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Pedagogická aktivita Ľudovíta Štúra 
 

Ľubica Predanocyová 

FF UKF, Katedra filozofie, Nitra 
 

Anotácia: Pedagogická aktivita Ľudovíta Štúra. Medzi najvýznamnejšie osob-

nosti novodobých slovenských dejín patrí Ľudovít Štúr. Štúr je vnímaný predo-

všetkým v súvislosti s jeho politickou aktivitou, úsilím o národnú emancipáciu, ale 

aj v kontexte historickom, filozofickom a jazykovednom. Štúdia má ambíciu 

poskytnúť obraz o jeho práci v pedagogickom teritóriu, nakoľko mnohé zásadné 

podnety v tejto oblasti sa stali východiskom na realizáciu myšlienky samostatnosti 

slovenského národa v 19. storočí. Konštituovanie systému výchovy a vzdelávania, 

v ktorom Štúr obsiahol dôležité aspekty: obsahový, organizačno-formálny, didak-

tický, prakticko-realizačný, možno označiť za paradigmatické. Štúrov systém bol 

tvorený na základe jeho filozofického prístupu a priamej skúsenosti s nepriazni-

vou sociálno-historickou realitou. Autorka má záujem evokovať patričnú 

pozornosť odbornej aj širokej verejnosti na menej známu oblasť Štúrovho histo-

rického vystúpenia v čase, kedy si v roku 2015 pripomíname dvesté výročie od 

jeho narodenia. 

PEDAGOGIKA.SK, 2015, ročník 6, č. 2: 65-85 

 

Kľúčové slová: výchovná práca; národná škola; školský program; slovenská 

inteligencia. 

 

Pedagogical Activity of Ľudovít Štúr. The most significant personalities of 

modern Slovak history include Ľudovít Štúr. Štúr is perceived primarily in 

connection with his political activity, the efforts for national emancipation, but 

well as in the context of historical, philosophical, linguistic. The ambition of 

study is to provide a picture of his activity in the pedagogical context, because 

fundamental initiatives in this area became the starting point for the realization 

of the idea of independence of Slovak nation in the 19th century. Štúr creates 

educational system, which include more important aspects: content, organiza-

tional and formal, didactic, practical-realization, and can be described as 

a paradigm. Educational system was formed on the basis of Štúr philosophical 

approach and his the direct experience of with an unfavorable socio-historical 

period. The author wishes to evoke proper attention the professional and general 

public on the lesser known area of Stur's historic appearances at a time when 

a  recalled two hundred years since his birth. 

PEDAGOGIKA.SK, 2015, Vol. 6 (No. 2: 65-85) 

 

Key words: Educational work. National School. School program. Slovak 

intelligence. 
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Úvod 
 

Ľudovít Štúr je jednou z najvýraznejších osobností slovenských novodobých 

dejín, jeho pedagogická aktivita, ktorá zanechala neodškriepiteľne výraznú 

stopu, je však analyzovaná a hodnotená iba sporadicky. Štúrov vplyv v peda-

gogickej oblasti mal pozitívny následok v podobe výchovy mladej generácie 

inteligencie, označovanej ako štúrovská. Takmer všetky výrazné osobnosti 

druhej polovice 19. storočia, a to nielen tie, ktoré pochádzali zo slovenského 

priestoru, boli žiakmi, priateľmi, alebo boli v inom kontakte so Štúrom. 

Položme si otázku: Ako je možné, že Ľudovít Štúr tak výrazne zapôsobil 

a ovplyvnil generáciu vedcov, literátov, jazykovedcov?
1
 Hľadanie relevantných 

odpovedí je leitmotívom tejto štúdie.
2 

 Identifikácia základných Štúrových zámerov, ktoré považujeme za jeho 

špecifický výchovný program, predstavuje východisko našej analýzy, je 

prepojená s odhaľovaním ciest, ktorými napĺňa svoje ambície. Štúr si už vo 

veľmi mladom veku, ako 20-ročný, dostatočne uvedomoval potrebu vzdeláva-

nia, chápe ho ako základný aspekt naplnenia svojich zámerov. „Kde svatá věc 

naše! Účel náš jest mládež Slovenská, bohužel! na mnohých místech ještě 

hluboce dřímajecí k nějakému se hýbání povzbuditi – líto nám toho že člověk 

hnije, jehož ráz účinlivost býti má“ (Listy Ľudovíta Štúra I., 1954, s. 48), 

korekcie s tým súvisiace, prepája so spoločenskými a národnými potrebami, 

motivovanými láskou k vlasti: „Na našich školách tolik mládeže Slovenské 

a ještě se jí z větší částky ani jen nesnívá, a Slovensko opuštěné, smutné před 

nohami jí leží – slepý po něm ještě kráčí. Kýžtě vidím vlasti milá zbavenou 

nevděčníkův těchto“ (Listy Ľudovíta Štúra I., 1954, s. 48).  

 Počiatky formovania slovenského národa, jeho vlastných dejín, boli 

prepojené s myšlienkou slovanstva a predstavovali výrazný záujem zo strany 

študujúcej slovenskej mládeže. Historické vystúpenie Štúra bolo spojené 

s podporou potrebnosti riešiť dobové spoločenské aktuality v prostredí rodiacej 

sa slovenskej inteligencie. Situácia v oblasti hospodárskeho a sociálneho 

                                                           
1
 Hodnotenie myšlienkového vývoja na Slovensku v 19. stor. podáva Jonášková: 

„Predstavitelia slovenského národného hnutia, ktorých ovplyvnila nemecká klasická 

filozofia, najmä Heglov filozofický systém, verili, že sa svetový duch prebíja k slobode 

aj v slovanských národoch. Vysvetľovali, že aj slovenský národ ako zložka Slovanstva 

môže prispieť k rozvoju svetových dejín a novej podoby ľudskosti tým, že preukáže 

svoju osobitosť (slovenskosť) a vyššiu národnú zaradenosť (slovanskú)“ (Jonášková, 

2011, s. 11).  
2 

Nakoľko nami zvolená problematika nie je teoreticky rozpracovaná, inšpirovali sme 

sa prácou Ľ. Bakoša; ďalšími relevantnými zdrojmi sú predovšetkým korešpondencia 

a reči, ktoré Ľ. Štúr prednášal na rôznych fórach; dôležitým zdrojom je životopis 

Ľ. Štúra z pera J. M. Hurbana. 
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postavenia ľudu, ovplyvňovaná deštrukčnými a násilnými tendenciami, 

zameranými na národnostné obmedzovanie a útlak, vyvíjaný vládnucimi 

maďarskými tlakmi, s javil ako veľký problém, ktorý čakal na svoje riešenie. 

 Hľadanie východísk zo situácie bolo orientované na rozvoj vzdelania 

a vzájomnú spoluprácu slovanských národov. Výzvu predstavovala aj potreba 

identifikovania relevantných prostriedkov, ako aj spôsobov evokovania záujmu 

o ich napĺňanie. Štúrove ambície boli na tú dobu smelé, dokonca ojedinelé, 

v súčasnosti charakter jeho pedagogickej činnosti a vplyvu možno hodnotiť ako 

neopakovateľný vklad paradigmatického rázu (Predanocyová, 2013, s. 415), 

v rámci ktorého izolujeme dva dominantné prvky, obsahový a prakticko-

realizačný. Je potrebné akcentovať aj osobnostné a morálne hodnoty Ľ. Štúra, 

ktoré výrazne podporili jeho profesionálne snaženie v teritóriu pedagogickej 

činnosti. Osobnostne sa Štúr formoval už počas štúdií, kedy sa začal aj jeho 

prvý kontakt s priamou učiteľskou aktivitou; Štúrove ambície sa transformovali 

do hľadania nového obsahu, ale aj organizácie pedagogickej práce v rámci 

vtedajšej podoby formálneho vzdelávania. Predmet nášho skúmania Štúrových 

aktivít sa rozšíril aj na analýzu jeho mimo inštitucionálneho výchovného 

pôsobenia.  
 

Štúrove štúdiá  
 

Formovanie Štúrovej osobnosti v súvislosti s jeho pedagogickou pôsobnosťou 

sa odvíja od jeho študijného pobytu na bratislavskom evanjelickom lýceu 

a neskôr štúdií v Halle.
3
 Štúr bol nielen vynikajúcim študentom, ale súčasne 

pôsobil v Spoločnosti česko-slovanskej.
4
 V roku 1832 sa ako 17-ročný aktívne 

zapájal do práce spoločnosti, prenikal do jej organizačného vedenia, kde 

pôsobil ako zapisovateľ, tajomník a v školskom roku 1835 – 1836 sa stal jej 

podpredsedom. Uvedená pozícia sa odzrkadlila v jeho individuálnej 

sebarealizácii, pozitívnym následkom bolo, že sa výrazne zvýšila aktivita 

spoločnosti. 

 Na dotváraní Štúrových osobnostných čŕt sa veľkou mierou spolupodieľali 

jeho vedomostné kompetencie. Vzdelanie získaval najskôr počas gymnaziál-

nych štúdií v Rábe. Štúdium bolo zamerané na nadobudnutie vzdelania z dejín 

                                                           
3
 Uvedené obdobie zodpovedá rokom 1829 – 1840. 

4
 Spoločnosť česko-slovanská vznikla z potrieb slovenskej mládeže, predovšetkým 

študentov bratislavského lýcea, v roku 1828. Založeniu spoločnosti predchádzala 

Stolica reči a literatúry česko-slovanskej (1803), ktorá plnila predovšetkým výchovné 

poslanie, a študentský spolok Literárna jednota, jej spoluzakladateľ bol Štúrov brat 

Karol. Spoločnosť svoje aktivity najskôr orientovala na otázky jazykové, neskôr na 

podporu slovenského národného hnutia. Pozri: Bakoš, Ľ.: Ľudovít Štúr ako 

vychovávateľ a bojovník za slovenskú školu, s. 51 – 54.  
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staroveku a jazykových vedomostí – latinčina, gréčtina, nemčina, maďarčina, 

súčasne boli študenti gymnázia vedení k tvorbe vzťahu k slovanskej poézii. 

Štúdium na bratislavskom lýceu bolo orientované na jazykovú prípravu, 

predovšetkým na získanie poznatkov z materinskej reči a literatúry. Dva roky 

sa Štúr venoval rétorike a poetike, kresťanskej etike, latinskej, gréckej, rímskej 

filológii, starovekým dejinám, zemepisu, matematike, prírodopisu. Humanitné 

štúdium doplnil filozoficko-právnickým, poslucháči študovali logiku, etiku, 

empirickú psychológiu, praktickú teológiu.  

Počas druhého roka štúdia sa Štúr venoval aj fyzike, štúdiu rímskych klasikov, 

dejinám Uhorska, estetike a v završujúcom ročníku oblastiam všeobecného, 

verejného, medzinárodného a cirkevného práva, štúdium bolo doplnené 

metafyzikou. Dvojročné teologické štúdium na bratislavskom lýceu obsahovalo 

aj dogmatickú a praktickú teológiu, štylistické cvičenia v latinskom a gréckom 

jazyku.
5
  Ako uvádza Hučko, Štúr bol vynikajúci študent, vynikajúce výsledky 

dosahoval predovšetkým z predmetov všeobecných a uhorských dejín, 

z matematiky, fyziky, praktickej filozofie, estetiky, práva (Hučko, 1984, s. 25). 

Z obsahového hľadiska bolo štúdium Štúra relatívne široké, aj keď bolo v tej 

dobe hodnotené „len“ ako humanisticky orientované. Zainteresovanosť a talent 

boli nevídaným predpokladom jeho praktickej aktivity nielen počas štúdií, ale 

najmä v čase jeho výraznej orientácie na veci národné.  

 Obdobie rokov 1838 – 1840 strávil Štúr štúdiom v Nemecku; nakoľko 

domáce prostredie neumožňovalo vzdelávanie vo filozofickej oblasti, slovenskí 

evanjelickí študenti odchádzali do Nemecka, predovšetkým na univerzity 

v Jene, Berlíne, Halle. „Študijné cesty slovenských vzdelancov v Nemecku 

mali veľký význam pre rozvoj pokrokového myslenia na Slovensku a pre 

národné uvedomenie“, konštatuje J. Špicer (Štúr, 1953, s. 20). V Halle sa Štúr, 

na rozdiel od jeho praktickej aktivity v Bratislave, koncentroval na filozofické 

štúdium, štúdium histórie, filológie, ďalej tzv. vied o štátnej hospodárskej 

správe, ktoré dopĺňal návštevou prednášok s teologickým zameraním. Štúr však 

relatívne intenzívne sledoval študentský život, oslovovalo ho pestovanie 

germánskeho národného povedomia, preferovanie myšlienok slobody, národnej 

jednoty, mravnosti mládeže, ktorá tak získavala predpoklady na formovanie 

nemeckého národa. Proces národného obrodenia lužických Srbov mal možnosť 

sledovať počas cesty do Lužíc, ktorú absolvoval v čase univerzitného štúdia 

v Halle.
6 

 Vplyv nemeckého prostredia na mladého Štúra bol enormný: „Tu naraz stál 

voči svetu celkom novému, velikému, sebe docela cudziemu, duchom mnoho-

                                                           
5
 Pozri: Bakoš, Ľ.: Ľudoví Štúr ako vychovávateľ a bojovník  za slovenskú školu, s. 34 – 

40.  
6
 Pozri: Juríček, J.: Ľudovít Štúr, s. 40 – 41, s. 44 – 45. 
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četným, autoritám vysokým, velikáňom vo vedách uznaným, to na jednej 

strane; na druhej strane stál voči mnohočíselnosti mládeže vyneslej a tradíciami 

svojského vyššieho života napájanej, nesúcej sa smelo k cieľom vytknutým 

kroz velikých národných mysliteľov a básnikov; tak stál, prijímajúc do ducha 

svojho nové vtisky, nové pojmy a idey, nové názory na svet, nové celé sústavy 

náuk, nové prúdy života. To ohromilo a zaujalo celého ducha Štúrovho,“ píše 

J. M. Hurban (Hurban, 2009 [cit. 02. 12. 2014]). Štúdium umožnilo Štúrovi 

kontakt s filozofiou G. W. F. Hegla, ktorú neskôr vysoko hodnotil v liste 

S. B. Hroboňovi: „My na všecken způsob musíme se namáhati, abychom naše 

i myšlénce získali, ne od ní odstrkovali, nebo bez ní nelze jíti a my jen na 

podstatě filosofie velikého myslitele Hegela dále stavěti můžeme“ (Listy 

Ľudovíta Štúra I., 1954, s. 336). Štúra z aspektu dejín filozofického myslenia 

možno hodnotiť ako predstaviteľa slovenského hegelianizmu, jeho reflexia 

Heglovej filozofie má osobitý ráz, transformuje sa prednostne do obrodeneckej 

a pragmatickej polohy; dialektika predstavovala metodologické východisko pre 

fenomén slovanstva, tak ako ho Štúr poňal. Inšpirácia Heglovou filozofiou sa 

zrkadlila v jeho myšlienkach o historickom poslaní Slovanov,
7
 v akceptácii 

štátneho princípu, ale aj v aplikácii dialektického prístupu v oblasti jazykovedy. 

Štúdium nemeckej filozofie a predovšetkým filozofie Hegla je reflektované 

v prácach: Slovanstvo a svet budúcnosti, O národních písních plemen 

slovanských, O poézii slovanskej, Nárečja slovenskuo a potreba písaňja 

v tomto nárečí, Náuka reči slovenskej. 

 Napriek analyzovanému vplyvu nemeckej kultúry a filozofie bol Štúr 

presvedčený, že je potrebné tvoriť pôvodnú slovanskú filozofiu, ktorá by 

hľadala východiská z danej dobovej situácie, reflektujúc špecifikum prostredia 

a s ním spojených problémov. Uvedený zámer potvrdzuje Záborský: „Heglovu 

filozofiu považoval za zvrchovanú vymoženosť mysliaceho ducha ľudského; 

a predsa hovorilo potrebe pôvodnej slovanskej filozofie. A netrpel v ničom 

protirečenia“ (Štúr, 2007, s. 504). 
 

 Aj keď táto štúdia neposkytuje priestor pre komplexnú analýzu študijného 

záberu mladého Štúra, treba upozorniť, že na jeho vzdelanie, životnú orientáciu 

či postoje mali osobitný vplyv učitelia,
8
 ktorí stáli pri kreovaní jeho 

osobnostných hodnôt, zameraných hlavne na riešenie problémov slovenského 

národa. Profesor G. T. Schröer, liberálne premýšľajúci Nemec, vynikajúci 

                                                           
7
„Štúr študoval Heglovu filozofiu nepochybne starostlivo a svedomite, no nepristupo-

val k Heglovi ako filozof z povolania, ale predovšetkým ako praktik z hľadiska 

záujmov a potrieb slovenského národného hnutia“ (Hučko, 1984, s. 68). 
8
 V Rábe bol Štúr ovplyvnený (okrem brata Karola) profesorom Pécom, ktorý ho 

oboznámil s dielom Šafárika, Kollára, Dobrovského; osobný vplyv mali profesori na 

lýceu v Bratislave: Gabriel Kováč Martiny, Matej Ševrlay, Michal Greguš, Viliam 

Šimko, Gottfried Tobiáš Schröer.  



70                                                            PEDAGOGIKA.SK, roč. 6, 2015, č. 2 

pedagóg, výrazne ovplyvňoval zmýšľanie vtedajšej generácie slovenských 

študentov, boli mu cudzie silné maďarské vplyvy a snažil sa o dosiahnutie 

národnostnej spravodlivosti. Ľ. Štúr v liste F. Palackému píše: „Zdejší totiž 

Prof. Schröer Syntaxistů, muž znamenitý, veliký barbarské maďaromanie 

nepřítel ponuknul své žáky, aby se ve materčinách vzdělávali. Synové 

Slovenských matek se toho uchopili a učiteli svému žádost tuto přednésli“ 

(Listy Ľudovíta Štúra I., 1954, s. 61). Takmer priateľský vzťah učiteľa a žiaka 

pozitívne ovplyvnil aj Štúrove štúdiá v Nemecku, kde študoval aj Schröer. 

Vplyv profesora na svojho žiaka možno potvrdiť aj slovami Hurbana: 

„Menšieho významu osobnosti profesorské ani nepripomínam ako také, ktoré 

žiadneho poťahu nemali na deje Štúrove“ (Hurban, 2009 [cit. 02. 12. 2012]). 

Impulz k orientácii Štúra na Heglovu filozofiu vychádzal taktiež z jeho 

nemeckých učiteľov, pretože väčšina profesorov, prednášky ktorých navštevo-

val, boli stúpencami Hegla. Popri historikovi Heinrichovi Leovi, filológovi 

Pottovi, mal najvýraznejší vplyv na Štúra Johann E. Erdman, predstaviteľ 

Heglovej školy, ktorý ho vlastne priviedol k záujmu o filozofiu: „Bol to však 

Johann E. Erdman, významný predstaviteľ Hegelovej školy, ktorý priviedol 

Štúra k J. W. F. Hegelovi. Patril medzi najuznávanejších profesorov v Halle, čo 

sa prejavovalo aj v neobyčajnom záujme študentov o jeho prednášky“ (Juríček, 

1971, s. 45). 

 Formálne vzdelanie Štúr dopĺňal individuálnym štúdiom predovšetkým 

jazykov, gréčtiny a francúzštiny, štúdiom kníh a dostupných časopisov, 

oboznamoval sa s myšlienkovými prúdmi, formoval vlastný pohľad na svet 

z aspektu obsahového aj formálneho. Vtedajšia komplikovaná politická 

a hospodárska situácia sa nutne odzrkadľovala v myšlienkovej orientácii na 

slovenskom území, smerujúcej k národnému uvedomeniu, ktoré sa sústredilo 

na tvorbu idealizovaného obrazu slovanstva. Štúr už v období 30. – 40. rokov 

19. storočia stál v pozícii prezentanta uvedenej orientácie. Myšlienka aktívneho 

slovanstva bola podnecovaná J. Kollárom a P. J. Šafárikom,
9
 Štúrova generácia 

tak našla svoj vzor v období Veľkomoravskej ríše. Základnú obsahovú 

orientáciu predstavovala osobnosť J. Hollého a jeho literárneho idealizovania 

najstaršieho obdobia našich dejín. 

 Individuálne a formálne vedomosti doplnil Štúr sledovaním aktuálnej 

politickej situácie v krajinách slovanskej aj neslovanskej kultúry
10

 a, samo-

                                                           
9
 Kollár a Šafárik boli ovplyvnení nemeckou romanticko-idealistickou filozofiou, ktorá 

sa podieľala aj na názorovej orientácii Štúra, ktorý absolvoval štúdiá v Halle, kde sa 

popri štúdiu jazykovedy a histórie zoznámil s filozofickým myslením Hegla, ktoré sa 

stalo východiskom pre jeho vlastné relatívne originálne filozofické premýšľanie.  
10

 V tejto súvislosti možno upozorniť na vplyv poľského povstania v r. 1831, ktoré sa 

nieslo pod heslom slobody; vplyv francúzskej a nemeckej literatúry, ktorá atakovala 

feudálne pomery.  
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zrejme, dôverne poznal domáce pomery, o ktoré sa zaujímal od začiatku svojho 

pôsobenia, či už ako študent, neskôr ako aktívny člen Spoločnosti česko-

slovanskej. 

 Pre hodnotenie Štúrovej osobnosti je možné použiť Hurbanove slová: 

„Tento veliký charakter Štúrov leží v tom, že fráza nemala u neho žiadnej ceny, 

ak zápäť nevysvetľoval ju skutok dobrohájny. Zásada každá bola ním vážená 

výbežkami jej v morálne ciele, v praktický vývoj, v tvorbu ideálnu na stranách 

histórie! On nebol k navedeniu ku žiadnej ústupke, ktorej následok bol by 

škodným mohol byť – a čo hneď i v tej najďalšej budúcnosti národa slovan-

ského!“ (Hurban, 2009 [cit. 02. 12. 2012]). Uvedené hodnotenie je dôkazom 

Štúrových odborných kompetencií v oblasti vedy, orientácie v domácich 

a medzinárodných pomeroch a súčasne predstavujú schopnosti nezostávať na 

teoreticko-akademických pozíciách, ale uvažovať o teórii ako východisku 

praktických krokov, ktoré boli v tomto kontexte pravým Štúrovým cieľom. 
 

Pedagogická aktivita Ľ. Štúra 
 

Profesionálna učiteľská aktivita Štúra nebola dlhá, jej začiatky sa viažu na 

obdobie jeho práce v Spoločnosti česko-slovanskej a v Ústave slovanskom 

a končia v roku 1843, kedy mu vedenie bratislavskej cirkvi zakázalo vyučovať 

na lýceu. Učiteľská príprava a pedagogické ambície Štúra boli však zámerné 

a premyslené; už pred rokom 1837 bol ako študent lýcea schopný zastupovať 

svojich profesorov: „Já nyní učím všem slavenským nářečím, přejde mne 

zadlouho na indyckou řeč neb podobnost má s starou slavskou, i židovčinu sem 

vzal hore a francoužštinu,“ napísal Štúr v roku 1835 P. Čendekovičovi (Listy 

Ľudovíta Štúra I., 1954, s. 35). Štúrova učiteľská činnosť dostala profesionálny 

status v momente, keď sa stal oficiálnym námestníkom profesora J. Palko-

viča.
11

 Centrálnym motívom univerzitného štúdia v Nemecku bola príprava 

Štúra na učiteľské povolanie, ako predpokladu na širšiu výchovnú a kultúrno-

politickú prácu v domácom slovenskom prostredí.
12 

 Formulovanie cieľov priamej pedagogickej práce Štúra je relatívne kom-

plikované, pretože súviselo so zložitosťou dobových pomerov. Najdôležitejšou 

Štúrovou ambíciou bolo pripravovať mladú generáciu vzdelancov na prácu 

v prospech národa, pretože takáto podoba aktivity do tohto obdobia v podstate 

absentovala. Vzdelanie a následne individuálne osobnostné hodnoty chápal 

Štúr v zmysle prostriedkov na dosiahnutie uvedených ambícií. Prezentoval 

názor, že je nevyhnutné vzdelávať v materinskom jazyku, preto štúdium jazyka 

                                                           
11

 J. Palkovič bol dlhoročným profesorom na bratislavskom evanjelickom lýceu, 

zástanca „bratrského“ pravopisu, jeho zdravotný stav mu často nedovolil prednášať 

a Štúr sa po návrate z Halle stal jeho riadnym námestníkom na katedre.  
12

 Pozri: Bakoš, Ľ.: Ľudoví Štúr ako vychovávateľ a bojovník za slovenskú školu, s. 47.  
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identifikuje v zmysle východiska; štúdium národných a slovanských dejín, 

literatúry a všeobecne kultúry, predstavovalo ďalšie nutné súčasti obsahu 

vzdelávania. Uvedené ciele neboli pred Štúrovým historickým vystúpením 

formulované, ich rámcom bola nová podoba premýšľania, smerujúceho 

k samostatnosti slovenského národa. 

Úlohy a ciele Spoločnosti česko-slovanskej, zrušenej v roku 1837, prebral 

vzniknutý Ústav slovanský,
13

 do funkcie námestníka bol vymenovaný Ľ. Štúr, 

ktorý v podstate stál na jeho čele.
14

 Funkcia reprezentovala prakticko-

pedagogické požiadavky a určovala Štúrovu orientáciu na učiteľskú prácu, čím 

došlo k zavŕšeniu jeho úsilia o praktickú pedagogickú činnosť. Podnetom na 

obsadenie postu námestníka Ľ. Štúrom boli aj požiadavky slovenských 

študentov na bratislavskom lýceu, ktorí si uvedomovali nielen záujem, ale aj 

stupňujúcu potrebu študovať v materinskej reči.
15

 Nepriaznivú situáciu priblížil 

Štúr v liste C. Zochovi, kde sa vyjadril k protestom študentov a ich žiadostiam 

školskému senátu formou prosebného listu.
16 

 Štúr bol vo svojej učiteľskej aktivite výrazne orientovaný na študentov, jeho 

snahou bolo nielen vzdelanie poskytovať, ale aj viesť a vychovávať novú 

generáciu inteligencie. Jeho pedagogická aktivita sa z obsahového aspektu 

orientovala na prednášanie slovenskej gramatiky a literatúry, slovanských 

dejín,
17

 slovanských jazykov – poľský a český, dejiny slovanských literatúr.
18

 

Pozornosť venoval aj oblasti slovanskej poézie, ktorú ponímal ako súčasť 

duchovného života jednotlivých národov, ako špecifický, dokonalý prejav ich 

umeleckého výrazu: „Jest však na světe potešení, je radost srdce, je blaženost 

                                                           
13

 Štúr od začiatku svojho pôsobenia v Ústave, chápal túto inštitúciu ako jedinečný 

priestor pre napĺňanie pedagogických a národných cieľov: „Ústav náš ústavom 

vzdelania je, je on učilišťom mravnosti a je teda ziskom a chválou byť v ňom; Ústav 

náš hradba je proti útokom a zlosti i je teda cťou zostávať v ňom, bo komu nie je cťou 

zostávať medzi poriadnymi, mravmi zachovalými, udatnými mladíkmi, ktorí sa 

chystajú vzdelávať ľud a brániť právo, starať sa teda usilovne o najdrahšie poklady 

ľudské?“ (Štúr, 1956, s. 13). 
14

 Po úradnom zrušení bratislavskej Spoločnosti, 15. apríla 1837 vymenoval prof. 

Palkovič za svojho námestníka na Katedre reči a literatúry Štúra, ktorý vykonával túto 

funkciu do jesene 1838, kedy odišiel na štúdiá do Halle.  
15

 Profesor Palkovič prednášal po latinsky, z oblasti materinskej reči sa sústreďoval na 

gramatiku v podobe tzv. teoretického vyučovania v latinskom jazyku, čo vyvolávalo 

v čase stupňujúceho sa procesu formovania slovenského národa v 30. – 40. rokov 

19. storočia negatívne reakcie študentov. Pozri: Bakoš, Ľ.: Ľudovít Štúr ako 

vychovávateľ a bojovník za slovenskú školu, s. 55 – 67.  
16

 Pozri: Listy Ľudovíta Štúra I., s. 100 – 103.  
17

 Z roku 1842 pochádzajú Štúrove prednášky z histórie Slovanov, ktoré písal podľa 

diel P. J. Šafárika a sú uverejnené  v práci Reči a prednášky.   
18

 Prednáškami gréčtiny suploval profesorov Schröera a Grosza.  
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a mír duší; oj, k tomu se my povzneseme, tam půjdeme, do těchto povznese-

ných krajů svéta – a tímto světem je slovanská poesie!“ (Štúr, 1956, s. 119).
19

 

Svedectvom jeho širokého záberu, orientovaného na stredoeurópsky priestor je, 

že Štúrove prednášky navštevovali napríklad aj srbskí študenti.  

 Štúrova pedagogická aktivita sa popri práci na lýceu rozšírila aj na tzv. 

súkromné schôdzky, v rámci ktorých pokračoval v rozširovaní vzdelávania 

svojich poslucháčov. Schôdzky boli zamerané na praktické cvičenia 

v spisovnej českoslovenčine, v rámci ktorých sa snažil preferovať čistotu reči, 

odmietal napr. germanizmy, ktoré do nej podľa jeho názoru neprináležia. 

Svedectvom jeho odborného záberu boli aj filologické znalosti, prednášal 

tvorbu Hollého, Kollára, Mickiewicza.
20 

 Nesporne zaujímavým momentom je aj Štúrom realizovaná metodika 

pedagogickej práce, spočívajúca v tesnom prelínaní sa vzdelávacieho a vý-

chovného aspektu, v orientovaní študentov na prepojenosť vedomostí a praktic-

kej činnosti, nasmerovanej na slovenský ľud. Učiteľ Štúr reprezentoval 

prototyp osobnosti, v ktorej sa krížili odbornosť, vedecký prístup, jeho pred-

nášky boli populárne a študentmi vysoko hodnotené pre vedeckú a filozofickú 

argumentáciu; národno-politická aktivita, osobné morálne hodnoty Štúra, 

predovšetkým láska k svojmu národu. Pripomeňme, že išlo o obdobie silnej 

maďarizácie, ktorá sa stretala s enormným úsilím Štúra o eliminovanie týchto 

negatívnych tendencií. 
 

Nový obsah a organizácia pedagogickej práce 
 

Súčasťou Štúrovej práce na poli pedagogickom boli jeho návrhy na obsahové 

a organizačné zmeny. Vzhľadom na charakter prístupu, premyslenosť a zásad-

nosť ich možno hodnotiť ako paradigmatické vystúpenie koncepčného cha-

rakteru v oblasti výchovy a vzdelávania na našom území v  19. storočí. 

V súvislosti s naším zámerom budeme analyzovať Štúrov projekt, vypracovaný 

a publikovaný postupne, prevažne v jeho rečiach, prednesených na otvoreniach 

školských rokov na bratislavskom lýceu, z pozície podpredsedu spoločnosti,
21

 

znamená predkladať relevantné svedectvo o jeho rozvíjajúcich sa názoroch. 

Reči hodnotíme ako programové, formuluje v nich nové potreby, úlohy, 

reflektujúc aktuálne národné aj politické požiadavky. 

                                                           
19

 Citát je zo Štúrovho Úvodu k přednáškam o poesii slovanské, uverejnený v práci 

K přátelům, k bratrům. 
20

 Pozri: Hurban, J., M.: Ľudovít Štúr.  
21

 Štúrove reči, prednesené na zasadnutiach Spoločnosti česko-slovanskej, sú 

publikované ako súčasť práce Ľ. Bakoša: Ľudovít Štúr ako vychovávateľ a bojovník za 

slovenskú školu, s. 239 – 269.  
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 Príčiny zmien v oblasti vzdelávania a výchovy. „Tím pak samým, 

poněvadž zbuzený tento národní duch nás vyzývá, svatá naše jest povinnost, 

bychom z jedné strány bouři této znikajecí mužně ba co najmužněji naproti se 

postavili, z druhé pak potřebám národu svého zados učiniti se snažili t. j. 

vzdělajíce sami sebe buďto v menším, buďto ve větším okresu účenlivosti 

postaveni, nakolik nám sil dáno, národ svůj osvěcovati, vzdelávati... Čím pak 

sme my tehdy národu podlužni? Já krátce odpovím: láskou, ktorá se jeví 

I. když ho všemožně vzdělávame, II. když ho před nepřáteli mužne a však 

pravdivo bráníme“ (Bakoš, 1957, 241 – 242). Uvedený citát
22

 argumentuje 

zdôvodnenie potreby zaoberať sa oblasťou výchovy a vzdelávania, je 

východiskom pre hľadanie a formulovanie návrhov riešenia.  

 Štúr analyzuje a kriticky hodnotí dva vtedajšie základné prístupy vo 

vzdelávaní, ústnu a písomnú formu. 

 Ústna forma vzdelávania bola realizovaná v školách a v kostoloch, 

zabezpečovala získanie základnej gramotnosti v jazyku národa; ale nástup 

latinčiny a iných cudzích jazykov hodnotí Štúr ako „nešťastný lós“ pre národ. 

Nevyhovujúci stav videl aj v nezáujme ľudí vzdelávať sa, čítať, absentovali 

akékoľvek historické poznatky, ktoré by mohli zakladať národné povedomie 

ľudí.  

 Štúr ostro kritizoval aj učiteľský stav, učitelia nedisponovali relevantnými 

poznatkami o vlastnom jazyku a dejinách. Štúr bol presvedčený o nevyhnut-

nosti vzdelávania v materinskej reči: „Reč materská jest lůno pojemů, pochopů 

a z nich vyplývajícich známostí; jak pak on (pozn. Ľ. P.: žiak) ale k těmto 

přiveden býti může, materčině se neuče a jiné jazyky nevěda“ (Bakoš, 1957, 

s. 243). Východiskom danej situácie bolo apelovanie na inteligenciu, aby 

zvyšovala a ďalej šírila poznatky vo svojom jazyku. 

 Písomná forma vzdelávania, umožňujúca zachovať informácie, ktoré sú pre 

formujúci sa národ, popri vlastnom jazyku, mimoriadne dôležité, predstavuje 

predovšetkým literatúra. V analyzovanej reči nachádzame viacero argumentov, 

ktoré poukazujú na potrebu písomného zaznamenávania dôležitých situácií 

a udalostí národa: „...zemřeli Řeci a Římané, ale nezemřeli činy jejich, 

nezemřela vzdělanost jejich“ (Bakoš, 1957, s. 244). Štúr si bol vedomý 

skutočnosti, že literárne aktivity slovenského národa boli doposiaľ nedosta-

točné, vynímajúc úsilie literátov v čase klasicizmu, tematicky orientované na 

históriu Slovanov, preto sa obracal na členov Spoločnosti česko-slovanskej, 

aby vzdelávanie upriamili aj na zlepšovanie svojich zručností praktického 

písomného prejavu. Súčasťou práce členov Spoločnosti bola aj aktivita vo 

formujúcich sa vzdelávacích ústavoch a knižniciach. 

                                                           
22

 Citát je zo Štúrovej reči, ktorú predniesol na prvom zasadnutí Učencov reči 

Českoslovanskej 9. septembra 1835. 
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 Čo považoval Štúr za hlavný dôvod analýzy spomínaných prístupov 

vzdelávania? „Každému národu při jeho pervé touze po vzdělanosti naléva 

vlastenectvo ohně do žil jeho...“ (Bakoš, 1957, s. 246), ďalej akcentuje 

nevyhnutnosť uvedomenia si individuálnych cieľov práce každého vzdelanca, 

spočívajúcich v prelínaní sa národných a osobných záujmov. Štúr, už v tomto 

čase orientovaný vo filozofii a myšlienkach Herdera, dokázal relevantne 

argumentovať dôvody uvedenej činnosti, ktoré majú nielen výchovný, ale aj 

národný a politický ráz. 

 Obsahový aspekt vzdelávania. Reč, ktorú Štúr predniesol v roku 1836, 

obsahovala konkrétne zdôvodnenie a základné zameranie vzdelávania 

z hľadiska obsahového a organizačného. Konštatovanie, týkajúce sa 

paradigmatického charakteru pôsobenia Ľ. Štúra v pedagogickej oblasti, je 

mimoriadne zaujímavé aj z toho hľadiska, že Štúr mal relatívne jasné 

a vyargumentované východiská riešenia už vo veku 21 rokov.  

 Štúrova reč má vnútornú pevnú logickú štruktúru, ústrednou myšlienkou je 

hľadanie prostriedkov, ktorými je možné nielen demonštrovať, ale aj prakticky 

realizovať pozitívny vzťah človeka k svojmu národu. Ústredný motív vystaval 

na odkrytí kardinálnej potreby, za ktorú považuje vzdelanie. Štúr píše: 

„Kterakými prostředky a nebudušenou, aneb ještě neprocitlou láskou k svému 

národu probuditi můžeme? Můžeme pak jí probuditi I. poznáním nás samých, 

II. poznáním hlubším národa svého, III. poznáním jak tohto tak vůbec účelu 

člověčenstva všeobecného“ (Bakoš, 1957, s. 253). Stanovenie prostriedkov, ich 

logická výstavba však súčasne predstavuje aj určenie požiadaviek obsahu 

vzdelávania.
23

 Považujeme za vhodné upozorniť, že napriek tomu, že 

identifikovanie uvedených prostriedkov z časového hľadiska predchádza 

Štúrovmu formálnemu štúdiu filozofie, jeho argumentácia nesie filozofickú 

prizmu, ukazujúcu sa skrze aplikovania poznatkov z dejín antickej aj nemeckej 

filozofie, konkrétne ide o reflexiu racionalizmu či Kantovho mravného 

rigorizmu.  

 (a) Poznanie seba samého predstavuje prvý prostriedok, podľa Štúra je 

založený na znalostiach človeka o svojom zrode, tvorbe vzťahu k rodine, 

k národu, jeho reči. Nevyhnutnou súčasťou je orientácia na racionálny 

charakter ľudského poznania, zrkadliaca sa v odhaľovaní podstaty kauzality 

ako predpokladu chápania interakcií indivídua a celku, prednostne 

rámcovaných jazykovým poznaním. Ambícia naplnenia tohto prostriedku je 

v tendovaní jednotlivca ako mravného subjektu a príslušníka národného celku 

ku šťastiu.  

                                                           
23

 Vzhľadom na skutočnosť, že Štúrova reč, prednesená pri príležitosti prvého 

zasadnutia „učenců řeči a literatury Česko-Slovenské Prešporského držána léta 1836 

dne 7. září“ si vyžaduje výraznú analýzu, my upozorníme na jej zásadné súčasti.  
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 (b) Poznanie národa identifikuje Štúr ako druhý prostriedok tvorby 

a napĺňania zmyslu života človeka. Jeho účelom je podporiť u mladej generácie 

slovenskej inteligencie záujem o celospoločenské problémy, predovšetkým 

poznanie v oblasti morálnej, náboženskej a občiansko-právnej. Základným 

zdrojom vedomostí sú dejiny, Štúr odporúčal orientáciu na poznatky z histórie 

slovanských národov,
24

 pretože bol presvedčený, že sú relevantným zdrojom 

nielen informácií, ale aj adekvátnym motívom tvorby pozitívneho vzťahu 

k národu, ktorý nutne evokuje potrebu aktívnej práce preň. V súvislosti 

s potrebou poznania vlastného národa Štúr zaviedol prednášky zo slovanských 

dejín, ktoré doplnili dovtedajšie tradičné výklady Slavy dcery.  

 (c) Tretí prostriedok koncipuje z metodologického hľadiska ako 

najvšeobecnejší, ide o poznanie miesta národov, resp. miesta vlastného národa 

v kontexte ľudstva ako takého.  

 Súhrn Štúrom predstavených prostriedkov je rámcovaný komplexom vedo-

mostí, pozostávajúcich z poznania seba samého, poznania národa a poznania 

ľudstva. Koncipovanie predpokladá nevyhnutnú vzájomnú previazanosť, 

pretože absencia jedného z prostriedkov, nadobudnutých len na základe 

aktívneho ovládania jazyka národa, „...v řeči národu našeho najpřiměřeněji 

a najvýhodněji pracovati mohli“ (Bakoš, 1957, s. 261), neumožňuje dosiahnuť 

patričnú dokonalosť. Nahliadanie na Štúrom prezentované obsahové súčasti 

vzdelávania je možné len z pozície akcentovania celostného uchopenia, 

smerujúceho k dokonalosti, pretože len vnútorne koherentný celok reprezentuje 

najvyššiu morálnu hodnotu človeka. Štúr tak predstavuje ďalšiu súčasť svojho 

vzdelávacieho projektu, ktorý je výrazom jeho úsilia o zmenu postavenia 

človeka: „A vlast tato je šíře, široko rozlehlý národ náš, jemu tehdy pracovati, 

žíti, buď vznešená snaha naše, vždyť kolikeré časti člověčenstva tak žijeme, 

a jist sem toho, že i národy jiné z našich práci užitek vezmou“ (Bakoš, 1957, 

s. 261 – 262).
25 

 Štúr a praktická práca – formálno-organizačný aspekt. Štúrove reči 

nemali iba kabinetný či apelačný charakter, naopak, je potrebné upozorniť na 

jeho úsilie o praktické naplnenie prednesených zámerov, ktoré bolo možné 

realizovať aj prostredníctvom pozície, ktorú Štúr v Spoločnosti česko-

slovanskej zastával. Naplniť obsah Štúrom požadovaného vzdelávania (vyššie 
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 Treba upozorniť, že v tomto štádiu jeho premýšľania ešte nepozorujeme jednoznačnú 

diferenciáciu slovanstva a slovenského fenoménu, ako je to neskôr.  
25

 Je potrebné upozorniť, že obsah rečí bol pre Štúra východiskom a jadrom jeho 

neskoršej publicistickej a politickej činnosti, ich význam je preto zásadný a treba mu 

venovať náležitú pozornosť v kontexte jeho celoživotnej práce.  
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sme upozornili na obsah Štúrových prednášok
26

), ktoré realizoval ako súčasť 

svojej pedagogickej práce, vyžadovalo premyslieť organizačný aspekt. 

Vyučovanie, ktoré prakticky Štúr realizoval, bolo diferencované na teoretickú 

a praktickú súčasť. Teoretická príprava spočívala v prednáškach z materin-

ského jazyka a ďalších slovanských jazykov a z oblasti slovanských dejín 

a literatúr. Praktické hodiny, ako druhá nevyhnutná súčasť programu, 

pozostávali z prednášania vybratých literárnych diel a verejného prezentovania 

písomných prác študentov, ktoré boli vopred odborne redigované a následne 

odborne analyzované a diskutované. Tvorba vlastných literárnych a vedeckých 

prác študentov bola aj formou praktického tréningu na prekonávanie rôznych 

prekážok, jednou z motivácií bola aj možnosť publikovania študentských prác 

v časopise Plody zboru Učenců řeči českoslovanské prešporského roku 1836. 

Štúrova pedagogická aktivita obsahovala ním požadovanú podobu vzdelávania, 

ako uvádza Sojková: „...Štúr prednášal päť hodín týždenne“ z toho boli dve 

hodiny praktické, venované „tým veciam, ktoré sa už predtým v Spoločnosti 

konali“. Dve hodiny vyučoval českú gramatiku. Prednášal v jazyku 

materinskom,  len skúšky sa konali latinsky. Jednu hodinu venoval dejinám 

Slovanstva“ (Sojková, 1965, s. 30). 

 Osobnosť Ľ. Štúra sa výrazne rozvíjala v práci Spoločnosti, pod jeho 

vedením členovia vytvorili relatívne pevný celok, ambíciou bolo spieť, skrze 

vedomostné kompetencie a osobnostný morálny status, k naplneniu úloh, ktoré 

prerastali zo školských povinností do povinností voči národu. Štúr mal značný 

podiel a vplyv na orientáciu študentov v spoločenských problémoch, písanie 

vlastných prác, literárne pokusy, preklady, rečnícke výkony, predstavovali 

pevnú súčasť prípravy mladej slovenskej inteligencie.  

 Po ukončení činnosti Spoločnosti česko-slovanskej pokračovala Štúrova 

pedagogická práca na Ústave slovanskom, vytvorenom pri bratislavskom lýceu. 

Osobitný záujem Štúra o zvýšenie efektivity práce bol zreteľný v čase jeho 

pôsobenia v pozícii námestníka profesora, čo sa prejavilo v reorganizácii práce 

Ústavu slovanského a značný podiel predstavovala jeho priama práca so 

študentmi. Svedectvo o zmysluplnosti Štúrovho zásahu do organizácie 

pedagogickej činnosti možno nájsť v jej akceptovaní aj v rokoch, kedy už 

nepôsobil v Ústave, a spôsob organizovania štúdia bol preberaný ďalšími 

školami a študentskými ústavmi.
27 

 K učiteľskej práci sa Štúr vrátil v roku 1841, keď sa nanovo ujal vedenia 

bratislavského Ústavu, jeho prednášky výrazne reflektovali poznatky 
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 V liste M. Godrovi Štúr uviedol, že na poslucháčov najpodnetnejšie pôsobia jeho 

prednášky zo slovanských dejín a z dejín slovanských literatúr. Pozri: Listy Ľudovíta 

Štúra I., s. 52 – 55.  
27

 Pozri: Bakoš, Ľ.: Ľudovít Štúr ako vychovávateľ a bojovník za slovenskú školu, s. 55 

– 66.  
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a skúsenosti získané v Nemecku. Vo výchovnej oblasti sa orientoval predovšet-

kým na kreovanie osobnostného charakteru študentov, požadoval rešpektova-

nie morálnych hodnôt, spravodlivosť, podporoval národné sebauvedomenie, 

zmysel pre povinnosť, priorizoval verejné záujmy. Návrat z univerzitného 

štúdia v Halle bol pre ambiciózneho Štúra podnetom napĺňania ďalších plánov; 

mal záujem o dosiahnutie profesúry na bratislavskom lýceu, prostredníctvom 

ktorej by postupne mohol realizovať myšlienku rozširovania výchovnej práce 

a organizácie kultúrneho a politického života v spoločnosti. Jeho zámer bol 

zmarený stupňujúcimi sa maďarizačnými tlakmi, ktoré reprezentoval Karol 

Zay. Zay pôsobil ako generálny inšpektor evanjelickej cirkvi a škôl, bol 

horlivým zástancom maďarizačnej politiky, a preto návrat Štúra na bratislavské 

lýceum a jeho snaha vytvoriť Stolicu slovanskej reči a literatúry boli 

neprijateľné.
28

 „Sotva sa Ľudovít Štúr vrátil z Nemecka a z Čiech na Sloven-

sko, gróf Zay sa ho pokúša najsamprv odradiť, potom odstrašiť a napokon 

podplatiť, aby ho prinútil vzdať sa plánu prednášať na bratislavskej katedre 

československého jazyka a literatúry“ (Ľudovít Štúr. Život a dielo. 1815-1856, 

1956, s. 47). Štúr reagoval na Zayove snahy nasledovne: „Jediným cieľom 

slovanskej katedry v Bratislave je: budúcich učiteľov dôkladne oboznamovať 

s rečou, v ktorej budú raz vyučovať ľud...Veď bolo a stále je jednou 

z požehnaných zásad našej požehnanej vlády rovnako napomáhať vzdelávanie 

všetkých národov, zverenej jej prozreteľnosťou a zachovávať národnosti“ 

(Listy Ľudovíta Štúra I., 1954, s. 492 – 493). Štúr sa svojím zmierlivým tónom 

prejavil ako stratég, vedomý si skutočnosti, že otvoreným sporom nemá šancu 

dosiahnuť pozitívny výsledok. 
 

Výchovné pôsobenie Ľ. Štúra 
 

Pôsobenie Ľ. Štúra v oblasti výchovy nebolo vymedzené iba jeho prácou 

v oficiálnom inštitucionálnom prostredí, výrazne sa podieľal na koncipovaní 

a realizácii aj mimo inštitucionálnych foriem výchovného pôsobenia, ktoré 

prezentovali nielen nový obsah, ale jeho aktivita bola aj v oblasti inicializácie 

a praktickej realizácie rôznorodých výchovných prostriedkov.  

 Publikovanie literatúry. Nedostatok vlastnej odbornej a vedeckej litera-

túry, ktorá by bola relevantná v príprave slovenskej inteligencie, považoval 

Štúr za negatívny jav, ktorý bolo nutné bezpodmienečne riešiť. Publikovanie 

literatúry považoval za prostriedok stojaci na pomedzí jeho pedagogickej práce 

so študentmi a mimo inštitucionálnej aktivity. Tvorba vlastných literárnych 

a vedeckých prác predstavovala prípravu študentov jednak z odborného 

aspektu, jednak znamenala možnosť prípravy na prekonávanie rôznych 

životných prekážok. „Tak povstala myšlienka vydať tlačou zdarnejšie práce, 
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 Pozri: Juríček, J.: Ľudovít Štúr, s. 49 – 55. 
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menovite ktoré v spoločnosti s prajnou kritikou sa stretli alebo súdom 

spoločným vnesené boli i do pamätnej knihy“ (Hurban, 2009 [cit. 02. 12. 

2012]). V roku 1836 boli z iniciatívy Štúra a Zocha publikované práce 

šestnástich autorov v podobe Plodov zboru Učenců řeči českoslovanské 

prešporského roku 1836.  

 Ďalšou iniciatívou bol pokus o založenie spolku na vydávanie kníh, ktorý 

mal obdobný cieľ, zintenzívniť zainteresovanosť študujúcej mládeže 

o literatúru a prostredníctvom nej o otázky národné. V súvislosti s uvedenou 

aktivitou treba poukázať, že išlo o ambíciu rozšírenia vplyvu literatúry aj 

smerom na obyčajný ľud, teda tu kdesi vidieť počiatky Štúrovho projektu 

vzdelanosti, prekračujúceho teritórium záberu na inteligenciu a smerujúci 

k prostrediu, ktoré možno označiť za „pole neorané“. Cieľom malo byť 

vydávanie kníh zameraných na históriu, geografiu a problematiku občianstva. 

Štúrove zámery neopomenuli ani reálnu dostupnosť literatúry, keď uvažoval 

o spôsoboch ich sprístupnenia ľudu. Svoj zámer formuloval v liste M. Godrovi: 

„My sme zarazili novou společnost na dobrou radu bratrů Moravanů. Účel její 

samostatné neodvislé spisovatelstvo“ (Listy Ľudovíta Štúra I., 1954, s. 69). List 

obsahuje aj hlavné zásady a pravidlá organizácie práce, spolok napokon svoju 

činnosť nerealizoval.  

 Budovanie knižníc. Jedným z najúčinnejších prostriedkov vzdelávacej 

práce bolo zhromažďovanie dostupných publikácií. Vysoké hodnotenie kníh, 

úcta k nim, reprezentovala Štúrov individuálny vzťah, ktorý sa snažil evokovať 

nielen u svojich študentov, ale aj medzi menej vzdelanými príslušníkmi národa. 

Ešte však v roku 1846 negatívne hodnotil knižnicu bratislavského lýcea: 

„Vidieť ako sme ešte len nízko, ako sme pri každej pospolitosti slabí a ma-

ličkí!“ (Slovenské národné noviny, č. 61, 242). Úsilie o budovanie lyceálnej 

knižnice bolo výrazné mnoho rokov skôr a prejavovalo sa vo forme získavania 

nových kníh, ktoré vychádzali mimo nášho územia, umožňujúcich štúdium 

slovanských literatúr, dejín, aktuálnych hospodárskych a sociálnych problé-

mov.
29 

 Prvé snahy o šírenie kníh medzi ľudom boli zaznamenané v druhej polovici 

30-tych rokov, svedectvom je Štúrova korešpondencia: „Práce ducha volného 

nyní veždy odpisovati dávám i sám odpisujem, a je po mých četných 

zodpovídatelích rezesílám. Mickievičova „Oda na mladost“ již ve všech 

koutech Slovenska a jiné té podobné... Knihy svobodomyselné já od drahého 

mně Švaigera, kde slovenčině učím, všecky dostávám: i ty rozšíriti hledíme. 

Jen že Slávy Dcera vyšla; když by ji každý rozumněl...“ (Listy Ľudovíta Štúra 

I., 1954, s. 58). Zakladanie knižníc považoval za alternatívne riešenie zlého 
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 Zakladanie knižníc, ktoré pomáhali vzdelávať ľud, spadá do neskoršieho obdobia, 

ktorému sa v tomto príspevku nevenujeme. 
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stavu súdobého školstva, chápal ich ako modus prenikania nielen vedomostí, 

ale aj ako zdroj osvety a uvedomenia národa. Je nutné akcentovať Štúrovu 

dostatočnú orientáciu v aktuálnych pomeroch a mieru ich dosahu na oblasť 

vzdelávaciu, za najväčšie negatívum považoval vládu vtedajšieho režimu, ktorá 

ekonomicky, ale aj mentálne obmedzovala slovenský národ. „...vidím, že zlé to 

největší feudalizmus totiž a z něho vyplynulá aristokracie byly příčinou tisícera 

strastí, neštěstí, záhub, jenž stíhaly upřímný rod náš, přičemž ta sladká 

myšlénka proniká mysl mou, že ono zlé není původem u národu našeho, ale 

jest přineseno k nám a vtisknuto na nás od národů cizých, a jmenovitě Slováky 

od Maďarů národu, jenž nic výtečného nepodnikl, ale veždy nelidské, ohavné 

zámysly kul a je uskutečňoval“, uvádza v liste Štúr C. Zochovi (Listy Ľudovíta 

Štúra I., 1954, s. 132). 

 Štúr nebol rojko, chápal, že vzdelávanie národa priamo súvisí s celkovou 

úrovňou hospodárskeho života, rozvoja priemyslu, remesla, obchodu.  
 

Cestovanie po Slovensku a slovanských krajinách 
 

Ide o ďalšiu formu výchovného rázu, jej ciele možno charakterizovať 

v intenciách orientácie mladej inteligencie k uvedomeniu si miesta v oblasti 

národnej práce, ktorá nutne obsahovala aj politické aspekty a smerovania. 

Poznávanie slovenských pomerov v priamej konfrontácii s reálnym životom 

znamenalo nielen získanie informácií, ale predovšetkým aktívne smerovalo 

k uvedomeniu si zmyslu a potrebnosti práce pre ľud, či získavanie ďalších 

sympatizantov a prívržencov mimo radov študentov bratislavského Ústavu. 

Relevantnosť takto nadobudnutých informácií o národnom hnutí, živote 

ľudových vrstiev v jednotlivých častiach Slovenska, predstavovala pre Štúra 

jednu z funkcií analyzovanej formy, ďalšou bolo vyhľadávanie a vytváranie 

živých kontaktov s vidieckou inteligenciou
30

 aj širšou verejnosťou a následne 

jej zapájanie sa do národného hnutia.
31 

 Cesty študentov neboli nasmerované iba do jednotlivých oblastí Slovenska, 

v pozostalosti Spoločnosti česko-slovanskej sa zachoval návrh na vytvorenie 
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„...sem letěl s bolestným srdcem do Trnavy, cestu naši řídíce přes Madunice. Přišli 

sme tu k velebnému starci Hollému. Právě se byl z háje navrátil, a ještě uprášený byl, 

an sme k němu vkročili. Přijal nás vlídně. Plody od Společnosti jemu darované sem 

přinésl, ktoré si on již koupil, však tyto velmi vděčně přijal. Obědvali sme u něj, při 

našich rozprávkach tvář jeho mladnula, a my očareni byli vzhledem na něho“, píše Štúr 

C. Zochovi (Listy Ľudovíta Štúra I., 1954, s. 76 – 77).  
31

 Prvú cestu po Slovensku vykonal Štúr v r. 1836, kedy navštívil počas prázdnin 

Nitriansku stolicu. Podrobné informácie o jej priebehu možno nájsť v Štúrovom liste 

C. Zochovi (Listy Ľudovíta Štúra I., 1954, s. 74 – 79). Za pozornosť stoja cesty Štúra 

v senickom, myjavskom, brezovskom kraji, kontakty s príslušníkmi inteligencie, 

kňazmi, učiteľmi, ďalšími príslušníkmi vidieckej inteligencie.  
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Výboru cestovateľského, ktorého cieľom bola príprava zahraničnej návštevy 

vybratého študenta do niektorej slovanskej krajiny (Linhart, 1952, s. 32). 

Interesantným bol koncepčný ráz, či už z aspektu obsahového, či 

organizačného.
32

 „...podnikání tak chvalitebné mládeže slovenské prešporské, 

ktoré ji z prachu školského do skutečného života uvede... co rok jednoho ze 

svého středu do rozličných končin slovanských vysílati a jej cestnými outraty 

opatřili – aby tam v zeme-národo- a jazykospysných známostech kořistil, 

s vlastenci slovanskými se oboznámil, k národnímu životu dřímajících 

vzbudzoval, slovem vzájemnost slovanskou rozšiřoval“ (Bakoš, 1957, s. 91); 

takto hodnotil cestovateľskú iniciatívu A. Doležálek.
33

 Boli zrealizované 

zahraničné cesty do Čiech, na Moravu a do oblasti južných Slovanov, cesty 

absolvovali J. M. Hurban, A. H. Škultéty a Ollík. 

 Za významnú možno považovať Štúrovu cestu do Lužíc, ktorú absolvoval 

počas štúdia v Halle a ktorá mala nesporný význam pre obe strany. Návšteva 

bola prínosom pre členov Slovanskej budyšinskej spoločnosti z hľadiska 

získania informácií o obsahu a formách práce pre národ a súčasne na základe 

Štúrovej jazykovednej kompetencie upravili svoje písmo.
34

 Na strane druhej 

Štúr získal a následne sprostredkoval P. J. Šafárikovi jazykový materiál, 

miestne názvy, k práci Národopis slovanský. Reakciou na skúsenosti 

nadobudnuté počas uvedenej cesty sú Štúrove štúdie Zásluhy Slovanů 

o europejskou civilisaci a Cesta do Lužíc, výsledky ktorej hodnotí: „Lužice. 

Videl som rodákov, videl posvätné pamiatky vaše! Tieto sa rúcajú a oni rednú, 

s každým dňom sa blížia k západu! Vzmužte sa! Učte sa z príkladu vyhynutých 

pobratancov, že aj vám nastáva podobný osud, ak sa celu dušou neujmete 

dedičstva, odkázaného vám otcami a zomrelými bratmi. Chráňte poklady 

národné a prechovajte ich k lepšej budúcnosti!“ (Štúr, 2003, s. 118). Týmto 

štúdiám však predchádzal list adresovaný spoločnosti lužickej mládeže v meste 

Budyšín, v ktorom Štúr predložil obsahové a metodické usmernenie ich práce 

venovanej v prospech svojho národa, ktorá mala analogické črty aktivít 

realizovaných za Štúrovej iniciatívy a jeho aktívnej podpory na Slovensku.
35 

 Korešpondovanie. Najfrekventovanejšou a možno konštatovať, že 

najintenzívnejšou 

                                                           
32

 Výbor mal viacero sekcií, ktoré boli orientované na zabezpečenie vzájomnej ko-

rešpondencie členov, tvorbu itineráru, posúdenie a publikovanie správy zo zahranič-

ného pobytu, materiálne zabezpečenie.  
33

 A. Doležálek, riaditeľ slepeckého ústavu v Budapešti, organizoval peňažnú zbierku 

na podporu uvedenej iniciatívy.  
34

 Išlo o akceptovanie Štúrových rád, ktoré sa týkali latinského písma a českého 

pravopisu namiesto dovtedajšieho ponemčeného. Pozri: Štúr, Ľ.: Dielo I., predhovor 

J. Hučku.  
35

 Pozri: Listy Ľudovíta Štúra I., 1954, s. 163 – 165, s. 469 – 471.  
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formou vychovávania a vzdelávania v materinskej reči a v duchu národnom, 

bola korešpondencia. Zmysel a dôvody vzájomného korešpondovania 

formuluje Štúr v liste F. Palackému v r. 1835: „... z dopisování kolik pro nás 

opuštěných, radostí? Kolik výhod, nyní obmedzení sme pouze na časopis 

nápodání; v dopisování snad mohlo by se i bližších věcí podotknouti, a jedna 

jakákoli radostná zpráva zatřásá všemi žilami našimi“ (Listy Ľudovíta Štúra I., 

1954, s. 48). Prvá zmienka o tejto forme kontaktov sa objavuje o rok skôr 

a súvisí s ustanovením Štúra za tajomníka Spoločnosti česko-slovanskej, 

pretože z uvedenej funkcie mu plynula aj povinnosť korešpondovať s členmi 

Spoločnosti, ktorá sa práve počas jeho pôsobenia výrazne rozšírila.
36 

 Výsledkom iniciatívy Ľ. Štúra bola široká dopisovateľská aktivita. V tejto 

oblasti možno identifikovať dva základné zámery: udržať relatívne intenzívny 

kontakt medzi bývalými študentmi lýcea, ale aj významnými domácimi 

a ďalšími slovanskými osobnosťami. Druhým bolo vzájomné informovanie 

o dôležitých kultúrnych a politických udalostiach, oboznamovanie sa so 

zmýšľaním, poskytovanie podnetov pre prácu, či eliminovanie jej nedostat-

kov.
37

 Štúr takouto formou evokoval a aktivizoval vzájomný kontakt 

príslušníkov inteligencie, ktorý však nezostával na úrovni formálnej, ale 

prerastal do vytvárania pozitívnych priateľských vzťahov.  

 K iniciatíve Štúra možno priradiť relatívne úspešný pokus o vytvorenie 

dopisovateľského krúžku mladých štúrovcov, tzv. „vzájomnostné dopisovanie“, 

ktorého zámerom bolo suplovanie nedostatku slovenských novín a časopisov. 

O tejto korešpondencii sa jeden zo štúrovcov, Pravoslav Červenák, vyjadril: 

„Ona je šnôra, ktorá nás spája a vzájomne v dôvere upevňuje“. Členovia 

krúžku boli povinní aspoň raz za dva mesiace podávať správy ústrednému 

korešpondentovi v Bratislave, tie mali hodnotiaci ráz a zaoberali sa národnou 

problematikou. Korešpondent ich dával odpisovať a rozosielať členom krúžku, 

ktorí ich rozširovali vo svojom okolí, a tak viedli k permanentnému sledovaniu 

kultúrneho a politického pohybu. 

                                                           
36

 „Co mne potom zamesknává jest i to že mi Sl. Slavenská Společnost úřad Tajemníka 

svěřila, který arci obtížny jest, nebo jednak také i prácí údů mimořádných soudení mne 

až velmi zamesknávají náleží však sem počísti i to že s soukromnými mnohými 

listovně zodpovídám...“ (Listy Ľudovíta Štúra I., s. 15). Ide o citát z vôbec prvého listu 

L. Štúra neznámemu adresátovi, ktorý pravdepodobne žil v jeho rodisku – Uhrovci. 
37

 Príkladom korešpondovania je list adresovaný M. M. Hodžovi, napísaný 

11. novembra 1841, v ktorom sa zmieňuje o rôznorodom charaktere a obsahu 

dopisovateľskej aktivity: „Listy, žádosti, poselství mě tak řečeno obléhají, každý boží 

den ze všech stran ze Slovenska, z Moravy, z Čech, Ilirska docházejí, od duchovenstva 

evanjelíckého, katolíckého, učitelstva, měšťanstva a jiných, tak že se já již ubrániti 

tomuto davu nevím“ (Listy Ľudovíta Štúra III., 1960, s. 27). 
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 Korešpondencia samotného Štúra je mimoriadne bohatá, chtiac-nechtiac 

musíme hodnotiť túto aktivitu ako jednu z najdôležitejších, ktorá dodnes čaká 

na hlbšiu teoretickú analýzu a spracovanie. Za najplodnejšie obdobie možno 

považovať roky 1835 – 1843, teda obdobie, na ktoré sa vzťahuje aj centrálna 

problematika tejto štúdie.
38

 Korešpondencia je autentickým dokladom života, 

práce, ambícií Štúra, listy sú zdrojom informácií a súčasne plastickým obrazom 

spoločnosti v čase jeho života. Reprezentujú peripetie a aktívne usilovanie sa 

o reformu zaostalého života slovenského národa, eliminovanie jeho 

ekonomického útlaku či mentálnej vymedzenosti. Z aspektu pedagogickej 

aktivity Štúra je možné ich hodnotiť ako najvýraznejšiu podobu praktickej 

práce medzi rodiacou sa slovenskou inteligenciou. 

 Napriek Štúrovej systematickej príprave na učiteľskú prácu, záujmu, 

odborným aj pedagogickým schopnostiam, bolo v roku 1843 jeho pôsobenie na 

bratislavskom lýceu násilne ukončené zákazom prednášania. Ani protestný 

odchod študentov – štúrovcov do Levoče však nemohol mať reálny dosah na 

cieľ, ktorý sledovali vládnuce, promaďarsky orientované kruhy – likvidácia 

oficiálneho pôsobenia Ľ. Štúra a následne očakávaná eliminácia slovenského 

národného života. Prerušenie kontaktu so študentmi v centre politického 

a národného pohybu znamenalo nový impulz a nový charakter Štúrovej práce, 

hľadanie nového priestoru realizácie, ktorým sa stáva úsilie o publikovanie 

slovenských politických novín a akcent na kultúrno-politické aktivity. 
 

Záver 
 

Štúrova pedagogická aktivita bola realistická a bola reakciou na aktuálnu 

slovenskú a európsku spoločensko-politickú situáciu, jeho koncepcia a program 

boli postavené zoči-voči realite doby. Jeho listy, články, úvahy, týkajúce sa 

vzdelávania, ale aj tie, ktoré sa vyjadrujú k systému likvidácie urbariálneho 

práva, daniam, clám, obchodnému právu, sú dostatočným argumentom, že Štúr 

vstúpil do našich dejín ráznym krokom a zostal ich súčasťou doteraz.  

 Štúrov záujem o vedomostné pozdvihnutie mládeže počas učiteľského 

pôsobenia bol výrazný, ale súčasne uvažoval aj o možnostiach pomoci 

chudobnému ľudu. „K tomuto národu uberáte sa, vy synovia jeho, vy 

súdruhovia a priatelia naši. Vaše pole je istotne pole veľkej činnosti! Strať sa 

o popravenie škôl našich, kde ich niet, o založenie ich, verne ľud náš vyučovať 

v chrámoch, viesť ho k známostiam spôsobom všakovakým, zakladaním 

čitární, rozširovaním spisov užitočných, vyučovaním nedeľným vo všetkých 

obciach, prispievať radou, pomocou vo všetkých nedostatkoch“ (Štúr, 1971, 

                                                           
38 

Súbor listov z uvádzaného obdobia zozbieral, zostavil a bohatý odborný komentár 

k 168 listom vypracoval Dr. Jozef Ambruš. 
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s. 15). Ľud sa stal centrom jeho záujmu v období po ukončení aktívnej 

pedagogickej práce 

 Jeho snahy o tvorbu gazdovských spolkov, ovocinárskych spolkov, obilných 

sýpok boli reálnym výrazom vplyvu na chudobných roľníkov a ich 

minimálnych možností a v kontexte s nami skúmanou problematikou mali 

výchovný ráz. Eliminácia analfabetizmu prostredníctvom nedeľných škôl, 

nemala za cieľ samoúčelné vzdelávanie, išlo o poskytnutie vedomostí 

zameraných na zvládnutie bežných praktických problémov. Práve tieto aktivity 

Štúra sa často stretali s negatívnymi reakciami súdobých vzdelancov, ktorí ich 

hodnotili ako „surový materializmus“ a odmietali ich. Dnes možno považovať 

uvedenú situáciu ako premyslenú formu prípravy ľudu na jeho zrovnoprávne-

nie, v ktorom vzdelanostné povznesenie bolo prípravou na postupné dlhodobé 

likvidovanie chronickej slovenskej hospodárskej zaostalosti (Predanocyová, 

2013, s.420-421). Pozitívne je nutné hodnotiť Štúrovu intervenciu na chod 

národných záležitostí, aktivizovaním života slovenského národa ako uvádza 

v Náradách ku zlepšeniu stavu našej krajiny: „...slušné a pravdivé je pokrok vo 

vlasti našej žiadať, nedostatky naše  všade hľadať, na možný spôsob ich 

odstrániť chcieť“ (Štúr, 2003, s. 41). 

 Štúr nebol romantický a nepraktický rojko, svoje myšlienky koncentrované 

na potrebu šírenia vzdelanosti medzi ľudom, pretože „Žiadna krajina nemôže 

vydať zákony, zakazujúce akékoľvek vzdelávanie, leda žeby chcela vyslať 

kliatbu na svoju hlavu“ (Štúr, 1994, s. 105),  staval na reálnom základe riešenia 

problému slobody vo vzťahu k ekonomickým východiskám. Ak chceme zaujať 

hodnotiace stanovisko k prvej etape Štúrovho pôsobenia, ktorá je bezprostredne 

spätá s jeho pedagogickým úsilím, jeho vklad v nami analyzovanej problema-

tike priameho pedagogického pôsobenia možno smelo označiť ako paradigma-

tický, črtajú sa v ňom tri zásadné rámce vplyvu: osobnostný, vedomostný 

a organizačný. 
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Adaptácia na vysokoškolské štúdium – teoretické východiská 

a čo o tom hovorí prieskum medzi študentmi 
 

Daniela Hrehová, Igor Rác 

Katedra spoločenských vied, Technická univerzita Košice 
 

Anotácia: Adaptácia na vysokoškolské štúdium – teoretické východiská a čo 

o tom hovorí prieskum medzi študentmi. Vízia a kontext: Pojem „adaptácia“ 

sa v pedagogike používa v súvislosti s otázkami prispôsobovania sa jedinca 

podmienkam školského prostredia – vysokoškolskej činnosti, štúdia a života. 

Pojem adaptácie študentov v podmienkach slovenských technických univerzít nie 

je veľmi frekventovaný. Proces nástupu študenta na vysokú školu predstavuje na 

pohľad jednoduchú etapu ľudského života. 

Cieľ: Predmetom prezentovanej štúdie bolo (1) poukázať na aktuálnosť prob-

lematiky adaptačného procesu študentov v začiatkoch vysokoškolského štúdia, 

čoho dôkazom sú viaceré domáce a zahraničné teoretické a výskumné práce, 

(2) zistiť názory študentov, ako sú oboznámení so systémom zjavných a nezjav-

ných požiadaviek, ktoré určujú špecifiká vysokoškolského štúdia (informácie 

oorganizácii vysokoškolského štúdia, o problematike vedeckej práce, metodike 

a formách výučby a pod.), závery výsledkov využiť na optimalizáciu obsahu 

pilotného predmetu zameraného na zvládnutie akademickej adaptácie študentov 

prvých ročníkov). 

Zistenia: Výsledky prieskumu odhalili nutnosť včasnej intervencie pri adaptač-

ných problémoch na vysokoškolské štúdium. Osobitná pozornosť je v závere 

venovaná možným riešeniam na postupné preklenutie tejto neľahkej etapy v živote 

študentov s využitím tzv. humanistických prístupov, aby sa vylúčili, či znížili 

nepriaznivé vplyvy na študentov. 

PEDAGOGIKA.SK, 2015, ročník 6, č. 2: 86-111 
 

Kľúčové slová: adaptácia, študenti, štúdium, vysokoškolské prostredie, technická 

univerzita. 
 

Adaptation to a University Environment – Theoretical Underpinnings and 

Some Contextual Information from Students’ Survey. Vision and context: The 

term of adaptation in pedagogy isused in the context with the questions of 

adaptation of an individual to the conditions of a school environment university 

activity, study and life. The term of students adaptation within the conditions of 

Slovak technical universities is not very frequent. The process of a student 

entering the university presents a simple period of mans life.  

Goal: the point of a presented study was to (1) mention the topicality of the 

problem of adaptation process of students at the beginning of their university 

study, presented in more home or foreign theoretical and research works, (2) to 

find out the opinions of the students, how well they are informed of fundamental 

questions and problems of a technical field within their university study 

(information concerning the organization of university study, the scientific work, 
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the methodology and forms of education etc.) the conclusions of the results 

should be used to optimalize the content of the pilot subject oriented to manage 

the first grade students´academic adaptation. 

Findings: the results of the survey revealed the need for early intervention within 

adaptation problems for university study. In conclusion, individual attention is 

paid to the possible solutions on continuous bridging over this difficult period 

within the life of students with the use of so-called humanistic approaches in 

order to exclude or decrease unfavorable influences on students. 

PEDAGOGIKA.SK, 2015, Vol. 6 (No. 2: 86-111) 

 

Key words: adaptation, students, study, environment university, technical 

university. 
 

Úvod 
 

Adaptácia je pre človeka charakteristická schopnosť, ktorá pod vonkajšími 

vplyvmi a v závislosti od genetickej vybavenosti dokáže zmeniť životné 

procesy. Vyjadruje vnútorný proces prispôsobovania sa organizmu. Vývoj 

prestavby organizmu sa týka všetkých zložiek bio-psycho-sociálnej stránky 

organizmu. Podľa psychologického slovníka (Hartl, Hartlová, 2000, s. 16) je 

adaptácia všeobecná vlastnosť organizmu prispôsobovať sa podmienkam, 

v ktorých existuje; psychologicky zahŕňa prispôsobenie sa správania, vnímania, 

myslenia a postojov. Predstavuje „proces, prostredníctvom ktorého sa človek 

prispôsobuje stále sa meniacim podmienkam vonkajšieho a vnútorného 

prostredia“. Dobrá adaptácia sa dosiahne včasným očakávaním a prípravou na 

záťaž (Miškolciová, 2010, s. 28 – 29). Keďže jedinec neprijíma podmienky, 

v ktorých žije len pasívne, ale snaží sa ich prispôsobiť svojim potrebám, 

hodnotám či cieľom. Adaptácia tak predstavuje jednotu aktívnych a pasívnych 

foriem splynutia človeka s prostredím – prispôsobenie prostredia človeku 

a človeka prostrediu (Bedrnová, Nový a kol., 2002, s. 341). Proces adaptácie 

sprevádza človeka po celý život, pretože mladý človek musí neustále reagovať 

na zmeny vo svojom životnom prostredí (Dařílek, 1998, s. 197). Prestup 

študenta zo základnej až po vysokú školu prináša množstvo náročných 

životných situácií (Mertin a kol., 2013, s. 214) vyvolávajúce psychickú záťaž, 

v ktorých je nútený aktívne riešiť a efektívne zvládať prelínajúce sa protiklady, 

neprimerané úlohy (Gajdošová a kol., 2009, s. 32 – 34), ale prináša aj prudké 

zmeny životných podmienok, vyžadujúcich zmenu doterajších schém 

reagovania (vzorcov správania) a prestavbu dynamiky spôsobu života. Bez 

vhodnej pomoci môžu tieto zmeny vyvolať stres, nadmernú záťaž a môžu viesť 

k nezvládnutiu úloh, čo sa môže prejaviť poklesom úspešnosti, výchovnými 

a vzdelávacími problémami, zmenou motivácie, postojov, vzťahov atď. Čím 

zložitejšie sú podmienky vonkajšieho či vnútorného prostredia, tým dôležitejšia 

je opodstatnenosť regulácie procesu vysokoškolskej adaptácie. Pre jeho 
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efektívne zabezpečenie by mali významnou mierou do neho vstúpiť – aktívne – 

nielen študent, ale aj pedagóg a vedenie fakulty. Spoločným cieľom by malo 

byť zabezpečenie včasného a optimálneho prispôsobovania študenta sa do 

nových a náročných podmienok činnosti a života školy, a tým zabezpečiť 

elimináciu nežiaducich negatívnych stavov a ich prejavov v prežívaní 

a správaní mladého človeka.  
 

Adaptácia vo vysokoškolskom prostredí 
 

Kariérový vývin každého jednotlivca ovplyvňujú predovšetkým možnosti 

spoločnosti, v ktorej žije, pracovné príležitosti v rôznych odvetviach 

hospodárstva a celý rad vnútorných, osobnostných a vonkajších, 

sociokultúrnych, ekonomických a iných faktorov (Lepeňová, Hargašová, 2012, 

s. 18 – 24). Všetky stupne škôl ovplyvňujú kariérový vývin jedinca svojím 

obsahom, filozofiou výchovy a vzdelávania, sociálnou atmosférou, kariérovou 

výchovou a poradenstvom. Vlastnosti, vedomosti, skúsenosti, zručnosti získané 

v predchádzajúcom vývinovom štádiu sa stávajú predpokladom úspechu v tom 

nasledujúcom. V týchto prechodových obdobiach je jedinec pod tlakom 

somatickej maturácie alebo sociokultúrneho tlaku spoločnosti osobitne 

vnímavý a otvorený na špecifické podnety (Ihnacík, 2013, s. 25 – 26). Prijíma 

a prechádza určitým druhom skúseností a učenia, aktívne si osvojuje a realizuje 

určité typy vývinových úloh, ktoré vyplývajú  

 z biologických podmienok (vývin pohybov, pohlavné dospievanie a pod.); 

 zo sociálnych súvislostí (napr. požiadavky na vzdelanie a voľbu povolania 

v danej spoločnosti a predovšetkým v orientačnej rodine); 

 z psychologických aspektov (napr. formovanie cieľov, ašpirácií, hodnotových 

orientácií, sebahodnotenia a pod.) (Čáp, Mareš, 2001).  

Dotýkajú sa všetkých sfér ľudského bytia a vzťahujú sa na vývin 

somatického, psychicko-duchovného i socio-kultúrneho fondu (Koščo a kol., 

1987). Jedná sa o obdobie „vynárajúcej sa dospelosti“, navrhnuté americkým 

psychológom J. J. Arnettom (2006, s. 111 – 123), situované medzi adolescen-

ciu a mladú dospelosť. Autori Kaiser, Kaiserová (1993, s. 63) stanovujú znaky 

daného obdobia: schopnosť vlastného úsudku, záväzok aj verejne používať 

svoju schopnosť usudzovania, zmysel pre zodpovednosť, čo predpokladá 

chápavosť a schopnosť posudzovania, čo zase implikuje znalosť vecí. V rámci 

tejto etapy je najdôležitejším momentom v živote mladého človeka prechod zo 

stredoškolského štúdia na vysokoškolské štúdium. Spravidla zastihuje jedinca 

v náročnom období osobnostného rozvoja, individuálneho vývinu, v období 

plnom vnútorných rozporov, vývojových zvratov, v období hľadania vlastne 

osobnej identity a vystaveniu tlaku na profesionálnu orientáciu. Arnett (2004) 

konštatuje, že práve preto samotné vysokoškolské štúdium môže byť študentmi 

prežívané rôzne:  
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 ako príprava na povolanie;  

 ako odďaľovanie vstupu do dospelosti;  

 ako obdobie experimentovania a hľadania vlastnej identity a pod.  

 Langmeier a Krejčířová (2006) definujú charakteristické vývojové úlohy 

tohto obdobia: nezávislosť na rodičoch, upevnenie identity, upresnenie 

vlastných cieľov, predbežná voľba povolania, zakladanie vlastnej rodiny, 

rodičovstvo. Mladý človek je otvorený prijatiu týchto rolí, pretože ich chápe 

ako predpoklad na získanie potrebných skúseností a sebapotvrdenia 

(Langmeier, Krejčířová, 2006). Tento prechod do náročnejšieho a kvalitatívne 

odlišného vysokoškolského prostredia je naviac spojený so zmenenými, 

spravidla zvýšenými nárokmi na štúdium, so zvýšenými nárokmi na 

samostatnosť v konaní a zodpovednosť za svoje konanie, so spolužitím 

v novom študijnom i voľnočasovom kolektíve, s odlišným životným štýlom 

a prítomnosťou nových autorít, ktoré sa podieľajú na jeho výchove 

a vzdelávaní, tiež so zvýšenými finančnými nákladmi spojenými so štúdiom, na 

iný spôsob bývania a stravovania, na cestovanie.  

 Adaptácia na nové prostredie znamená pre študenta stretávať, prekonávať 

a prispôsobovať sa najrôznejším prekážkam, ktoré stoja v ceste uspokojovania 

jeho kognitívnych, sociálnych a výkonových potrieb. Adaptácia zahŕňa súčasne 

tri aspekty:  

 pripravenosť a predpoklady študenta zvládnuť zmeny vonkajšieho prostredia 

(adaptabilita);  

 samotný proces riadenia zmeny a interakcií s prostredím (adaptovanie);  

 a jeho výsledný stav (adaptovanosť) (Rymeš, 1985).  

 Avšak pripravenosť a predpoklady študenta pre úspešnú adaptáciu je 

individuálna (Paulík, 2010) a rozvíja sa v procese vývoja jeho osobnosti (Nový 

a kol., 1997). V súčasnej literatúre (Hartl, Hartlová, 2000; Baker, Siryk, 1984; 

Baker, Siryk, McNeil, 1985; Hargašová, 1992; Kohoutek, 1998) je možné 

odlíšiť viacero vzájomne prepojených dimenzií, v rámci ktorých adaptačný 

proces prebieha v troch zreteľne odlišných štádiách: separácia, prechodové 

štádium, ukončenie procesu inkorporáciou. Jednotlivé fázy prebiehajú indi-

viduálne, časovo variabilne, v závislosti od špecifických, ako aj individuálnych 

charakteristík jedinca (vek, temperament, skúsenosti, osobnostná výbava). 

Pričom môže ísť o rôzne druhy adaptácie. 

 Sociálna adaptácia sa týka najmä spokojnosti študenta so spoločenským 

životom v prostredí vysokej školy, vysokoškolských internátov, zahŕňa 

kontakty s učiteľmi, so spolužiakmi, formovanie priateľstiev a pod. Príčiny 

„neprispôsobenia sa“ vyplývajú zo sociálnej izolácie (nostalgia, smútok po 

domove, priateľoch a rodine a pod.), z určitých osobnostných rysov 

(emocionálna labilita, nízka sebadôvera a iné).  
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 Emocionálna – osobnostná adaptácia zahŕňa rôzne osobnostné 

a emocionálne faktory (precitlivenosť, zvýšené napätie, nervozitu, úroveň 

emocionálnej inteligencie) a faktory spojené so životosprávou a fyzickým 

zdravím (zmena váhy, nesprávna životospráva, poruchy spánku), ktoré ovplyv-

ňujú adaptáciu na nové vysokoškolské prostredie. 

 Akademická adaptácia zahŕňa rôzne aspekty prispôsobenia sa novému 

systému štúdia a organizácii výučby. Súvisí hlavne s výkonovými charakteristi-

kami, najviac so študijnou motiváciou, výkonnosťou a pod. Príčinami 

študijného neúspechu sú nedostatočne rozvinuté sebapoznanie a samoregulácia, 

neznalosť zásad správnej techniky učenia a duševnej hygieny, ale taktiež 

niektoré osobnostné charakteristiky (napr. nedôvera, neistota vo vlastné sily).  
 

Obr. 1: Špecifické ciele zamerané na uľahčenie adaptačného procesu 
 

 vytvárať optimálne sociálne, výchovné a vzdelávacie podmienky a zabezpečovať harmonický osobnostný 

rozvoj a psychické zdravie študentov; 

 vytvárať podmienky na rozvíjanie:  

 kognitivizácie (schopnosť myslieť, riešiť problémy, využívať informácie pre život, prácu a sebarozvoj);  

 emocionalizácie (emocionálna zrelosť a emocionálna inteligencia žiakov);  
 motivácie (správna hodnotová orientácia, sebarozvíjanie a sebazdokonaľovanie);  

 socializácie (vzťah k sebe a k iným ľuďom, efektívna komunikácia a kooperácia); 

 autoregulácie (zabezpečovanie psychického a fyzického zdravia a rozvíjanie zodpovednosti za seba, svoje 
správanie a konanie); 

 kreativizácie (rozvíjanie tvorivého riešenia problémov, flexibility, originality, imaginácie a tvorivého štýlu 

života) (tzv. KEMSAK, Zelina, 2001); 

 formovať a rozvíjať všeľudské hodnoty (láska, tolerancia, dôvera, otvorenosť, čestnosť, úcta, rešpekt, 

priateľstvo, partnerstvo, vzájomná pomoc, komunikácia, tvorivosť a kooperácia).  

 
Zdroj: Gajdošová, Herényiová, 2002, s. 9, Zelina, 2001. 

 

 Zviazanosť so školou sa týka stupňa oddanosti ku škole. Identifikovanie sa 

študenta so školou, ktorú študuje, je faktorom pre rýchle prispôsobenie sa 

študenta novému vysokoškolskému prostrediu. Príčinami adaptačných problé-

mov sú nevhodný výber VŠ, výber VŠ len ako východisko z núdze, neuplatne-

nie sa v praxi a iné. Identifikácia s rolou vysokoškoláka prepokladá jednak 

komplex motívov, intenzívny záujem o študovaný odbor, vôľové vlastnosti 

a komplex schopností, primerané predpoklady vyrovnať sa s touto náročnou 

adaptačnou situáciou. V tejto etape si študent musí v plnej miere uvedomiť 

a osvojiť práva a povinnosti, ktoré mu vysoká škola ukladá (Seidler, 

Kurincová, 2008, s. 208). Ďalej sú to faktory súvisiace s celkovou 

organizačnou štruktúrou vysokých škôl a situáciou v rezorte školstva 

všeobecne. Ide predovšetkým o neustále sa zvyšujúci počet poslucháčov 

jednotlivých odborov, s čím súvisia obmedzené možnosti pedagógov účinne sa 

stýkať so študentmi a pomáhať im pri riešení osobných, študijných a kariér-

nych problémov. Koščo a kol. (1987, s. 260) dodáva, že nie zanedbateľný počet 

poslucháčov nepodáva výkon primeraný svojim schopnostiam i poskytnutým 
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možnostiam. Autorky Gajdošová, Herényiová (2002) predkladajú vo svojej 

publikácii Škola rozvíjania emocionálnej inteligencie žiakov bohaté skúsenosti, 

postupy, stratégie a ciele zamerané na skvalitňovanie správania sa a učenia 

žiakov, výsledkom ktorých je uľahčenie adaptačného procesu žiakov (obr. 1). 

 Tím autorov Hu, Kuh a Li (2008) za prínosy univerzitného štúdia v procese 

adaptácie považujú predovšetkým všeobecné vzdelanie, osobnostný 

a intelektuálny rast a nadobudnutie širokého spektra vedomostí a zručností pre 

profesijnú oblasť. Medzi neakademické prínosy patrí rozvoj estetického cítenia, 

nadobudnutie vyššieho sebavedomia v sociálnej a interpersonálnej sfére, 

zlepšenie celkového self-konceptu a psychickej pohody a iné (Pascarella, 

Terenzini, 2005, s. 10).  
 

Pohľad na problematiku adaptácie na zahraničných vysokých školách 
 

Problematika adaptácie študentov na vysokoškolské štúdium a problémy s ňou 

spojené nepatria v našej proveniencii k tým najsledovanejším. Táto 

problematika je však vysoko aktuálna, čoho dôkazom sú viaceré zahraničné 

teoretické a výskumné práce. Autori sledujú aké a do akej miery študenti 

zažívajú sociálne, kultúrne, vzdelávacie problémy (Ridley, 2004; Aurel Ion 

Clinciu, 2013); ako akademici reagujú na rôznorodé potreby študentov (Grove, 

2013, Feldt et al., 2011) a ponúkajú konkrétne kroky smerujúce k uľahčeniu 

adaptácie študentov (Taylor, Pillay, Clarke, 2004; Chang et al., 2007; Spencer-

Oatey, Zhaoning, 2012). V kontexte danej problematiky (Tinto, 1975, Elkins,  

Braxton, Glenn, 2000) je potrebné pripomenúť fakt, že študent nevstupuje na 

vysokú školu ako nepopísaný list, ale jeho schopnosť prispôsobenia sa novým 

podmienkam ovplyvňuje celý rad už konštituovaných faktorov ako sú 

schopnosti, doterajšie študijné úspechy, sociálno-ekonomický status rodiny 

študenta, dosiahnuté vzdelanie rodičov, pohlavia a v neposlednom rade aj 

počiatočná úroveň zviazanosti či identifikácia s konkrétnou vysokou školou.  

 Z viacerých výskumov (Khamis et al., 2002; Arnet, 2004; Clinciu, 2013; 

Abdullah et al., 2009; Wintr, Yaffe M., 2000; Enochs, Roland, 2006; Gadzella, 

Carvalho, 2006; Ackermann, Morrow, 2007-2008; Chang et al., 2007) vyplýva, 

že prvý rok sa zdá byť najdôležitejším na prispôsobenie sa štúdiu na vysokej 

škole. Adaptácia začínajúcich študentov „na vysokú školu“ nie je jednoduchá, 

pretože každý z nich sa musí vyrovnať s adaptáciou na novú formu štúdia, so 

zvýšenými nárokmi v súvislosti so zmenou organizácie režimu dňa 

a s požiadavkami na disciplínu, s novým sociálnym prostredím, s potrebou 

začlenenia sa do kolektívu a potlačením spontánnych prejavov, so zvýšeným 

tlakom na školský výkon, s náročnejšími úlohami a novými vyučovacími 

predmetmi, s nutnosťou prispôsobiť sa novým učiteľom a ich individuálnym 

požiadavkám, s vystaveným tlakom profesionálnej orientácie, rozhodovania 

a množstvom ďalších osobnostných, psychosociálnych zmien. Generované 
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prejavy úzkosť, depresia, stres, zraniteľnosť, hnev, nálada, duševná choroba, 

svedčia o negatívnom prispôsobení sa študenta. Všetky z nich sú ale 

zvládnuteľné dobrým psychickým nastavením, čo smeruje k pozitívnej 

adaptácii. Prechod zahŕňa nezávislé fungovanie, vrátane schopnosti „bojovať“ 

s novým prostredím, rozvíjať vnútornú motiváciu k učeniu, ovládať manažment 

času a finančný manažment, dobré medziľudské vzťahy, schopnosti 

prispôsobiť sa nárokom štúdia a pod. Študenti prvých ročníkov prežívajú 

intenzívne adaptačné problémy počas prvého školského roka, a to najmä 

v prvom polroku, na úrovni fyziologickej, emocionálnej, behaviorálnej, 

kognitívnej, sociálnej. Z výskumov sa vygenerovali štyri kategórie problémov, 

ktoré poukazujú na príčiny slabej adaptácie študentov: akademické problémy, 

zdravotné problémy, finančná kríza, sociálne a osobné problémy. Každý z nich, 

samostatne alebo v kombinácii, môže spôsobiť vážne problémy, ktoré môžu 

viesť až k neúspechu študenta dokončiť svoje štúdium. Rozdiely v zisteniach 

s ohľadom na adaptáciu sú spojené s pohlavím (ženy lepšie zvládajú 

akademickú adaptáciu, ktorá súvisí so študijnou motiváciou a presvedčením 

o význame štúdia pre ďalší život, zahŕňa tiež vytváranie vnútorných väzieb so 

školou, určovanie vlastných cieľov štúdia, postoje ku škole – k pedagógom, 

študijným predmetom, podmienkam a organizácii vyučovacieho procesu); 

lepšie je osobné a emočné nastavenie u mužov, ktoré súvisí s citovým 

prežívaním, ide o prejavy rôznych nálad, napätia, strachu, ktoré vznikajú vo 

vysokoškolskom prostredí a pri vytváraní dobrých medziľudských vzťahov 

s členmi študijnej skupiny, spolubývajúcimi na internáte a pod.); s vekom 

(mladší študenti, pod hranicu 20 rokov, majú väčšie adaptačné problémy) 

a bydliskom (adaptácia je vyššia u študentov mestského prostredia).  

 Na základe výsledkov, v súvislosti s adaptáciou pri nástupe na univerzitu, 

vystupuje do popredia aj neschopnosť zvládnuť novonadobudnutú slobodu 

a únik z dosahu rodičovskej kontroly. Študenti „akademických povinností“ 

trávia čas exploráciou a experimentovaním v iných oblastiach a pri spätnej 

reflexii univerzitných rokov priznávajú svoju vtedajšiu nepripravenosť na 

akademické povinnosti.  

 V Českej republike bolo empiricky zdokladované, že formálne síce nič 

nebráni tomu, aby sa procesu vzdelávania zúčastnil každý študent, a to až po 

najvyššie poschodia vzdelávacieho systému, ale každoročne bojuje 

s ťažkosťami vyplývajúcimi z náročnej adaptácie na vysokoškolské podmienky 

taktiež veľké percento českých študentov. Mannová (In , 

ktorá vzhľadom na vzdelanostné ašpirácie žiakov končiacich ročníkov SŠ 

porovnávala štáty s rôznym inštitucionálnym usporiadaním vzdelávacieho 

systému z hľadiska miery stratifikovanosti a štandardizácie, dospela k názoru, 

že vysoko stratifikované vzdelávacie systémy (kam je zaradená aj Česká 

republika) sa vyznačujú tým, že študenti sú vyberaní do jednotlivých 
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vzdelávacích dráh v relatívne nízkom veku, čím sa proces adaptácie stáva 

zložitým. Autori Simonová a Soukup (2009), Simonová (2003, s. 469 – 483) 

sledovali rozdiely v prechode na VŠ podľa typu školy, na ktorej študent 

absolvoval svoje stredoškolské štúdium. Rozdiely v pravdepodobnostiach 

úspešného prechodu a adaptácie na vysokú školu nie sú medzi absolventmi 

rôznych typov stredných škôl príliš markantné. Zistené rozdiely v percentách 

autori pripisujú typu absolvovanej strednej školy;  je možné usudzovať, že je to 

spôsobené odlišným charakterom výučby na sledovaných typoch stredných 

škôl (napr. odlišná príprava na prijímacie skúšky na VŠ, iná organizácia práce 

na vyučovaní a pod.), odlišnou podporou rodičov na ďalšie štúdium, odlišnou 

silou ašpirácií a pod. Ďalší výskum (Fejdová, 2011) zameraný na problematiku 

adaptácie českých študentov na VŠ potvrdzuje, že 54,32 %, študentov vníma 

prechod zo SŠ na VŠ bez ťažkostí, ako krízu 27,16 %, nijako 18,52 %; na 

druhej strane 72,84 % študentov prejavilo obavy z nového prostredia vysokej 

školy, najväčšie problémy mali s adaptáciou na systém učenia 62,96 %, ľudí 

(učiteľov a študentov) 69 %, s prostredím školy 12,35 %; adaptačný proces 

prebiehal rôzne: zvykol (a) som si ihneď uviedlo 45,68 % študentov, pol roka 

28,4 %, ešte si zvykám 16,05 %, rok 9,88 %. Napriek tomu sa študenti zhodli, 

že im väčšmi vyhovuje vysokoškolský systém štúdia 59,26 % než stredoškol-

ský systém 40,74 %. Autori Langmeier a Krejčířová (1998, s. 155) v súvislosti 

s voľbou povolania poukazujú na to, že veľká časť mladistvých začína svoju 

profesijnú dráhu s nejasnými a falošnými predstavami a nepresnými a málo 

detailnými informáciami. Vo voľbe povolania u väčšiny dospievajúcich je 

mnoho náhodného a tápavého. To vedie k nedostatočnému uspokojeniu ich 

pôvodných očakávaní, často nekorešpondujúcich s realitou, čo následne má za 

následok stratu motivácie, sklamanie a frustráciu, čím ťažkosti v adaptačnom 

procese študenta narastajú.  

 Uvádzané údaje nemusia zodpovedať situácii na slovenských vysokých 

školách, ale sú dôkazom toho, že proces adaptácie študentov na vysokoškolské 

podmienky aj napriek odlišnému systému štúdia je všeobecným problémom na 

európskych i svetových vysokých školách.  

 Pre uľahčenie adaptácie na vysokoškolské prostredie na zahraničných 

univerzitách a vysokých školách existujú programy, ktoré majú dlhú tradíciu 

podporenú intenzívnymi výskumami danej problematiky. K pozitívnej 

adaptácii študentov sa tak využíva mnoho štandardných služieb: programy na 

podporu zdravého spôsobu života, kurzy rozvoja komunikačných zručností, 

zvládania stresu; kultúrne a spoločenské kampusové aktivity, športové areály 

a pod.) (Love, 2003). Tieto programy sú zvyčajne vzájomne prepojené do 

komplexného systému, ktorý má za cieľ identifikovať študentov, ktorí sa ťažko 

adaptujú na nové prostredie či nový študijný systém a účinne im pomáhajú tieto 
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problémy zvládnuť a eliminovať. Určitou formou podporného programu však 

prejdú všetci študenti.  
 

Pohľad na problematiku adaptácie študentov na slovenských vysokých 

školách 
 

Problematikou adaptácie vo vysokoškolskom prostredí sa systematicky 

zaoberali viacerí autori. Autorka Hargašová (1992) pre adaptačný proces 

používa termíny „imatrikulačný mýtus“, „prvácky mýtus“ alebo tiež „mýtus 

nováčika“. Definuje ich ako určitý stupeň rozčarovania, sklamania vyplývajú-

ceho z očakávania, ktoré bolo u študentov prvého ročníka pozitívnejšie než 

skutočná percepcia školského prostredia a seba samých v ňom. Zhŕňa výsledky 

niekoľkoročného výskumu adaptácie študentov na vybraných českých 

a slovenských vysokých školách. Sledovala základné problémy, s ktorými sa 

študenti v začiatkoch štúdia stretávajú a ďalej subjektívnu závažnosť týchto 

problémov. Vychádzala z prác amerických psychológov Bakera a Siryka 

(1984), ktorí sú autormi jedného z najvyužívanejších dotazníkov zisťujúcich 

úroveň adaptácie žiakov na VŠ – Študent Adaptation to College Questionnaire 

(SACQ), ktorý autorka upravila na podmienky vysokoškolského štúdia na 

Slovensku. Zdôrazňuje nutnosť včasnej intervencie pri adaptačných problé-

moch, to znamená včasné a detailné zoznámenie sa s prostredím, koncepciou a 

požiadavkami školy, ktorú chce študent navštevovať. Ďalšia autorka Žiaková 

(1996, s. 354) rozšírila sieť výskumov zameraných na problematiku adaptácie 

na vysokoškolské štúdium. Pozornosť zamerala na posúdenie zvládnutia 

adaptačného procesu (na piatich fakultách UPJŠ v Košiciach) a dospela 

k názoru, že poslucháči pedagogickej fakulty vykazujú (spolu so študentmi 

lekárskej fakulty) najvyššiu všeobecnú úroveň adaptácie. Do určitej miery to 

korešponduje so závermi Kasáčovej (1996), ktorá konštatuje, že absolventi 

stredných odborných škôl sú vzhľadom na vysokoškolské štúdium zorientovaní 

lepšie oproti študentom gymnázií, a že aj prístup študentov v rámci prípravnej 

fázy je ovplyvnený predchádzajúcou profesijnou orientáciou. 

 V novšom výskume Smida (2007) prezentuje názor, že problémom 

adaptácie študentov je nadväznosť stredoškolského a vysokoškolského štúdia. 

Vysoké školy sa dlhoročne sťažujú na nedostatočnú vedomostnú pripravenosť 

absolventov stredných škôl na vysokoškolské štúdium.  
 

Akademická adaptácia v podmienkach technickej univerzity 
 

Na pôde Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) sa problematikou adaptá-

cie na vysokú školu zaoberali v priebehu mnohých rokov viacerí odborníci 

M. Zvariková, T. Bittnerová-Soroková, A. Peťková, I. Rác. Východiskom ich 

výskumu bolo „štúdium adaptácie ako dynamického procesu aktívneho prispô-
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sobovania sa na prostredie vysokej školy, ktoré zahŕňa adaptáciu akademickú, 

sociálnu, emocionálno-personálnu a celkovú adaptáciu na zvolené študijno-

profesionálne zameranie“ (Zvariková a kol., 1992). Obsahom posledného 

inštitucionálneho projektu Úvod do vysokoškolského štúdia, realizovaného na 

Katedre spoločenských vied Technickej univerzity v Košiciach, bola 

akademická adaptácia. Výsledkom projektu bola snaha vytvoriť 

a implementovať nový predmet (zatiaľ experimentálne) určený pre študentov 

prvého ročníka bakalárskeho štúdia na Hutníckej fakulte TUKE – Úvod do 

štúdia na vysokej škole. Podľa výsledkov výskumu (podľa Zvarikovej, 1992, 

s. 4) je relatívne najproblémovejšou oblasťou na všetkých fakultách TUKE 

práve akademická adaptácia, čo sa prejavuje najmä nízkymi ukazovateľmi 

vlastnej výkonnosti a nespokojnosťou s celkovými podmienkami vyučovania. 

Akademická adaptácia (školská adjustácia) súvisí predovšetkým so študijnou 

motiváciou, ktorá vyplýva najmä z presvedčenia o význame vysokoškolského 

štúdia pre život, ... so študijnou dôslednosťou a výkonnosťou, ako aj s celko-

vým prostredím vysokej školy (pedagógovia, výber predmetov, študijný plán, 

kvalita a organizácia vyučovacieho procesu).  
 

Dotazníkový prieskum 
 

Dôvodom na zrealizovanie prieskumu bola aktivita učiteľov Katedry 

spoločenských vied, ktorých snahou bolo vytvorenie pilotného predmetu Úvod 

do vysokoškolského štúdia pre ľahšie zvládnutie prechodového štádia 

začínajúcich vysokoškolákov. Nakoľko vysokoškolská adaptácia zahrňuje rôzne 

procesy prispôsobovania sa podmienkam školského prostredia: formálnym 

(organizačným) (organizačné jednotky, formy štúdia a i.), fyzikálnym (umies-

tnenie školy, internátu, hluk, technológie a i.,), sociálnym (študenti, akademickí 

pracovníci) a individuálnym nárokom na osobnosť vysokoškoláka 

(hospodárenie s financiami, samostatnosť a i.).  
 

Cieľ, metódy prieskumu a charakteristika súboru 
 

V intenciách vyššie uvedeného cieľom prieskumu bolo zistiť názory študentov 

prvých ročníkov, akými informáciami, vedomosťami, zručnosťami disponujú, 

aké im podľa subjektívneho posúdenia chýbajú na ľahšie zvládanie 

akademického adaptačného procesu na začiatku ich štúdia, vo vysokoškolskej 

činnosti. Na základe zistených skutočností navrhnúť možné alternatívy riešení 

zistených nedostatkov a napomôcť tak zefektívneniu adaptačného procesu 

prostredníctvom navrhnutého obsahu tém pilotného predmetu.  

 Hypotéza: Predpokladali sme, že začínajúci študenti majú málo, príp. 

nemajú žiadne informácie a skúsenosti s požiadavkami a podmienkami na 

štúdium, systém vysokoškolskej výučby a organizačný chod na vysokej škole 



96                                                          PEDAGOGIKA.SK, roč. 6, 2015, č. 2 

(t. j. organizácia vysokoškolského štúdia, vysokoškolská činnosť, metódy 

a formy vyučovania (prednáška, seminár, cvičenie) uplatňovanými na 

vysokých školách oproti stredným školám, problematika vedeckej práce 

(počnúc písaním odborných textov, semestrálnych projektov, bakalárskych či 

diplomových prác), trojstupňové vzdelávanie na vysokých školách a iné).  

 Charakteristika súboru a zber údajov: Prieskum bol realizovaný 

u študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia na Hutníckej fakulte TUKE. 

Prieskum bol uskutočnený na začiatku zimného semestra akademického roku 

2013/2014, kedy študenti prvého ročníka už prešli začiatočnou etapou (fázou) 

štúdia na VŠ a do určitej miery sa adaptovali na požiadavky nového formátu. 

Reprezentatívnu vzorku tvorilo 78 respondentov (z celkového počtu 

90 prvákov). Informácie potrebné na vyhodnotenie prieskumu sme získali 

prostredníctvom dotazníka. Na účely prieskumu bol použitý štruktúrovaný 

dotazník, obsahoval 18 položiek, ktoré pomenúvali tie informácie, zručnosti, 

ktoré sme považovali za najdôležitejšie na zvládnutie vysokoškolského štúdia. 

V dotazníku neboli predstavené všetky analyzované zložky procesu adaptácie 

(osobnostné, profesionálne, didaktické a sociálne). Dotazník identifikuje 

vedomostnú bázu o vysokoškolskom štúdiu, ktorá ovplyvňuje adaptáciu 

študentov, avšak nie adaptáciu (emocionálnu, sociálnu alebo kognitívnu) na 

štúdium. Predmetom záujmu boli aj tie faktory, ktoré sa týkajú hodnôt a noriem 

determinujúcich vysokoškolské štúdium z hľadiska práva aj z hľadiska 

axiológie.  

 Svoju informovanosť o podmienkach a problémoch štúdia na vysokej škole 

respondenti posudzovali na nasledujúcich položkách: 

1. O znalosti zákona o vysokých školách;  

2. O znalosti organizácie vysokoškolského štúdia; 

3. O kreditovom systéme; 

4. O tom, čo sú semináre a cvičenia; 

5. O tom, čo je prednáška; 

6. O tom, ako sa pripravovať na skúšky; 

7. O tom, ako si naplánovať skúšku v skúšobnom období; 

8. O tom, čo je zápočet a čo je klasifikovaný zápočet; 

9. O tom, ako písať zadania, semestrálne a seminárne práce; 

10. O tom čo je veda a vedecká práca; 

11. O tom, čo je ŠVOČ (študentská vedecká odborná činnosť); 

12. O základných rozdieloch medzi strednou a vysokou školou; 

13. O kvalifikácii a jej vplyve na úspešnú kariéru; 

14. O trojstupňovom vzdelávaní na Hutníckej fakulte TU; 

15. O tom, kto sú akademickí funkcionári univerzít a fakúlt; 

16. O Hutníckej fakulte TU, jej dejinách a súčasnosti; 

17. O perspektívach a zamestnateľnosti absolventov HF TU; 
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18. O štipendiách. 

Svoje názory vyjadrovali na škále 1 – 4, výberom jednej z možností:  

 Mám dostatočné množstvo informácií 1 

 Mám málo informácii 2 

 Nemám žiadne informácie 3 

 Neviem odpovedať 4. 
 

Analýza a interpretácia výsledkov prieskumu 
 

V nasledujúcej časti prezentujeme prvotné výsledky prieskumu zaoberajúceho 

sa akademickou vysokoškolskou adaptáciou začínajúcich študentov. Uvádzame 

parciálne výsledky získané dotazníkom, ktoré sú špecifické pre prieskumnú 

vzorku. Výsledky získané z dotazníkov boli spracované pomocou štatistického 

balíka MS Excel.  

 Výsledky neboli spracované podľa postupnosti zadávaných položiek 

v dotazníku, ale podľa dôležitosti vzhľadom na cieľ prieskumu. Výsledky 

prieskumu sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Na základe spracovania 

výsledkov sú uvádzané len stručné zistenia, podľa uvedených otázok 

prieskumu. 
 

Tab. 1: Poradie položiek pri výbere možnosti „dostatočné množstvo 

informácií“ 
 

Poradové 

číslo 

Položka  % 

1.  O tom, čo je prednáška 79,49 

2.  O tom, čo sú semináre a cvičenia 70,51 

3.  O kreditovom systéme 65,38 

4.  O základných rozdieloch medzi strednou a vysokou školou 60,26 

5.  O tom, čo je zápočet a čo je klasifikovaný zápočet 43,59 

6.  O trojstupňovom vzdelávaní na Hutníckej fakulte TU 39,74 

7.  O tom, ako sa pripravovať na skúšky 34,61 

8.  O organizácii vysokoškolského štúdia 28,20 

9.  O štipendiách 20,51 

10.  O perspektívach a zamestnateľnosti absolventov HF TU 17,95 

11.  O tom, kto sú akademickí funkcionári univerzít a fakúlt 16, 67 

12.  O tom, ako si naplánovať skúšky v skúšobnom období 15,38 

13.  O kvalifikácii a jej vplyve na úspešnú kariéru 14,10 

14.  O zákone o vysokých školách 12,82 

15.  O tom, ako písať zadania, semestrálne a seminárne práce 12,82 

16.  O tom, čo je ŠVOČ 12,82 

17.  O Hutníckej fakulte TU, jej dejinách a súčasnosti 12,82 

18.  O tom, čo je veda a vedecká práca 10,26 

 
Zdroj: Autori. 
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 Dané výsledky potvrdzuje aj kvalitatívny prieskum, súbežne uskutočnený 

v letnom semestri 2014 na spoločenskovednom predmete Kariérne 

poradenstvo. V seminárnych prácach, ktoré študenti písali na druhom stupni 

vysokoškolského štúdia, sa objavujú názory, podľa ktorých prechod na vysokú 

školu môže spôsobiť problémy, najmä čo sa týka časového manažmentu, 

dynamického stereotypu, teda schopnosti si zadeliť povinnosti tak, aby sa 

nedostali do stresových situácií, kedy, povedané jazykom vysokoškolákov, 

„nestíhajú“. 

 Pre zdôraznenie faktorov (tab. 2), ktoré sú najväčšmi posudzované ako tie, 

ktorým treba venovať najväčšiu pozornosť, ktoré treba vysvetliť, ozrejmiť, 

naučiť sa podľa nich pracovať, sme pri vyhodnotení prieskumu sčítali hodnoty 

škály: mám málo informácií a nemám žiadne informácie.  
 

Tab. 2: Poradie položiek pri výbere možností „mám málo informácií 

a nemám žiadne informácie“ 
 

Poradové 

číslo 

 Položka % 

1.   O tom, čo je veda a vedecká práca 80,77 

2.  O tom, ako písať zadania, semestrálne a seminárne práce 79,49 

3.  O Hutníckej fakulte TU, jej dejinách a súčasnosti 79,49 

4.  O tom, ako si naplánovať skúšku v skúšobnom období 78,21 

5.  O kvalifikácii a jej vplyve na úspešnú kariéru 75,64 

6.  O tom, kto sú akademickí funkcionári univerzít a fakúlt 74,64 

7.  O zákone o vysokých školách 72,07 

8.  O perspektívach a zamestnateľnosti absolventov HF TU 71,79 

9.  O štipendiách 71,79 

10.  O organizácii vysokoškolského štúdia 66,67 

11.  O tom, čo je ŠVOČ 64,10 

12.  O tom, ako sa pripravovať na skúšky 57,69 

13.  O trojstupňovom vzdelávaní na Hutníckej fakulte TU 56,41 

14.  O tom, čo je zápočet a čo je klasifikovaný zápočet 55,13 

15.  O kreditovom systéme 29,49 

16.  O základných rozdieloch medzi strednou a vysokou školou 29,49 

17.  O tom, čo sú semináre a cvičenia 21,79 

18.  O tom, čo je prednáška 15,38 

 

Zdroj: Autori. 
 

 Položky 1 – 14, v ktorých súčet odpovedí: mám málo informácií a nemám 

žiadne informácie dosiahol viac ako 50 %, si vyžadujú mimoriadnu pozornosť. 

Mali by sa stať obsahom tém vyučovaných v predmete „Úvod do 

vysokoškolského štúdia“.  
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Tab. 3:  Poradie položiek pri výbere možnosti „neviem odpovedať“ 
 

Poradové číslo Položka % 

1.  O tom, čo je ŠVOČ 23,08 

2.  O zákone o vysokých školách 15,38 

3.  O základných rozdieloch medzi strednou a vysokou školou 10,26 

4.  O kvalifikácii a jej vplyve na úspešnú kariéru 10,26 

5.  O perspektívach a zamestnateľnosti absolventov HF TU 10,26 

6.  Ostatné položky 10 a menej 

 
Zdroj: Autori. 

 

 Predpokladáme, že odpoveďou „neviem odpovedať“ respondenti dali 

najavo fakt, že nie je im známy obsah otázky (problematiky), a preto nevedia 

posúdiť, či o tom majú, alebo nemajú dostatok informácií. Ako sme uviedli 

vyššie, sú to tie položky, ktoré je nevyhnutné zahrnúť do tém vyučovaných 

v pripravovanom predmete. 
 

Zhrnutie 
 

Z uvedeného vyplýva, že pri tvorbe pilotného predmetu je potrebné zamerať sa 

na tie témy, o ktorých respondenti nemajú dostatok informácií, respektíve 

nemajú o nich žiadne informácie. Je to napríklad problematika vedy a vedeckej 

práce. Je známe, že zo zákona o vysokých školách vyplýva postavenie univer-

zít, ako vedecko-pedagogických inštitúcií. Tzn., že vedecká práca a výskum sa 

netýka len učiteľov, ale aj študentov. A to skôr ako v doktorandskom stupni 

štúdia. Vedieť ako písať zadania, semestrálne práce a neskôr diplomové práce 

predstavuje súbor znalostí, ktoré kvalifikujú študenta a absolventa na tvorivú 

odbornú, vedeckú prácu. Spôsobom sebarealizácie študentov v oblasti tvorivej 

vedeckej práce je aj študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ), v rámci 

ktorej sa študenti učia samostatne pracovať, prezentovať a obhajovať svoje 

odborné postoje a názory. Významnou informáciou pre študentov vysokej 

školy by mali byť aj poznatky o determinujúcom vzťahu medzi kvalifikáciou 

(obsah štúdia, vedomosti, schopnosti, vlastnosti, zručnosti a prax) a kariérou, 

teda zamestnateľnosťou absolventov univerzity na trhu práce v rámci 

republiky, ale aj v rámci Európskej únie. Nemožno opomenúť ani antropo-

psychologické predpoklady a spoločensko-kultúrne predpoklady ovplyvňujúce 

adaptáciu študenta na VŠ proces výučby. Z axiologického hľadiska považu-

jeme za dôležitú aj identifikáciu študentov so svojou univerzitou, fakultou. 

K tomu patria informácie o minulosti, súčasnosti a perspektívach fakúlt. „Kto 

sme boli, kto sme a kde chceme byť napríklad o desať rokov“ sú otázky, 

ktorých odpovede potrebuje poznať každý študent fakulty. Patria k nosnému 

systému hodnôt organizačnej kultúry fakulty. Nielen logo, zástava či hymna, 

ale aj história a perspektíva. 
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 Zistené výsledky sú závažné, ale platia len pre pomerne malý počet 

respondentov, preto ich nemožno zovšeobecniť. Prikláňame sa k názoru, že je 

potrebné venovať uvedenej problematike zvýšený záujem a pozornosť, a to zo 

strany nielen pedagogických pracovníkov katedry humanitných vied, ale 

i tútorov prvých ročníkov – začínajúcich študentov a vedenia fakúlt. V závere 

si dovolíme konštatovať, že sa nám podarilo naplniť cieľ predkladaného prie-

skumu, zároveň upozorniť na zatiaľ ešte stále pretrvávajúcu problematiku 

adaptácie. Výsledky môžu byť prínosom pre ďalšie konkrétnejšie a odbornejšie 

spracovanie danej problematiky. Zhrnutie a interpretácia výsledkov prieskumu, 

ktoré obsahovali návrhy alternatív riešení zistených nedostatkov a odporúčania 

na zdokonalenie súčasného stavu adaptačného procesu vyústil v akademickom 

roku 2014/2015 do priamo realizovanej výučby. Prebehol cyklus prednášok 

k preferovaným problémom a témam súvisiacim s adaptačným procesom. 

V samotnej podstate vyučovaného predmetu bol zámer, účel – pomôcť 

začínajúcim študentom, t. j. uľahčiť plynulú akademickú adaptáciu na zmenené 

prostredie s dosahom kvalitatívnych zmien v rozvoji ich osobnosti v oblasti 

poznávacej, sociálnej, emocionálnej, morálnej a pod. Následne bol uskutoč-

nený ďalší prieskum, v ktorom študenti zhodnotili opodstatnenosť vyučova-

ného nového predmetu, do akej miery tematické zameranie prednášok dopo-

mohlo študentom na získanie informácií o vysokoškolskom štúdiu a tiež 

uľahčilo adaptáciu vo vysokoškolskom prostredí (či už v etape informatívno-

inštruktážnej, v etape kontinuálnej edukačnej podpory plnenia študijných 

povinností, až po etapu ukončenia štúdia). Získané spätnoväzbové údaje budú 

východiskom pre optimalizáciu obsahu a rozsahu tém pre spomínaný pilotný 

predmet: Úvod do vysokoškolského štúdia, ktorý perspektívne plánuje KSV 

TU ponúkať aj ďalším fakultám Technickej univerzity v Košiciach. Príprava 

podmienok a uľahčenie adaptácie na vysokoškolské štúdium sa považuje za 

interaktívny proces, v ktorom nie je možné vylúčiť vlastnú angažovanosť 

a vlastný záujem študenta v ňom.  
 

Zopár odporúčaní pre prax 
 

Zvládnutie akademickej adaptácie študentmi začínajúcich štúdium na sloven-

ských technických vysokých školách je nepriaznivým javom spoločenským 

i pre „zúčastneného“ jednotlivca. V snahe uľahčiť budúcim vysokoškolákom 

ich nástup do nového kolektívu spolužiakov a vysokoškolských učiteľov, 

nového spôsobu vyučovania, skúšania i celkového spôsobu života na VŠ je 

možné vykonať mnohé kroky. No v prvom rade vytvorený tzv. „adaptačný 

vysokoškolský program“ (Turek, 2005, s. 36) by mal vychádzať z koncepcie 

tvorivo-humanistickej výchovy a vzdelávania:  
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 podporovanie sebadôvery študentov, sebapotvrdzovania a sebarealizácie, 

umocňovanie kladného citového vzťahu spolužiakov a učiteľov, pestovanie 

zmyslu pre vlastnú hodnotu, posilňovanie vlastného ja;  

 rešpektovanie jedinečnosti študentov ako neopakovateľných individualít so 

svojimi špecifickými potrebami a záujmami;  

 uprednostňovanie pozitívnej motivácie študentovej a učiteľovej činnosti 

(napr. sociálne uznanie a ocenenie, satisfakcia a saturácia prirodzenej 

potreby poznávať a zažiť úspech zo samostatnej činnosti, preferencia 

pozitívneho hodnotenia žiakov);  

 stimulácia k tvorivosti, cieľavedomosti a samostatnosti, uvedomenie si 

a utváranie pocitu zodpovednosti a povinnosti v spoločnej práci, formovanie 

žiaducej ašpirácie v skupinovej činnosti;  

 tolerovanie odlišných názorov, presvedčení, postojov, kultúrneho štýlu 

iných osôb, otvorená sociálna komunikácia zoči-voči, priama konfrontácia 

názorov a návrhov, kultivácia sociálnych vzťahov a modifikácia sociálnej 

pozície študenta v triede;  

 spolupráca medzi učiteľom a študentmi, spoločné vymedzenie cieľa 

a utváranie plánu spoločnej činnosti, kooperácia a súťaženie medzi 

študentmi;  

 emocionalizácia výchovy a vzdelávania (prejavy vzájomnej osobnej 

sympatie, senzibility a empatie), prenášanie entuziazmu, vitality 

a zabezpečovanie priaznivej klímy v triede a v škole;  

 hodnotové zameranie učiteľov a študentov, morálna socializácia, rozvoj 

kultúrneho správania, podporovanie prosociálneho správania študentov.  

 Zahraničné i domáce literárne zdroje ponúkajú praxou overený široký 

diapazón odporúčaní a služieb navrhnutých špeciálne na podporu adaptácie 

študentov na VŠ v podpore úspešného absolvovania štúdia a v posilnení 

jednotlivcov pri rozhodovaní o svojom vzdelávaní a kariére (Zvariková 

a kol., 1992; Hargašová, 1992; Lora, 2004; Lepeňová, Hargašová, 2012; 

Lepeňová, 2014; Smida, 2006; Vincejová, Jorčíková, 2006): 

 Programy na lepšiu orientáciu v systéme štúdia, hoci sa tieto programy líšia 

z hľadiska dĺžky, rozsahu, časového rozvrhnutia a konkrétneho obsahu, ich 

hlavným cieľom je poskytnúť študentom všeobecné informácie 

o možnostiach v rámci štúdia, o jednotlivých študijných programoch 

a službách poskytovaných univerzitou, čím budú mať príležitosť stretnúť sa 

a vytvoriť si pozitívne vzťahy s členmi pedagogického zboru, ďalšími 

zamestnancami a ostatnými študentmi. Pomôžu študentom stanoviť si 

prioritné ciele, dosiahnuť ich a podporiť ich sociálnu adaptáciu v rámci 

ročníkov či študijných kruhov. 

 „Prvácke“ záujmové skupiny (pôv. Freshmen Interest Groups) – 

predstavujú určitú formu študijných skupín, v rámci ktorej študenti navštevujú 
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rad vzájomne previazaných kurzov, ktoré spája jedna základná téma, pričom 

konkrétnu skupinu si študenti volia podľa vlastných záujmových priorít. 

Súčasťou tohto cyklu prednášok a seminárov sú kurzy správneho písania esejí 

a odborných článkov, diskusné sekcie, ktorú vedie buď jeden zo študentov 

danej skupiny, alebo niektorý z vyučujúcich. Vyučujúci spolupracujú pri 

koordinácii úloh pre jednotlivé skupiny a kľúčové témy preberajú naprieč 

skupinami. Dôraz je tu kladený predovšetkým na aktivitu pri štúdiu 

a spoluprácu pri spracovávaní zadaných úloh aj v rámci prípravy na skúšky. 

 Semináre „Univerzita“ – tento typ seminárov sa začal rozširovať na 

amerických univerzitách v 80. – 90. rokoch 20. storočia. Ide o určitý typ 

seminára, v ktorých sa študenti stretávajú raz týždenne a kde spoločne vyučujú 

jednak pedagógovia a starší študenti. Tieto semináre fungujú ako rozšírenie 

orientačných programov pre študentov a môžu trvať po celý prvý semester 

alebo aj celý prvý rok štúdia. 

 Ranné záchytné systémy – špeciálny druh programu, ktorý je navrhnutý na 

včasné zachytenie študentov, ktorí sa často aj napriek účasti v adaptačných 

programoch ťažko adaptujú na študijné, emocionálne – osobnostné, sociálne 

nároky vyplývajúce z vysokoškolského spôsobu štúdia. Na zvýšenie šancí na 

úspešnú poradenskú intervenciu je dôležité identifikovať konkrétne problémy 

v adaptácii čo najskôr počas prvého semestra. Základom jedného z takýchto 

programov môže byť prevedenie hodnotenia v určitom kurze už počas semestra 

a potom s pomocou pracovníkov poradne a ďalších odborníkov pracovať so 

študentmi, ktorí z nejakého dôvodu nedosiahli výsledky potrebné na úspešné 

ukončenie kurzu. Tieto varovné systémy môžu byť začlenené do Freshmen 

Interest Groups alebo môžu byť súčasťou študijného poradenstva 

v kompetencii vysokoškolských poradenských centier. 

 Pomocné rozvojové kurzy – sú navrhnuté s cieľom pomôcť tým študentom, 

ktorí ešte nie sú celkom pripravení na vysokoškolský spôsob štúdia, ich úsilie 

je zamerané na pomoc študentom rozvinúť a upevniť zručnosti, ktoré sú 

potrebné na úspešné absolvovanie štúdia na danej fakulte v kľúčovej študijnej 

oblasti (napr. písanie odborných prác). 

 Študentské informačné a poradenské centrum na VŠ plní úlohu primárneho 

kontaktného informačného a poradenského strediska. Je sprostredkovateľom 

medzi študentskou akademickou obcou a riadiacimi štruktúrami univerzity 

a fakúlt. Jeho cieľom je pomôcť študentom s problémami, ako je napr. 

adaptácia na život na vysokej škole, problémy so štúdiom, neúspešnosť 

v štúdiu a pri skúškach, tréma, neschopnosť sústrediť sa, zvládanie stresu, 

riešenie konfliktov a pod., ale aj aktívne vyhľadávanie práce, brigády a pod.  

 Hoci na slovenských vysokých školách zatiaľ neexistuje komplexná sieť 

programov uľahčujúcich adaptáciu na vysokoškolské štúdium, začínajú sa 

objavovať aspoň jednotlivé kurzy, aktivity a tutoriály slúžiace tomuto cieľu. 
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Tieto kurzy sú väčšinou časovo zaradené buď tesne pred začiatok semestra, 

alebo do prvých týždňov štúdia. V prvom prípade sa jedná napr. o víkendové 

stretnutie nastupujúcich študentov s pedagógmi a staršími študentmi organizo-

vané buď priamo fakultou, alebo zástupcami študentských organizácií, ktorých 

cieľom je priblížiť novonastúpenému študentovi vysokoškolský spôsob štúdia 

a upozorniť ho na základné formálne náležitosti štúdia a ďalšie povinnosti. 

V prvých týždňoch štúdia sú potom často organizované orientačné schôdzky 

pre študentov prvých ročníkov, alebo tutoriály, kde sú im prostredníctvom 

učiteľov a tútorov opäť poskytnuté základné informácie o všetkých formálnych 

náležitostiach štúdia, harmonograme školského roka, organizácii prednášok, 

účele a funkcii študijného oddelenia a ďalšie potrebné informácie, ďalej kurzy 

práce s elektronickým informačným systémom alebo kurzy orientované na 

prácu so zdrojmi odborných materiálov a informácií.  

 Učitelia si musia uvedomiť, že aj keď ťažiskovým poslaním vzdelávacieho 

procesu na vysokej škole je poskytnutie odborných informácií, ktoré sa viažu 

k vyučovanej problematike a ktoré možno využiť v ďalšom uplatnení, dôležitá 

je tiež podpora na osvojenie potrebných zručností, ako aj výchovný proces: 

pomáhať, usmerňovať a sprevádzať študentov podľa stanovených pravidiel 

určitým úsekom života, ktorý si sami dobrovoľne rozhodli vyplniť náročným 

vzdelaním.  

 Aby príprava študentov na VŠ štúdium bola oveľa cieľavedomejšia 

a dlhodobejšia, je potrebné podporiť organizovanie stretnutí stredoškolských 

učiteľov a študentov so zástupcami VŠ a či zmenu príslušného ustanovenia 

zákona. Tak, aby dostatočne podrobné informácie o obsahu prijímacích skúšok, 

spôsobe ich vykonania a hodnotenia pre jednotlivé študijné programy mali 

stredoškoláci už na začiatku 3. ročníka. To by im pomohlo pri zmysluplnom 

výbere predmetov voliteľného a nepovinného vyučovania, či pri dlhodobejšom 

štúdiu neučebnicovej literatúry.  

 Predmet Úvod do vysokoškolského štúdia na TU – cieľom ktorého je 

zabezpečiť nepretržité, včasné, optimálne prispôsobovanie sa do nových, 

nezvyklých, náročných podmienok vysokoškolskej činnosti, štúdia a života, 

tým zabezpečiť elimináciu nežiaducich negatívnych stavov a ich prejavov 

v prežívaní a správaní sa študentov. Zároveň dbať na dodržiavanie akademic-

kých slobôd a práv, ktoré robia akademickú pôdu výnimočnou v tom smere, že 

sa tu stretáva veda, výskum a výučba. Obsah predmetu zamerať na základné 

dimenzie adaptácie (akademickej, sociálnej, emocionálne-osobnostnej, adaptá-

cie na študijno-profesionálne zameranie), a tak pomáhať študentom: 

 zorientovať sa vo všetkých svojich právach a povinnostiach a zároveň 

prezieravo predísť všetkým prípadným problémom pri ich vysokoškolskom 

štúdiu, preštudovať si základné dokumenty, ktoré sa ich pri štúdiu budú 

bytostne dotýkať a ich neznalosť ich v prípade neočakávaných študijných 



104                                                          PEDAGOGIKA.SK, roč. 6, 2015, č. 2 

problémov neospravedlní: Študijný poriadok a Disciplinárny poriadok; 

upriamiť pozornosť študentov aj na informácie na úradnej výveske alebo 

webovej stránke fakulty/univerzity, kde sa nachádzajú údaje o škole ako 

takej, o jednotlivých fakultách a ďalších útvaroch pôsobiacich na škole, 

o predmetoch či samotnom pedagógovi;  

 oboznámiť ich s jednotkami študijného programu a s informačnými listami 

všetkých študijných predmetov, ktoré absolvujú, oboznámiť ich 

s podmienkami hodnotenia predmetu na ich dôsledné plnenie;  

 poskytnúť odborné informácie, ktoré sa viažu k vyučovanej problematike; 

naviesť na zmysluplné využívanie všetkých možných kvalitných 

informačných zdrojov na prípravu na výučbu (napr. vedecká a univerzitná 

knižnica, elektronické informačné zdroje);  

 naučiť sa študovať a prispôsobiť si študijné materiály vlastnému systému 

učenia, čo zásadne ovplyvňuje ich samotné štúdium; vytvárať študijné 

návyky;  

 pripomenúť, že kvalita štúdia a študijné nasadenie sa odrazí v ich 

schopnostiach používať vedomosti a zručnosti vo svojej profesii 

a v zapojení do praktického života; 

 vytvoriť optimálny time-management, v ktorom bude efektívne rozložený 

čas na štúdium (naplánovať si skúšku, zápočet), prácu a odpočinok tak, aby 

došlo k psychickému a fyzickému zotaveniu študenta; 

 dobre zvážiť vlastné reálne sily a možnosti, aby v rámci slobody 

nezanedbali svoje základné študijné povinnosti;  

 zvýšiť svoju vlastnú zodpovednosť za výsledky štúdia; mnohí z nich lepšie 

odhadnúť a rozdeliť vyváženosť plnenia si študijných povinností 

a zárobkových a voľnočasových aktivít; 

 komunikovať s učiteľmi, študijnými referentkami, ďalšími pracovníkmi 

fakulty/univerzity, s kolegami – ústne, telefonicky alebo elektronickou 

poštou; dodržiavať pravidlá akademickej a spoločenskej etikety (štýl 

odievania, pravidlá v oslovovaní vyučujúcich a pod.); 

 poznať a ovládať charakter organizačných foriem vyučovacieho procesu 

(konzultačné hodiny, povinné cvičenia a semináre, skúšky, praktické 

cvičenia, exkurzie a pod.), organizáciu akademického roka; študijný odbor, 

ktorý je vymedzený obsahom, ktorý charakterizujú najmä oblasti a rozsah 

vedomostí, schopností a zručností, ktoré určujú profil absolventa; 

 v prípade akýchkoľvek adaptačných problémov hľadať postup riešenia: 

využívať konzultačné hodiny s vyučujúcim, s tútorom daného ročníka, 

s vedúcim katedry, s vedením fakulty. Pozitívna adaptácia vysokoškolského 

študenta sa nezaobíde bez kvalitných informácií a konštruktívnej 

a kreatívnej komunikácie, čo sa odrazí na aktívnej spoluúčasti na vytváraní 

svojho budúceho ja, sebazdokonaľovaní a vzdelávaní študenta. 
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 Štúdium na vysokej škole je dobrovoľné, zúčastňuje sa ho ten, kto má 

záujem o zvolený odbor. Študenti si ale často volia študijné odbory na základe 

ich jednoduchosti alebo akejsi pomyselnej atraktívnosti, ale tiež bez 

predchádzajúceho prieskumu trhu práce. Nezáujem o študovaný odbor prináša 

komplikácie študentovi hneď na jeho začiatku (strata času, stres a sklamanie 

z neúspechu), ako aj učiteľovi. Pri zodpovednom plnení všetkých študijných 

povinností a využívaní ponúkaných príležitostí na adaptáciu má študent počas 

vysokoškolského štúdia jedinečnú šancu na budovanie svojej odbornej 

expertízy, na osobnostný, kariérny a sociálny rozvoj a záruku, že jeho štúdium 

bude úspešne ukončené.  

 V neposlednom rade je to Kariérne poradenstvo zamerané na riešenie 

pracovného uplatnenia, zodpovedajúce schopnostiam a potrebám študentov, na 

analýzu individuálneho potenciálu osobnosti, vypracovanie a naštartovanie 

projektu osobnej kariéry, na riešenie osobnostných a sociálnych problémov 

súvisiacich s adaptáciou a uplatnením na trhu práce, na ovplyvňovanie 

kariérneho vývinu študentov so špecifickými poradenskými potrebami pri 

aktivizácii vnútorných zdrojov na dosiahnutie autonómie, zámernej 

sebaregulácie a kontroly nad riadením svojej budúcnosti, pri prekonávaní 

vnútorných a vonkajších bariér na ceste k povolaniu a zvýšení kompetencií pri 

efektívnom uplatnení sa na trhu práce či už v úlohe zamestnanca, či 

podnikateľa. To však predpokladá zladenie požiadaviek praxe s ponukou 

vysokých škôl v oblasti odborovej štruktúry a kompetenčného profilu 

študentov. To znamená potrebu zameriavať sa na ich odborné znalosti získané 

počas štúdia a ďalšie zručnosti, ktoré si vyžaduje obsadzovaná pracovná 

pozícia či podnikateľské aktivity a sú predpokladom na úspešnú adaptáciu 

a zvládnutie úloh. To môže pomôcť každému jednému subjektu v trojuholníku 

vysoká škola – študent – zamestnávateľ/samozamestnávateľ.  
 

Záver 
 

Teoretické východiská a zistenia (odlišné i korešpondujúce) dávajú celý rad 

podnetov všetkým pedagógom vysokých škôl, nielen technického smeru, 

zamyslieť sa nad tým, ako zlepšiť adaptáciu aj v širšom kontexte. To 

predpokladá skvalitniť organizačné formy výučby, motivovať študentov, 

rozvíjať ich túžbu po vzdelávaní, sebarealizácii, sebazdokonaľovaní 

a sebareflexii. Avšak snaha o úspešnú adaptáciu pochopiteľne nemôže byť len 

vecou školy, ale i osobnou záležitosťou každého študenta. Dokladom sú aj 

názory vysokoškolských učiteľov: ...povinnosťou študenta je aktívne sa 

podieľať na tomto procese, tvorivo prijímať vplyvy výchovno-vzdelávacieho 

pôsobenia školy. Nemôže sa postaviť do pasívnej úlohy predmetu (objektu), 

s ktorým sa má čosi robiť: Tak teraz ma tu máte a urobte zo mňa odborníka. 

Bez snahy študenta je úsilie učiteľov preňho málo osožné (Roháľová a kol., 
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2006, s. 78) a adaptácia zdĺhavá. Adaptácia začínajúcich študentov na 

podmienky vysokej školy by mala byť realizovaná ako plánovaný proces, ktorý 

je priebežne monitorovaný a hodnotený. Úspešná adaptácia na vysokoškolské 

štúdium podmieňuje nielen študijnú úspešnosť, ale aj celkovú pracovnú 

úspešnosť a životnú spokojnosť, preto je efektívne zvládnutie nárokov 

a problémových situácií spojených s touto adaptáciou viac než žiaducim 

cieľom, ale aj osobnou záležitosťou, snahou a zámerom novonastupujúceho 

študenta. Dosiahnuť všeobecné zlepšenie nielen akademickej adaptácie 

študentov si bude vyžadovať značné úsilie, zdroje i systémové prístupy 

vysokých škôl a pedagogické umenie vysokoškolských učiteľov. Pokrok bude 

závisieť v mnohom od toho, či a do akej miery vzdelávacie inštitúcie priznajú 

otázkam akademickej adaptácie väčšiu vážnosť, ako je to obvyklé teraz. 

Výsledkom by mal byť mladý človek pripravený na vzdelávanie a učenie sa, 

pripravený adaptovať sa v budúcnosti na množstvo rozličných zmien 

v spoločnosti (politike, kultúre, ekonomike, vede, technike), človek pripravený 

efektívne vykonávať všetky svoje životné roly, človek, ktorý si bude formovať 

tvorivý štýl života prostredníctvom vnútornej motivácie, citovej bohatosti, 

rozvinutých intelektuálnych schopností, dobrej socializácie a hodnotovej 

orientácie“ (Turek, 2004, s. 10). 
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Anotácia: Podporované vzdelávanie ľudí s duševnou poruchou. Práca prezen-

tuje dôležitosť vzdelávania a následky duševnej poruchy v oblasti vzdelávania. 

Zameriavame pozornosť na zrealizovaný výskum a zhŕňame jeho výsledky. Hlav-

ným cieľom výskumu bolo zmapovať potreby ľudí s duševnou poruchou pri vzde-

lávaní, zistiť s akými problémami sa stretávajú, aké zdroje podpory využívajú 

alebo by radi využívali. Kvalitatívnou metódou hĺbkového rozhovoru sme skúmali 

skúsenosti so vzdelávaním a postoj k opätovnému vzdelávaniu u ľudí s duševnou 

poruchou, ktorí využívajú komunitné služby. 

PEDAGOGIKA.SK, 2015, ročník 6, č. 2: 112-126 
 

Kľúčové slová: duševná porucha, podporované vzdelávanie. 
 

Supported Education of People with Mental Disorder. This thesis presents the 

importance of education and the consequences of mental disorders in the field of 

education. We focus our attention on executed research  and summarizing its re-

sults. The main goal of the thesis was to study the needs of people with mental di-

sorders in education, find out what problems they encounter, what sources of 

support used or would like to use. We explored educational experience and atti-

tude to re-education by qualitative method of in-depth interview advances with 

people with mental disorders, who use community services. PEDAGOGIKA.SK, 

2015, Vol. 6 (No. 2: 112-126) 
 

Keywords: mental disorder, supported education. 
 

Úvod 
 

Dlhodobé hospitalizácie, prerušenie vzdelávania, strata pracovného miesta, 

ochudobnená sociálna sieť, sociálna izolácia, napätie v rodine, stigmatizácia 

a diskriminácia – to sú len niektoré problémy, ktoré posúvajú ľudí s duševnou 

poruchou na okraj spoločnosti. Dnešná doba si však vyžaduje človeka blížiace-

ho sa ideálu, bez ohľadu na zdravotný stav. Vzdelanie výrazne ovplyvňuje naše 

postavenie v spoločnosti, dotýka sa teda tak profesionálnej, ako aj osobnej sfé-

ry bytia. Práve tu tkvie problém, nakoľko duševná porucha je charakteristická 

tým, že jej nástup sa vyskytuje v mnohých prípadoch práve v období vzdeláva-

nia. To stavia ľudí, ktorí trpia duševnou poruchou, do znevýhodnenej pozície. 

Mnohokrát, z dôvodu jej nástupu, vzdelávanie prerušia a, žiaľ, nie je ojedinelé, 

                                                           
1
 Príspevok je podporený grantom UK č.: G14-071-00 UK/ 191/2014 s názvom Podpo-

rované vzdelávanie ľudí s duševnou poruchou. 
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ak ho viac nedokončia. Samozrejme, aj oni majú svoje túžby, sny a záujmy. 

Tiež predstavujú prínos pre spoločnosť. Majú však svoje špecifiká, plynúce 

z diagnózy. 

 Pri komponovaní našej práce sme vychádzali z konceptu psychosociálnej 

rehabilitácie. Táto sa zameriava na štyri hlavné oblasti sociálneho fungovania, 

ktorými sú práca, bývanie, vzdelávanie a voľný čas. Práve služby v oblasti 

vzdelávania sú zatiaľ v podmienkach našej krajiny nerozvinuté a my ich pova-

žujeme za nosné vo vzťahu k následnému nasmerovaniu životnej dráhy. Pred-

stavujeme prístup podporovaného vzdelávania (supportededucation) vo forme 

poskytovania trvalej podpory a asistencie napomáhajúcej tomu, aby mohli ľu-

dia s duševnou poruchou využívať výhody znalostí, vzdelania, kariéry a osob-

nostného rozvoja v postgraduálnom prostredí. Venujeme pozornosť konkrét-

nym skúsenostiam a názorom ľudí s duševnou poruchou na vzdelávanie. 
 

1. Duševná porucha 
 

Po dlhé roky bolo duševné zdravie potláčané do úzadia a za hlavné kritérium 

zdravia ako takého sa považovalo zdravie fyzické, ktoré bolo predmetom ve-

deckého záujmu od 17. st. „Začiatkom 20. st. poukazovali lekári na fakt, že 

zdravotný stav pacientov, jeho zmeny (tak pozitívne, ako aj negatívne) sú vý-

razne ovplyvňované psychickým stavom pacienta, na ktorý má vplyv jeho pro-

stredie“ (Levická, 2012, s. 178). Dnes sa čoraz viac stretávame s ponímaním 

fyzického a duševného zdravia ako dvoch prepojených nádob, ktoré spolu na-

vzájom súvisia, ovplyvňujú sa a sú si rovnocenné. Pri pojednávaní o duševnom 

zdraví a duševnej poruche často dochádza k nejednotnému používaniu pojmov. 

My používame termín duševná porucha, pričom si za vzor korektného použí-

vania berieme Svetovú zdravotnícku organizáciu (World Healthy Organization 

– skratka WHO) a Ligu za duševné zdravie. WHO o duševných poruchách 

uvádza, že „pozostávajú zo širokej škály problémov s rôznymi symptómami. 

Dajú sa však všeobecne charakterizovať akousi kombináciou abnormálnych 

myšlienok, pocitov, správania a vzťahov k ostatným. Príkladom môžu byť schi-

zofrénia, depresie, mentálna retardácia a poruchy spôsobené užívaním drog. 

Väčšina z týchto porúch sa dá úspešne liečiť.“ Termín duševná porucha ozna-

čuje odklon vo vnímaní, prežívaní a kognitívnych funkciách od psychicky 

zdravého jedinca. Höschl (1996; in Mahrová, Venglářová a kol., 2008, s. 69) 

uvádza, že „ľudia s duševnou poruchou nie sú v čase manifestácie poruchy 

schopní adekvátne sociálne fungovať podľa všeobecne akceptovaných noriem 

svojho sociokultúrneho prostredia“, čím naráža na hádam najproblematickejšiu 

oblasť v prežívaní plnohodnotného života ľudí s duševnou poruchou. Duševné 

poruchy sú často ponímané najmä z medicínskeho hľadiska ako závažný zdra-

votný problém, ktorý si niekedy nutne vyžaduje hospitalizáciu a tiež medika-

mentóznu liečbu. Nezaobídu sa bez mnohých sprievodných ťažkostí. Preto je 
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dôležité nazerať na duševné poruchy a ľudí nimi trpiacimi v celom sociálnom 

kontexte. Aj Foitová (in Pěč, Probstová, 2009, s. 209) poukazuje na „rozšírenie 

odborného záujmu vo svete od otázok ovplyvnenia choroby ako biologickej 

poruchy mozgu k záujmu o ovplyvnenie choroby v širšom kontexte celej osob-

nosti klienta. Klient je vnímaný tiež ako bytosť sociálna, žijúca vo vzťahoch 

a sociálnych rolách, usilujúca sa naplniť svoje potreby a využiť svoj potenciál. 

Porucha je vnímaná ako faktor ovplyvňujúci tento kontext a ktorý je spätne ním 

ovplyvňovaný.“ Prikláňame sa k názoru, ktorý uvádza Deegan (in Vlčková 

a Mužík, 2003, s. 7), že „problém duševnej poruchy nie je umiestnený vo vnútri 

človeka s duševnou poruchou, ale leží v stretávaní duševnej poruchy 

s reakciami, normami a ponukami okolia.“ 
 

2. Podporované vzdelávanie 
 

Vzdelávanie je proces, s ktorým má za bežných okolností skúsenosť každý 

človek modernej spoločnosti. Hoci má tento proces svoje ustálené štandardy 

a kladie na nás približne rovnaké podmienky, môže sa u každého líšiť vzhľa-

dom na mnoho ukazovateľov. Týmito sú napr. osobnosť žiaka či študenta, jeho 

motivácia, zdravotný stav, prostriedky, rodinné a sociálne prostredie, prostredie 

školy a pod. V súvislosti s tým sa odlišuje aj priebeh vzdelávania a jeho vý-

sledný produkt – vzdelanie. Ľudia s duševnou poruchou majú tú nevýhodu, že 

jej začiatok spadá najčastejšie do obdobia vzdelávania. Často nastupuje 

v období, kedy mladí ľudia ukončujú strednú školu a prechádzajú na vysokú 

školu. Nábeh choroby vytvára zaostávanie a spomaľuje kariérnu dráhu, o ktorú 

väčšina mladých usiluje. Následne sa dostavuje strach zo stigmatizácie medzi 

školskými lavicami a profesionálni pracovníci sa obávajú, že zvýšená záťaž 

povedie k zlyhaniu, sklamaniu a prípadnému relapsu poruchy. Aj ľudia 

s duševnou poruchou však majú svoje túžby, priania, osobné výzvy a potenciál 

dosiahnuť vzdelanie. To, čo by im k tomu mohlo dopomôcť, je služba podpo-

rovaného vzdelávania, ktorá je bežnou praxou v iných krajinách, ako napr. 

v USA, Kanade, či Veľkej Británii. Jej hlavnou myšlienkou je poskytnúť ľu-

dom s duševnou poruchou trvalú podporu a asistenciu pri vzdelávaní, čím by sa 

ich možnosti vyrovnali zdravým ľuďom. Corrigan, Barr, Driscoll a Boyle 

(2008 in Wells, 2011, s.4) majú k dispozícii údaje, ktoré naznačujú, že „v po-

rovnaní s bežnou populáciou majú jedinci s duševnými poruchami nižšiu mieru 

dokončenia postgraduálneho štúdia. Predbežné údaje naznačujú, že podporo-

vané vzdelávanie môže pomôcť jednotlivcovi k identifikovaniu vzdelávacích 

cieľov, k nájdeniu a zosieťovaniu zdrojov potrebných na dokončenie vzdelania 

a k vysporiadaniu sa s prekážkami, ktoré im bránia vzdelanie dokončiť.“ Wells 

(2011, s. 3) vníma podporované vzdelávanie práve ako „spôsob, ktorým sa dá 

‚dohnať’ situácia, pričom je možné naplniť kariérne ciele a nájsť vhodné pra-

covné miesto, ktoré poskytuje uspokojivé finančné ohodnotenie. Podporované 
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vzdelávanie poskytuje systém, ktorý podporuje mládež a mladých dospelých, 

aby pokračovali vo svojej vývojovej ceste bez prerušenia.“ To, že ľudia 

s duševnou poruchou ašpirujú dosiahnuť vysokoškolské vzdelanie, dokazujú aj 

čísla, ktoré uvádzajú Tesslera Goldman (1982 in Bellamy, Mowbray, 1998, 

s. 402), ktorí uvádzajú, že „odhadom 25%až50% osôb so závažnou duševnou 

poruchou má nejaké vysokoškolské skúsenosti.“ Unger (1993, in Bellamy, 

Mowbray, 1998, s. 402) okrem problému duševnej poruchy poukazuje aj na 

stigmu s ňou súvisiacu, prítomnú v samotnom akademickom prostredí. Často 

tak vyučujúci, ako ani študenti nemajú dostatok informácií o špecifikách 

a potrebách ľudí s duševnou poruchou – „...aj z dôvodu mylných predstáv 

o duševných poruchách sú ľudia s duševnou poruchou často vyčleňovaní 

z účasti na vzdelávaní.“ Wells poukazuje práve na službu podporovaného 

vzdelávania ako na vhodný nástroj boja proti tejto stigme. Vníma ho (2011, s. 4 

– 5) ako „koncept založený na filozofii, ktorá presadzuje právo každého jednot-

livca, bez ohľadu na zdravotné postihnutie, na prístup k verejne financovanému 

vzdelaniu. Každý by mal mať podľa zákona právo na individuálne prispôsobe-

nie študijných podmienok. Toto znamená upravenie akademických požiadaviek 

potrebných na to, aby tieto samotné nediskriminovali študentov so zdravotným 

postihnutím, či nespôsobili vylúčenie študentov iba pre ich zdravotné postihnu-

tie.“ 

 Pri pohľade na štyri hlavné cieľové oblasti psychosociálnej rehabilitácie – 

bývanie, práca, vzdelanie, voľný čas, a náležite na služby, ktoré ich pokrývajú 

– zariadenie podporovaného bývania, chránená a podporovaná práca, podporo-

vané vzdelávanie, rehabilitačné strediská, kluby a denné centrá; je služba pod-

porovaného vzdelávania najmladšia. Práve ona je dôkazom reakcie služieb na 

skutočné potreby klientov. Wells (2011, s. 5) poukazuje aj na následky tohto 

faktu, a teda, že „sa každý realizovaný program podporovaného vzdelávania 

bude líšiť v štruktúre podľa jedinečných potrieb, prínosu každej komunity, zú-

častnených partnerských organizácií, vysokých škôl a univerzít.“ Poslaním 

podporovaného vzdelávania je pomáhať ľuďom s vážnou duševnou poruchou 

zúčastniť sa vzdelávacieho programu, aby mohli využívať vzdelávanie a od-

bornú prípravu, ktoré potrebujú na dosiahnutie akademických a uzdravujúcich 

cieľov a/alebo aby sa stali zamestnaní v zárobkovej činnosti v zamestnaní pod-

ľa vlastného výberu. 

 Príkladom programu podporovaného vzdelávania a zároveň program, kto-

rým sme sa pri našom výskume inšpirovali, je Michiganský program (The Mi-

chigan Supported Education Program – skratka MSEP), ktorý sa rozvinul 

v meste Detroit. Cieľom výskumu bolo otestovať inovatívne spôsoby poskyto-

vania podpory a asistencie ľuďom s duševnou poruchou, ktorí si želajú študo-

vať. Výskum trval tri roky, zahŕňal verejnú akademickú spoluprácu medzi štát-

nymi a miestnymi agentúrami na podporu duševného zdravia a štyrmi akade-
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mickými inštitúciami. Služby podporovaného vzdelávania zahŕňali stretnutia 

naplánovanie kariéry a odborné hodnotenie, pomoc pri získavaní finančnej 

podpory, sebavedomia, pomoc so zvládaním stresu, časovým plánovaním, prá-

vami a prostriedkami osôb so zdravotným postihnutím, cvičením a rozvíjaním 

akademických zručností a ďalších podporných služieb (Bond, Drake, Mueser, 

Becker, 1997; in Fortney, Blow, Bunn, & Loveland-Cook, 1995 in Luke, Ro-

berts, Rappaport, 1993 in Bellamy, Mowbray, 1998, s. 404). 

 Iný program podporovaného vzdelávania bol vyvinutý v roku 1989 v Ken-

nedy center (USA) a v roku 1995 bol uskutočnený v skupine 54 študentov. 

Jeho cieľom bolo poskytnúť cestu k zvýšeniu možností zamestnania pomocou 

asistencie s výberom, dosiahnutím a ukončením vzdelania po ukončení strednej 

školy. Pracovníci programu dochádzali poskytovať služby tak, aby to pre štu-

dentov bolo čo najvýhodnejšie. Zároveň poskytovali „on site“ podpornú skupi-

nu, ktorá sa stretávala na internáte. Z programu vyberáme komponenty rele-

vantné pre náš výskum. 

 Program sa začína ešte pred samotným prijatím. Asistent pomáha identifi-

kovať a zisťovať skutočné záujmy, motiváciu a schopnosti človeka. Stanovujú 

si dlhodobý cieľ na zamestnanie a premietnu ho do vzdelávacích plánov. Ná-

sledne ho asistent podporuje a vedie procesom podávania žiadosti, finančného 

plánovania až po nástup do školy.  

 Ďalšia časť je zameraná na individuálne vedenie a podporu zručností. Pre-

bieha tu pomoc pri vytvorení týždenného rozvrhu na zvládanie všetkých povin-

ností, informovanie o rôznych študijných technikách a výber najvhodnejších 

pre praktické využívanie, stres manažment (monitorovanie doby vzniku, príčin, 

zistenie toho, čo pomáha – osoby, činnosti, učenie sa relaxačným technikám), 

pomoc pri výbere prednášok, preskúšavanie, pomoc pri kontaktovaní a využí-

vaní prirodzených zdrojov podpory pre študentov. Tieto oblasti môžu byť záro-

veň aj témami diskutovanými v podpornej skupine študentov, kde 

v neformálnej atmosfére študenti zdieľajú svoje skúsenosti a rady. Podporná 

skupina zahŕňa asi 15 študentov a býva zriadená v mieste štúdia (napr. na inter-

náte), kde sa študenti stretávajú raz do mesiaca. Stretnutia bývajú facilitované 

personálom. 

 Okrem toho je možnosť zapojiť sa aj do letnej série workshopov, počas 

ktorej sa študenti pripravujú na ďalší semester, pričom sú často prizvaní štu-

denti z programu podporovaného vzdelávania, ktorí už školu ukončili. 

 Dôležitá je práca s prostredím a individuálna úprava podmienok štúdia. 

Môžeme sem zaradiť opatrenia ako pridelenie spolužiaka alebo sprievodného 

asistenta, dohodnuté a akceptované prestávky podľa potreby (napr. na užitie 

liekov, zvládanie stresu), používanie diktafónu, fotokópie poznámok, využitie 

alternatívnych foriem skúšania, podpora pri zaistení kontinuity vzdelávania pri 

hospitalizácii (poznámky), povolené preskúšavanie v iných priestoroch (napr. 
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aj v nemocnici), častejšie testy a skúšanie – viac príležitostí ukázať vedomosti 

a ďalšie (Vachková, 2011). 
 

3. Výskumná časť 
 

Cieľom je zmapovať potreby ľudí s duševnou poruchou pri vzdelávaní, zistiť 

s akými problémami sa pri vzdelávaní stretávajú, aké zdroje podpory využívajú 

(alebo by radi využívali), a to skrz ich jedinečné výpovede. 

S cieľom zmapovania ich potrieb sa budeme opierať o výskum Michiganského 

programu podporovaného vzdelávania. Jeho cieľom bolo otestovať inovatívne 

spôsoby poskytovania podpory a asistencie ľuďom s duševnou poruchou, ktorí 

si želajú študovať. Výskum sa delil na niekoľko oblastí, a to:  

 Problémy a starosti (Problems and concerns); 

 Potreby a túžby (Wants and desires); 

 Osobné posilnenie (Personal empowerment); 

 Kolektívne posilnenie(Collective empowerment). 

 Nakoľko posledné dve kategórie boli zamerané na konkrétnu skúsenosť so 

službou podporovaného vzdelávania, pre náš výskum sú určujúce prvé dve 

kategórie. Sledovať ich budeme v dvoch rovinách. Prvá rovina je orientovaná 

na konkrétne skúsenosti respondentov so vzdelávaním – budeme teda zisťovať, 

aké mali problémy a starosti, potreby a túžby, ale zaujímať nás budú aj poten-

ciálne zdroje podpory. V druhej rovine sa zaoberáme postojmi ľudí s duševnou 

poruchou k opätovnému začleneniu sa do vzdelávacieho procesu (v prípade, ak 

sú do neho aktuálne zapojení, popis daného stavu) – prečo by bolo v súčasnosti 

pre nich ťažké vrátiť sa do školy a aké priania a túžby by sa im návratom do 

školy mohli naplniť.  
 

3.1. Metóda výskumu 
 

Z viacerých dôvodov sme si zvolili kvalitatívny výskum. Rozhodli sme sa na 

základe nášho zámeru zachytiť rozmanité skúsenosti so vzdelávaním u ľudí 

s duševnou poruchou. Aplikovanie kvantitatívneho výskumu v tejto oblasti by 

s najvyššou pravdepodobnosťou predstavovalo značný problém, najmä so zre-

teľom na našu cieľovú skupinu, ktorá nie je tak ľahko uchopiteľná, napr. pre 

rozposlanie dotazníkov a následnú prácu s nimi, ako ostatná verejnosť. Preto si 

vyžaduje špecifický prístup. Pre náš výskum bola dôležitá skutočnosť, že „kva-

litatívny prístup v sociálnych vedách vychádza z toho, ako sú rôzne pojmy 

a vzťahy chápané aktérmi sociálnej reality. Aktéri sú odborníkmi na sociálne 

situácie, ktoré prežívajú, sú naivnými vedcami. Cieľom výskumníka je porozu-

mieť situácii tak, ako jej rozumejú samotní aktéri“ (Denzin, Lincolnová, 2005 

in Švaříček a Šeďová, 2007, s. 18). Toto hľadisko nazýva Bryman (1998 in 

Švaříček a Šeďová, 2007, s. 18) „pohľadom z perspektívy subjektu“, čo značí 
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popis všedných detailov každodennej reality, chápanie správania a významu 

v sociálnom kontexte, dôraz na čas a proces. Ľudia sú skúmaní v prirodzenom 

prostredí.“ Kvalitatívny prístup sme zvolili na základe našej snahy porozumieť 

ľuďom v sociálnych situáciách. Priebeh vzdelávania a postoje k opätovnému 

štúdiu sme skúmali v prirodzených podmienkach a snažili sme sa odhaliť pod-

statu skúseností konkrétnych ľudí s týmto javom. Chceli sme mu porozumieť, 

získať o ňom čo možno najviac plastický obraz, ktorý by sme ťažko zachytili 

kvantitatívnymi metódami. V rámci kvalitatívneho výskumu sme sa rozhodli 

pre metódu hĺbkového rozhovoru (in-depth interview) v podobe pološtruktúro-

vaného rozhovoru. 
 

3.2. Výskumná vzorka 
 

Pre potreby nášho výskumu predpokladáme rozdelenie cieľovej skupiny, a teda 

ľudí s duševnou poruchou, na tých, ktorí:  

1. využívajú komunitné služby a žijú v domácnosti; 

2. využívajú rezidenciálnu starostlivosť; 

3. nie sú užívateľmi komunitných služieb ani rezidenciálnej starostlivosti.  
 

Tab.1: Respondenti výskumu podľa veku, pohlavia a typu zariadenia, kto-

rý aktuálne využívajú 
 

Vek Pohlavie Typ zariadenia 

26 M Rehabilitačné stredisko 

33 Ž Rehabilitačné stredisko 

37 M Rehabilitačné stredisko 

44 M Rehabilitačné stredisko 

46 M Rehabilitačné stredisko 

60 Ž Rehabilitačné stredisko 

29 Ž Rehabilitačné stredisko, podporované bývanie 

30 M Rehabilitačné stredisko, podporované bývanie 

30 M Rehabilitačné stredisko 

 

 Ľudia spadajúci do druhej a tretej kategórie neboli predmetom nášho záuj-

mu, hoci ľudia zo všetkých troch kategórií majú skúsenosti so vzdelávaním 

v školskom prostredí. Rozhodli sme sa však zamerať našu pozornosť na ľudí 

s duševnou poruchou, ktorí využívajú komunitné služby pre nich určené, práve 

pre ich skúsenosť s nimi, nakoľko podstatu našej práce tvorí komunitná služba 

podporovaného vzdelávania. Taktiež je pre nás dôležitá aj dostupnosť tejto 

cieľovej skupiny vďaka nášmu pôsobeniu v zariadení DSS – Most, n. o. 

 Ľudia spadajúci do prvej kategórie boli predmetom nášho záujmu, a teda 

predstavujú našu výskumnú vzorku. Ide o ľudí s duševnou poruchou využíva-

júcich komunitné služby, pričom žijú vo svojom prirodzenom prostredí – 
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v domácnosti. Medzi diagnózy respondentov patrí najčastejšie paranoidná schi-

zofrénia, ale tiež schizoafektívna porucha, organická schizoformná porucha, 

organický syndróm s bludmi, emočne nestabilná porucha osobnosti a úzkostne 

fóbická porucha. 
 

3.3. Priebeh výskumu 
 

Naším zámerom bolo pomocou metódy hĺbkového rozhovoru realizovať polo-

štruktúrované rozhovory s respondentmi. Respondentov sme získali v zariadení 

komunitných služieb DSS-Most, n. o. v rehabilitačnom stredisku. DSS-Most 

okrem rehabilitačného strediska prevádzkuje aj podporované bývanie, sociálne 

poradenstvo a psychologickú ambulanciu. Rehabilitačné stredisko sa nachádza 

v Bratislave (Petržalke), priamo v sídle DSS-Most, n. o.Vďaka nášmu pracov-

nému pôsobeniu v DSS-Most, n. o. sme mali po organizačnej stránke uľahčenú 

cestu k realizácii nášho výskumu. Rozhovory sa odohrávali v priestoroch psy-

chologickej ambulancie rehabilitačného strediska, vždy v súkromí. 

Rozhovory trvali od 9 minút 25 sekúnd (najkratší) po 39 minút 7 sekúnd (naj-

dlhší). Priemerný čas rozhovoru sa pohyboval v blízkosti 25 minút. Rozhovory 

sme zaznamenávali na diktafón so súhlasom respondentov. Respondenti boli 

upovedomení o anonymite aj účeloch výskumu. Atmosféru rozhovorov vo 

všeobecnosti hodnotíme ako príjemnú a uvoľnenú. Prítomný bol humor, 

smiech, snaha o pochopenie a tiež istá dávka dôvery. Rozhovory sme realizo-

vali v jednom týždni, ktorému predchádzala intenzívna organizácia stretnutí. 

Údaje sme priebežne prepisovali, výroky kategorizovali a analyzovali. Pri poč-

te 9 respondentov sme sa rozhodli získavanie údajov ukončiť. Pre ukončenie 

realizácie rozhovorov sme sa rozhodli, nakoľko sme dospeli do štádia uspoko-

jivej teoretickej nasýtenosti a nepodarilo sa nám nájsť ďalších klientov, ktorí 

by bolo ochotní sa výskumu zúčastniť. Veríme, že náš spracovaný materiál je 

dostatočný na relevantné pokrytie témy, hoci za predpokladu záujmu a ochoty 

zo strany klientov iných zariadení komunitných služieb, ašpirujeme na rozšíre-

nie výskumu a tým aj prehodnotenie výsledkov. 
 

3.4. Analýza a interpretácia údajov 
 

V nasledujúcej časti sa budeme pohybovať v intenciách dvoch hlavných kate-

górií, ktoré určujú smerovanie našej výskumnej činnosti. 
 

Tab.2: Kategórie a tematické súbory výskumu 
 

Aké to bolo kedysi? 

Problémy a starosti 

Zdroje podpory 
Potreby a túžby 

Aké by to bolo teraz? 

Problémy a starosti 

Zdroje podpory 

Potreby a túžby 
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3.4.1.  Aké to bolo kedysi? 
 

V kategórii Aké to bolo kedysi? sa pokúsime odpovedať na výskumnú otázku 

č. 1, ktorá znie: Aké majú ľudia s duševnou poruchou skúsenosti so vzdeláva-

ním v škole? 
 

3.4.1.1. Problémy a starosti 
 

Respondenti opisovali svoje študentské časy rôzne. Odpovede boli v istej miere 

ambivalentné, jednoznačne sa vyjadrila len jedna respondentka, ktorá bola pri 

opise svojich študentských čias na VŠ výrazne pozitívna. Pre ostatných res-

pondentov boli pri hodnotení ich študentských čias dôležité dve roviny, a to 

vzťahy (so spolužiakmi a učiteľmi) a učenie. V rovine vzťahov so spolužiakmi 

udávali až šiesti respondenti nepríjemné skúsenosti, kedy sa stali terčom šika-

ny. Bolo prítomné posmievanie sa i telesné napádanie. Jedna respondentka 

uvádza skúsenosti so šikanou bezprostredne súvisiacou s duševnou poruchou, 

ktorá u nej prepukla už na ZŠ: „Na základke bolo najhoršie, to mi aj začalo 

ochorenie. Vtedy bolo ešte možno aj také tabuizovanie psychiatrických ochore-

ní. Hovorilo sa, že do Pezinka sa zatvárajú len blázni, ktorí niekomu ublížili, že 

sú tam za mrežami... aj ja som to tak počula. Na druhej strane to ale nebola 

pravda. Ťažké boli reakcie druhých spolužiakov. Bolo to také odsudzovanie, 

výsmech, lebo som tam bola aj dosť dlho. Mne sa ani nechcelo ísť odtiaľ do-

mov. Tam mi bolo lepšie ako doma.“ V rovine vzťahov s učiteľmi vystupovali 

do popredia u troch respondentov zlé skúsenosti s učiteľmi. Prítomné bolo zo-

smiešňovanie, ponižovanie i nedôvera zo strany učiteľov. U dvoch responden-

tov tieto reakcie súviseli s ich problémami v oblasti učenia, u inej respondentky 

bolo negatívne správanie sa učiteliek priamou reakciou na duševnú poruchu 

respondentky. „Prvý ročník som mala ťažký, lebo nejak tie učiteľky si nevedeli 

zvyknúť, že mám psychický problém. Dávali mi to aj dosť pocítiť – ponižovali 

ma, už vtedy som si začala rezať ruky, tak že mám jazvy na rukách. Vraveli, že 

zo mňa nič nebude. Ja som vtedy brala lieky, a vtedy mi jedna profesorka po-

vedala, nech užijem celú škatuľku naraz a, samozrejme, mne netrebalo veľa, 

tak som užila celú škatuľku naraz. Až potom sa ma jedna spolužiačka zastala 

a tá majsterka dostala napokon aj vyhadzov zo školy.“ Čo sa týka roviny uče-

nia, u piatich respondentov sa objavili problémy s učením, ktoré prežívali ako 

náročné. 

 Piati respondenti spomenuli nástup duševnej poruchy v období ich štúdia, 

trom z nich sa pre túto skutočnosť nepodarilo dokončiť strednú školu a ostali 

bez maturity. Ďalšia respondentka opisuje aj širšie okolnosti nástupu jej ocho-

renia, kde môžeme badať problémy v rodine a vzťahové problémy. Chcela 

študovať na vysokej škole, no pre duševnú poruchu sa jej nepodarilo dokončiť 

strednú školu a spraviť si maturitu. Iný respondent mal tiež pre duševnú poru-
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chu a následné problémy s učením problém dokončiť ročník s maturitou. Pokú-

šal sa posledný ročník dokončiť tri razy, no zatiaľ sa mu to nepodarilo. „Keď 

som si chcel urobiť maturitu, to bolo teraz. Už mám tie lieky a bol to strašný 

tlak... proste to nešlo, tak som to musel nechať. Tiež je to dobrá skúsenosť, ale 

keď to človeku nejde, tak to asi musí nechať. Strašne som chcel, ale videl som, 

že to proste nejde.“ Dvom respondentom sa podarilo doštudovať to, čo si zau-

mienili, aj napriek problémom s duševnou poruchou. Zatiaľ čo sa u tejto res-

pondentky duševná porucha prejavovala už od ZŠ, iný respondent ochorel po-

čas štúdia na VŠ. Po dvojročnej pauze sa podujal dokončiť ju, čo sa mu aj po-

darilo. Zaujímavým zistením bolo, že o svojej diagnóze sa rozhodol mlčať tak 

pred spolužiakmi, ako aj pred vyučujúcimi. 
 

3.4.1.2. Zdroje podpory 
 

Najčastejšie uvádzanými zdrojmi podpory boli rodičia. Mama alebo otec po-

máhali respondentom s prípravou do školy, opakovali si s nimi učivo, skúšali 

ich z učiva, či viedli o učive rozhovory. Pomáhali tiež s praktickými vecami, 

ako s odvozom do školy, či poskytnutím technických podmienok potrebných 

na prácu do školy. Jeden respondent v súvislosti s pomocou od mamy spome-

nul aj pokoj, ktorý mu pomáhal v učení. Ďalším často uvádzaným zdrojom 

podpory boli spolužiaci a kolektív. Respondenti uvádzajú podobný typ pomoci 

s učením – rozhovory o učive, rozdelenie si rozsiahlejšieho učiva a vzájomné 

prednášanie si. Okrem toho poskytovali spolužiaci aj praktickú pomoc – po-

známky a nahrávanie na diktafón. Spomínanými zdrojmi pomoci boli aj profe-

sori, doučovatelia a priatelia. Čo sa týka vlastných zdrojov podpory, na zvláda-

nie štúdia respondentom pomáhala príprava, opakované čítanie učiva, prestáv-

ky v učení, snaha dávať si učivo do súvislostí, či tvorenie pomôcok pre ľahšie 

zapamätanie si. Jednému respondentovi pomáhal aktívny prístup, a teda, že sa 

pýtal vždy, keď niečomu nerozumel. Zaznamenali sme aj prechádzku ako spô-

sob odbúrania napätia. Zaujímavým prostriedkom pomoci bol aj priateľský 

a otvorený postoj k ostatným. 
 

3.4.1.3. Potreby a túžby 
 

Respondenti v tejto oblasti uvádzali širokú a rôznorodú škálu odpovedí, no až 

na dva prípady mali všetky ostatné odpovede a teda potreby spoločné to, že sa 

vzťahovali na rovinu sociálnu. Zaujalo nás, že až tri odpovede popisovali tak-

mer identický problém a potrebu. Jednalo sa o vzťah s mamou, pričom všetkým 

trom absentovala mamina láska, podpora a pomoc. Inej respondentke chýbala 

rodina vôbec, no viac z praktických dôvodov, nakoľko študovala v zahraničí. 

Ďalšou túžbou zo sociálnej oblasti bola túžba po viacerých kamarátoch, 

s ktorými by si navzájom aj pomáhali v učení: „Možno viacej kamarátov, spo-
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lužiakov. Že by sme si sadli v byte, učili by sme sa spolu, že každý by pomáhal 

každému. Na ZŠ to nebolo, to sme ešte boli deti, na učňovke takisto – to sa 

všetko rozpŕchlo domov. Lepšie by sa mi možno zapamätalo aj učivo, keby nás 

bolo viac a vysvetľoval by jeden druhému.“ Zaznamenali sme aj opačnú potre-

bu, a to pokoj od spolužiakov. Tento si respondent želal v období nastupujúcej 

duševnej poruchy. Traja respondenti sa vo svojich odpovediach odkazovali na 

potreby v spojitosti s prostredím školy. Jeden si želal lepší prístup profesorov, 

aby menej tlačili na výkon a ich prístup nebol porovnávajúci s ostatnými spolu-

žiakmi. Ďalší si želal, aby škola už skončila. Posledný z týchto respondentov 

uviedol túžbu v tých časoch byť viac sám sebou a hovoriť svoj názor. 
 

3.4.2. Aké by to bolo teraz? 
 

V kategórii Aké by to bolo teraz? sa pokúsime odpovedať na výskumnú otázku 

č. 2, ktorá znie: Aký postoj by ľudia s duševnou poruchou zaujali 

k opätovnému začleneniu do vzdelávacieho procesu na škole? 
 

3.4.2.1. Problémy a starosti 
 

Hoci nie všetci respondenti boli stotožnení s predstavou opätovného štúdia, 

všetci boli ochotní to skúsiť. Väčšina respondentov za najťažšiu vec pri opä-

tovnom štúdiu považovala učenie. Dvaja respondenti uviedli, že by bolo ťažké 

opäť si zvyknúť na nový režim, ľudí, informácie a zvládať učenie. Iný respon-

dent označil za najťažšiu vec maturitu a jej zvládnutie, a teda ukončenie štúdia 

skúškou. Našla sa aj respondentka, ktorá naopak, situovala ťažkosti do úvodnej 

fázy: „Podať si prihlášku. No najmä nájsť tú odvahu si ju podať, či to zvlád-

nem.“ Rovnako aj obavy pri opätovnom štúdiu sa často dotýkali študijných 

záležitostí – množstva učenia, skúšok, maturity, zvládania stresu a zvládania 

nárokov. Dvaja respondenti by mali obavy zo zlyhania, a teda, či to zvládnu 

dokončiť. Zaujímavým zistením bolo, že až v troch prípadoch boli prítomné 

obavy z kolektívu, ktoré sa týkali prijatia, „zapadnutia“ do neho, ale tiež reakcií 

na duševnú poruchu. Vyskytli sa aj obavy z profesorov a toho, že by nebrali 

ohľad na študentov. 
 

3.4.2.2. Zdroje podpory 
 

Respondenti uvádzali niekoľko rôznych potenciálnych reakcií ľudí zo svojho 

okolia na opätovné rozhodnutie študovať. Najčastejšími reakciami boli prekva-

penie a šok. V odpovediach prevažovali skôr pozitívne reakcie, ako podpora 

a pomoc. Takto by u väčšiny reagovali najmä rodičia, pracovníci a klienti za-

riadenia, partner. Medzi negatívnymi reakciami sa objavila aj možná reakcia 

psychologičky, ktorá by mala obavy zo zlyhania respondentky: „Negatívne asi 

zo strany mojej psychologičky, asi by sa bála, že by som si toho na seba zase 
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nakládla príliš veľa a nezvládla by som to.“ Čo sa týka pomoci od iných ľudí, 

všetci opýtaní (okrem jedného) si vedeli predstaviť, že by sa našiel niekto z ich 

okolia, kto by im vedel a chcel pomôcť. Najčastejšie to boli rodičia, ktorí by 

vedeli pomôcť tak s organizačnými záležitosťami, ako aj s učením. Dvaja res-

pondenti uvádzali partnerov, ktorí by ich skúšali z učiva. Spomenutý bol aj 

psychiater, širšia rodina, kamaráti a kamarátky. Prostriedky, ako by si vedeli 

respondenti pomôcť sami, boli rôznorodé. Zaznamenali sme aktívny prístup 

k organizačným záležitostiam, ako aj zodpovedný prístup k študijným povin-

nostiam. Taktiež zadeľovanie času na prácu a voľný čas, čím by respondentka 

predišla sústavnému učeniu sa. Podobný prístup by volila aj ďalšia respondent-

ka, ktorá by sa snažila reagovať citlivo na seba a svoju energiu, ktorú by tak 

efektívne využívala. Vyskytla sa aj zmena prostredia ako súčasť psychohygie-

ny, ako aj prechádzky, plávanie a kamarátsky prístup k ľuďom na škole. Iba 

jedna respondentka nebadala u seba kapacitu na pomoc, pričom za náročné 

považovala najmä stresové situácie: „Keby som si mala pomôcť sama, ja sa na 

to určite nedám. Lebo sama by som to nedokázala. Hlavne čo sa týka stresu. Je 

to dosť náročné.“ 
 

3.4.2.3. Potreby a túžby 
 

Najčastejším dôvodom, pre ktorý by respondenti radi získali vzdelanie, je prá-

ca. Dve respondentky uvádzajú s tým spojené aj zlepšenie finančných pome-

rov. Zaujalo nás vnímanie vzdelania ako vstupnej brány k takej práci, ktorá by 

mala pre respondentku zmysel: „Aby som sa ľahšie vedela odraziť z finančného 

dna, aby som si vedela nájsť prácu, ktorú by som dokázala robiť a bola by aj 

dobre zaplatená. Zároveň si myslím, že robiť robotu, ktorá ma nebaví 

a zbytočne ma oberá o energiu, nemá zmysel. Tak aj na to potrebujem nejaké 

vzdelanie.“ Ďalšími dôvodmi, pre ktoré by respondenti radi získali vzdelanie, 

sú rozšírenie si obzoru, zmysluplné trávenie voľného času a vyrovnanie sa sú-

rodencom.Za pozoruhodné považujeme zistenie, že respondenti vnímali pozi-

tívny prínos ďalšieho štúdia najmä vo vzťahu k svojej osobnosti. Opätovné 

štúdium by im prinieslo vyššiu sebadôveru, vnútorný pocit sily, „ostrieľanosť“ 

a lepší pocit zo seba. Mnohí považovali za veľký prínos nové informácie, zruč-

nosti, skúsenosti aj rozhľad. Respondenti pozitívne hodnotili nové známosti, 

možno aj priateľov, ktorých by si vďaka štúdiu získali. Opäť bola spomínaná 

práca, aj možnosť osamostatniť sa. Zaujal nás respondentov pohľad, kedy hod-

notil aj potenciálny prínos pre spoločnosť: „...žeby človek nielen čakal, že niečo 

dostane od druhého aj od spoločnosti, ale niečo aj dával naspäť. 
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Záver 
 

Duševné poruchy nepredstavujú len zdravotný problém, no ich problematika 

tkvie podstatne viac v ich strete so spoločnosťou a v sociálnom fungovaní ľudí 

nimi trpiacimi. Následky duševnej poruchy sa odrážajú najmä v zastávaní so-

ciálnych rolí, viažucich sa na oblasť práce, rodiny, bývania a voľného času. 

Patrí sem aj sociálna izolácia, zníženie sociálnych a kognitívnych zručností 

a schopností, stigmatizácia a diskriminácia. Ako najvýhodnejší spôsob zvláda-

nia týchto nepriaznivých následkov poruchy sa javí systém komunitnej starost-

livosti. Na území SR sú realizované služby komunitnej starostlivosti, ktoré 

pokrývajú oblasť práce, bývania a voľného času ľudí s duševnou poruchou. 

K oblasti vzdelávania, ktorú často vnímame ako rozhodujúcu v určovaní kvali-

ty života, sa však zatiaľ nevzťahuje žiadna služba a dovolíme si tvrdiť, že jej 

nie je venovaná adekvátna pozornosť. Naším hlavným cieľom bolo preto zma-

povať potreby ľudí s duševnou poruchou pri vzdelávaní, zistiť s akými problé-

mami sa pri ňom stretávajú, aké zdroje podpory využívajú alebo by radi využí-

vali, a to skrz ich jedinečné výpovede. 

 V kategórii Aké to bolo kedysi? sme zisťovali, aké majú ľudia s duševnou 

poruchou skúsenosti so vzdelávaním v škole. Problémy a starosti, s ktorými sa 

ľudia s duševnou poruchou stretávali, sme zadelili do dvoch rovín: roviny 

vzťahovej, pričom sa jednalo o vzťahy v kolektíve a vzťahy k učiteľom, 

a roviny učenia. V kolektíve sa stávali veľmi často terčom šikany, ktorá mala 

súvis aj s duševnou poruchou. Rovnako sa vyskytli zlé skúsenosti s učiteľmi, 

pričom ich títo ponižovali, zosmiešňovali a nedôverovali im. Dôvodom boli 

problémy s učením, ale tiež duševná porucha. Problémy s učením boli často 

príčinou, ale aj následkom nástupu duševnej poruchy počas štúdia. Pre niekto-

rých ľudí sa táto skutočnosť stala neprekonateľnou prekážkou brániacou im 

v doštudovaní. Sú však aj takí, ktorým sa aj napriek tomu doštudovať podarilo. 

Ľuďom s duševnou poruchou najviac pomáhali v čase štúdia rodičia, či už 

praktickou pomocou pri učení, alebo aj morálnou podporou. Výhodou bolo, že 

učenie prebiehalo v pokojných a bezpečných podmienkach. Osvedčila sa aj 

pomoc navzájom medzi spolužiakmi, pričom išlo o rozdelenie si učiva, vzá-

jomné prednášanie si, diskusie, poskytovanie poznámok a zaznamenali sme aj 

používanie diktafónu. Ľudia s duševnou poruchou využívali v časoch štúdia aj 

vlastné stratégie pomoci. Jednalo sa o prípravu do školy, opakovanie si učiva, 

prestávky v učení, nachádzanie súvislostí, tvorbu pomôcok na zapamätanie si, 

aktívny prístup – pýtať sa, ak je niečo nejasné, priateľský prístup v kolektíve, 

ale aj prechádzky. V období štúdia boli ich túžby nasmerované najmä do rovi-

ny sociálnej. Želali si mať najmä lepší vzťah s rodičmi, konkrétne s mamou, 

dostávať podporu a pomoc. Tiež túžili po väčšom sociálnom kontakte, po pria-

teľoch, ale aj po ústretovejšom prístupe vyučujúcich. 
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 V kategórii Aké by to bolo teraz? sme zisťovali, aký postoj by ľudia 

s duševnou poruchou zaujali k opätovnému začleneniu sa do vzdelávacieho 

procesu v škole. Za najťažšiu vec na opätovnom začatí štúdia mnohí považova-

li učenie. Ľudia s duševnou poruchou by sa obávali nárokov na nich kladených, 

množstva učiva, ako aj skúšok. Bolo by pre nich náročné zvyknúť si na nový 

režim, podmienky, ľudí a opäť sa naladiť na učenie. Výzvou by pre nich boli aj 

stresujúce situácie a ich zvládanie. Mali by obavy z kolektívu – z prípadného 

neprijatia, reakcií spolužiakov aj vyučujúcich. Ľudia s duševnou poruchou sa 

domnievajú, že reakcie okolia na ich prípadné rozhodnutie študovať by boli 

zväčša pozitívne. Dostalo by sa im podpory od rodičov, partnerov, priateľov 

i odborníkov. Negatívne by reagovali opäť rodičia, pre obavy zo zlyhania ich 

syna, alebo psychologička, rovnako pre strach zo zlyhania. Ľudia s duševnou 

poruchou by si vedeli pomôcť niekoľkými spôsobmi. Medzi stratégie pomoci 

patrí aktívny a zodpovedný prístup k povinnostiam, zadeľovanie si času medzi 

prácu a voľný čas, efektívne narábanie so svojou energiou, zmena prostredia 

i ľudí okolo seba, kamarátsky prístup v kolektíve, ale aj šport, napr. vo forme 

prechádzok a plávania. Ľudia s duševnou poruchou vnímajú pozitívny prínos 

vzdelania. Vnímajú ho aj ako prostriedok k nájdeniu si práce, najmä takej, 

v ktorej môžu nachádzať okrem finančného ohodnotenia zmysel. Pre mnohých 

by vzdelanie predstavovalo obohatenie ich života, najmä čo sa týka vyššieho 

sebavedomia spojeného s dobrým pocitom z dosiahnutého úspechu. Vďaka 

vzdelávaniu by si rozšírili obzor, získali nové poznatky, zručnosti, skúsenosti, 

no tiež nové známosti. Štúdium by im poskytlo zmysluplné trávenie voľného 

času a napokon aj väčšie možnosti osamostatniť sa. Veríme, že náš spracovaný 

materiál je dostatočný na relevantné pokrytie témy. V budúcnosti ašpirujeme 

na rozšírenie výskumu, pričom by sme radi zapojili ľudí s duševnou poruchou, 

ktorí využívajú aj ďalšie služby pre nich určené. 
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Správy 
 

Odišiel Ladislav Macháček (1942 – 2015) 
 

 
 

Krátko po začiatku nového roka, 30. januára 2015, nás opustil prof. Mgr. 

Ladislav Macháček, CSc., vedec, organizátor vedeckého života, učiteľ, kolega, 

priateľ. Jeho odchod bol prekvapením, pretože Ladislav bol stále plný elánu 

a energie a o svojich zdravotných problémoch sa nám nezveroval. Bude nám 

chýbať jeho optimizmus, entuziazmus, nadšenie a určitá dávka zdravého 

idealizmu. Ladislav Macháček bol skvelý diskutér, so schopnosť jasne vyjadriť 

základnú myšlienku, bol obdivuhodný diplomat a vyjednávač v sporoch medzi 

vedcami. Vo svojej vedeckej práci sa Ladislav Macháček sa koncentroval 

hlavne na oblasť sociológie mládeže, patrí k jej zakladateľom na Slovensku. 

Jeho profilovými témami boli štátna politika voči mládeži, výchova k občian-

stvu, občianska participácia, európske občianstvo, mládež ako prvovoliči, 

dlhodobá nezamestnanosť mládeže. V poslednom období sme ho počúvali aj 

ako autora zaujímavých komentárov k volebným preferenciám a výsledkom. 

Pozoruhodná je redaktorská činnosť Ladislava Macháčka. Bol dlhoročným 

vedúcim redaktorom časopisov Sociológia a Mládež a spoločnosť, členom 

redakčných rád časopisov Pedagogická revue, Pedagogika.sk a Sociální 

pedagogika / Social Education a ďalších. 

 Ladislav Macháček zohral mimoriadnu úlohu pri zakladaní časopisu 

Pedagogika.sk. Keď vedenie Štátneho pedagogického ústavu, obsadené 

nominantmi Slovenskej národnej strany, zastavilo vydávanie najdlhšie 

vychádzajúceho pedagogického časopisu na Slovensku, Pedagogickej revue, 

nastalo časopisecké vákuum. Vo vzduchu visela požiadavka poskytnúť 

pedagógom možnosť naďalej publikovať vedecké štúdie, recenzie a správy – 
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avšak nie na úrovni fakultných periodík, ale celoštátne. Túto úlohu zobral na 

seba Ladislav Macháček spolu so Štefanom Švecom a so mnou. Neviem, kto 

z nás troch prišiel ako prvý s touto myšlienkou, ale Ladislav Macháček bol 

celkom iste hnacím motorom tohto úsilia. Šťastným momentom bolo rozhod-

nutie, že časopis bude vychádzať pod hlavičkou Slovenskej pedagogickej 

spoločnosti, ktorej bol Ladislav Macháček predsedom. Bolo potrebné získať 

súhlas príslušných orgánov, nájsť financie, rozhodnúť o názve časopisu, zohnať 

grafika, jazykového redaktora, angažovať členov redakčnej rady zo Slovenska 

a zahraničia – a získať prvé rukopisy. Diskusie o charaktere a formáte časopisu 

medzi jeho zakladajúcimi členmi boli početné a dlhé, ale vždy viedli k rozum-

ným riešeniam, k čomu Ladislav Macháček vždy prispel veľkou mierou. Po 

smutných skúsenostiach so zánikom Pedagogickej revue bolo od začiatku 

krédom, aby bol časopis politicky i finančne nezávislý na školských orgánoch, 

vrátane ministerstva školstva, a tak mohol presadzovať vedeckú autonómnosť a 

nestrannosť. Časopis toto krédo úspešne naplňuje. V roku 2015 vychádza už 

šiesty rok a dobre plní úlohu celoštátneho časopisu – to podtrhuje nielen 

koncovka SK v jeho názve, ale predovšetkým početní prispievatelia z rôznych 

pracovísk zo Slovenska a, samozrejme, i zo zahraničia. 

 Ladislavovi Macháčkovi kladieme týmto pomyselné kvety k jeho pamiatke. 

Bude nám chýbať jeho rozhľad, elán, typické gestá a upokojujúci hlas.  

 

Peter Gavora 

 

Spomienka na pána profesora Ladislava Macháčka 
 

S hlbokým zármutkom prijala 30. 1. 2015 pedagogická obec správu o smrti 

pána prof. Mgr. Ladislava Macháčka, CSc.,  

 Odišiel z našich radov vysokoškolský pedagóg, vedecký pracovník ale 

predovšetkým osobnosť s takými ľudskými kvalitami ako sú pracovitosť, 

schopnosť kooperovať s ľuďmi, taktne a diplomaticky komunikovať, vyjedná-

vať a manažovať výskumné i publikačné aktivity odbornej pedagogickej obce.  

 Pán profesor sa profesionálne orientoval na sociológiu mládeže. Z tejto 

oblasti napísal významné monografie: Ideály vysokoškolských študentov 

(1964), Kapitoly zo sociológie mládeže (2002), Participácia študentov na 

samospráve stredných a vysokých škôl na Slovensku (2005), Dve školy 

demokracie (2013), bol editorom zborníkov, autorom odborných štúdií vo 

vedeckých časopisoch.  

 Ako študentka vysokej školy FF UK v Bratislave, odboru pedagogika som 

v 70. rokoch mala možnosť spoznať pána profesora ako nášho externého 

vysokoškolského pedagóga. Jeho láskavosť, záujem a úcta k študentom ho 

sprevádzali počas diskusií s nami študentmi a ostali ako príznačné črty jeho 
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osobnosti po celý profesionálny život. Hovorí sa, „že len ten kto horí môže 

zapáliť iných“, tak to platilo o pánovi profesorovi, ktorý dokázal u nás 

vysokoškolských študentov vzbudiť záujem o mládež a jej potreby, názory či 

ambície.  

 Neskôr som ako vysokoškolská pedagogička spoznávala činnosť pána 

profesora viac profesionálne prostredníctvom jeho editorskej práce v časopi-

soch Sociológia, Mládež a spoločnosť, Pedagogika.sk, Sociální pedagogika. Na 

stránkach vedeckých časopisov predstavoval svoje výskumné zistenia 

a medzinárodné aktivity a zároveň vyzýval autorov k publikovaniu. Pán 

profesor sa v pedagogickej obci zviditeľnil ako predseda Slovenskej peda-

gogickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. Ležalo mu na srdci, že 

hlavní aktéri pedagogickej obce zo slovenských vysokých škôl sa majú 

stretávať, vymieňať si odborné a pedagogické skúsenosti, diskutovať verejne 

o aktuálnych otázkach výchovy, vzdelávania a výskumu. A tak postupne 

kreoval tím ľudí – výbor SPgS SAV a vznik pedagogických sekcií. Keď som 

v roku 2003 začala viesť sekciu Sociálnej pedagogiky, pán profesor bol jedným 

z tých, ktorý podnecoval k aktivitám členov sekcie. Naše spoločné diskusie ma 

osobne obohacovali, prinášali spokojnosť a videnie spravodlivosti v rozhodo-

vaní a jednaní. Bol oponentom prác mojich doktorandov a jeho podnety boli 

vždy múdre a taktne napísané. Ako členovia sekcie spomíname hlavne na 

niektoré významné aktivity, ktoré sme spolu organizovali – na vedeckú 

konferenciu v Smoleniciach „Mládež ako aktér sociálnych zmien“ (2007), kde 

sa snažil spojiť členov dvoch sekcií sociálno-pedagogickú a politologickú 

a diskutovať o tom, čo môže ktorá disciplína priniesť pre mládežnícku politiku. 

Druhou dlhodobou úlohou bola úloha sekcie sociálnej pedagogiky a to práca na 

Terminologickom výkladovom slovníku zo sociálnej pedagogiky, ktorý 

recenzoval a zaslúžil sa o jeho vydanie. Nemenej významné boli medzinárodné 

pedagogické konferencie, ktoré sa pod jeho záštitou konali v Trnave na FSV 

UCM. Naša sekcia patrila vždy k bohato zastúpeným a hostila aj zahraničných 

kolegov. 

 Všetky stretnutia s pánom profesorom boli sprevádzané dobrou náladou, 

príjemnou atmosférou a empatiou. Nepatril k tým, ktorí sa sťažovali alebo 

hovorili o problémoch. Naopak, aktívne počúval a vždy dobre poradil. Nikomu 

z nás sa nezveril s chorobou, preto nás jeho odchod tak hlboko zasiahol.  

Pán profesor, Lacko, budeš nám chýbať! Najmä Tvoja ľudskosť, um, Tvoja 

diplomacia, kolegiálna prajnosť, nadhľad, ktoré sú v pedagogickej obci 

v medziľudských vzťahoch tak málo viditeľné. Môžeme len sľúbiť, že na Tvoj 

odkaz nezabudneme a budeme ho šíriť medzi mladších kolegov a študentov 

v našej pedagogickej obci. 

 

Zlatica Bakošová 
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Recenzie 
 

PISOŇOVÁ, M. a kol. 2014. Školský manažment pre študijné 

odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov 
Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. 228 s. ISBN 978-80-223-3621-5 

Autori kapitol: Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD., prof. PhDr. Zdeněk 

Obdržálek, DrSc., Mgr. et Ing. Jozef Strakoš, PhD., PhDr. Václav Trojan, 

Ph.D., doc. PaedDr. Jitka Prevendárová, PhD., doc. PaedDr. Mária Pisoňová, 

PhD., Ing. Eva Tóblová, PhD., doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc., Mgr. Irena 

Trojanová, Ph.D., prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., Mgr. Zuzana Sitášová, PhD. 
 

Vysokoškolskú učebnicu Školského manažmentu pre študijné odbory učiteľstva 

a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov možno z hľadiska kvality, 

zloženia autorského kolektívu a svojho zamerania považovať za jedinečnú 

svojho druhu v Slovenskej a zároveň v Českej republike. Sprievodným znakom 

kvality je dôsledná analýza vzdelávacích potrieb riaditeľov škôl na Slovensku, 

výsledky ktorej boli autormi konfrontované s Opisom študijného odboru 1.1.1 

Učiteľstvo akademických predmetov. Jeho podstatou je konkretizovanie jadra 

vedomostí budúcich pedagógov a potenciálnych vedúcich pedagogických 

zamestnancov, medzi ktoré sa zaraďujú i vedomosti v problematike 

orientujúcej sa na jednotlivé oblasti školského manažmentu. Študijný materiál 

preto svojim zameraním reálne zohľadňuje požiadavky, a je určený najmä 

vysokoškolským študentom v rámci ich pregraduálnej učiteľskej prípravy, 

taktiež aj na účely funkčného vzdelávania v rámci kontinuálneho vzdelávania 

budúcich vedúcich pedagogických zamestnancov. 

 Za účelom kvalitného spracovania obsahu jednotlivých kapitol predmetnej 

učebnice Mária Pisoňová ako hlavná autorka publikácie a zároveň vedúca 

riešiteľka projektu KEGA č. 018UK-4/2013 s názvom: Obsahová inovácia 

kurzu Školský manažment s následným vytvorením modernej vysokoškolskej 

učebnice a e-kurzu LMS Moodle pre študijné odbory učiteľstva a učiteľov 

kontinuálneho vzdelávania, spolupracovala s jedenástimi poprednými 

odborníkmi v oblasti organizácie a riadenia školstva na Slovensku i v susednej 

Českej republike.  

 Inovovaný obsah vysokoškolskej učebnice je rozpracovaný do jedenástich 

kapitol. Praktickým vstupom do každej kapitoly je zoznam kľúčových slov, 

pričom ich v ich závere čitateľ nájde zoznam použitej literatúry. 

 Prvá kapitola v jej úvode logicky vymedzuje a vysvetľuje základnú 

manažérsku terminológiu s aplikáciou na súčasné podmienky školského 

manažmentu. Prínosné pre čitateľa sú i ďalšie podkapitoly venujúce sa 

koncepciám a teóriám manažmentu ako východiskám školského manažmentu, 

štruktúre riadiacich mechanizmov vzdelávacích inštitúcií v Slovenskej 
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republike, školskému systému v Slovenskej republike, poslaniu a základným 

a riadiacim funkciám školy, a v neposlednom rade oboznamuje 

i s problematikou kontinuálneho vzdelávania vedúcich pedagogických 

zamestnancov. 

 Druhá kapitola, spracovaná jedným z popredných odborníkov zaoberajúcim 

sa otázkami v oblasti školského manažmentu, popisuje vývoj organizácie 

a riadenia školstva a školy v Slovenskej republike od roku 1989 až po 

súčasnosť.  

 O inováciách v rámci obsahu sa môžeme presvedčiť prostredníctvom tretej 

kapitoly, ktorá čitateľovi rozširuje obzor aj v oblasti, akou sú inovačné trendy 

v riadení školstva v zahraničí.  

 Spôsobom spracovania čitateľa zaiste zaujme štvrtá kapitola približujúca 

problematiku pedagogického riadenia a pedagogického procesu spoločne s jeho 

základnými determinantmi.  

 Tematika osobnostných predpokladov riaditeľa školy, ale najmä 

požiadaviek na vlastnosti riaditeľa školy, ako aj na kvalitu psychických 

procesov riaditeľa školy, ktoré vysoko ovplyvňujú výkonnosť i úspešnosť jeho 

práce, taktiež témy zamerané na schopnosti a zručnosti vedúceho 

pedagogického zamestnanca, témy zdôrazňujúce potrebu vytvárania 

efektívnych vzťahov a interpersonálnych kompetencií, sú súčasťou piatej 

kapitoly predmetného študijného materiálu. 

 Šiesta kapitola rozpracováva významnú problematiku manažérskej etiky a 

venuje sa i otázkam sebariadenia. Práve v rámci tejto podkapitoly jej autorka 

otázky sebariadenia uvádza v kontexte vplyvu kongruencie na kvalitu 

organizácie práce riaditeľa školy a popisuje vybrané metódy a techniky 

sebariadenia. Obsahom posledných dvoch podkapitol boli témy zaoberajúce sa 

manažérskou funkciou rozhodovanie z pohľadu rozhodovacích aktov riaditeľa 

školy, druhov a fáz rozhodovania, a tiež problematika plánovania so 

zameraním na tvorbu strategického plánu školy. 

 Informácie o nemenej podstatnej manažérskej funkcii organizovania, 

jednotlivých druhoch organizačných štruktúr a ich súvislostí v aplikácii na 

školské podmienky, ale najmä vymedzenie úloh riaditeľa školy v procese 

organizovania, poskytuje čitateľovi siedma kapitola.  

 Ôsma kapitola vysokoškolskej učebnice pojednáva o koncepcii školského 

marketingu, ale aj o aplikovaní poznatkov strategického plánovania školy 

z hľadiska marketingu. Venuje sa i témam, ktoré s marketingom vzdelávacích 

inštitúcií úzko súvisia, ktorými sú kultúra, image školy a marketingový mix. 

Autor v rámci podkapitol približuje čitateľom problematiku segmentácie trhu 

školy a v menšom rozsahu informuje čitateľa o výskume v marketingu. 

 Problematika vedenia ľudí v školskej organizácii a jej jednotlivé štýly, 

taktiež uplatňovanie motivácie v prostredí škôl, ale aj základné aspekty 
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manažérskej komunikácie, sú témy, ktoré čitateľ nájde spracované v deviatej 

kapitole.  

 V riadení škôl nemôžeme podceňovať zmysel a význam evalvačných 

a autoevalvačných procesov. V tejto súvislosti sa autor desiatej kapitoly 

venoval vysvetleniu ich významu, objasňuje zmysel vzťahov medzi externou 

a internou evalváciou, tiež charakterizuje vybrané metódy a nástrojov evalvácie 

škôl. 

 Možnosti využívania informačných a komunikačných technológií v práci 

vedúcich pedagogických zamestnancov škôl, so zameraním sa predovšetkým 

na jednotlivé licencie, aplikácie a školské informačné systémy, sú témy 

rozpracované v poslednej kapitole vysokoškolskej učebnice. 

 Záverom možno len s úctou konštatovať, že snaha autorov vypracovať 

komplexný, v rámci obsahu inovatívny študijný materiál v oblasti školského 

manažmentu, sa s určitosťou naplnila. 

 

Adriana Nagyová 

Pedagogická fakulta UK, Bratislava 

 

 

 

DVOŘÁKOVÁ, M. a kol. Základní učebnice pedagogiky 
Grada Publishing : 2015, 248 s. ISBN 978-80-247-5039-2 

 

Predkladaná učebnica pedagogiky je podľa autorov určená študentom 

stredných a vysokých škôl, na ktorých sa študuje pedagogika, ako aj samotným 

učiteľom pedagogiky. Pojednáva o základných pedagogických disciplínach 

v troch samostatných častiach.  

 Prvá časť je venovaná všeobecnej pedagogike, pričom sa v úvode zamýšľa 

nad významom výchovy v živote človeka a následne definuje samotný pojem 

výchova. Na to nadväzujú ďalšie podkapitoly venujúce sa výchovnému procesu 

– jeho cieľmi, podmienkami, prostriedkami, výsledkami. Pozornosť upriamuje 

aj na vzájomný vzťah (interakciu) medzi vychovávateľom a vychovávaným, 

osobitosti pôsobenia vychovávateľa na vychovávaného, prostredníctvom jeho 

kompetencií, hodnotenia, štýlov výchovy. Objasňuje rozdiel medzi pojmami 

vzdelávanie a vzdelanie na základe rozličných teoretických koncepcií 

spájajúcich sa s procesom vzdelávania. V prehľadnom delení sa sústreďuje na 

charakter školskej sústavy v ČR podľa ISCEDu (International Standard 

Classification of Education). Analýzou rozdielov v školských systémoch 

niektorých krajín západnej Európy, informuje o možných rizikách spojených so 

sociálnymi nerovnosťami, ktoré môžu buď vyrovnávať alebo odstraňovať. 

Záverom sa plynule dostáva k vymedzeniu pedagogiky ako vedeckej 
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disciplíny, predmetu jej skúmania, výskumným metódam, vzťahu k i iným 

vedeckým disciplínam a jej členeniu.  

 Druhá časť sa zaoberá všeobecnou didaktikou – jej teoretickým 

vymedzením s prihliadnutím na vyučovací proces. Táto časť je spracovaná 

oproti predchádzajúcej ešte viacej interaktívne. Každá podkapitola obsahuje 

teoretický rámec týkajúci sa danej témy, ktorý však nie je vyčerpávajúci. Stáva 

sa tak, nie len „suchým výkladom“ teórie didaktických kategórií, ale priamo 

zapája aj jej čitateľov (študentov/ky) do osvojovania si nových poznatkov, 

prostredníctvom úloh, doplňovačiek, grafov, testov, ilustrácií a následného 

vyhľadávania ďalších informácií v odbornej literatúre či internete. Záver druhej 

časti je venovaný filozofií školy, ktorá môže významným spôsobom ovplyvniť 

spôsob organizácie vyučovania, voľbu metód a stratégií vyučovania, obsahu 

vyučovania, spôsobu hodnotenia žiakov, kvalitu sociálnych vzťahov, školskú 

klímu... Rôznorodosť možných prístupov, vysvetľuje na príklade výučby 

čítania a písania – použitia metód pri osvojení si čitateľskej či písomnej 

gramotnosti (napr. Comenia Script) a výukových programov alternatívnych 

školských systémov (waldorfská škola, pedagogika M. Montessori).  

 Tretia časť je venovaná dejinám pedagogiky od obdobia antiky až po 

súčasný stav školstva v ČR. Aj táto časť obsahuje praktické úlohy a cvičenia, 

na viac je doplnená aj krátkymi ukážkami textov dobových autorov, čo 

umožňuje čitateľovi zamyslieť sa nad významom výchovy a vzdelávania 

v danom období. Každé historické obdobie obsahuje charakteristiku súčasných 

pomerov, predstavenie jej najvýznamnejších predstaviteľov, ktorí sa podieľali 

na chápaní zmyslu výchovy a vzdelávania v danej spoločnosti, príp. ovplyvnili 

systém vyučovacieho procesu.  

 Pri porovnaní knihy s inými publikáciami, týkajúcich sa pedagogiky, príp. 

didaktiky (E. Petlák, I. Turek, Z. Kalhous – O. Obst, J. Sklalková) kniha 

neprináša nič nové, čo sa týka teoretického spracovania, avšak čo ju odlišuje, je 

jej prevedenie a obsahová stránka. Okrem teoretických pasáží, obsahuje 

ilustrácie, praktické príklady, úlohy, cvičenia, čo umožňuje jej následné 

využitie ako didaktickej pomôcky pre učiteľov/ky pedagogiky. Pre 

študentov/ky poskytuje adekvátny materiál pre začatie štúdia pedagogiky, 

obsahuje dôležité vstupné informácie, ktoré môžu predstavovať dobrý základ 

pre ďalšie rozvíjanie získaných vedomostí.  

 
Jana Turčeková 

PdF TU Trnava, so školiacim pracoviskom UVSK SAV Bratislava 
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DANEK, J.: Pedagogická komunikácia na vysokej škole 
Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2014, 128 s. ISBN 978-80-

8105-614-7 

 

Pedagogická komunikácia ako špecifický druh sociálnej komunikácie je stálym 

predmetom záujmu odborníkov z oblasti teórie i praxe výchovy a vzdelávania. 

Je významným prostriedkom rozvoja osobnosti, pomocou ktorého sa dosahujú 

ciele vo všetkých oblastiach výchovno-vzdelávacieho pôsobenia.  

 K pedagogickej komunikácii sa často pristupuje najmä z hľadiská jej 

uplatňovania v školskom prostredí a to hlavne na základných a stredných 

školách. V odborných publikáciách sa zriedkavejšie stretávame s jej 

spracovaním na podmienky výchovy a vzdelávania mimo školy – 

v mimoškolských zariadeniach, či v rodine. Menšia pozornosť sa venuje aj 

pedagogickej komunikácii vo vysokoškolskom prostredí. Preto treba privítať 

vydanie publikácie Pedagogická komunikácia na vysokej škole Jána Daneka, 

profesora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 

 Vysokoškolská učebnica Pedagogická komunikácia na vysokej škole 

nadväzuje na autorovu predchádzajúcu prácu z roku 2009 Pedagogická 

komunikácia. Spracovaná bola na základe 50 slovenských i zahraničných 

literárnych zdrojov. 

 Publikácia má premyslenú štruktúru. Okrem Úvodu, Záveru a Resumé 

(Summary) obsahuje 12 logicky na seba nadväzujúcich kapitol rozdelených do 

dvoch častí.  

 V Úvode práce autor poukazuje na špecifiká komunikácie v podmienkach 

vysokých škôl, najmä vo vzťahu k množstvu rozličným študijných odborov 

a programov. Zdôrazňuje význam komunikácie pre vysokoškolských 

študentov. 

 Prvá časť učebnice obsahuje tri širšie koncipované kapitoly orientované na 

rozpracovanie širších, všeobecnejších teoretických východísk k problematike 

pedagogickej komunikácie. 

 Prvá kapitola pod názvom Úlohy a pozície vysokých škôl a vysokoškolského 

štúdia je obsahovo zameraná na komunikačnú stránku týchto úloh. Svojim 

rámcových obsahovým zameraním vytvára dobré východisko pre ďalšie 

kapitoly. 

 Podobne to platí aj pre 2. a 3. kapitolu (Komunikácia a Sociálna 

komunikácia), kde treba oceniť, že autor nezostáva len pri všeobecnej 

charakteristike komunikácie a sociálnej komunikácie, ale aplikuje ich aj na 

prostredie vysokých škôl, na vysokoškolského učiteľa a študenta.  

 Druhá časť učebnice pozostáva z 9 kapitol priamo zameraných na 

problematiku pedagogickej komunikácie a rétoriky v podmienkach vysokej 

školy. 
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 Autor v nich prejavuje výbornú rozhľadenosť v predmetnej problematike, 

a čo treba osobitne vyzdvihnúť, pri rozpracovávaní všeobecne pomerne 

známych a v odbornej literatúre dobre spracovaných tematických okruhov 

(napr. verbálna, neverbálna komunikácia), zameriava pozornosť vždy 

na prostredie a špecifiká vysokých škôl.  

 Autorov premyslený postup od všeobecnejších otázok ku konkrétnejším sa 

plne prejavil v posledných kapitolách (9. – 12.). Dôkazom toho sú už ich 

názvy: zložky, pravidlá, organizačné formy, metódy a prostriedky pedagogickej 

komunikácie. I tu sa prejavila autorova cielená snaha vychádzať z podmienok 

vzdelávania na vysokých školách. 

 Plne to platí aj o 9. kapitole, venovanej, v odbornej literatúre menej 

zastúpenej, problematike komunikácie činom. Komunikácia činom je práve vo 

vysokoškolskom prostredí veľmi dôležitá a to tak z pohľadu vysokoškolského 

učiteľa ako i študentov. Možno len súhlasiť s názorom autora, že 

prostredníctvom komunikácie činom sa vytvára priestor pre vzájomnú 

ústretovú spoluprácu vysokoškolského učiteľa a študentov, pre ktorú je typický 

vzájomný rešpekt a vytváranie pozitívnej klímy v študijnej skupine, na katedre, 

či vysokej škole. 

 Zohľadnenie špecifík a podmienok vysokých škôl je typické aj pre 10. 

kapitolu, v ktorej sa autor zaoberá zložkami pedagogickej komunikácie: 

kognitívnou, afektívnou a regulatívnou zložkou. Opiera sa pritom o úlohy 

a ciele stanovené právnymi normami – Zákonom č. 245/2008 Z.Z. o výchove 

a vzdelávaní a Zákonom č. 131/2002 o vysokých školách. 

 V 11. kapitole je obsiahnutá aplikácia pravidiel efektívnej komunikácie 

medzi študentmi a učiteľmi v podmienkach vysokoškolského štúdia. Autor 

dochádza k záveru, že pravidlá pre dobre realizovanú komunikáciu 

a pripraveného vysokoškolského učiteľa znamenajú jednoznačný vzťah 

k odboru, odovzdávanie poznatkov, rozvíjanie zručností a schopností, 

dynamiku myslenia a prepojenie odbornosti a spoločenskej angažovanosti. 

 V poslednej, 12. kapitole, sa autor zameral na charakteristiku organizačných 

foriem, metód a prostriedkov pedagogickej komunikácie na vysokej škole. 

Osobitnú pozornosť v tejto kapitole venuje aj, v súčasnosti veľmi 

frekventovaným a často využívaným, materiálnym a nemateriálnym 

prostriedkom pedagogickej komunikácie, vrátane elektronickej komunikácie. 

Tú pokladá za primárny komunikačný prostriedok vo vysokoškolskom 

vzdelávaní. Jej úlohu vidí v sprostredkovaní poznatkov a odborných postojov, 

virtuálnom predstavovaní prírodovedných, technických, medicínskych 

a pedagogických postupov. Na druhej strane však upozorňuje aj na význam 

osobného kontaktu a komunikácie medzi vyučujúcim a študentmi, ktoré 

ovplyvňujú a rozvíjajú medziľudské vzťahy, dôveru, spoluprácu a vzťah 

k študijnému odboru. 
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 Recenzovaná publikácia Pedagogická komunikácia na vysokej škole Jána 

Daneka predstavuje didakticky a štylisticky kvalitne spracovaný odborný 

študijný text, ktorý poskytuje množstvo poznatkov z oblasti pedagogickej 

komunikácie na vysokých školách a to i z prihliadnutím na širšie súvislosti. 

Autor v nej prejavil nielen vysokú odbornú rozhľadenosť a erudovanosť 

v predmetnej oblasti, ale plne zúročil aj svoje poznatky a skúsenosti z oblasti 

vysokoškolskej pedagogiky a vysokoškolskej edukácie. Ako vysokoškolskú 

učebnicu ju možno odporučiť nielen vysokoškolským študentom, ale aj 

vysokoškolským učiteľom, najmä začínajúcim. Vydanie publikácie je nesporne 

i príspevkom pre obohatenie a rozvoj vysokoškolskej pedagogiky.  

 

 

Július Matulčík 

FF UK, Katedra andragogiky 

Bratislava 

 

 

 

KOŤÁTKOVÁ, S.: Dítě a mateřská škola. Co by měli rodiče znát, 

učitelé respektovat a rozvíjet. 
Praha: Grada, 2014, 256 s. ISBN 978-80-247-4435-3 

 
Obdobie prechodu dieťaťa z výhradnej starostlivosti rodičov do kombinovanej 

starostlivosti v materskej škole je obdobím komplikovaným nielen pre dieťa, 

ale pre aj rodičov. O zákonitostiach tohto procesu, príjemnostiach a nástrahách 

tohto obdobia či riešeniach nečakaných situácií diskutuje publikácia Dítě 

a mateřská škola, ktorá vyšla v období pre autorku tejto recenzie mimoriadne 

aktuálnom. Prečo diskutuje? Jej obsah totiž autorka poňala ako otvorenú 

diskusiu s čitateľom/rodičom, ktorý dostáva priestor na konfrontáciu svojich 

názorov, postrehov a skúseností s teóriou a praxou autorky. Pre rodiča 

v aktuálnej situácii zážitok ak nie príjemný, rozhodne poučný. 

 „Není jednoduché se rozhodnout, kdy a kam svěřit dítě do péče mimo 

rodinu“ (s. 9) – takto začína autorka svoje zamýšľanie sa nad prechodom 

z výhradnej starostlivosti rodičov do starostlivosti inštitucionálnej. V tejto 

jedinej vete zhrnula zároveň želanie aj obavy rodičov, ktorí chcú, aby ich dieťa 

plynulo nadviazalo v rámci výchovného a už tak trocha aj vzdelávacieho 

procesu na proces socializovania sa s rovesníkmi, ale zároveň dôkladne 

zvažujú vhodné obdobie a miesto prvého osamostatňovania sa. Rodičia zväčša 

zohľadňujú okrem racionálnych faktorov (dostupnosť, veľkosť, odporúčania, 

cena) aj faktory emocionálne (strach, smútok, traumy z vlastných skúseností, 

odlúčenie). Mnohí vnímajú materskú školu iba ako náhradnú formu 
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starostlivosti o dieťa, no dnes sme už skôr naklonení myšlienke participácie na 

tejto forme výchovy a vzdelávania našich detí, a sme viac stotožnení s jej 

aktívnou podporou, ako sme to nedávno ešte nepoznali. Dnes sa materské školy 

viac ako kedykoľvek predtým orientujú na osobnosť každého dieťaťa, na 

interakciu a vzťahy medzi deťmi. A to je dôvod, prečo sa dnes oveľa viac dbá 

na aktivitu rodičov vo vzťahu k materskej škole a ich angažovanú podporu, 

nielen dieťaťa, ale celej komunity – “mateřské školy sa snaží oslovit i rodiče, 

aby vztahy byly pozitivně provázané, a ne striktně oddělené a dítě chápalo svět, 

jenž se před ním otevírá, jako společný a dobrý” (s. 10). Aj vďaka mnohým 

inováciám zostáva materská škola významnou inštitúciou elementárneho 

výchovnovzdelávacieho procesu, ktorá uvádza dieťa do sveta spoločnosti a 

nasmerováva jeho prvé kroky. Je dôležité, aby tieto kroky boli viac isté ako 

neisté. 

 Už na prvý pohľad ide o publikáciu, ktorá je určená najmä rodičom. Aspoň 

taký dojem môže mať čitateľ pri listovaní publikácie, ktorá niekedy pripomína 

skôr príručku, ako správne pristupovať k výchove dieťaťa od jeho narodenia. 

Vzhľadom na súčasný stav vo výchove detí od narodenia je to však 

nevyhnutné, stále viac si totiž ako rodičia uvedomujeme, akým obrovským 

umením je výchova dieťaťa v rodine. Kapitola, venovaná tejto téme, je jedna 

z najdlhších, čo tiež naznačuje, aká dôležitosť jej v tejto publikácii patrí. Obsah 

a najmä spôsob, akým sa autorka snaží priblížiť jednotlivé úskalia výchovy 

rodičom, je zvolený veľmi citlivo, občas až trocha infantilne, čo ale v tomto 

prípade nie je vôbec nepríjemné, práve naopak. Text by bolo pokojne možné 

odporúčať ako povinné čítanie otcom a matkám už v období, keď sa ešte iba 

začínajú zaoberať myšlienkou na dieťa. Vo výchove platí totiž mnohonásobne, 

že vedieť, čo nás spolu čaká, je nevyhnutné. A pripraviť sa na to ešte 

nevyhnutnejšie. Pre mnohých rodičov by potom nemuselo byť prekvapujúce 

zistenie, ako citlivo vníma ich dieťa svet okolo seba, reakcie a správanie 

rodičov a súrodencov, aké sú jeho potreby a záujmy, socializačné či 

objaviteľské, ako veľmi ho poznačia traumy a čo všetko je vhodné eliminovať, 

aby dieťatko prežilo nielen šťastné a spokojné detstvo, ale aj celý život. 

Osobitne zaujme podkapitola Dieťa ako občan, vzhľadom na obsah netradičná 

téma v porovnaní s inými publikáciami tohto druhu. Autorka akoby chcela 

podporiť aktuálny trend vo výchove detí, a to formovanie dieťaťa nielen ako 

budúceho dospelého, muža či ženu, plnohodnotného jedinca pre rodinu či trh 

práce, ale aj plnohodnotného občana, aktívne sa podieľajúceho na dianí 

v spoločnosti. Taký jedinec by mal byť altruistický, tolerantný voči inakosti, 

mal by poznať svoje socializačné limity, ale najmä by mal byť vnímavý, 

kritický a aktívny so zmyslom pre citlivosť k problémom a nešťastiu druhých. 

 Mimoriadne prakticky je riešená časť, venovaná úvahám rodičov 

o materskej škole ako inštitúcii ďalšej výchovy a čiastočne už aj vzdelávania 
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dieťaťa. Obsahuje praktické rady, ktoré by mali rodičom pomôcť zodpovedať 

znepokojujúce otázky: O čom premýšľať pri voľbe materskej školy? Aké sú 

možnosti pre deti so špeciálnymi potrebami? Ako pripraviť dieťa na materskú 

školu? Čo môžem urobiť pre dobrú adaptáciu? Práve posledná otázka rezonuje 

v rodičoch asi najčastejšie: je mnoho možností, ako môže dieťa na zmenu 

prostredia reagovať a taktiež adaptácia môže prebiehať rôznymi spôsobmi, čo 

rodičom veľmi často spôsobuje starosti. Pre tieto prípady má autorka poruke 

desatoro odporúčaní, ako prežiť vstup do materskej školy bez stresu a nervov, 

a zároveň predísť zbytočnému traumatizovaniu dieťaťa.  

 Autorka sa však, ako to pri odborných publikáciách tohto typu býva, 

nevyhla aj jemnej dávke idealizmu, konkrétne v časti pojednávajúcej 

o súčasnej materskej škole. V čitateľovi evokuje skôr pocit „takto by to malo 

byť“, nie „takto to je“. Je to zrejme aj tak trochu pochopiteľné, pretože je dobré 

vedieť, k akému ideálu by sme mali snažiť približovať. V prípade rodičov ide 

opäť o užitočné rady, ktoré vychádzajú z rôznych súvisiacich teórií: teória 

výchovy (nedirektívne prístupy), didaktika predprimárnej výchovy a 

vzdelávania (vzdelávacie programy, výchovnovzdelávacie ciele, tvorivosť, 

hra), primárna výchova a vzdelávanie (školská zrelosť, pripravenosť), 

alternatívne školy. 

 Publikácia je druhým, aktualizovaným a rozšíreným vydaním, v ktorom si 

autorka vlastnými slovami „...vytkla nelehký cíl, jenž ovšem považuji za 

stěžejní. Měla by oslovit společně rodiče i učitele mateřských škol a nabídnout 

jim informace na jedné straně trochu více pro rodiče, a současně být zdrojem 

zamyšlení pro učitele. Obě skupiny mají přece společný zájem a tím je citlivá 

výchova a účinné rozvíjení dítěte....snažíme sa rozkrýt, o co usiluje současná 

mateřská škola, a přinést pocit, že by sa tam nemělo nic dít jen za zavřenými 

dveřmi, ale že je zde dostatek prostoru i pro zájem rodičů a tvořivou svobodu 

pedagogů“ (s. 10). Dovolíme si ponechať na čitateľov, či a do akej miery sa to 

autorke podarilo. Rozhodne však možno publikáciu odporúčať tým čitateľom, 

ktorí sa chcú viac dozvedieť o tomto nádhernom období vývinu človeka viac 

a tiež rodičom, ktorí sa neuspokojujú s bežne dostupnými faktami 

o zákonitostiach výchovy dieťaťa. Pretože milovať svoje dieťa znamená ho 

nielen usmerňovať, ale aj rešpektovať. 

 
Silvia Dončevová 

Fakulta sociálnych vied UCM, Trnava 
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