down model predpokladá, že osobnostná črta má priamy dosah na pre-

žívanie spokojnosti, teda jednotlivec prežíva život buď pozitívnym alebo 

negatívnym spôsobom. Iný spôsob interpretácie rozlišuje inštrumentál-

ny a temperamentový vzťah medzi črtami osobnosti a spokojnosťou so 

životom. Temperamentový vzťah zahŕňa také vlastnosti, ktoré priamo 

navodzujú spokojnosť. Inštrumentálne vlastnosti navodzujú spokojnosť 

sprostredkovane tak, že sú vystavené stretu a konfrontácii so špecific-

kými životnými situáciami. 

V súvislosti s psychobiologickým prístupom založenom na koncepcii ak-

tivácie a útlmu V. Kebza (2005) hovorí, že aktivácia aj útlm sú späté s 

konkrétnymi črtami osobnosti. "Extraverzia alebo pozitívna afektivita 
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súvisí s aktiváciou, zatiaľ čo neuroticizmus a negatívna afektivita s inhi-

bíciou" (Kebza, 2005, s. 89). 

V zmysle uvedeného prisudzujeme nami sledované osobnostné premen-

né do dvoch skupín  v závislosti od toho, či majú charakter aktivácie, an-

gažovanosti, príklonu, vplyvu a kontroly – tieto nazývame ofenzívne 

premenné, alebo či majú charakter inhibície, neangažovanosti, odklonu a 

absencie vplyvu – tieto nazývame defenzívne premenné. Do tretej kate-

górie  prisudzujeme tie osobnostné vlastnosti – označované ako inštru-

mentálne, ktoré môžu ovplyvňovať spokojnosť so životom sprostredko-

vane konfrontáciou s rôznymi životnými situáciami. 

V našom výskume sme ako osobnostné indikátory spokojnosti so živo-

tom zvolili jednotlivé zvládacie stratégie tak, ako ich zachytáva  použitá 

metóda. Ďalej sme v súvislosti  so spokojnosťou so životom sledovali tie-

to osobnostné faktory: Big Five premenné, lokalizáciu (ohnisko) kontro-

ly, zmysel pre humor a intelektovú úroveň.  

Predpokladáme, že skúmané osoby, ktoré vykazujú vyššiu mieru spokoj-

nosti so životom, budú dosahovať:  

1. vyššie skóre v ofenzívnych osobnostných vlastnostiach, 

2. nižšie skóre v defenzívnych osobnostných vlastnostiach,    

3. vyššie skóre v inštrumentálnych osobnostných vlastnostiach. 
 

 

METÓDY 

 

Na meranie životnej spokojnosti sme použili Škálu spokojnosti so živo-

tom (SWLS – Satisfaction With Life Scale), ktorú zostavili E. Diener, R. A. 

Emmons, J. R. Larsen, S. Griffin (1985). Je to posudzovacia škála, pozos-

távajúca z piatich otázok, ktorá poskytuje reziduálne skóre spokojnosti 

so životom. Koeficient α = 0,79.    

Zvládacie stratégie sme merali dotazníkom CSI - Coping Strategies Inven-

tory (Tobin, Reynolds, Garske, Holroyd, Wigal, 1984), ktorý zachytáva  8 

kategórií zvládania, z ktorých 4 sú príklonové (engagement) – riešenie 

problému, kognitívna reštrukturalizácia, prejavenie emócií, sociálny 



 

11  | 

 

kontakt, podpora a štyri odklonové (disengagement) – vyhýbanie sa 

problému, fantazijný únik, sebakritika, sociálne stiahnutie. Koeficient 

spoľahlivosti r = 0.83. 

Mieru inteligencie sme zachytávali Amtauerovým testom IST 2000 R (v 

tlači). Použili sme tri subtesty : Generalizácie (GE), Aritmetika (AR) a 

Otáčanie kociek (SP). Celkové skóre IQ sme stanovili na základe prieme-

ru vážených skóre týchto subtestov. Koeficient α = 0,69 (GE), r = 0,87 

(AR), r = 0,78 (SP). 

Na zisťovanie zmyslu pre humor sme použili Dotazník zmyslu pre humor 

ZPH (SOH Sense Of Humor), ktorý zostavili J. A. Thorson – F. C. Powell 

(1993). Poskytuje údaje o celkovom skóre ako aj o jednotlivých dimen-

ziách, v ktorých sa humor uplatňuje: dosahovanie sociálnych cieľov po-

mocou humoru, zvládanie situácií pomocou humoru, oceňovanie humoru 

a postoje k humoru.  Koeficient spoľahlivosti r = 0,92.  

Na meranie Big Five premenných sme použili NEO – FFI  päťfaktorový 

osobnostný inventár pôvodných autorov P. T. Costa – R. R. McCrae 

(1992), ktorý preložili a štandardizovali I. Ruisel a P. Halama (2007). Ko-

eficient α  = 0,64 – 0,83.  

Na overenie našich predpokladov sme zvolili komparačný štatistický 

postup. 

Výskumnú  vzorku tvorilo 258 žiakov bratislavských gymnázií (14-roční 

– 18-roční). 

Pre potreby komparačného postupu sme výskumnú vzorku rozdelili na 

skupinu žiakov spokojných so životom a skupinu nespokojných so živo-

tom. Kritériom bola hodnota mediánu dosiahnutého skóre v  Škále spo-

kojnosti so životom. 

 

 

VÝSLEDKY 

Tabuľka 1 Porovnanie ofenzívnych osobnostných vlastností v skupine ne-

spokojných a spokojných so životom 
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Tabuľka 2 Porovnanie defenzívnych osobnostných vlastností  v skupine 

nespokojných a spokojných so životom 
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Tabuľka 3 Porovnanie inštrumentálnych osobnostných vlastností 

v skupine nespokojných a spokojných so životom 

 

Hrubo vyznačené hodnoty testov (T-test, U-test) a pravdepodobnosti sú 

štatisticky významné. 

 

Pohľad na Tabuľku 1 naznačuje, že vo viac než polovici sledovaných 

osobnostných vlastnostiach – internalita, extraverzia, svedomitosť, rie-

šenie problému, kognitívna reštruktualizácia, ktoré sme pomenovali ako 

ofenzívne, dosiahli skúmané osoby spokojné so životom  štatisticky vý-

znamne vyššie skóre než osoby nespokojné so životom. V premenných 

otvorenosť, prejavenie emócií, prívetivosť, sociálna podpora sa rozdiely 

nepreukázali. 

Stredoškoláci spokojní so svojím životom svoje správanie a jeho výsled-

ky prisudzujú (atribuujú) skôr vnútorným stabilným (schopnosti) 

i nestabilným (úsilie, snaha, motivácia) vlastnostiam (Rotter, 1966), než 

vonkajším okolnostiam (náhoda, šťastie). Ďalej sú extrovertovanej-

ší, svedomitejší a zo sledovaných spôsobov zvládania životných situácií 

častejšie volia stratégie riešenia problému a kognitívnej reštrukturalizá-

cie záťažovej situácie.   

Tabuľka 2 ukazuje, že z piatich sledovaných osobnostných vlastností, 

ktoré sme označili ako defenzívne, dosiahli skúmané osoby spokojné so 

životom v porovnaní s nespokojnými štatisticky významne nižšie skóre 

v štyroch z nich - neuroticizmus, fantazijný únik, sebakritika, sociálne 
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stiahnutie. V piatej premennej - vyhýbanie sa problému sa rozdiel ne-

preukázal.  

Z tabuľky 3 vidieť, že z dvoch sledovaných inštrumentálnych osobnost-

ných vlastností dosiahli skúmané osoby spokojné so životom vyššie skó-

re (štatisticky významné) iba v prejave zmyslu pre humor. V druhej 

premennej (intelekt) sa rozdiel nepreukázal. 

Celkové hodnotenie dosiahnutých výsledkov vypovedá, že tri stanovené 

hypotézy boli potvrdené iba čiastočne. V rámci prvej hypotézy päť 

z deviatich sledovaných ofenzívnych  premenných potvrdili predpoklad, 

že stredoškoláci spokojní so životom v nich dosiahnu vyššie skóre než 

ich vrstovníci nespokojní so životom. 

Druhá hypotéza bola potvrdená preukázateľnejšie. V štyroch z piatich 

sledovaných defenzívnych premenných dosiahli stredoškoláci spokojní 

so životom podľa predpokladu nižšie skóre než spolužiaci nespokojní so 

životom. 

Tretiu hypotézu potvrdila jedna z dvoch sledovaných inštrumentálnych 

premenných, v ktorej dosiahli podľa predpokladu vyššiu úroveň stredo-

školáci spokojní so životom. 

Uvedené výsledky naznačujú, že v celkovej spokojnosti so životom stre-

doškolákov majú svoje zastúpenie tak ofenzívne, ako aj defenzívne osob-

nostné vlastnosti, zároveň však vyvstáva potreba exaktnejšej konceptua-

lizácie oboch kategórií osobnostných premenných. Tento moment pova-

žujeme za limitujúci vo vzťahu k predkladanému výskumu, no zároveň 

ho vnímame ako výzvu smerom k budúcim skúmaniam. 
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ZÁVER 

 

Ak ponímame ofenzívne osobnostné vlastnosti (pozri vyššie) ako také, 

ktoré vykazujú charakteristiky aktivácie, angažovanosti, príklonu, vplyvu 

a kontroly, potom uvedené  zistenia potvrdzujú  všeobecne prijímaný 

predpoklad, že prepojenosť medzi  kontrolovanou činnosťou jednotlivca 

a očakávanými výsledkami navodzuje pozitívne emócie a pocit pohody. 

Zážitok kontroly a vplyvu je odmeňujúci, jeho nedostatok je zhubný 

(Langer, 1975). Pocit kontroly a vplyvu na svoje okolie je esenciou men-

tálneho zdravia a neprítomnosť pocitu kontroly môže vyústiť do depre-

sie, anxióznych stavov, fyzického zrútenia a dokonca smrti (Pyszcinski, 

Greenberg, Solomon, 1998). Princíp vplyvu je spojený s pohodou, nedo-

statok vplyvu vyúsťuje do pasivity, morálneho úpadku, odcudzenia, zly-

hávania a v krajnom prípade do choroby až smrti (Peterson, 1999). Ve-

domie a pocit jednotlivca, že má „veci pod kontrolou“, že má duševné 

a fyzické potenciály na to, aby dianie okolo seba cielene a zmysluplne 

ovplyvňoval, je dobrým predpokladom jeho spokojnosti so životom.  
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2 VYBRANÉ ASPEKTY SPOLUPRÁCE RODINY 
A ŠKOLY V OBLASTI MEDIÁLNEJ VÝCHOVY 
Selected aspects of family – school 
cooperation in media education 

 

MIRIAM UHRINOVÁ 
Katolícka univerzita  
Ružomberok 
 

Abstrakt: Na rozvíjaní mediálnej gramotnosti detí mladšieho školského 

veku sa významnou mierou podieľajú najmä ľudia, ktorí sú s dieťaťom 

v úzkom a častom kontakte. V tejto súvislosti práve rodičia a učitelia 

potrebujú disponovať kompetenciami, ktoré im pomáhajú v celkovom 

pôsobení na formovanie osobnosti dieťaťa aj so zreteľom na mediálnu 

oblasť. Aby sa realizovala mediálna výchova jednotne a zhodne v školskom 

i rodinnom prostredí, je potrebná vzájomná spolupráca rodiny a školy. 

Príspevok prezentuje čiastočné výsledky výskumu, ktorý bol zameraný na 

zisťovanie spolupráce rodičov a učiteľov v oblasti mediálnej výchovy a na 

zisťovanie potreby absolvovať školenie u rodičov v oblasti mediálnej vý-

chovy z pohľadu rodičov a z pohľadu učiteľov. Výsledky výskumu ukázali, 

že rodičia majú snahu získavať a rozvíjať svoje mediálne kompetencie 

prostredníctvom školenia a učitelia im môžu byť v tomto smere nápo-

mocní. 

 

Kľúčové slová: mediálna výchova, spolupráca rodičov a učiteľov, kompe-

tencie, deti mladšieho školského veku. 

 

Abstract: Regarding development of primary pupil’s media literacy, people 

with close and often connection to a child play crucial role. Thus especially 
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parents and teachers have to have the media forming competencies at 

children's individuality disposal, and the process in question should be 

realized at school and home congruently. With respect to a parent - 

teacher cooperation in media literacy education system, we present some 

partial research results. Namely, we are interested in training experience 

needs of parents from both, parent's and teacher's point of view. Research 

results have shown that parents are trying to develop their media 

competences through training, and teachers can help them.  

 

Key words: media education, family-school cooperation, competencies, 

primary pupils. 

 

ÚVOD DO PROBLEMATIKY  

 

Súčasný život je plný zmien a inovácií, ktoré sú nerozlučne späté s mé-

diami. Médiá sa podieľajú na formovaní osobnosti každého človeka 

v celej jeho komplexnosti (Vargová, M., Karasová, M., 2014), sú dôležitým 

prostriedkom socializácie jednotlivca od najútlejšieho veku a vplývajú na 

formovanie postojov, názorov, úsudkov i hodnôt, majú vplyv na hodnote-

nie reality (Vrabec, N., 2008). Prístup k médiám umožňuje deťom 

vytvárať príležitosti na vzdelávanie v ranom detstve, rozširovať svet ich 

poznania, umožniť im skúmať a stimulovať myslenie (Juszczyk, S., 2004). 

Médiá v súčasnej dobe so sebou prinášajú mnohé pozitíva a negatíva a je 

potrebné, aby každý disponoval potrebnými mediálnymi kompeten-

ciami. Na rozvíjaní mediálnej gramotnosti detí mladšieho školského veku 

sa významnou mierou  podieľajú najmä ľudia, ktorí sú s dieťaťom 

v úzkom a častom kontakte. V tejto súvislosti práve rodičia a učitelia 

potrebujú disponovať kompetenciami, ktoré im pomáhajú v celkovom 

pôsobení na formovanie osobnosti dieťaťa aj so zreteľom na mediálnu 

oblasť. Ako uvádza U. Buermann (2009), na výchovu zdravého 

sebahodnotenia má totiž značný vplyv zdravá kritika zvonku a úprimná 

a poctivá spätná väzba od ľudí, s ktorými sa dieťa často stretáva. 

Dôležitým aspektom v tomto smere sa ukazuje súlad hraníc mediálnej 
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výchovy medzi školou a rodinou. Mediálna výchova na 1. stupni základ-

nej školy a rodinná mediálna výchova sú veľmi úzko prepojené 

(Chanasová, 2011). Za dôležitý aspekt v tejto oblasti tak považujeme 

pôsobenie rodičov, pôsobenie osobnosti učiteľa, ako aj ich vzájomnú 

spoluprácu v tejto oblasti, bez ktorej nie je možné rozvíjať kompetencie 

a hodnoty u detí. Za základ efektívnej spolupráce považujeme práve 

komunikáciu. Súhlasne s B. Kasáčovou (2007) považujeme za významnú 

práve otvorenú komunikáciu v rodinnom, školskom, ale i širšom sociál-

nom prostredí, pri ktorej by sa mala prejaviť snaha o zosúladenie prístu-

pov a o podporu výmeny mediálnych skúseností u detí mladšieho 

školského veku. Podľa V. Kurincovej (2001) zahŕňa kvalita učiteľa 

špecifické teoretické vedomosti, praktické zručnosti a osobnostné 

predpoklady učiteľa na to, aby dokázal z hľadiska spolupráce s rodičmi, 

napr. motivovať rodičov a iniciovať vzájomnú spoluprácu; vytvoriť 

rovnocenné partnerstvo pri výchove dieťaťa, poskytnúť odborné rady a 

pomoc rodičom, či dokázať usmerniť ich rodičovskú výchovu. Všetky 

tieto aspekty sú dôležité aj so zreteľom na mediálnu výchovu detí. 

Vychovávať v oblasti médií je totiž často potrebné aj rodičov.  

Rodičia sú nevyhnutným socializátorom médií, pričom v niektorých 

rodinách sa médiá dostali na primárne miesto a priamy a emocionálny 

kontakt je nahradený virtuálnym vzťahom, ako je telefonovanie, textové 

správy, e-mail, sledovanie televízie. Je potrebné hovoriť s deťmi o tom, 

čo videli a počuli, s úmyslom pomôcť im zhodnotiť a pochopiť význam 

morálnej výučby a povahu obsahu, ktorý sa ponúka v rôznych typoch 

médií (Petani, R. - Brcic, K. M., 2014). Rodičia sú pre dieťa vzorom so 

zreteľom na všetky oblasti jeho rozvoja. Samotní rodičia môžu byť 

niekedy rozptýlení médiami a deťom nevenujú dostatok pozornosti, čím 

deťom chýbajú dôležité príležitosti pre ich emocionálny vývin (Jago, R., 

Thompson, J., Sebire, S. et al., 2014). Deťom je potrebné v tomto kontexte 

stanoviť hranice a otvorene s nimi komunikovať o médiách, mediálnom 

obsahu a situáciách spojených s médiami. Pre rodičov môžu byť v tomto 

smere nápomocní aj učitelia, ktorí sú s ich deťmi v bezprostrednom 

a častom kontakte a niekedy majú o ich mediálnom svete viac informácií 
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ako rodičia. Učitelia by mali tiež disponovať takými kompetenciami, aby 

mohli rodičom poskytovať erudovanú pomoc. 

Z toho dôvodu považujeme za dôležité hľadať odpovede na otázky: 

Existuje v súčasnej dobe efektívna spolupráca rodiny a školy v oblasti 

mediálnej výchovy? Považujú učitelia za potrebné, aby si aj rodičia 

rozvíjali svoje kompetencie v oblasti mediálnej výchovy prostredníctvom 

školenia, aby boli erudovanejší pri výchove svojich detí? Sú im učitelia 

v tejto oblasti nápomocní?  

Kládli sme si tieto a podobné otázky, ktoré nás priviedli k realizácii vý-

skumu priamo na školách. Práve z týchto dôvodov sme sa rozhodli za-

merať svoju pozornosť aj na zisťovanie vybraných aspektov so zreteľom 

na spoluprácu učiteľov primárneho vzdelávania a rodičov v oblasti me-

diálnej výchovy. 

 

VÝSKUM 

 

Jedným z cieľov výskumu zameraného na realizáciu mediálnej výchovy 

v primárnom vzdelávaní na Slovensku bolo zistiť súčasný stav spolu-

práce rodičov a školy pri realizácii mediálnej výchovy v primárnom 

vzdelávaní. Výskum bol realizovaný v rokoch 2016 - 2017. Medzi hlavné 

výskumné nástroje patrili dotazníky vlastnej proveniencie. Výskumný 

súbor bol tvorený učiteľmi 1. stupňa základných škôl z 28 základných 

škôl na Slovensku a rodičmi žiakov, ktorí navštevujú dané základné 

školy. Kritériom pre výber populácie do súboru bolo zastúpenie 

respondentov z každého kraja Slovenska, a to z vidieka ako i z miest. 

Výskumnú vzorku tvorilo 151 učiteľov 1. stupňa základných škôl a 498 

rodičov, z toho 402 žien a 92 mužov. 

Zo stanoveného cieľa vyplývajú nasledovné výskumné otázky: 

V1: Aký je názor učiteľov a rodičov na potrebu školenia rodičov v oblasti 

mediálnej výchovy? V2: Sú učitelia nápomocní rodičom v oblasti mediálnej 

výchovy? 

V súvislosti s realizovaným výskumom sme verifikovali stanovenú hypo-

tézu:  



1/2018 

|  22  

  

H1: Predpokladáme, že so zreteľom na pohlavie rodičov existuje signifi-

kantný rozdiel v záujme rodičov o školenie z oblasti mediálnej výchovy. 

Na testovanie hypotéz bol použitý Pearsonov Chi-kvadrát test dobrej 

zhody. 

 

VÝSKUMNÉ ZISTENIA 

 

Vzhľadom k obmedzenému rozsahu príspevku budeme uvádzať len 

výber získaných dát a naše základné zistenia. 

Je potrebná vzájomná spolupráca rodiny a školy, aby sa realizovala me-

diálna výchova jednotne a zhodne v školskom i rodinnom prostredí. Na 

realizáciu efektívnej spolupráce je možné využiť rôzne formy v školskom 

i mimoškolskom prostredí, pričom môžu ísť o stretnutia formálneho 

i neformálneho charakteru.  

Zaujímalo nás, ako hodnotia rodičia spoluprácu s učiteľmi v oblasti me-

diálnej výchovy. Zisťovali sme, či učitelia s nimi spolupracujú pri rozvoji 

mediálnych kompetencií ich detí (Tabuľka 1). 

 

Tabuľka 1 Spolupráca s učiteľmi v kontexte mediálnej výchovy z pohľadu 

rodičov (N = 498) 

N = absolútna početnosť, % = relatívna početnosť 

 

Ako vidieť z výsledkov Tabuľky 1, len 11,4 % rodičov spolupracuje 

s učiteľmi pri rozvoji mediálnych kompetencií svojich detí, aspoň čias-

točne túto spoluprácu realizuje 17,1 % rodičov. Je zaujímavé, že k tejto 

skutočnosti sa nevie vyjadriť až 27,3 % rodičov a vôbec na túto 
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neodpovedalo 7 rodičov (1,4 %). Z tabuľky tiež vyplýva, že 42,8 % 

rodičov konštatuje, že nespolupracuje s učiteľmi v oblasti mediálnej 

výchovy. Z tohto dôvodu nemožno spoluprácu rodiny a školy považovať 

za efektívnu so zreteľom na oblasť mediálnej výchovy detí. 

So zreteľom na efektívnu výchovu detí v oblasti mediálnej výchovy je po-

trebné, aby boli v tejto oblasti kompetentné najmä osoby, ktoré prichá-

dzajú s dieťaťom najčastejšie do styku, čiže rodičia i učitelia. Rodičia si 

majú možnosť získať a rozvíjať svoje kompetencie jednak samoštúdiom, 

jednak môžu využiť rôzne iné sprostredkované možnosti, napr. absolvo-

vaním školenia. Zaujímal nás názor učiteľov na skutočnosť, či považujú 

vôbec za potrebné, aby rodičia absolvovali školenia týkajúce sa mediál-

nej výchovy. Výsledky sú prezentované v tabuľke 2. 

 

Tabuľka 2 Potreba absolvovať u rodičov školenie v oblasti mediálnej vý-

chovy z pohľadu učiteľov  (N = 151) 

 

Ako vidieť z tabuľky 2, väčšina učiteľov (61,6 %) považuje za potrebné, 

aby sa rodičia zúčastňovali školenia s cieľom rozvíjať kompetencie v ob-

lasti mediálnej výchovy. Za neefektívne to považuje len 9,3 % opýtaných 

učiteľov.  

V tejto súvislosti sme zisťovali aj z pohľadu rodičov, či by mali  záujem 

absolvovať takéto školenie. Výsledky prezentuje tabuľka 3. 
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Tabuľka 3 Záujem rodičov o školenie z oblasti mediálnej výchovy (N = 

498) 

 

Z tabuľky 3 je zrejmé, že k tejto otázke sa 15,9 % rodičov nevyjadrilo vô-

bec. Zároveň z tabuľky vyplýva, že 32,9 % rodičov sa vyjadrilo, že sa ne-

vie k tejto otázke vyjadriť, či majú potencionálny záujem o školenie. Je 

potešujúce, že niektorí rodičia prejavili aj záujem o tento druh školenia 

(33,6 %). Pri zisťovaní záujmu o školenie zo strany rodičov sme zisťovali 

závislosť odpovedí rodičov z hľadiska ich pohlavia.  

Na základe výsledkov štatistického testovania prostredníctvom χ2-testu 

možno na hladine významnosti α = 0,05 prijať alternatívnu hypotézu o 

nezávislosti skúmaných znakov (vypočítaná p-hodnota 0,037 je menšia 

než zvolená hladina významnosti). S ohľadom na záujem rodičov 

o školenie v oblasti mediálnej výchovy je teda štatisticky významný roz-

diel medzi mužmi a ženami.  

Hodnota Pearsonovho Chí-kvadrát testu je rovná χ2 = 11,839 a dosiah-

nutá signifikancia  p = 0,037, χ2 = 11,839 ; p<0,05 (p = 0,037). 
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Ako môžeme vidieť v tabuľke 3, potvrdila sa závislosť vzhľadom k pohla-

viu rodiča. Hypotéza H1 sa prijíma. Zistil sa signifikantný rozdiel vo vy-

jadreniach rodičov so zreteľom na pohlavie, čo sa týka ich záujmu 

o školenie so zameraním na mediálnu výchovu. Výskum poukazuje na to, 

že z rodičov vyjadrovali ženy významne častejšie záujem o školenie z ob-

lasti mediálnej výchovy ako muži. 

Školenia pre rodičov by mohli organizovať a realizovať práve učitelia, 

ktorí žiakov poznajú, pristupujú k nim individuálne, a preto aj školenia 

by mohli byť zamerané k potrebám a záujmom žiakov a rodičia by mali 

zo strany učiteľa špecifický prístup v danej oblasti. Ak by učitelia chceli 

podávať rodičom erudovanú pomoc, napr. realizáciou prednášok a ško-

lení v tejto oblasti, sami by mali disponovať potrebnými kompetenciami 

v oblasti mediálnej výchovy. Je zrejmé, že učitelia, ktorí majú záujem 

o prehlbovanie si svojich vedomostí a zručností v oblasti mediálnej vý-

chovy, budú erudovanejší aj v oblasti poradenstva rodičov. V tejto súvis-

losti sme zisťovali závislosť poskytovania erudovanej pomoci učiteľa ro-

dičom a jeho záujmu o rozvíjanie si kompetencií v tejto oblasti. Výsledky 

ukazuje tabuľka 4. 

 

Tabuľka 4 Vzťah medzi erudovanosťou učiteľov v oblasti poradenstva ro-

dičom so zreteľom na mediálnu výchovu a ich záujmom zvyšovania si 

kompetencií v tejto oblasti  (N = 151) 
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Výsledky v tabuľke 4 poukazujú na to, že hoci neboli zistené štatisticky 

významné rozdiely, učitelia, ktorí prejavujú záujem o rozvíjanie si svo-

jich kompetencií v oblasti mediálnej výchovy, najmä vo forme kurzov 

a sebavzdelávania, častejšie ako ostatní učitelia vyjadrovali názor, že by 

vedeli poskytnúť rodičom radu a hlbšie informácie so zreteľom na me-

diálnu výchovu, prípadne by vedeli rodičov nasmerovať na odborníkov. 

Učitelia, ktorí sa necítia v tejto oblasti kompetentní, aby realizovali ško-

lenia či prednášky, majú veľa alternatívnych možnosti, napr. zabezpečiť 

ich prostredníctvom odborníkov v tejto oblasti. Je však potrebné, aby 

prejavili záujem a ochotu o spoluprácu s rodičmi so zreteľom na túto ob-

lasť. 

 

ZÁVER 

 

Na základe výskumných zistení možno konštatovať, že spolupráca medzi 

rodičmi a učiteľmi by sa mala zintenzívniť, nakoľko pomerne málo rodi-

čov spolupracuje s učiteľmi pri rozvoji mediálnych kompetencií svojich 

detí. Učitelia zároveň vyjadrovali názor, že považujú za potrebné, aby ro-

dičia absolvovali školenia v tejto oblasti, aby disponovali náležitými 

kompetenciami pri mediálnej výchove svojich detí. Rodičia prejavujú 

o tento druh školenia záujem, pričom sa zistil signifikantný rozdiel vo vy-

jadreniach rodičov so zreteľom na pohlavie. Výskum poukazuje na to, že 

z rodičov vyjadrovali ženy významne častejšie záujem o školenie z ob-

lasti mediálnej výchovy ako muži. Školenia by mohli realizovať aj samot-

ní učitelia, ak však majú snahu podávať rodičom erudovanú pomoc, oni 

samotní majú disponovať potrebnými kompetenciami v oblasti mediál-

nej výchovy.  

So zreteľom na výskumné zistenia sa v edukačnej praxi odporúča zinten-

zívniť spoluprácu rodičov a učiteľov: 
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- v praktických konkrétnych činnostiach, ktoré budú pomáhať ro-
dičom pri mediálnej výchove detí, napr. dať vypracovať erudo-
vaným odborníkom zoznam, týkajúci sa nevhodného mediálne-
ho obsahu alebo internetový vzdelávací portál, ktorý sa bude 
neustále aktualizovať a učitelia ho budú propagovať rodičom;  

- využiť v rámci triednych stretnutí rodičov potenciál zo strany 
rodičov so zreteľom na ich povolanie a realizovať z problema-
tiky mediálnej výchovy rôzne prednášky z radov rodičov (mnohí 
z nich sú lekári, psychológovia, apod.), prípadne dohodnúť sa 
s nimi na realizovaní školenia v tejto oblasti;  

- vytvárať čoraz širšie možnosti pre celoživotné vzdelávanie uči-
teľov, ktorí majú snahu a ochotu rozvíjať si svoje kompetencie v 
oblasti mediálnej výchovy, ktorí môžu následne realizovať ško-
lenia pre rodičov, prípadne sprostredkovať a organizovať kva-
litné školenia s erudovanými odborníkmi v tejto oblasti; 

- pozitívne motivovať rodičov i učiteľov k väčšej angažovanosti 
pri ich spolupráci. 

Je potrebné, aby bol zo strany učiteľov i rodičov záujem o vzájomnú ko-

munikáciu, aby hľadali a využívali možnosti vzájomného stretnutia, pre-

ferovali vzájomne podporovaný postup vo výchove detí v oblasti mediál-

nej výchovy a aby hľadali spoločnú cestu, ako deti v súčasnej mediálnej 

dobe naviesť na správnu cestu. Rodičia i učitelia by si mali uvedomiť 

zodpovednosť za rozvíjanie svojich kompetencií v mediálnej oblasti, aby 

boli pre deti pozitívnym vzorom so zreteľom na edukáciu a aby boli pre 

nich erudovaným poradcom. V súčasnej dobe je preto potrebné, aby boli 

možnosti ich spolupráce prispôsobené aspektom súčasnej mediálnej do-

by aj so zreteľom na mediálnu výchovu detí mladšieho školského veku. 

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantového projektu VEGA 

1/0913/15: Mediálna gramotnosť u žiakov primárneho vzdelávania v 

kontexte kooperácie rodiny a školy. 
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3 POLITIKA ŠTRUKTÚROVANIE UČIVA 
V KONTEXTE ROZVOJA KRITICKÉHO 
MYSLENIA ŽIAKOV                          
Structuring the curriculum in the context 
of the development of pupil´s critical 
thinking 

 

 

GABRIELA PETROVÁ  

NINA KOZÁROVÁ  

Univerzita Mateja Bela  

Banská Bystrica  

 

 

Abstrakt: V predkladanom príspevku autorky približujú jednotlivé mož-

nosti štruktúrovania učiva. V teoretickej rovine pojednávajú o obsahu 

vzdelávania, výbere a usporiadaní učiva, o učebniciach a námetoch na 

skvalitnenie ich tvorby. Opisujú tiež štruktúrovanie učiva a pozornosť ve-

nujú otázke porozumenia učebnému textu. 

 

Kľúčové slová: štruktúrovanie učiva, kognitívna modifikácia, učebnica, 

interferencia, kurikulum, učivo. 

 

Abstract: The author's present contribution approaches the various 

possibilities of structuring the curriculum. On the theoretical level, they 

discuss the content of education, selection and layout of curriculum, 

textbooks and themes to improve their production. Authors also describe 
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curriculum structuring and pay attention to the question of comprehen-

sion and understanding of learning text.  

 

Key words: structuring the curriculum, cognitive modification, textbook, 

interference, curriculum. 

 

ÚVOD 

 

Právo vzdelávať sa figuruje v medzinárodných dokumentoch  každej 

demokratickej  spoločnosti, ktorá podporuje vzdelávanie každého veku 

a hľadá možné odpovede na otázky, ako poskytnúť žiakom efektívnu 

edukáciu.  

Ako uvádza Kolář – Vališová (2009, s. 44): „Jednou zo základných funkcii 

vyučovania (a školy vôbec) je predávanie doteraz vytvorenej kultúry 

ľudstva ďalším generáciám tak, aby tento proces predávania a zvládania, 

prijímania ľudskej kultúry bol zároveň procesom všestranného rozvíja-

nia osobnosti každého zo žiakov - predávaním kultúry v najširšom slova 

zmysle. Teda nielen systém ľudstvom vypracovaného poznania, sústre-

deného v súbore vied, ale i súbor operácií, ktoré sú pre existenciu, aktivi-

tu i pre ďalší rozvoj ľudí, nevyhnutné.“  

Čoraz častejšie sa v bežnej škole presadzuje modifikácia kognitívnych 

podmienok vzdelávania ako aj rôzne intervenčné programy. Obsah vzde-

lávania a učebnice akoby nestíhali posun v tandeme týchto meniacich sa 

podmienok. 

 

OBSAH VZDELÁVANIA  

 

Podľa Kosíkovej (2011) z humanistického princípu pristupujeme k poňa-

tiu vzdelávania s dôrazom na väčšiu autonómiu škôl. Práve o väčšiu au-

tonómiu škôl sa opiera kurikulárna reforma, ktorá podporuje spoluúčasť 

učiteľov aj škôl na tvorbe učiva. Učitelia by mali prijať metódu aktívneho 

učenia, ktorá si vyžaduje nielen tvorivého učiteľa, ale aj tvorivo a kriticky 

zmýšľajúceho žiaka.  
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Úlohy, ktoré má učiteľ spĺňať, nie sú jednoduché. Nie je iba sprostredko-

vateľom informácií, ktoré majú žiaci vedieť, ale je aj vychovávateľom 

a rozvíjateľom osobností žiakov. Každý učiteľ musí dokonale ovládať 

a rozumieť svojim aprobačným predmetom, musí byť pedagogicky pod-

kutý a okrem odborného a pedagogického vzdelania nesmieme opome-

núť ani všeobecné vzdelanie a výnimočné charakterové vlastnosti, na-

koľko bude učiteľ pre svojich žiakov vždy vzorom. Ide o mimoriadne 

zodpovednú prácu, pričom sa funkcia učiteľa v posledných rokoch vý-

razne transformuje. Už nie je ten, kto riadi, kontroluje, ale stáva sa facili-

tátorom, ktorý podporuje, diagnostikuje, inšpiruje, pomáha, aktivizuje 

a vytvára pozitívnu klímu.  

Je veľmi dôležité, aby sa aj samotní učitelia zúčastňovali na koncipovaní 

obsahu vzdelania, nakoľko práve oni sú tí, ktorí počas výchovno–

vzdelávacieho procesu realizujú obsah vzdelania. Dovoľujeme si pred-

pokladať, že participovanie učiteľov na obsahu vzdelania z nich vytvorí 

kvalitnejších realizátorov, nakoľko budú poznať jadro, ktoré môžu podľa 

konkrétnych situácií modifikovať. Zainteresovanosť učiteľa na tvorbe 

a výbere učiva môže v neposlednom rade podporovať a napomáhať kva-

litnejšej interakcii a hlbšej spätnej väzbe medzi učiteľom a žiakom. 

Obsahy vzdelávania stanovené v kurikulárnych dokumentoch musia ko-

rešpondovať s učebnicami, z toho dôvodu kurikulum určuje stavbu 

učebnice. Pre dôkladnú teoretickú analýzu považujeme za nevyhnutné 

objasniť pojem kurikulum z pohľadov viacerých autorov. Švec (2002) 

chápe kurikulum ako druh edukačného plánu vypracovaného  podľa ce-

lonárodne platných výkonových štandardov.  

Turek (2008) kurikulum poníma v troch rovinách, ako formálne kuriku-

lum (realizácia vo vyučovacom procese), neformálne kurikulum (mimo-

školské aktivity žiakov) a skryté kurikulum (sociálna interakcia žiakov 

v triede). 

Skalková (2007)  považuje kurikulárne dokumenty za strešný pojem, 

ktorý pod sebou zahŕňa rôzne metodické a didaktické pomôcky pre uči-

teľov, učebné plány, didaktické texty pre žiakov, učebné osnovy, štan-
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dardy vzdelávania aj učebnice. Práve školské kurikulárne dokumenty sú 

súčasťou plánov rozvoja škôl. 

Hlasy pre vykonanie kurikulárnej reformy sa ozývajú pomerne dlho. Od-

borníkmi je kritizovaná metóda odovzdávania hotových poznatkov žia-

kom, ale aj predimenzované učebné osnovy, poznatkový encyklopediz-

mus, povrchné vedomosti a v neposlednom rade pasivita žiakov. Odbor-

níci kladú dôraz na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov, zvyšovanie 

aktivity žiaka a snahu zabezpečiť pre neho systematicky organizované 

poznatky. 

Didaktický encyklopedizmus je pranierovaná téma v mnohých pedago-

gických periodikách. S rozvojom techniky, vedy a ľudského poznania sa 

požiadavka osvojovania vedomostí všetkých vedných odborov stáva 

takmer nereálnou. Abnormálne množstvo poznatkov vedie predimenzo-

vaniu učiva a rozvoj žiakovej osobnosti ustupuje memorovaniu množ-

stva učiva, ktoré žiaci častokrát reprodukujú, neraz bez adekvátneho po-

rozumenia.  

„Obsah vzdelávania založený na špecifických kompetenciách je špeciál-

nou variantnou výberu učiva, ktoré slúži k získaniu kompetencií 

a spôsobilostí pre výkon určitej profesie. Tento výber učiva sa prevádza 

v rámci špecializačného, kvalifikačného, rekvalifikačného či celoživotné-

ho vzdelávania“. (Škoda, Doulík, 2011, s. 161). 

 

VÝBER A USPORIADANIE UČIVA 

 

Vzdelávacie obsahy sú formulované na základe didaktickej analýzy, ná-

sledne podstupujú didaktickú transformáciu – sú teda pretvárané na ku-

rikulum. Výsledkom procesu didaktickej rekonštrukcie je rekonštruova-

ná obsahová štruktúra jednotlivých tém. (Ide o jednoduchšiu štruktúru, 

ako je pôvodná vedecká predstava. Je totiž modifikovaná tým spôsobom, 

aby bola zrozumiteľná žiakom rôznej vekovej a kognitívnej úrovne). 

Mnoho odborníkov z oblasti pedagogiky a psychológie, ale aj príslušní-

kov z iných vedných disciplín sa zaoberá otázkou, aké učivo, v akom roz-

sahu a akým spôsobom si majú žiaci osvojiť. Nezodpovedanou otázkou 
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však zostáva možnosť štruktúrovania učiva tak, aby jeho usporiadanie 

pomáhalo žiakom v efektívnom učení sa a rozvoji kritického myslenia, 

pretože nie je dôležité iba to, koľko informácií majú žiaci v hlave, ale aj 

to, akým spôsobom ich majú systemizované - organizované.  

Z toho dôvodu je potrebné apelovať na učiteľov (prípadne autorov učeb-

níc), aby pri didaktickej analýze učiva nevytvárali text umelo - príliš ab-

straktne. Rovnako je dôležité dostatočne štruktúrovať text, nakoľko mô-

že byť pre žiakov náročné vyselektovať z učiva najdôležitejšie informá-

cie – určiť si kotviace body, prípadne pochopiť vzťahy medzi jednotli-

vými pojmami.  

Problematike štruktúrovania učiva sa venujú zahraniční renomovaní au-

tori, napríklad Chang (2007), Pazzaglia a Moé (2013), Kovač a Bertoncelj 

(2008), Chung – Cheak – Lee – Baker (2012).  

Odborná verejnosť považuje za jeden z najvýznamnejších aspektov pri 

výbere a rovnako pri usporiadaní učiva vývinovú psychológiu, konkrétne 

vekové predpoklady a vekové spôsobilosti žiakov, ktoré ovplyvňujú 

zvládnutie učiva. Je nutné uvedomiť si, že žiakova učebná kapacita má 

svoje hranice a limity, ktoré sa menia paralelne s ich vývinom. Nemožno 

opomínať zachovanie a rozvíjanie telesného aj duševného zdravia žia-

kov, preto je potrebné z veľkého arzenálu ľudského poznania vybrať 

najdôležitejšie informácie.  

Petlák (1997, s. 45) uvádza: „Pod pojmom učivo chápeme istú sústavu 

poznatkov a činností, ktoré si má žiak osvojiť v priebehu výchovno-

vzdelávacieho procesu a učenia sa a ktoré sa majú prejaviť v jeho vedo-

mostiach, spôsobilostiach, zručnostiach a návykoch“.   

Pochopenie vnútornej štruktúry učiva je nevyhnutné, ak učivo analyzu-

jeme v didaktickej rovine. Informácie, ktoré učiteľ sprostredkováva žia-

kom by mali byť vždy prepojené s cieľmi vzdelávania. Výber učiva zod-

povedá didaktickej analýze, ktorá má širokospektrálny charakter.  Je 

nutné zanalyzovať predchádzajúce vedomosti žiakov, nakoľko ide o bod, 

ktorý poskytuje východisko pre prácu s učivom. Usporiadanie učiva na 

základe jeho štrukturácie môže žiakovi pomôcť v pochopení základných 

pojmov a vzťahov medzi pojmami, javmi, či predmetmi. Aby si žiaci ne-
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osvojili učivo izolovane bez vnútorných aj vonkajších súvislostí,  ale ako 

integrovaný systém, je potrebné sprostredkovať tiež informácie medzi-

predmetových vzťahoch. Analýza medzipredmetových vzťahov môže 

byť realizovaná horizontálne (vzťahy s inými predmetmi aktuálnom 

ročníku), alebo vertikálne (nadväznosť na predchádzajúce ročníky).  

Kosíková (2011) opisuje jednotlivé psychodidaktické aspekty výberu 

a usporiadania učiva, pričom ide predovšetkým o prihliadanie na vekové 

a individuálne zvláštnosti žiakov, prevod medzi jazykom vedného odbo-

ru – jazykom vzdelávacieho predmetu a jazykom žiaka, rešpektovanie 

usporiadania vzdelávacieho obsahu v kurikule, psychologické zákonitos-

ti učenia žiaka, rozvoj kompetencií žiaka.  

Nelogické preťažovanie žiakov nepodstatným učivom kritizuje aj Skal-

ková (2007), ktorá nie je stotožnená s nadmernou intelektualizáciou hu-

dobnej, estetickej a telesnej výchovy. Práve naopak, do popredia vyzdvi-

huje teóriu exemplárneho vyučovania, ktorej cieľom je výber tzv. jadier 

učiva, ktoré sa stanú reprezentantmi celých oblastí učiva.  

Syntetické (integrované) predmety sa snažia odstrániť izolovanosť me-

dzi predmetmi a  rozšíriť využívanie medzipredmetových vzťahov tým, 

že poskytujú vedomosti omnoho komplexnejšie. V našich podmienkach 

takéto predmety v učebných plánoch nie sú, no v krajinách ako Japonsko, 

Švédsko, Nemecko či Nórsko sú zaužívané už veľa rokov. Mnoho učiteľov 

považuje za najťažšie transformovať poznatky vedy do učiva vhodného 

pre žiakov v primeranej forme (s prihliadaním na ich vekové kognitívne 

odlišnosti).  

Iný pohľad na učivo v didaktickej rovine prináša skupina autorov Švec, 

Filová a Šimoník (2002), ktorí za najpodstatnejší fakt považujú to, že 

jednotlivé prvky učiva každého predmetu musia svojím usporiadaním 

vytvárať štruktúru. Názorový pluralizmus jednotlivých teoretických 

koncepcií sa plne prejavuje aj v oblasti výberu učiva. Dodnes si odborníci 

kladú otázky, či učebné plány skutočne reprezentujú moderné vzdelanie, 

ktoré je potrebné pre jednotlivca aj spoločnosť. Dynamický prístup vo 

vzdelávaní, ktorý sa snaží prekonať statický prístup predpokladá, že 
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práve veľké skoky vo vede a technike negujú množstvo poznatkov, ktoré 

si jednotlivec počas svojho predchádzajúceho štúdia osvojil. 

 

UČEBNICE 

 

Sme toho názoru, že učebnica by nemala byť považovaná za rutinnú 

školskú pomôcku, ale za zložitý konštrukt, ktorý má a môže vo výz-

namnej miere napomáhať učiacemu sa subjektu. Bolo by mylné, pristu-

povať k učebniciam iba ako k  sumarizačným textom, ktoré reprezentujú 

všeobecné poznatky z daného tematického celku alebo vedného odboru.  

Vymedziť jeden z kľúčových pojmov v súvislosti s učebnicou – text, je 

pomerne náročné, nakoľko existuje viacero koncepcií, ako aj špecifických 

modelov textu, ktoré ho definujú. Pre potreby príspevku sa zameriame 

na didaktický, či pedagogický text (Gavora, 1992, s.10). Ako autor uvá-

dza, daný typ textu má niektoré všeobecné vlastnosti (intertextualita, 

koherencia, konzistencia), ako aj špecifické charakteristiky (je vyjadro-

vaný v prirodzenom aj symbolickom jazyku, primárne je určený na uče-

nie). Pedagogický, či didaktický text predstavuje akúkoľvek pasáž textu, 

ktorú žiaci v rámci učenia sa analyzujú, preto považujeme za užší pojem 

text učebnicového typu, ktorý sa vyznačuje tým, že obsahuje špecifické ja-

zykové, poznatkové, komunikačné zložky, medzi jeho vlastnosti patrí re-

gulatívnosť, intencionálnosť, či obťažnosť.  

V 60. - 70. rokoch 20. storočia môžeme pozorovať začiatok empirických 

výskumov fungovania a vlastností učebníc. Za daným trendom stoja 

najmä psychodidaktika, psycholingvistika a psychológia učenia. Hĺbková 

analýza daného edukačného média je v súčasnosti nevyhnutná. Nie je 

dostačujúce iba posudzovanie, či je učebnica vhodná pre konkrétny roč-

ník školy, ale tiež to, či je správna a adekvátne interpretovaná aj po ve-

deckej stránke.   

Funkcie učebnice vnímajú autori z mnohých aspektov. Poväčšine sa vo 

všetkých objavujú spoločné prvky, napríklad vzbudenie záujmu pri učení 

sa z učebnice, zjednotenie rôznych prameňov vedeckého poznania, za-
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bezpečenie logickej postupnosti, pomoc pri osvojovaní učiva, fixovanie 

učiva, transformácia vedeckých faktov.  

Je potrebné, aby učebnica obsahovala zhodu s učebnými osnovami, este-

tickú úpravu, vedeckosť, jazykovú správnosť, tematickú usporiadanosť, 

využívanie medzipredmetových vzťahov a v neposlednom rade aj prie-

stor na rozvíjanie kognitívnych schopností.  

V školách žiaci dostanú učebnice, no nikto im nevysvetlí, ako sa v nich 

majú zorientovať. Neupozornia ich, ako sa majú z knihy učiť, akú má 

štruktúru. Mnoho učiteľov má predstavu, že učenie prebieha kapitolu za 

kapitolou, stránku za stránkou. Neprezentujú žiakom celý obraz učiva 

a vzťahy medzi jednotlivými prvkami.  

V súčasnosti sa situácia ohľadom učebníc mení ako prevencia pred pre-

ťažovaním žiakov z hľadiska kvantitatívneho aj kvalitatívneho. Na roz-

diel od učebníc z predchádzajúceho obdobia, ktoré tvorili výskumní pra-

covníci a dôraz sa kládol predovšetkým na množstvo pojmov a faktov, 

dnešné učebnice sú spracovávané s dôrazom na rozvoj tvorivosti, kritic-

kého myslenia a poznávacích procesov žiakov. Tiež sa presadzuje vytvá-

ranie viacerých alternatívnych učebníc na jeden predmet, aby si učiteľ 

sám mohol vybrať učebnicu, s ktorou bude so žiakmi pracovať (ktorá je 

im samotným svojím spracovaním a výrazovými prostriedkami najbliž-

šia). Autori učebných textov len zriedkakedy opisujú svoje vnútorné 

myšlienkové postupy. Ak to robia, nie vždy je to práve jednoduchým 

a zrozumiteľným spôsobom, nakoľko vnútorná štruktúra myslenia sa 

u jednotlivcov líši. Len v ojedinelých prípadoch sa prelína štruktúra mys-

lenia autora textu so žiakmi, ktorým je text určený. Rovnako náročné je 

aj to, ak má autor iný slovník ako čitatelia. Pre žiakov je preto náročné 

pochopiť nový text, pretože zatiaľ nemajú v mozgu vytvorené podvedo-

mé štruktúry, nové informácie sa preto obťažne integrujú. Pri tvorbe 

učebníc by ich autori nemali opomínať ani axiologické hľadisko a vo vy-

branom učive zdôrazňovať jeho etické aspekty.  

„Komplexné poňatie učebnice predpokladá, že bude nielen nositeľom 

vzdelávania, ale tiež prostriedkom riadenia učenia žiakov, založenom na 

ich vlastnej aktívnej činnosti“.  (Skalková, 2007, s.103).  



1/2018 

|  38  

  

O učebnici ako literárnom útvare v dvoch hľadiskách, a to konkrétne 

hľadiska vnútorného a vonkajšieho, uvažuje Beneš (2009). Vonkajšie 

hľadisko sa sústreďuje na verejný priestor, v ktorom učebnica figuruje 

a štruktúru učebnice ako didaktického textu analyzuje hľadisko vnútor-

né. Autor tiež považuje za štruktúrne zložitý útvar moderné učebnice, 

ktoré kombinujú ikonický text spolu s verbálnymi druhmi. Sústredil sa 

tiež na stavbu informačného celku textu -  konkrétne na vetu (tá má mať 

dĺžku primerane osem slov pre základné školy a dvanásť slov pre stred-

né školy). Stotožňujeme sa s názormi autora, ktorý považuje učebnice za 

multifunkčné a navyše kladie dôraz na úroveň verbálnych textov, nakoľ-

ko práve tie sú nástrojom celkovej kultivácie jednotlivca. 

 

NÁMETY NA SKVALITNENIE TVORBY UČEBNÍC 

 

Už J. A. Komenský poukazoval na nezastupiteľný význam vizuálnych 

prvkov vo výchovno-vzdelávacom procese. Je všeobecne známe, že člo-

vek si najlepšie zapamätá informácie, pri prijímaní ktorých aktivizuje čo 

najviac zmyslov. V moderných učebniciach považujeme vizuálne prvky 

za samozrejmosť, pretože často tvoria veľkú časť hlavných komponen-

tov učebnice. Za vizuálne prvky v učebnici považujeme tabuľky, pikto-

gram, schémy, geometrické útvary, grafy, fotografie, plány, náčrty, kres-

by, maľby a v neposlednom rade aj mapy. V moderných učebniciach sa 

niekedy stretávame aj so situáciou, kedy autori venujú viac pozornosti 

vizuálnym prvkom - na úkor textu učebnice. 

 Ako uvádza Škoda, Doulík (2011, s.76 - 77) v moderných učebniciach sa 

používajú odlišné druhy písma aj farby, texty sú tiež sprevádzané grafic-

kými prvkami ako napríklad bublinky, či rámiky. Podľa autorov má taká-

to inovácia učebníc dvojaký účel:  

1. odstránenie demotivujúco pôsobiaceho monolitného textu; 

2. rôzne odlíšenia môžu znázorňovať dôležitosť prvkov učiva, ale-

bo kľúčové pojmy.  

Autori sa stavajú pomerne odmietavo k novodobému trendu učiva „v 

kocke“, nakoľko je nepostačujúce, ak sa žiak naučí iba tzv. hlavnú myš-
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lienku na konci tematického celku a nadobudne mylný dojem, že učivu 

porozumel. V skutočnosti však nedokážu vzťahy, alebo väzby medzi po-

jmami analyzovať. 

Kováčik (2009) konštatuje, že moderné učebnice by mali reflektovať 

zmeny učebných osnov a priebežne sa renovovať. Podľa autora by mali 

odborníci vypracovávať hypertextové a integrované učebnice, didaktické 

programy tak, aby dokázali úspešne študovať žiaci nadaní, ako aj žiaci 

dosahujúci slabšie učebné výsledky. Integrované učebnice poskytujú ne-

spočetné množstvo alternatív pre žiakov aj učiteľov, poukazujú na me-

dzipredmetové vzťahy a vzájomné súvislosti. Hypertextové učebnice, ako 

moderný prvok edukácie, sú preferované autorom z toho dôvodu, že sú 

voľne dostupné vo virtuálnom priestore, prípadne prostredníctvom DVD 

nosičov. Obsahujú základný text pre žiakov a odbočky z textu pre slab-

ších žiakov, ktoré približujú učivo z iného uhla pohľadu.  

Skvalitnenie tvorby učebníc  nie je možné, bez poznania aktuálneho sta-

vu učebníc. Zoznamy kritérií na hodnotenie učebníc sú stanovené vše-

obecne, jasne a zrozumiteľne. Ide napríklad o zabezpečenie rovnosti po-

hlavia v učebniciach, psychodidaktických požiadavkách vzhľadom na 

väzbu a hmotnosť učebnice, motivačnej funkcii textu v učebniciach, ob-

sahu prvkov problémového charakteru, rešpektovaní medzipredmeto-

vých vzťahov a zásad primeranosti veku. V kritériách sa neopomína ani 

grafická úprava učebnice, estetické využívanie priestoru, výstižný obra-

zový materiál v súlade s textom tak, aby tvorili koncepčne výstižný celok. 

Kritériá sa vzťahujú aj na dodržiavanie spoločenskej korektnosti, vecnú 

správnosť informácií na základe overenia hodnoverných zdrojov 

a aktualizáciu údajov v učebniciach.  

Ako sme poznamenali vyššie v texte, nie všetci žiaci dokážu pracovať 

s učebnicou, či textom spontánne a prirodzene, aktívne ho spracovávať, 

podčiarkovať si dôležité vzťahy, farebne vyznačovať vzorce, schémy, 

hlavné myšlienky učiva.  

Čítanie s porozumením a schopnosť porozumieť textu sa valí z každej 

strany. Hovoria o ňom učitelia, odborníci, pedagógovia, psychológovia, 

rodičia i samotní žiaci. Monitoring aj písomné maturity sú postavené na 
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preverení toho, či žiaci dokážu čítať s porozumením. Problému, či sa žia-

ci dokážu učiť z textu alebo z učebnice, sa však nevenuje dostatok po-

zornosti. Vo väčšine prípadov sa žiaci naučia písaný text naspamäť bez 

pochopenia a k tzv. preštudovaniu nedochádza. Učiaci sa jednotlivci ne-

dokážu ani určiť hlavnú myšlienku textu, odseku, kapitoly. Nevedia rozlí-

šiť príčinu od dôsledku, fakty od názorov ani si vytvoriť na obsah osvo-

jeného učiva vlastný názor. Nevyčleňujú si v textoch štrukturálne prvky 

ako pojmy, teórie, fakty či zákonitosti, ktoré by im učenie mohli zjedno-

dušiť. Robiť si výpisky, čiže konspektovať text je jednou z možností, ako 

uľahčiť žiakom efektívne učenie sa z učebnice a rozvíjať ich kritické mys-

lenie.  

Rozvoj kritického myslenia žiakov má zásadný význam a vplyv na učenie 

sa. Kritické myslenie je v odbornej literatúre charakterizované predo-

všetkým systémom (zameranie pozornosti na logické súvislosti, rele-

vantné usporiadanie informácií), metakogníciou (reflektovanie vlastných 

myšlienkových procesov), autoreguláciou, kladením otázok, zvedavos-

ťou, vyššími myšlienkovými operáciami, prácou s rôznymi zdrojmi in-

formácií, komparáciou pojmov, riešením problémov, aktívnosťou afek-

tívnymi dispozíciami, analýzou úsudkov, identifikáciou konvenčných ná-

zorov a samostatným myslením. Sumarizovaním viacerých vedeckých 

pohľadov na kritické myslenie môžeme konštatovať, že kriticky myslieť 

znamená premýšľať o informáciách do hĺbky (porozumieť im, vyvodzo-

vať závery), pričom sledujeme určitý zámer (dosiahnutie výsledku, vy-

riešenie problému, splnenie úlohy, dosiahnutie stanoveného cieľa).   

Prácu s textom pútavo opisuje H. R. Jauss (2001, s. 8), podľa ktorého: 

„v trojuholníku autor, dielo a publikum nie je posledné menované len pa-

sívnou časťou, reťazou obyčajných reakcií, ale samo o sebe opäť dejino-

tvornou energiou.“ 

Porozumenie učebnému textu v našom ponímaní znamená aktívne kon-

štruovať jeho význam a zmysel. Procesy porozumenia textu je ťažké de-

finovať, nakoľko ide o abstraktný, vzťahový charakter kognitívnej aktivi-

ty recipientov na rôznych úrovniach. Pri recepcii textu ide o učebnú situ-
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áciu, kedy žiaci dekódujú text a regulujú svoje vlastné kognitívne proce-

sy.  

J. Kesselová (2005, s. 63) poukazuje na dôležitosť konštruktivistických 

aspektov pri snahách porozumieť akémukoľvek textu. „Úroveň porozu-

menia nezávisí len od informácií v texte a od spôsobu, akým sú prezen-

tované, ale opiera sa o individuálne skúsenosti, poznanie človeka a jeho 

mentálne predpoklady.“  Stotožňujeme sa s autorkinými názormi, nakoľ-

ko práve kognitívne procesy jednotlivca sú určujúcimi determinantmi 

pri analyzovaní zmyslu textu a konštruovaní jeho obsahu. 

 

MOŽNOSTI ŠTRUKTÚROVANIA UČIVA 

 

Žiaci sa v škole neučia samostatne štruktúrovať učivo. Z toho dôvodu je 

dôležité, aby práve učebnica pomáhala vytvoriť si ku konkrétnemu učivu 

štruktúru, ktorá umožní žiakom jednoduchšie sa orientovať v učive, skôr 

si ho osvojiť a zapamätať dlhšiu dobu.  

Je dokázané, že skôr sa žiaci učivo naučia vtedy, ak majú text rozčlenený 

podľa dôležitosti, zmyslu, či vzájomných vzťahov. Čím viac informácií 

máme v mozgu, čím je lepšie štruktúrované, tým sme schopnejší lepšie 

zvládať záťažové situácie, riešiť problémy a na skôr osvojené informácie 

napájať nové. 

Problematikou štruktúrovania učiva sa zaoberal už Bruner, ktorý teore-

ticky, ale aj experimentálne skúmal vplyv štuktúrovania učiva na učenie 

sa žiakov. Ako autor uvádza, štruktúrovanie učiva so sebou prináša na-

sledujúce výhody:  

- Celý vyučovací predmet sa stáva zrozumiteľnejším, keď sú po-

chopené kľúčové pojmy v učive.  

- Porozumenie kľúčovým pojmom v učive zabezpečuje ich trans-

fer a následnú aplikáciu v bežnom živote. 

- Prostredníctvom štruktúrovania učiva dokážeme jednoduchšie 

pochopiť nielen konkrétny jav, ale aj model chápania javov, kto-

ré sú podobné.  
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- Prostredníctvom kreovania štruktúry učiva môžeme neustále 

precvičovať a opakovať skôr osvojené učivo.  

- Ak sú jednotlivé pojmy v učive v štrukturálnej súvislosti (pospá-

jané vzájomnými väzbami), vieme si ich jednoduchšie zapamä-

tať a vybaviť z pamäti (In Bernátová, R. – Bernát, M., 2004, s. 

13).  

Usporiadanie učiva sa v učebných osnovách nachádza v troch stupňoch. 

Môžeme hovoriť o lineárnom usporiadaní, kedy sa učivo preberá iba je-

denkrát, o cyklickom usporiadaní, kedy sa učivo zlučuje do istých cyklov 

a špirálovom usporiadaní, kedy je učivo usporiadané vzostupne. Repre-

zentácia štruktúry učiva môže mať podobu nelineárnu, napríklad grafy, 

siete, diagramy, matice alebo lineárnu, napríklad prezentácie, tlačený 

a písaný text.   

Pod pojmom štruktúrovanie učiva chápeme rozvrhnutie jednotného cel-

ku (bloku učiva) na menšie časti podľa vlastného, individuálneho pozná-

vacieho systému. Štruktúrovanie učiva rozoznávame tradičné, alebo mo-

derné. K najstarším tradičným teóriám štruktúrovania učiva podľa Ma-

reša (2001) patrí tvorba orientačnej osnovy, štruktúra hlavných pojmov 

v téme (postup po malých krokoch), schematický konspekt (žiak pred 

vyučovaním dostane pracovný list a vypĺňa ho počas výkladu učiteľa). 

Jedným z príkladov je tzv. hĺbkové/širšie spracovanie, ktoré sa opiera 

o učenie s porozumením a predpokladá, že širšie spracovávanie infor-

mácií zanechá hlbšiu pamäťovú stopu. Ďalšou možnosťou usporiadania 

lineárneho typu učiva je spracovanie reorganizovaním, ktoré predpokla-

dá, že ak si žiak sám usporiada učivo pred jeho osvojením, k učeniu dôjde 

jednoduchšie. Procesom pre spracovanie informácií  je typ zhora dole, 

ktorým by mal byť spracovaný učebný materiál, ktorý je žiakom známy, 

alebo zdola hore používaný pri zložitejšom učebnom materiáli. Pri učení 

sa z lineárneho textu je potrebné mať na mysli cieľ a neustále ho kon-

frontovať s obsahom učiva. Keď sme sústredení na cieľ, všetky ďalšie 

myšlienky z textu (ktoré sa k nemu vzťahujú) sa začnú podvedome pre-

pájať, na základe vzájomných súvislostí, čím vznikne myšlienková sieť.  
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Čo sa týka nelineárnej, abstraktnej reprezentácie učiva ide o priestorové 

učebné stratégie v podobe grafov, matíc,  schém, diagramov, pojmového 

mapovania a sietí. Tvorba sietí býva tvorená na základe pravidiel mož-

nostiach zakresľovania pojmov. Pomáha žiakovi naučiť sa chápať vzťahy 

medzi pojmami a následnú hierarchiu jednotlivých vzťahov. Ďalším ty-

pom abstraktnej reprezentácie učiva je rekurentné grafické organizova-

nie, ktorého východiskom je teória zmysluplného učenia. Ak je pôvodná 

kognitívna štruktúra dobre organizovaná, nové učivo má možnosť jed-

noduchšie sa na pôvodnú štruktúru naviazať. 

Počas štruktúrovania rozdeľujeme učivo na základe logických súvislostí 

a hierarchizácie pojmov. Kým naše školstvo a teda aj učebnice sú orien-

tované prevažne na poznanie faktov a početnosť poznatkov, na druhej 

strane generalizácia (výsledky ľudského poznávania) je opomínaná. Ge-

neralizácia nie je prezentovaná v žiadnej učebnici, autori akoby predpo-

kladali, že práve generalizácia pojmov a faktov vysvetlí žiakom učiteľ, 

alebo vzťahy jednoducho pochopia samostatne. 

 

ZÁVER 

 

Počas výchovno-vzdelávacieho procesu sa mnoho učiteľov snaží uľahčiť 

žiakom učenie prostredníctvom hotových poznámok, ktoré na hodine 

prezentujú, podstatné informácie napíšu na tabuľu, prípadne celé po-

známky nadiktujú. To nemusí byť a pre všetkých žiakov určite nie je prí-

nosné. Mnohokrát si žiaci takýmto spôsobom získané poznámky len pa-

sívne namemorujú, bez snahy pochopiť obsah, vzájomné prepojenia 

preberaného učiva, bez rozvoja ich kritického a tvorivého myslenia. 

Vyučovanie žiakov by malo byť primárne zamerané na vyvolanie ich ak-

tivity. Je potrebné neustále ich motivovať a podporovať, aby sa pre nich 

stalo osvojovanie vedomostí obohatením v sociálnej, emocionálnej ne-

poslednom rade aj kognitívnej oblasti.  

Je dôležité, aby každý žiak pochopil preberané učivo, vedel ho prepájať 

so skôr osvojenými poznatkami, pracovať s ním a aplikovať do každo-

denných oblastí svojho života. Ak učiteľ ukáže žiakom možnosti, ako si 
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môžu poznatky jednoducho štruktúrovať sami, a tým lepšie pochopia 

učivo, zmení sa nielen kvalita ich vedomostí, ale aj vzťah k učeniu dané-

mu predmetu. Sme toho názoru, že učivo dokážeme pochopiť 

a interpretovať predovšetkým na základe spájania informácií a hľadania 

súvislostí.  

 

,,Táto  práca bola podporovaná  Agentúrou na podporu výskumu a vývo-

ja na základe Zmluvy č. APVV-15-0368“. 
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4 AKTIVITY DIGITÁLNYCH DOMORODCOV 
NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH               
Activities of digital natives on social 
networks 

 

ZUZANA KURUCOVÁ 

Paneurópska vysoká škola  

Bratislava  

  

Abstrakt: Problematika preferovania sociálnych sietí u digitálnych domo-

rodcov je veľmi aktuálnou a diskutovanou témou, nielen v odbornej 

a vedeckej literatúre. Avšak drvivá časť existujúcich, realizovaných štúdií, 

sa zameriava na pozitívne a negatívne dopady používania sociálnych sietí 

digitálnymi domorodcami. V tomto kontexte je dôležité skúmať aj samotné 

aktivity digitálnych domorodcov na sociálnych sieťach. Používajú digitálni 

domorodci sociálne siete len na zábavu, alebo aj na vzdelávanie? Aké sú 

najčastejšie aktivity digitálnych domorodcov na sociálnych sieťach? Existu-

jú rozdiely v aktivitách na sociálnych sieťach doma a v škole? Existujú roz-

diely v aktivitách medzi chlapcami a dievčatami? Má rodina vplyv na akti-

vity digitálnych domorodcov na sociálnych sieťach? Pre zodpovedanie 

týchto otázok a naplnenie cieľa článku sú v kritickej rešerši zhrnuté vý-

sledky a závery realizovaných vedeckých výskumov. 

 

Kľúčové slová: Digitálni domorodci, Facebook, sociálne siete, aktivity. 

 

Abstract: The issue of social networking preference of digital natives is 

a very up-to-date and discussed topic not only in professional and scholarly 

literature. However, the overwhelming part of existing, conducted studies, 

focus on the positive and negative impact of digital natives´ use of social 
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networks. In this context, it is also essential to examine the various 

activities of digital natives on social networks. Do digital natives use social 

networks just for entertainment or for education as well? What are the 

most common activities of digital natives on social networks? Are there 

differences in social networking activities at home and at school? Are there 

differences between boys and girls? Does family have an impact on the 

activities of digital natives on social networks? In order to answer these 

questions and meet the aim of the article, there are summarized some 

results and conclusions of various scientific researches in a critical review. 

 

Key words: Digital natives, Facebook, social networking, activities. 

 

ÚVOD 

 

Rast a popularita online sociálnych sietí vytvorila nový svet spolupráce a 

komunikácie. Viac ako miliarda ľudí po celom svete je prepojená, aby vy-

tvárala, preberala a zdieľala svoje myšlienky, vedomosti, názory a skúse-

nosti. Napriek súčasnej dôležitosti online sociálnych sietí je k dispozícii 

pomerne malý empirický výskum zameraný na tento nový typ komuni-

kačných a interaktívnych javov a prejavov (Cheung, Chiu & Lee, 2011). 

Rubin, Perse & Barbato už v roku (1988) poukazujú na fakt, že existujú 

viaceré motívy, prečo mladí ľudia začali využívať sociálne siete. Patria 

sem potešenie, náklonnosť, začlenenie, útek, relaxácia a kontro-

la. Wellman, Quan Haase, Witte & Hampton (2001) sa pýtajú, či sociálne 

siete ako komunikačný kanál, umožňujú zvyšovať, znižovať alebo dopĺ-

ňať medziľudský kontakt. Autori poukazujú na to, že tak z ich výsledkov, 

ako aj z výsledkov  prieskumu z roku 1998 na vzorke 39 211 návštevní-

kov webovej stránky National Geographic Society, je možné pozorovať, 

že interakcia ľudí na internete dopĺňa medziľudský kontakt (komuniká-

ciu tvárou v tvár, telefonovanie). Už v roku 1997 Resnick a kol. vo svojich 

výsledkoch a záveroch upozorňovali, že využívanie sociálnych sietí pri-

náša so sebou nielen pozitívne a negatívne javy, ale vytvára novú online 

komunitu (Resnick et al., 1997).   
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Christofides,  Muise, & Desmarais (2012) tvrdia, že digitálni domorodci 

trávia viac času na Facebooku v komparácii s dospelými. Autori 

v záveroch a v diskusii svojho výskumu konštatujú, že digitálni domo-

rodci vo väčšej miere poskytujú svoje osobné informácie na Facebooku 

v porovnaní s dospelými. Vzorka respondentov tvorila 288 digitálnych 

domorodcov a 285 dospelých.  

Jones, Mitchell, & Finkelhor (2012) skúmali aktivity digitálnych domo-

rodcov na internete so zameraním na nežiaduce sexuálne správy na so-

ciálnych sieťach, na obťažovanie alebo vystavovanie pornografii. Vý-

skumná vzorka 1500 digitálnych domorodcov (10 – 17 rokov) bola oslo-

vená v troch etapách: 2000, 2005 a 2010. V roku 2010 9 % mladých ľudí 

uviedlo nežiaduce sexuálne návyky. Pokračoval pokles počtu nežiaducich 

sexuálnych návykov, ku ktorým došlo medzi rokmi 2000 (19 %) a 2005 

(13 %, čo viedlo k celkovému poklesu o 50 % medzi rokmi 2000 a 2010). 

Nežiaduce vystavenie pornografii uviedlo 23 % respondentov, čo je po-

kles z 34 % v roku 2010 po náraste v rokoch 2000 až 2005 (25 % až 34 

%). Niektoré rozdiely v týchto trendoch boli zaznamenané u podskupín 

mládeže v závislosti od veku, pohlavia a rasy. Trendy v nežiaducich onli-

ne skúsenostiach v poslednom desaťročí, ktoré zistili tri prieskumy týka-

júce sa bezpečnosti internetu pre mládež, môžu byť v rozpore s dojmami 

všeobecného obyvateľstva, odborníkov a médií. Trendy poskytujú dôka-

zy pre určitý optimizmus, že ochranné úpravy v online prostredí sú 

úspešné a že digitálni domorodci disponujú väčším rozsahom informácií 

o negatívnych javoch na internete. 

Henry, Gesell, & Ip (2016) dospeli k záveru, že čas strávený na sociálnych 

sieťach u digitálnych domorodcov neovplyvňuje ich telesnú aktivitu. 

Skúmaním a sledovaním reálnej sociálnej siete medzi 81 deťmi (prie-

merný vek respondenta - 7,96 roka) zistili, že heterogénnosť priateľov 

na sociálnych sieťach (napr. kamarát – športovec) neovplyvňovala res-

pondentov natoľko, aby sa zvýšila fyzická aktivita jeho kamarátov na so-

ciálnych sieťach.  
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Cieľom článku je kritickou rešeršou sumarizovať poznatky z existujúcich 

vedeckých štúdií o digitálnych domorodcoch a ich aktivitách na sociál-

nych sieťach.  

1 Aktivity digitálnych domorodcov na sociálnych sieťach – 

chat 

Autori Masters (2009), Dunne, Lawlor, & Rowley (2010), Bergen et al. 

(2013) poukazujú na fakt, že digitálni domorodci najčastejšie používajú 

sociálne siete na písanie správ (chatovanie). Rôzni autori sa zaoberajú vo 

svojich štúdiách negatívnymi dôsledkami využívania sociálnych sietí pri 

písaní správ, ako je vplyv na fajčenie a na drogovú závislosť (DeHart et 

al., 2017), na začatie sexuálneho života a na kriminálnu činnosť (Wohn & 

Spottswood, 2016; Burk, Kerr & Stattin, 2008), na nesprávny spôsob 

stravovania a s tým súvisiace zdravotné riziká (Mabe, Forney & Keel, 

2014) u digitálnych domorodcov.  

Gross (2004) skúmal aktivity na sociálnych sieťach a na internete na 

vzorke 261 digitálnych domorodcov 7. a 10. ročníka z predmestských 

štátnych škôl v Kalifornii. Výsledky dokumentujú, že medzi chlapcami 

a dievčatami nie sú významné rozdiely v online aktivite na sociálnych 

sieťach. Aktivity sú u oboch pohlaví spojené so sociálnou interakciou, 

ktorá sa vyskytuje v súkromných bezprostredných správach najmä 

s priateľmi, ktorí sú súčasťou ich každodenného života. Hlavnou témou 

ich chatovania na sociálnych sieťach sú bežné veci zo života, priatelia, 

klebety, ale aj dôverné témy. Neboli nájdené žiadne asociácie medzi pou-

žívaním internetu a blahobytom domácností respondentov.  

Oleszkiewicz et al. (2017) konštatujú, že bežnou súčasťou  vyjadrovania 

emócií pri chatovaní a vo virtuálnej komunikácii na Facebooku sa stáva 

používanie emotikonov. Štúdia zameraná na existenciu vekových rozdie-

lov pri používaní emotikonov na Facebooku potvrdila, že 15 najpopulár-

nejších emotikonov tvorí 99,6 % zo všetkých existujúcich odoslaných 

emotikonov v rámci komunikácie na tejto sociálnej sieti. Taktiež sa po-

tvrdilo, že mladšia generácia (16 - 20 rokov) používa významne vyšší 
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počet emotikonov v porovnaní so strednou a staršou generáciou (20 + 

rokov).    

2 Aktivity digitálnych domorodcov na sociálnych sieťach – on-

line hry, hudba 

Johnson (2011) súhlasí s tézou, že masívne rozšírenie a dostupnosť in-

ternetu v posledných dvoch desaťročiach malo zásadný vplyv na formo-

vanie prvej generácie digitálnych domorodcov. Autor realizoval výskum 

na vzorke 95 detí s priemerným vekom 10,4 roka zameraný na používa-

nie internetu doma a v škole, ako aj na sebavedomie digitálnych domo-

rodcov, prejavujúce sa v školskom a domácom prostredí. Výsledky po-

tvrdili, že v domácom prostredí digitálni domorodci viac komunikujú 

prostredníctvom e-mailov a sociálnych sietí, zatiaľ čo v škole dominujú 

online hry (vrátane online hier dostupných cez sociálne siete).     

Willoughby (2008) tvrdí, že prevalencia hrania online hier je výrazne 

vyššia u digitálnych domorodcov mužského pohlavia (80,3 %) ako žen-

ského pohlavia. Taktiež vplyv menej pozitívneho rodičovského vzťahu 

predpokladá vyššiu frekvenciu využívania predovšetkým sociálnych sie-

tí.    

Napriek rýchlemu prijatiu sociálnych médií ako prostriedku pre počúva-

nie hudby, existuje veľmi málo štúdií zaoberajúcich sa motiváciou použí-

vateľov pre takúto voľbu. Krause, North & Heritage (2014) poukazujú na 

možnosti a motiváciu digitálnych domorodcov používať aplikácie na po-

čúvanie hudby na Facebooku. Z celkového počtu 576 respondentov 

uviedlo takmer 27 %, že využívajú Facebook ako prostriedok pre počú-

vanie hudby. Analýzou faktora hlavnej osi autori určili pre túto potrebu 

dve rôzne motivácie, a to zábava a komunikácia. 

3 Aktivity digitálnych domorodcov na sociálnych sieťach – 

Facebook 

Joinson (2008) realizoval štúdiu zameranú výlučne na mladých užívate-

ľov (241) Facebooku, ktorí sú spokojní aj s nadmerným využívaním tejto 

sociálnej siete. Prostredníctvom faktorovej analýzy zistil najvýznamnej-
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šie aktivity používania Facebooku, ktoré sú nasledovné: organizovanie 

a zdieľanie rodinných a spoločenských osláv, sociálne spojenie (tzv. 

„Connection)“, zdieľanie identity, sledovanie obsahu sociálnej siete, sur-

fovanie v sociálnej sieti a aktualizácia statusu. Karnik, Oakley, Venkata-

nathan, Spiliotopoulos & Nisi (2013) sa vo svojom výskume taktiež ve-

novali využitiu Facebooku pre účely rodinných a spoločenských osláv, 

a to najmä z organizačného hľadiska. Záver ich výskumu ukazuje väčšiu 

mieru využitia Facebooku u digitálnych domorodcov, ktorí boli na tejto 

sociálnej sieti registrovaní kratšiu dobu.  

V tejto súvislosti je pre komparáciu možné uviesť závery Chena (2011), 

ktorý uskutočnil analýzu používania Twitteru u 317 digitálnych domo-

rodcov. Zistil, že čím viac mesiacov je digitálny domorodec aktívny na 

Twitteri a čím viac hodín týždenne trávi čas na tejto sociálnej sieti, tým 

viac má digitálny domorodec potešenie a potrebu neformálneho zmyslu 

pre kamarátstvo, už spomenuté „Connection“ s inými používateľmi.  

Dhir, Kaur, Lonka & Nieminen (2016) zhrnuli, že existuje veľmi málo od-

bornej a vedeckej literatúry s empirickými dátami v oblasti aktivít digi-

tálnych domorodcov na Facebooku. Štúdiu uskutočnili na vzorke 380 

respondentov vo veku 12 – 18 rokov, ktorí využívajú Facebook každý 

deň. Jej výsledky naznačujú, že starší digitálni domorodci, extroverti a tí, 

ktorí vnímajú online informácie ako verejné, majú viac skúseností pri fo-

tografovaní a zdieľaní fotografií, trávia viac času fotografovaním, vyko-

návajú prísnu ochranu fotografií, preukazujú negatívne vnímanie úloži-

ska v cloude a zriedka uchovávajú fotografie formou zálohy.  

Dhir (2017) sa upriamil na výskum zameraný na príčiny nevôle digitál-

nych domorodcov označovať sa na fotografiách na Facebooku („tag“). 

Realizovaná kvalitatívna štúdia predstavovala vzorku 141 indických 

a pakistanských digitálnych domorodcov, ktorí používajú Facebook den-

ne. Z výsledkov výskumu vyplýva, že dôvody, pre ktoré sa digitálni do-

morodci vyhýbajú k prihláseniu online identity na fotografiách, sú ne-

chuť, strach, rodičovská kontrola, rozpaky a osobný vzhľad.  

Eftekhar, Fullwood & Morris (2014) zistili, že skúsenosť Facebooku v in-

terakcii s osobnostnými faktormi má vplyv na typ aktivity súvisiacej s fo-
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tografiou a na úroveň účasti používateľov na fotkách. Zistenia poskytujú 

dôkaz, že používatelia Facebooku s rôznymi osobnostnými vlastnosťami 

nastavujú albumy a odovzdávajú fotografie inak. Používatelia prispôso-

bujú konštrukciu svojich profilov a riadia svoje interakcie tak, aby uspo-

kojili svoje psychologické potreby na Facebooku.  

Vale & Fernandes (2018) zrealizovali webový prieskum medzi 562 fanú-

šikmi futbalových klubov na oficiálnej Facebook stránke UEFA. Výsledky 

potvrdili potrebu fanúšikov mať vždy aktuálne informácie a silnú potre-

bu sociálnej interakcie so svojím obľúbeným klubom na sociálnej sieti. 

Fanúšikovia mladšieho veku majú ešte väčšiu potrebu komunikovať, 

zdieľať príspevky a prispievať do diskusného fóra svojho obľúbeného 

klubu v komparácii so staršími, pracujúcimi fanúšikmi.  

4 Aktivity digitálnych domorodcov na sociálnych sieťach – 

akademické implikácie 

Flashman (2012) konštatuje, že akademický úspech (vzdelanie) 

u digitálnych domorodcov v dospievaní je kľúčovým faktorom budúceho 

vzdelávacieho a pracovného úspechu, pričom priatelia zohrávajú dôleži-

tú úlohu vo vzdelávacom procese. Poskytujú podporu a zdroje a môžu 

povzbudzovať a odrádzať od dosiahnutých výsledkov. V dôsledku toho 

môžu priatelia digitálnym domorodcom pomôcť zachovať a zhoršiť ne-

rovnosť, ak sú priatelia roztriedení na základe akademických výsled-

kov. Autor sa domnieva, že akademický úspech ovplyvňuje priateľské 

väzby medzi digitálnymi domorodcami v adolescentnom veku. V tomto 

kontexte autori ako Lomi, Snijders, Steglich & Torló (2011) zastávajú ná-

zor, že digitálni domorodci majú tendenciu asimilovať priemernú vý-

konnosť svojich priateľov a ich poradcov. Výber priateľov na Facebooku 

a sociálnych sieťach má vplyv na akademický úspech študenta. Nasledu-

júci autori Ainin, Naqshbandi, Moghavvemi & Jaafar (2015) tvrdia, že 

existuje kladný vzťah medzi akademickou výkonnosťou digitálnych do-

morodcov a používaním Facebooku.  

Alloway, Horton & Alloway (2013) skúmali vplyv sociálnych sietí na 

kognitívne schopnosti a sociálne prepojenia u digitálnych domorodcov, 
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ako i odpovede na otázky o dĺžke a druhu používania sociálnych médií 

(Facebook, YouTube, Twitter). Zistenia ukázali, že digitálni domorodci, 

ktorí používali platformu Facebook (ale nie službu YouTube) viac ako 

rok, mali vyššie skóre v testoch verbálnej schopnosti, pracovnej pamäte 

a pravopisu v porovnaní so svojimi rovesníkmi, ktorí ju používali v krat-

šom časovom období.  

Dhir, Khalil, Lonka & Tsai (2017) tvrdia, že digitálni domorodci sú aktív-

ni používatelia Facebooku a trávia čoraz väčší denný čas používaním tej-

to sociálnej siete. Niekoľko nedávnych štúdií obhajovalo potrebu začle-

niť používanie siete Facebook do našich existujúcich vzdelávacích po-

stupov. Súčasne však vedci a pedagógovia zdôrazňujú, že intenzívne po-

užívanie Facebooku sa nemusí nutne premeniť na pozitívne vzdelávacie 

výsledky a akademický blahobyt digitálnych domorodcov.  

Ellison, Steinfield & Lampe (2007) tvrdia, že používanie Facebooku in-

tegruje aspekty psychologického blahobytu, čo naznačuje, že môže pri-

niesť väčšie výhody pre digitálnych domorodcov, ktorí majú nízke seba-

vedomie a nízku životnú spokojnosť. 

 

ZÁVER 

 

Aktivity digitálnych domorodcov na sociálnych sieťach (Twitter, Facebo-

ok, Instagram) sa vyznačujú spoločným znakom. Používanie sociálnych 

sietí digitálnymi domorodcami prevažuje v ich voľnom čase. Najčastej-

šími aktivitami na sociálnych sieťach je písanie správ (chat), zdieľanie 

obrázkov, zdieľanie videí, hranie online hier. Menej častými aktivitami 

na sociálnych sieťach sú počúvanie hudby, činnosti súvisiace so vzdelá-

vacími aktivitami (komunikácia so spolužiakmi, vzdelávacie kurzy usku-

točnené prostredníctvom sociálnych sietí a podobne).  

Autori Grieve, Indian, Witteveen, Anne Tolan & Marrington (2013) pou-

kazujú na pozitíva i negatíva používania Facebooku. Nadmerné používa-

nie Facebooku môže viesť k úzkosti, či až k depresii. Pozitívom je fakt, že 

platforma Facebook môže slúžiť ako samostatné sociálne médium, v 

rámci ktorého sa môžu rozvíjať a udržiavať vzťahy a poskytovať alterna-
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tívnu sociálnu príležitosť spojenú s množstvom pozitívnych psycholo-

gických dôsledkov. 

Sociálne siete sa čoraz viac skúmajú v kontexte individuálneho správa-

nia. Výskum (Fetta et al., 2018) naznačuje, že priateľské vzťahy na so-

ciálnych sieťach majú schopnosť ovplyvňovať jednotlivé akcie, meniť 

osobné názory a následne ovplyvňovať osobný blahobyt, preto skúmanie 

aktivít digitálnych domorodcov na sociálnych sieťach má svoje opod-

statnenie. Vplyv individuálnych rozhodnutí digitálneho domorodca 

pri prijímaní priateľov na sociálnych sieťach má vplyv na celkový vývoj 

jeho vlastnej sociálnej siete.  

Hunter, Goodreau, & Handcock (2008) sa pokúsili aplikovať metódy ma-

tematickej štatistiky (simulácie) práve na štúdium priateľských vzťahov 

medzi študentmi stredných škôl z Národnej longitudinálnej štúdie ado-

lescentného zdravia (AddHealth). Dospeli k záveru, že nimi navrhnuté 

modely zachytia aspekty sociálnej štruktúry adolescentných priateľ-

ských vzťahov. 

Pempek, Yermolayeva & Calvert (2009) zdôrazňujú, že milióny mladých 

ľudí (študentov i mladých dospelých) používa každodenne Facebook. 

Autori informujú, že digitálni domorodci používajú Facebook minimálne 

30 minút počas dňa mimo domáceho prostredia ako súčasť každodennej 

rutiny. Táto rutina, resp. zvyk, je spätý s ich silnou potrebou prezerať 

obsah profilov svojich priateľov a listovať v novinkách na Facebooku. 

Najčastejšie používaná aktivita na Facebooku je aj podľa tejto štúdie in-

terakcia s rovesníkmi a priateľmi prostredníctvom chatu. Formovanie 

sociálnej identity digitálneho domorodca však nemusí korešpondovať 

s jeho identitou v reálnom živote.  

Výsledky výskumu, ktorý uskutočnili Tomayko a kol. (2017), upozorňujú 

na to, že najdôležitejším aspektom v prístupe a k aktivitám digitálnych 

domorodcov na sociálnych sieťach, je zdravie a sila rodiny. Sila a zdravie 

rodiny charakterizuje to, že dieťa žije s oboma rodičmi (matkou i otcom) 

a rodina je etablovaná v kultúrno-etnickom spoločenstve (dôraz v ázij-

ských krajinách alebo u etnických menšín na predmestiach veľkých 

miest). Digitálni domorodci, pochádzajúci zo zdravých a silných rodín, 
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trávia v priemere jednu až dve hodiny denne na sociálnych sieťach, majú 

väčšiu fyzickú aktivitu počas dňa, zvýšený príjem ovocia a zeleniny, väčší 

počet hodín spánku a sú vystavené menšiemu stresu oproti digitálnym 

domorodcom, ktorí trávia 3 až 4 hodiny denne na sociálnych sieťach 

v domácom prostredí. Tieto výsledky korešpondujú s výsledkami prípa-

dovej štúdie Lee & Chae (2007) na vzorke 222 kórejských digitálnych 

domorodcov. Domnievajú sa, že pokles trávenia rodinného času 

a rodinnej komunikácie medzi rodičmi a deťmi priamo súvisí s časom 

trávenia detí na sociálnych sieťach. Taktiež autori poukazujú na fakt, že 

rodičia by mali dohliadať i na frekvenciu detských vzdelávacích aktivít 

na sociálnych sieťach.   
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Publikácia Žiak, učiteľ a výučba (všeobecná didaktika pre študentov uči-

teľstva) je dielom troch autorov: PaedDr. Renáty Tóthovej, PhD., doc. Pa-

edDr. Dušana Kostruba, PhD. a Mgr. Štefánie Ferkovej, PhD., ktorí majú 

množstvo skúseností v oblasti všeobecnej didaktiky a sú v uvedenej ob-

lasti odborníkmi.  

Škola predstavuje pre každého z nás prijímanie a osvojovanie si základ-

ných vedomostí, názorov, zvykov a hodnôt, ktoré nás sprevádzajú celým 

životom. Pokojne môžeme hovoriť o štarte a príprave na život, ktorý je 

nám poskytovaný odbornou a systematickou prípravou pedagógmi. Úro-

veň tohto štartu často ovplyvňuje náš ďalší vývoj, preto je dôležité vy-

tvárať žiakom také podmienky a postupovať takými vyučovacími po-

stupmi, ktoré zaručia nielen kvalitný stupeň vzdelania po vedomostnej 

stránke, ale tiež budú priaznivo pôsobiť na psychiku vyučovaného ob-

jektu v zmysle humanizácie a stanovenia hodnotového rebríčka v pro-

spech zvýšenia celkovej úrovne spoločnosti.  

Výchovno-vzdelávací proces je procesom veľmi zložitým a náročným, 

pretože učiteľ a žiak v ňom vstupujú do mnohostranných vzťahov. Čas-
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ťou tohto procesu, ktorý sleduje vzdelávaciu stránku, sa zaoberá časť 

pedagogiky - didaktika. Čo je didaktika, čo tvorí jej predmet a obsah, sa 

čitateľ dozvie po preštudovaní tejto publikácie. Hneď v úvode by som 

však chcela povedať, že didaktika je najprepracovanejšia časť pedagogi-

ky. Výučba všeobecnej didaktiky je neodmysliteľná v učiteľských študij-

ných programoch, v pedagogických študijných odboroch, ale i v rámci 

všeobecného učiteľského základu, a to na rôznych stupňoch i formách 

vysokoškolského štúdia.  

Vysokoškolská učebnica je didaktickým nástrojom vysokoškolskej výuč-

by vzhľadom na jej zámernú vzdelávaciu intenciu a ciele. Reprezentuje 

podstatnú časť vybraného učiva v explikatívnej rovine na základe urču-

júcich pojmov a základných aspektov uprednostnenej témy. Predkladaná 

vysokoškolská učebnica má 15 kapitol, ktoré obsahujú najdôležitejšie 

tematické okruhy všeobecnej didaktiky, ako aj doplňujúce informácie.  

V prvej kapitole s názvom Didaktika ako veda, autori postavili didaktiku 

v systéme pedagogických vied, tiež použili definície didaktiky, charakte-

rizovali jej roviny a štruktúrne úrovne. Dôležité je nielen vymedzenie di-

daktiky, ale aj dvojaké chápanie všeobecnej didaktiky, teda didaktika 

chápaná v užšom slova zmysle a v širšom slova zmysle. Neodmysliteľnou 

súčasťou kapitoly je vývoj teoretických východísk didaktiky, čitateľ tak 

má možnosť uvedomiť si dôležité etapy vo vývoji všeobecnej didaktiky.  

Druhá kapitola vymedzuje základné pojmy ako didaktika, edukácia, edu-

kačný proces, výchova, vzdelávanie, vzdelávací proces, výchovno-

vzdelávací proces, vyučovací proces, výučba, vyučovanie a učenie sa, kto-

ré sú významovo úzko prepojené. Kapitola obsahuje aj vývoj štruktúr-

nych modelov vyučovacieho procesu až po moderné systémové poňatie 

vyučovacieho procesu na základe rozhodovacích kompetencií učiteľa.  

Tretia kapitola ponúka čitateľom definície (cieľ výchovného pôsobenia, 

cieľ výchovy, vzdelávacie ciele a cieľ výučby, teda vyučovací cieľ), ktoré 

sa vyskytujú v pedagogickom slovníku a je dôležité ich poznať, ako aj 

uvedomiť si rozdiel medzi nimi. Kapitola tiež obsahuje prehľadnú tabuľ-

ku úrovní konkretizácie, teda hierarchiu výchovno-vzdelávacích cieľov. 

Tabuľka je doplnená pedagogickými dokumentmi, v ktorých je daný typ 
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cieľa formulovaný. Dôležitou podkapitolou sú konkrétne (čiastkové) cie-

le vo výučbe, ktorých delenie na kognitívnu, afektívnu a psychomotoric-

kú oblasť je už spomenuté vo viacerých publikáciách, avšak v predlože-

nej učebnici oceňujem doplňujúce informácie od iných autorov, ktorí sa 

danej oblasti venovali.  

Štvrtá kapitola nám podáva ucelený obraz o obsahu vzdelávania a o ku-

rikule, ako aj rôzne podoby kurikula. Čitateľ tu má možnosť vidieť prie-

beh vzdelávacej politiky na Slovensku po roku 1989, taktiež rozdiel me-

dzi plánovaným kurikulom v rokoch 1989 - 2008 a od roku 2008, teda 

novým školským zákonom.  

Informačne bohatá je kapitola č. 5, ktorá predstavuje najznámejšie a naj-

dostupnejšie koncepcie z hľadiska ich stručnej histórie, základných prin-

cípov a osobitostí v prístupe v procese výučby. Vybrané koncepcie výuč-

by ako slovno-názorné vyučovanie, programové vyučovanie, problémové 

vyučovanie, projektové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie, integro-

vané tematické vyučovanie, zážitkové učenie sa, otvorené vyučovanie, 

dištančné vzdelávanie, e-learning, konštruktivistické koncepcie výučby.  

Najrozsiahlejšou, ako aj veľmi zaujímavou a najmä kľúčovou kapitolou je 

Transmisia verzus konštrukcia v realizácii výučby, v ktorej je ukázaná a 

argumentovaná rozdielna až protikladná pozícia dvoch základných a v 

súčasnosti aj veľmi diskutovaných paradigiem výučby – transmisívnej a 

konštruktivistickej až sociálnokonštruktivistickej. Ide o akési protiklady, 

ktoré by mal spoznať každý študent učiteľstva. Autori sa venujú deduk-

tívnemu, induktívnemu a participatívnemu prístupu vo výučbe vrátane 

odporúčaných fáz vyučovacej jednotky pre každý z uvedených prístupov 

s podporou konkrétnych scenárov výučby najmä pre induktívne a parti-

cipatívne vedenú výučbu v rôznych predmetoch.  

Nasledujúca kapitola je o didaktických princípoch/zásadách, ktorých do-

držiavanie je mimoriadne dôležité, nakoľko vytvárajú zmysluplný a kva-

litný priebeh vyučovacieho procesu. Koniec koncov didaktické princí-

py/zásady sa objavovali v dielach významných pedagógov, ako bol napr. 

J. A. Komenský, J. J. Rousseau, J. H. Pestalozzi a pod. Kapitola prezentuje 

pojmy ako zákonitosť, princíp a zásady v pedagogike. Charakterizuje zá-
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kladné, klasické didaktické princípy a porovnáva ich s alternatívnymi di-

daktickými princípmi/zásadami.  

Na kapitolu o didaktických zásadách/princípoch nadväzuje kapitola o 

vyučovacích metódach, kde je charakterizovaný pojem vyučovacia metó-

da, prezentované viaceré klasifikácie vyučovacích metód, ako aj podrob-

nejšie charakterizované základné monologické a dialogické vyučovacie 

metódy a tiež vybrané aktivizujúce i interaktívne metódy.  

Nasledujúce dve kapitoly sa venujú organizačným formám výučby a ma-

teriálnym didaktickým prostriedkom, kde sú vymedzené základné pojmy 

a jednotlivé klasifikácie.  

V jedenástej kapitole autori rozoberajú pojmy súvisiace s kontrolou vý-

sledkov výučby, opisujú možnosti diagnostiky a hodnotenia výsledkov 

výučby  a tiež definujú úlohy a funkcie kontroly výučby.  

Prvá inštitúcia, ktorá vychováva a vzdeláva ďalšiu generáciu je rodina. 

Bezprostredne po nej nasleduje škola. Niet teda pochýb o jej význame. 

Pokiaľ si položíme otázku, kto v škole vychováva a vzdeláva tieto ďalšie 

generácie, jednoznačne dospejeme k odpovedi učiteľ. Učiteľ je ten, kto 

významnou mierou ovplyvňuje a formuje osobnosť žiaka, a preto je na 

neho kladený celý rad požiadaviek a očakávaní. Učiteľ musí byť nielen 

dobrý pedagóg a vychovávateľ, ale i vynikajúci odborník a v neposled-

nom rade aj psychológ a humanista. Učiteľská profesia patrí už dlhý čas k 

témam, ktorým sa venuje mnoho výskumov. Hlavným cieľom je charak-

terizovať túto profesiu v kontexte súčasnej situácie. Veľká pozornosť je 

tiež venovaná práve spomínaným požiadavkám na výkon učiteľskej pro-

fesie, na jeho profesijné kompetencie, ako aj na osobnosť učiteľa. Toto 

povolanie si vyžaduje osobitné vlohy mysle i srdca, veľmi starostlivú 

prípravu, ako aj stálu a pohotovú schopnosť obnovy a adaptácie. A práve 

dvanásta kapitola sa venuje osobnosti učiteľa, jeho kompetenciám, vyu-

čovacím štýlom, rozoberá sebareflexiu  a tvorivosť v práci učiteľa, ako aj 

učebné štýly žiaka a charakterizuje komunikáciu medzi učiteľom a žia-

kom.  

Záverečné tri kapitoly sú zamerané na výskum - skúmanie výučby a na 

prezentovanie dvoch výskumných štúdií - skúmania procesu výučby v 
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nižšom sekundárnom vzdelávaní (2. stupeň základnej školy) a skúmania 

výučby vysokoškolského kurzu všeobecnej didaktiky vedenej do značnej 

miery sociálnokonštruktivistickým prístupom.  

Publikácia je logicky štruktúrovaná, prehľadne spracovaná, napísaná 

zrozumiteľným jazykom, vhodne doplnená tabuľkami a schémami. Pozi-

tívne hodnotím zvýraznené členenie textu. Použitá literatúra jednotli-

vými autormi je zvolená primerane vzhľadom na rozsah a obsah publi-

kácie. Formálne spracovanie je na vynikajúcej úrovni, prehľadné a logic-

ké.   

Ambíciou autorov je, aby vysokoškolská učebnica bola prínosným štu-

dijným a inšpiratívnym materiálom pre študentov učiteľstva - budúcich 

pedagógov, vysokoškolských učiteľov.  A zároveň, aby nadobudli dosta-

točnú inšpiráciu realizovať výučbu nielen deduktívnym, ale aj induktív-

nym prístupom, zdokonaľovať sa v rámci praktickej realizácii výučby, 

tiež realizovať rôzne interaktívne metódy výučby a aby sa začali hlbšie 

zaujímať o niektoré z uvedených koncepcií výučby.  

Z recenzie je zrejmý môj postoj k predmetnej publikácii. Považujem ju za 

výborne spracovanú. Ako som už vyššie spomenula PaedDr. Renáta Tót-

hová, PhD., doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. a Mgr. Štefánia Ferková, 

PhD. sú autori zaoberajúci sa uvedenou oblasťou viac rokov a svoje ve-

domosti, výskumné zistenia a aj skúsenosti pretavili do kvalitnej a najmä 

prínosnej publikácie.  

Záverom by som chcela vyjadriť presvedčenie, že predložená publikácia 

je kvalitná vysokoškolská učebnica, ktorá by mala byť dostupná v každej 

knižnici, pretože svojím obsahom, rozsahom a spracovaním je cenným 

obohatením odbornej literatúry. 
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