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OTVORENIE MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE SOCIALIA 2022  

prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD. 

 

Milé kolegyne, vážení  kolegovia, 

ctení hostia, 

milé študentky a študenti 

 

Mám tú česť a potešenie zároveň, privítať Vás v mene organizátorov konferencie 

i v mene svojom, na XXVI. ročníku Medzinárodnej vedeckej konferencie „SOCIALIA 

2022“ pod názvom „Sociálna pedagogika v meniacej sa spoločnosti“. Všetci Ste srdečne 

vítaní v Banskej Bystrici, v horskom hoteli Šachtička.  

Dnešný XXVI. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie „SOCIALIA 2022“ 

nadväzuje na tradície predchádzajúcich ročníkov medzinárodných vedeckých konferencií 

SOCIALIA, rodiskom ktorých je Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové. Na pôde 

Pedagogickej fakulty sa UMB konali viaceré ročníky tejto konferencie a to: SOCIALIE  

2007,  2009,  2011,  2014,  2017, 2019 a v tomto roku - 2022. 

Cieľom medzinárodnej konferencie „SOCIALIA 2022“ je:  

 podnietiť medzinárodnú výmenu skúseností a poznatkov z oblasti prevencie 

sociálno-patologických javov z aspektu pomáhajúcich profesií, s osobitným 

zreteľom na inštitucionalizáciu sociálnej pedagogiky a asociácie sociálnych 

pedagógov, 

 nadviazať na výsledky predchádzajúcich medzinárodných konferencií 

"SOCIALIA" pre zintenzívnenie ďalšieho rozvoja spolupráce medzi odborníkmi v 

oblasti prevencie a riešenia sociálno-patologických javov v krajinách Európy, 

 prehĺbiť interdisciplinárnu spoluprácu odborníkov pri riešení sociálno-výchovných 

problémov z aspektu pomáhajúcich profesií. 

 Záštitu nad konferenciou prijal rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. 

Vladimír Hiadlovský, ktorý sa žiaľ z pracovných dôvodov nemôže na konferencii zúčastniť 

osobne.   

V mene organizátorov konferencie si dovoľujem medzi nami srdečne privítať:  

- lídrov českej a slovenskej sociálnej pedagogiky prof. PhDr. Jolanu Hroncovú, PhD. 

a prof. PhDr. Blahoslava Krausa, CSc., ktorí výrazne prispeli k rozvoju európskej 

sociálnej pedagogiky a taktiež rozhodujúcou mierou ovplyvnili aj medzinárodné 

vedecké konferencie SOCIALIA od ich vzniku po súčasnosť,  

- našich ctených  hostí zo spolupracujúcich vysokých škôl z Českej republiky, Poľska 

a ďalších zahraničných hostí, ktorí sa pripoja ku rokovaniu konferencie v online 

sekciách,  

ďalej  vítam hostí zo Slovenska, ktorí prijali naše pozvanie zúčastniť sa na SOCIALII 

2022 na pôde našej fakulty a s ktorých väčšinou dlhodobo naša katedra spolupracuje,   

- zároveň chcem privítať spoluorganizátorov našej konferencie -  kolegyne a kolegov 

z Pedagogickej fakulty UHK v Hradci Králové,  Akadémie WSB w Dabrowie 

Gorniczej, kolegyne a kolegov z Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a tiež 

členky a členov Asociácie sociálnych pedagógov, o.z. zo SR, osobitne vítam pani 

doktorku Majerovú Kropáčovú,  predsedníčku regionálnej pobočky za stredoslovenský 

región, pani magisterku Margarétu Chrienovú riaditeľku CPPPaP v Lučenci a pána 

doktorka Ľubomíra Tichého riaditeľa CPPPaP v Banskej Bystrici, ktorý je zároveň 
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podpredsedom ASPg. Srdečne vítam aj medzi nami Ing. Jaroslava Őstera, skúseného 

odborníka, konzultanta a súdneho znalca v IT kriminalite,  

- ďalej chcem privítať a osobite poďakovať cteným kolegyniam a kolegom, ktorí prijali 

pozvanie na vystúpenie v plenárnom rokovaní konferencie SOCIALIA  2022 a to pani 

profesorke Hanesovej, pánovi prof. C. Határovi, pánovi prof. M. Walancikovi, pánovi 

doc. V. Bělikovi a pánovi doc. Jakubovi Hladíkovi.  

Pri výbere plenárnych vystúpení sme kládli dôraz  na zastúpenie vysokoškolských 

odborníkov, ktorí sa zaoberajú problematikou sociálnej pedagogiky a  sociálnych 

pedagógov v teoreticko-empirickej rovine v Českej, Poľskej a Slovenskej republike,  

- vítame tiež kolegyne a kolegov z Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, ktorí 

sú tiež spoluorganizátormi tejto konferencie,  

- osobitne chcem privítať prof. Francisca José del Pozo Serrano z Katedry teórie edukácie 

a sociálnej pedagogiky v Madride, docentku Lowis Charfe z univerzity v Lancashire a 

Gabriela Eichstellera, ktorý je spoluzakladateľom a spoluriaditeľ spoločnosti ThemPra 

Sociálna pedagogika a spoluzakladateľ Global Allianz of Social pedagogy. Kolegovia 

budú pripojení online v sekciách popoludní.  

- srdečne vítam po prvýkrát na tejto pôde aj kolegyne a kolegov z Asociácie sociálnych 

pedagógov o.z. v ČR, ktorá vznikla v roku 2022.  

 

Želám Vám, milé kolegyne a vážení kolegovia, odborne bohatý a  príjemný  pobyt na 

medzinárodnej konferencii SOCIALIA  2022, ktorá sa koná už po niekoľkýkrát v krásnom 

prírodnom prostredí v horskom hoteli Šachtička.   

Ešte raz Vás všetkých vítam a týmto považujem medzinárodnú vedeckú konferenciu 

SOCIALIA 2022 za otvorenú. 

 

 

                

            prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD. 

                                                                          vedúca Katedry pedagogiky a andragogiky 

                                                                 predsedníčka Asociácie sociálnych pedagógov v SR 
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SLÁVNOSTNÝ PRÍHOVOR DEKANKY PEDAGOGICKEJ FAKULTY 

UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI  

 

doc. PaedDr. Lenky Rovňanovej, PhD. 

 

Vážené dámy, vážení páni! 

Milí hostia, hostky, kolegovia, kolegyne, študenti, študentky, všetci  prítomní! 

 

Dovoľte, aby som vás v mene vedenia Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, 

aj takto prostredníctvom obrazovky, privítala v BB na medzinárodnej vedeckej konferencii 

Socialia 2022, ktorú organizačne zabezpečuje tím kolegov a kolegýň zo slovenského, 

českého a poľského akademického prostredia.  

Socialia patrí medzi tradičné vedecké podujatia našej univerzity. Cieľovo sa orientuje 

na vytvorenie podmienok pre medzinárodnú výmenu skúseností a poznatkov z oblasti 

prevencie sociálno-patologických. javov v kontexte odborných činností profesionálov 

a profesionáliek pôsobiacich, resp. pripravujúcich sa na výkon pomáhajúcich profesií. 

Osobitný zreteľ je venovaný naliehavým témam rezonujúcim v našej spoločnosti, 

inštitucionalizácii sociálnej pedagogiky a Asociácie sociálnych pedagógov na Slovensku 

a v Čechách – ich vzdelávateľom ako aj osobnostiam s mimoriadnym prínosom k jej rozvoju.   

Teší ma, že medzi aktívnymi organizátorkami, moderátorkami konferencie je aj pani 

profesorka Jolana Hroncová – osobnosť s významným prínosom pre rozvoj slovenskej 

sociálnej pedagogiky.  

Tešíme sa o to viac, že je opäť prezenčným podujatím v tzv. postpandemickej dobe, 

ktorá priniesla nové výzvy aj do všetkých oblastí našich životov a s tým aj záujem o vedecké 

bádanie nových fenoménov súvisiacich s naším prežívaním, správaním a konaním.  

V apríli som sa prihovárala účastníkom a účastníčkam medzinárodnej konferencie 

Edukácia dospelých slovami zdôrazňujúcimi fakt, že aktuálnych tém v súčasnom systéme 

formálneho. a neformálneho vzdelávania dokážeme identifikovať mnoho a v rôznych 

(nielen) spoločenských súvislostiach. Veľa sa o potrebe ich reformy edukačných píše, ale 

málo pozornosti sa venuje skutočne podstatným premenným. Súvislosť medzi podobou 

vzdelávania a podobou sveta, v ktorej žijeme je oveľa komplikovanejšia, ako ju reálne 

vnímame. Žijeme v čase, keď o ohrozovaní všeobecne platných ľudských hodnôt nielen 

čítame, ale ich aj reálne zažívame. V ostatných ôsmich mesiacoch v tej najkrutejšej podobe 

a aj geograficky blízko. 

Pribúdajúca komplexita a dynamika rýchlych zmien prinášajú strach, neistotu, 

spochybňovanie vedy, nárast extrémizmu a priame ohrozovanie hodnôt demokracie. Potreby 

návratu k antropologickej podstate ľudského bytia, potreby zvyšovania kvality vzdelávacích 

systémov a hodnoty vzdelania v kontexte uvedených výziev vzrastajú. Čelíme tak hľadaniu 

nových prístupov v oblasti vzdelávania aj profesionálov a profesionáliek pôsobiacich 

v pomáhajúcich profesiách, vrátane sociálnych pedagógov. 

Takže, milé dámy a páni, možno ste to práve vy, ktorí sa počas tejto konferencie 

prostredníctvom jej bohatého programu, podelíte o skúsenosti s dobrou praxou, o zaujímavé 

námety pre identifikáciu a efektívnu facilitáciu vzdelávania sociálnych pedagógov (tých 

v praxi ako aj tých, ktorí sa na výkon tejto odbornej činnosti pripravujú) a tiež ich 

vzdelávateľov. 

Tematické okruhy jednotlivých sekcií a bohatý program reprezentovaný množstvom 

prihlásených účastníkov a účastníčok predstavujú bohatý zdroj priestoru pre: 
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 príjemne strávený čas zdieľaných hodnotných a podnetných myšlienok, 

zaujímavých rozhovorov, naplnených očakávaní 

 identifikáciu nových možností vzájomnej interdisciplinárnej spolupráce 

a užitočného sieťovania na národnej, európskej a snáď aj globálnej úrovni. 

 

Ešte raz, dámy a páni, vitajte na Socialii 2022. Dobrý deň všetkým a úspešný priebeh 

konferencie. 

 

                                                                                  doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. 

                                                                                           dekanka PF UMB 
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HLAVNÉ REFERÁTY V PLÉNE  
 

ZMĚNY V PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM 

PROSTŘEDÍ 

 
Václav Bělík, ČR 

 

Abstrakt 

Příspěvek „Změny v prevenci na českých školách“ vymezuje problematiku aktuálních změn 

v posledních letech, které byly velmi prudké a zasáhly životní styl dětí na základních školách, 

možné projevy jejich rizikového chování a změny v těchto projevech. Dále pak příspěvek 

zahrnuje pohledy pedagogů a lektorů primární prevence na realizaci prevence ve školním 

prostředí, změny v této prevenci a trendy, které se v těchto oblastech objevují. 

 

Klíčová slova: prevence, pedagog, změny, rizikové chování, intervence, životní styl 

 

1. Změny ve společnosti jako podklad pro změny ve výchovném a preventivním 

působení 

Konference Socialia s podtitulem „Sociální pedagogika v měnící se společnosti/Social 

pedagogy in a changing society“ je už 25. ročníkem tohoto mezinárodního setkání. První 

konference byla v roce 1997 v Hradci Králové pod organizačním vedením autora konference 

prof. Blahoslava Krause s tématem „Pomoc potřebným“. V posledních letech se na pořádání 

této mezinárodní konference podílejí tři pracoviště. Je jimi Ústav sociálních studií 

Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty 

Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici (SK) a Univerzita v Dabrowie Gorniczej (WSB 

PL). 

Téma letošní konference je příznačné pro sociální pedagogiku. Reakce na změny ve 

společnosti. Sociální pedagogika se svým transdisciplinárním charakterem (Kraus, 2014). 

vstupuje do celé řady oborů s cílem působit na jedince a sociální skupiny preventivně, 

výchovně, integračně a rozvíjejícím způsobem (učením klíčových kompetencí).  

Současná doba je z mnoha úhlů pohledu složitá. V první řadě je nutné vymezit téma změn. 

Změny jsou k planetě zemi, jejímu přírodnímu, ale i společenskému vývoji, přirozené. 

Najdeme v tomto ohledu celou řadu příkladů. 

„Jedinec se ontogeneticky vyvíjí – jeho tělo prochází velkým množstvím změn, které 

máme medicínsky popsané. Na tyto změny máme standardy, a pokud změny neodpovídají 

očekávanému stavu, tak je jedinec předmětem lékařské péče.“ 

„Historie, tak jak ji známe z učebnic dějepisu, je plná změn a významných událostí. 

Tyto učebnice v podstatě popisují pouze změny, nové objevy, významné události nebo 

neštěstí. Každá tato zapsaná změna více či méně zásadně měnila život lidí. To, že jsou změny 

zapsané v učebnicích dějepisu, slouží pro poučení se ze situace do budoucna.“ 

„V rámci diagnostických kritérií, které můžeme sledovat ve školní třídě, je významnou 

položkou tzv. dynamika sociální skupiny. Ta zachycuje např. pomocí sociometrie vývoj 

vztahů v čase, jejich změny jak v rovině pozitivní, tak negativní. Vědomost, jak vypadá 

aktuální situace v této problematice slouží pedagogům ke správnému nastavení 

preventivních, případně intervenčních postupů na danou školní třídu a školu. 

Jak už bylo zmíněno, změny jsou přirozené, očekávatelné a součástí našich životů. 

Důležitým aspektem přípravy na tyto změny je socializace, která je především realizovaná 

v rodinném a dalších mikroprostředích, a pak výchova. Správně nastavená rodinná výchova 

a pregraduálně dobře připravený pedagog jsou významnými aktéry pro rozvoj odpovídajících 
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klíčových kompetencí, které mohou do budoucna pomoci zvládat životní změny, ke kterým 

zákonitě musí docházet. 

Bohužel změny, kterými v posledních letech prochází naše společnost jsou natolik 

zásadní, často velmi prudké, nezřídka pro jedince obtížně pochopitelné, že logicky musí 

způsobovat zmatení, ztrátu víry ve své schopnosti situaci zvládnout, nedůvěru ke klíčovým 

představitelům společnosti (autoritám) a u mnohých jedinců a sociálních skupin pád do 

tíživých životních situací. 

Tyto zásadní změny směřují do celého spektra oblastí. Jednou z nich je existence 

kyberprostoru jako v podstatě nového fenoménu. S kyberprostorem, který bezesporu přináší 

celou řadu pozitiv (např. ulehčení života pomocí aplikací a také zábava), se také pojí i změna 

životního stylu nejen dětí, ale i mnoha dospělých. V souvislosti s kyberprostorem se objevily 

nové jevy, na které se jako pedagogové učíme reagovat (mnohdy se toto daří velmi dobře, 

často však nikoli). Výskyt kyberohrožení v sobě také zahrnuje jakousi dynamiku těchto jevů, 

kdy na jedné straně se nám daří jevy popsat a stanovovat vhodné postupy v prevenci a 

intervenci. Na straně druhé se v této souvislosti objevují nové a nové jevy, které zasahují celé 

spektrum cílových skupin. Pedagogika je v tomto ohledu mnohdy o krůček pozadu i přes to, 

že se snaží vychovávané naučit univerzálním kompetencím pro chování v těchto oblastech. 

Pro dokreslení situace je zajímavý uvést pohled M. Petruska (2006), který označuje 

současnou společnost a její pestrost jako tzv. „společnosti pozdní doby“ a ve svém díle 

v souvislosti s rozvojem digitalizace, počítačových sítí a následně přeneseně i virtuálním 

prostředím, hovoří o tzv. digitální metamorfóze, která zahrnuje pojmy jako: 

- Společnost informační obezity – Pro takovou společnost je typické ohromné množství 

informací, které dnes vidíme např. na internetu, ve kterých se ztrácí zřetelnost 

pravdivého/správného/odpovídajícího výběru. Můžeme tam najít vše, od receptů na 

vaření až po recepty na výrobu výbušnin.  

- Společnost postfaktická (popřípadě postpravdivá) - Pro post-pravdivou dobu či post-

pravdivou společnost je příznačné množství eufemismů, jež používáme v každodenní 

konverzaci a nahrazujeme jimi slova lež a lhaní.  

- Společnost přilhávání, společnost alternativních fakt – v posledních desetiletích se 

pojem pravda změnil/poupravil. Často jej nahrazují jiné pojmy a výklady, které si 

hrají se slovy a mediálním obrazem těchto slov. Známé je slovní spojení českého 

politika, který tvrdil: „Já jsem nekradl, já pouze odkláněl peníze.“ 

- Společnost uniklých sdělení o všem a o všech – tento pohled na společnost vidíme 

každodenně v sociálních médiích, kdy součástí životního stylu nejenom mladých, ale 

i často rodičů (viz fenomén sharentingu) se stává prezentovat nejintimnější detaily 

soukromého života jako věc veřejnou. Chlubit se s nimi je běžné a míra očekávání, že 

za ni budou prezentéři pozitivně hodnocení, je vysoká. 

Společnost v posledních letech prochází zásadními změnami. To, čeho jsme svědky v 

současnosti, je však teprve začátek proměn světa. Jedno ze základních poučení z civilizačního 

vývoje je, že žádný strom neroste do nebe. Společnosti se nedostávají do krize proto, že jim 

klesne HDP, ale proto, že začnou selhávat symboly, elity, morálka a základní principy fun-

gování společnosti. Vše jsme zrelativizovali, popřeli jsme autoritami podložené práce a 

poctivé názory, všichni jen obhajují svá práva, formulují požadavky, ale zapomněli jsme, že 

máme také povinnosti. (Kraus, 2022) „Uplynulé století bylo stoletím gigantických 

civilizačních proměn, ale také degradace osobnosti a morálního úpadku.“ (Banach, 2000) Jak 

naznačuje Fukuyama (2006), tak současná společnost má celou řadu dalších charakteristik. 

Patří mezi ně např. individualismus, dynamismus, absence zodpovědnosti, medializace 

našeho života a další. Kraus (2022) dále zmiňuje narušené mezigenerační vztahy, zásadní 

změny ve struktuře společnosti, stále se rozevírající sociální nůžky jak v rovině příjmů 

domácností, tak v podmínkách bydlení, přístupu ke vzdělání a možnostech uplatnění ve 
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společnosti. Podle výzkumu nadace Sirius uskutečněného na souboru 6 500 rodin v ČR za 

účelem zjištění faktorů ohrožeností rozvoje dětské osobnosti nejvíce dětí je ohroženo 

chudobou. Děti z těchto rodin dosahují horších výsledků v učení, jsou s nimi problémy v 

chování, v komunikaci a také se projevují ve zvýšené míře problémy zdravotní (Kraus, 2015). 

Hovořit a psát o změnách ve společnosti a u jedinců by mohlo být velmi obsáhlé a 

širokofaktorové. Co je nutné zmínit je fakt, že změny posledních let jsou zásadní a překotné, 

jedná se o změny, které na život společnosti dopadly náhle a s velkou intenzitou. Jako 

společnost jsme už dlouho nezažili pandemickou situaci, a navíc její mediální obraz a síla pro 

nás byla něčím, co tato společnost nikdy nezažila. Podobně i válečný stav, který z lokalit, 

jenž většina společnosti neznala přesunul do televizí, obývacích pokojů, peněženek, mluvy 

všech obyvatel a každodenního života. Stali jsme se součástí nemoci a války, jejich 

mediálního obrazu a ekonomických, sociálních a psychický a dalších dopadů na všechny. 

 

2. Změny v životním stylu dětí a dospívajících z pohledu pedagogů 

Tyto a mnohé další problémy dopadají zásadně na problematiku výchovy jak 

v rodinách, tak také ve školním prostředí. Pedagogové jsou vystaveni zásadním změnám ve 

společnosti a musí na ně reagovat. Vlivem změn se i mění životní styl rodin a dětí. 

V rámci výzkumu s názvem Změny v prevenci rizikového chování po roce 2020 

realizovaného na Ústavu sociálních studií, PdF UHK, jsme se ptali učitelů základních škol 

(včetně školních metodiků prevence a výchovných poradců) na problematiku prevence na 

jejich školách, způsoby realizace prevence, změny v prevenci a další témata. Pedagogové a 

školy byli vybíráni cíleně. Jednalo se o 80 škol, se kterými dlouhodobě spolupracujeme a 

nachází se ve středočeském, pardubickém a královéhradeckém kraji a je na nich realizovaná 

prevence pomocí certifikovaných programů organizace Semiramis. S touto organizací autoři 

zkoumání dlouhodobě spolupracují. Výzkumu se účastnilo 330 pedagogů základních škola a 

78 lektorů, kteří na těchto školách realizují prevenci. 

V tomto příspěvku budou prezentována významná témata, která pedagogové uváděli. 

Tato témata ovlivňují jejich preventivně výchovnou práci nebo si jich všímají, že ovlivňují 

životní styl dětí. Dále pak výskyt sociálně patologických jevů a realizaci prevence. Podrobný 

rozbor jednotlivých kategorií bude zveřejněn v připravované monografii Sociální patologie 

– změny v prevenci rizikového chování, která vyjde v první polovině roku 2023. 

 

V první části pedagogové odpovídali na témata, která vidí jako důležitá s ohledem na 

životní styl dětí a dospívajících na základní škole: 

Jako významné téma uváděli orientaci na životní styl spojený s kyberprostředím. 

V tomto ohledu pedagogové zmiňovali, že je mnoho dětí, které se chovají bezpečně, 

využívají výhod digitálního světa a sociálních médií, ale zároveň je i mnoho těch, pro které 

je virtuální prostředí nástrahou a rizikem. Obecně zmiňovali velké množství času, které děti 

tráví ve virtuálním světě. Toto potvrzuje i studie ESPAD z posledních let, která naznačuje 

mírný pokles užívání návykových látek, a naopak výrazný vzestup problémů ve vztahu 

s kyberohorožením. V souvislosti s životním stylem orientovaným na kyberprostor a 

elektronické přístroje a média, uváděli pedagogové i zhoršenou fyzickou zdatnost, omezené 

množství pohybu a častější zranění. Toto potvrzují i zprávy z médií, kdy v tuto chvíli probíhá 

testování dětí na fyzickou zdatnost a výsledky jsou zásadně rozdílené u sportujících a 

nesportujících dětí. 

Rozevírání nůžek podle pedagogů není jenom v rovině fyzické zdatnosti, ale také po 

stránce ekonomické, přístupů ke vzdělání, životních aspirací a v rodinném soužití. Rozdíly 

mezi rodinami jsou čím dál více viditelné. 

Z pohledu psychosociálního uváděli pedagogové především témata jako zhoršení 

životní pohody, wellbeingu, problémy v komunikaci mezi jedinci, ale také vnitřní izolovanost 
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jednotlivců a rodin, anonymita, nezájem o ostatní, nemotivovanost snažit se něco dokázat 

nebo vzdělávat se a další témata. Problémy v komunikaci pedagogové zmiňovali opakovaně 

nejenom po stránce logopedické, ale především ve vztahu ke zdravé komunikaci a ke 

schopnosti řešit problémy a zvládat tíživé životní situace. Tuto schopnost vnímali 

pedagogové jako slabou.  

Jako významné také uváděli pocity ohrožení a strachu, které poprvé u dětí začali více 

rozeznávat se startem pandemie Covid 19 a následně při počátku a v průběhu válečného stavu. 

Změny v životním stylu pedagogové hodnotili jako zásadní především v oblasti 

psychosociálních změn a zhoršení životní pohody. 

 

3. Změny ve spektru rizik a rizikových projevů chování z pohledu pedagogů a lektorů 

primární prevence 

S ohledem na výskyt rizikového chování ve školní prostředí má české prostředí 

poměrně dobře stanovený teoretický základ pro řešení problematiky sociálně patologických 

jevů. Autoři např. Kraus, Hroncová (2007, 2010), Fišer, Škoda (2009, 2014), Emmerová 

(2012), Hroncová a kol. (2013, 2015), Kaleja (2012), Urban, Dubský (2013), Miovský a kol. 

(2010,2012, 2015) Sobotková (2014), Kabíček (2014) Bělík, Hoferková (2018,2019), 

Dulovics, Galková, Zošáková (2021), Bělík a kol. (2022), Hoferková a kol. (2017) a další 

vymezují problematiku rizikových projevů chování z pohledů pedagogiky, psychologie, 

sociologie, kriminologie, adiktologie, medicíny a dalších možných nahlížení. 

Základním legislativním dokumentem pro oblast školství je pravidelně aktualizovaný 

dokument Národní strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže na léta 2019 – 

2027, který vymezuje nejčastější rizikové projevy chování, které jsou ve školách 

identifikovány a zaměřují se na ně preventivní programy škola dalších institucí.ň 

 

 Národní strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže 2019 – 2027 
- Agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím 

multimédií, násilí, domácí násilí, krizové situace spojené s násilím, vandalismus, 

intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, krádeže, 

loupeže, vydírání, vyhrožování  

- Záškoláctví  

- Závislostní chování, užívání různých typů návykových látek, netolismus, gambling  

- Rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů  

- Spektrum poruch příjmu potravy  

- Negativní působení sekt  

- Sexuální rizikové chování 

 

Zkoumaných pedagogů a v tomto případě i lektorů primární prevence jsme se ptali, 

které další jevy vidí v současné době jako aktuální ve školním prostředí. Je zřejmé, že 

uvedené jevy mají různou míru obecnosti, na druhou stranu ukazují, že současné změny 

zásadně dopadají na školní prostředí a školy tak stojí v nelehké situaci. Mnohé z uvedených 

jevů jsou spíše skrytého charakteru – např. sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, 

problémy spojené s kyberohrožením, nemotivovanost a nezájem. Jiné jevy (resp. snížení 

výskytu těchto jevů) bychom mohli zdánlivě vnímat jako pozitivní, za jejich nižším výskytem 

však pravděpodobně bude stát častější přesun těchto jevů do oblasti kyberprostoru nebo do 

oblastí spojených se snížením psychické pohody jedinců. 

 

Pohled pedagogů: 
- Nárůst psychických problémů dětí, problémy s vnímáním životní pohody 

- Větší výskyt jevů spojený s kyberprostředím 
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- Nárůst sebepoškozování, poruch příjmů potravy 

- Problémy v komunikaci 

- Nezájem rodičů o děti a jejich život 

- Zvýšené množství vulgárního a situaci nepřiměřeného vyjadřování 

- Zvýšení množství agresivního chování spojeného s kyberprostředím, 

- Snížení výskytu klasické šikany 

- Snížení látkových závislostí 

 

Zajímavý je i pohled lektorů primární prevence, kteří dle standardů primární prevence 

realizují na zkoumaných školách programy nespecifické dlouhodobé prevence a programy 

zaměřené na specifická aktuální témata.  

Pohled lektorů: 
- nárůst psychických problémů dětí, změny ve vnímání životní pohody 

- Nárůst sebepoškozování 

- Větší výskyt jevů spojených s kyberprostředím 

- Větší sociální rozdíly mezi dětmi 

- Problémy v komunikaci 

- Nárůst všech druhů agrese 

 

4. Trendy a nová témata v prevenci 

V rámci dotazování se zkoumaní pedagogové i lektoři vyjadřovali k novým tématům, 

které vidí, že se ve školním prostředí objevují. Tato témata by podle nich měla sloužit jako 

podklad pro prevenci rizikového chování. 

Nová témata: 

- Úzkost, strach psychické problémy 

- Sebevražednost, sebepoškozování 

- Wellbeing 

- Problémy v komunikaci 

- Sociální aktivizace rodin 

- Nemotivované děti a jejich rodiče 

- Mnohoproblémové rodiny, ekonomické problémy a sociální rozdíly mezi dětmi 

- Nové formy kyberohrožení 

- Sociální fobie, izolovanost, samota 

- Vymezování hranic v chování 

- Práce s časem a denním režimem, smysluplné využití volného času 

- Životní aspirace 

- Zdravotní tělesná výchova 

- Strach a obavy 

- válka 

V posledním tématu jsme s pedagogy a lektory probírali jejich zkušenosti 

s organizačními formami prevence a se změnami, které se jich týkaly v posledních dvou 

letech. Změny se týkaly především převedení prevence do online prostředí, zapojení dětí do 

této formy, organizační stránku prevence ve škole (školní poradenské pracoviště a jeho 

členové), ale také legislativní stránka prevence a jednotlivých kompetencí aktérů prevence, 

okrajově zaznívalo i téma pregraduální a postgraduální přípravy pedagogů a budoucích 

pracovníků v prevenci. 

Trendy v prevenci: 

- Velkou změnou bylo převedení prevence do online formy v době pandemie 

- Besedy, poradenství, nástěnky, interaktivní programy, poradenství 

- Téměř polovina pedagogů uváděla, že využívala a děti se aktivně zapojovali 
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- Všichni zkoumaní lektoři byli zapojeni do online prevence, zároveň téměř všichni 

uváděli pochyby o efektivitě této formy prevence 

- Pedagogové uvádějí za poslední tři roky lepší informovanost o sociálně patologických 

jevech a možnostech prevence 

- Zároveň, ale uvádí, že v souvislosti s kyberprostorem se objevují stále nové jevy, na 

které se necítí být připraveni 

- Větší nabídka vzdělávacích příležitostí, často malá možnost účastnit se z ohledu školy 

- Medializace tématu a zvýšení společenské diskuse nad tématy 

- Větší ochota škol zapojovat i dlouhodobé preventivní programy 

- Dobrá spolupráce škol s jinými nestátními neziskovými organizacemi, které poskytují 

prevenci 

- Poptávka po online preventivních kurzech 

- Ustálené školní poradenské pracoviště 

- Vymezené kompetence jednotlivých členů 

- Stále se zvyšující množství škol, na kterých je sociální pedagog 

- Nedostatkem prevence je často její orientace na primární a všeobecnou prevenci v 

situaci, kdy na školách je třeba intervence 

- Diskuse nad podmínkami pro práci školního poradenského pracoviště – je velmi 

různorodé 

- Znalosti a dovednosti pedagogů a jejich pregraduální příprava je velmi různorodá 

- MŠMT vypisuje projekty na podporu prevence ve školách – metodiky, NNO, kurzy 

pro začínající učitele 

- Akreditační komise podporuje zapojení předmětů se zaměřením na sociální patologii 

a prevenci do společného základu učitelství 

 

5. Závěrem 

Problematika prevence ve školním prostředí je tématem složitým a 

mnohodimenzionálním. Zahrnuje stránku organizačních forem, jednotlivých aktérů 

prevence, metod, ale také nových trendů. Uvedený příspěvek naznačuje, že na zkoumaných 

školách, kde je realizována prevence, je povědomí pedagogů o problémech dětí a tématech, 

včetně témat nových, které se dětí týkají, poměrně značné. Vytyčená témata mohou být 

podkladem pro diskuse směřující k úpravám v realizaci prevence. Z témat a výpovědí 

pedagogů je zřejmá ještě jedna důležitá skutečnost. Vlivem velkých změn, na které školy a 

často ani samotní realizátoři prevence nestíhají reagovat, se požadavek na realizaci 

preventivních aktivit posouvá. Od nespecifické prevence se posouvá k rozšíření nabídky o 

široké spektrum intervencí v jednotlivých problémech, protože situace v mnoha ohledech 

není jednoduchá. 
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WELL-BEING AKO JEDNO ZO ZÁKLADNÝCH VÝCHODÍSK 

GLOBÁLNEJ SOCIÁLNEJ PEDAGOGIKY 
 

Dana Hanesová, SR 

 

Štúdia je súčasťou výstupov z projektu VEGA č. 1/0396/20 „Vplyv elektronických médií 

na správanie a rozvíjanie prierezových spôsobilostí“. 

 

Abstrakt  

Well-being ako blaho človeka nie je novodobý koncept. Už v staroveku grécki filozofi, 

Sokrates či Aristoteles venovali svoju životnú energiu hľadaniu konceptu šťastného života – 

eudaimonii, ku ktorému mala prispieť paideia - starostlivosť o dušu. Koncom 20.st. 

Waterman predstavil eudaimonický well-being a tento svoj filozofický koncept aplikoval do 

konkrétneho  nástroja umožňujúceho reflexiu vlastného prežívania well-being-u. Koncpet 

well-being sa stal jedným zo základných východísk sociálnej pedagogiky vo svetovom 

meradle, o čom svedčí jeho zaradenie medzi základné konštituenty tzv. diamantového 

modelu, vytvoreného medzinárodnou organizáciou ThemPra, podporujúcou udržateľný 

rozvoj sociálnej pedagogiky, a to najmä cez rozvoj kľúčových kompetencií vedúcich k well-

beingu.  

 

Kľúčové slová: well-being, blaho, eudaimonia, sociálna pedagogika, globálny 

 

Úvod 

Well-being ako hľadanie šťastia a dobra v ľudskom živote je koncept starý ako ľudstvo 

(resp. výchova) sama. Už v antike si rôzni filozofi kládli otázky: V čom spočíva blaho 

človeka – v pôžitku, vo vlastníctve vonkajších ‘dobier’, v cnosti, v poznaní dobra? Je to dar 

od bohov či ovocie vlastného úsilia? 

V súčasnosti sa well-being – pojem prebratý z anglického jazyka (well- dobre, being – bytie), 

vyjadrujúci blaho, šťastie, prípadne blahobyt - stal kľúčovým pojmom viacerých sociálnych 

vied, a predovšetkým sociálnej pedagogiky, usilujúcej sa zo svojej podstaty o blaho klientov, 

resp. ‘ľudí’ vo veku mladom, i zrelšom, ktorí potrebujú pomoc k svojpomoci, nasmerovať na 

cestu von z rôznych problémov, spôsobených pod vplyvov nevhodnej výchovy, tlaku médií, 

rôznych okolností, závislostí, sociálnych interakcií, nepriaznivého socio-ekonomického 

zázemia atď. 

 

1. Charakteristika konceptov súvisiacich s well-being – pohľad na starovek a 

súčasnosť 

Antická eudaimonia 

Nielen súčasní humanitní a sociálni vedci, ale už antickí filozofi investovali svoju 

životnú energiu do hľadania odpovedí na otázky, čo vlastne je well-being – najvyššie dobro 

v živote človeka. Aristoteles použil pre stav, v ktorom človek žije objektívne žiadúci život, 

pojem eudaimonia (grécky eu – dobro a daemon – démon, duch, božská sila, osud, génius, 

boh) – v preklade teda mať dobrého strážneho [alebo sprievodného] ducha, ktorý vlastne 

zabezpečoval to najvyššie ľudské dobro (Taylor, 2021). Čo ním bolo? 

Ešte pred Aristotelom sa otázkou najvyššieho dobra zaoberali Sokrates a Platón, ktorí 

zdôrazňovali úlohu a dôležitosť cnosti ako formy poznania, konkrétne poznania dobra a zla. 

Sokrates toto poznanie vnímal ako konečný cieľ, ktorý sa od nás ako ľudí vyžaduje na 

dosiahnutie vrcholného – ultimate – dobra (Brugger, 1994, s. 78, Moore, 2019). Pokladal za 

nevyhnutné, aby ho človek mohol dosiahnuť. Veril, že je to prostriedok aj cieľ ľudského 

šťastia. Sokrates povzbudzoval ľudí, aby sa sami seba a druhých pýtali, čo je ‘dobré‘ pre ich 
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dušu.. Poznanie dobra a zla bolo v jeho očiach prostriedkom aj cieľom ľudského šťastia 

(Taylor, 2021).  

Pre Platóna – ako aj pre Aristotela – bola eudaimonia základným konceptom etiky, 

niečím, po čom túžia všetci ľudia túžia. Jej dôležitosť „vyžaduje pozornosť k cnosti, pretože 

byť cnostný znamená byť správne orientovaný vpred a motivovaný tým, čo nás urobí 

'eudaimôn' [šťastnými]“ (Jones, 2013). 

Na rozdiel od gréckych nemoralistov Platón považoval morálku za nevyhnutnú pre 

eudaimoniu (Taylor, 2021). Platón sa domnieval, že predstava dokonalej osoby je 

„implicitným alebo explicitným predmetom každého ľudského snaženia. Starostlivosť o dušu 

nepredstavuje výchovu v zmysle získavania vedomostí, ale vnútorný obrat, prestavbu, 

autentifikáciu... Platón je presvedčený, že človek sa môže, a teda musí postarať o dušu tak, 

aby sa stala spravodlivou a hodnou svojho vzťahu k svetu ideí. To je motívom každého 

mravného úsilia a každej mravnej výchovy ... Aby človek žil dobre, musí viesť svoju dušu k 

dokonalejšej spravodlivosti a iným cnostiam“ (Rajský, 2010, s. 40 a nn., Rajský, 2021, s. 48). 

Hoci Platón explicitne nezmieňoval termín eudaimonia, v diele Republika opisuje, ako 

by vyzerala „spravodlivá“ republika; tu prezentuje svoje myšlienky o „povahe úspechu“ 

(Brown, 2012, s. 1), pričom postoj k ľudskému dobru v Platónových dielach nie je úplne 

jednoznačný a líši sa od dialógu k dialógu (Frede, 2017). Pre Platóna je štát morálnou 

osobnosťou rovnako ako človek. Jeho Ústava musí mať charakter a štýl (Krsková, 2003). 

Jeho hlavným záujmom bolo stanoviť kritériá dobrej vlády a určiť, ako by mali byť panovníci 

vychovávaní (Krsková, 2003). Platónova ideálna ľudská bytosť je dokonalou súčasťou 

kolektívu republiky, ako ju poznáme v staroveku. Cieľom výchovy a vzdelávania je príprava 

dobrých a morálnych občanov, ktorí si budú zodpovedne a úspešne plniť svoje občianske a 

spoločenské povinnosti (Brozmanová – Gregorová a kol., 2020). 

Konceptuálnu definíciu eudaimónie predstavil Platónov žiak - Aristoteles. Eudaimoniu 

definuje ako snahu o cnosť, dokonalosť a to najlepšie v nás (Huta & Waterman, 2014, s. 

1426), aby sme žili v súlade s „úplnou cnosťou a boli dostatočne vybavení vonkajšími 

statkami, nie počas nejakého náhodného obdobia, ale počas celého života" (Aristoteles, 

Nicomacean Ethics, Book I, Chapter 8 & 10). Aristotelova eudaimonia bola morálnym 

konceptom šťastia, racionálnou činnosťou zameranou na to, čo v živote stojí za to (Moore, 

2019). Veril, že eudaimonii nestačí konať cnostne, ale aj úmysel musí byť cnostný. Potešenie 

a radosť sú len ozvenou dokonalosti dosiahnutej poznaním pravdy. Takže v gréckej filozofii 

„šťastie vo forme eudaimonie bolo v kontraste s tradičnejším chápaním šťastia známym ako 

hedónia alebo potešenia“ (Waterman et al, 2010, s. 41).  

Ako prebudiť človeka a nasmerovať ho k eudaimonii - plnosti života? 

Sokrates nachádza cestu k prebudeniu, osvieteniu človeka v paidei. Paideu vníma ako pohyb 

vo vnútri človeka, obrat, metamorfózu ľudskosti, prebudenie, starostlivosť o dušu, 

prostriedok k dobrému životu. Paideia nie je ‘utilitárna’ múdrosť, založená na osvojovaní si 

poskytnutých užitočných vedomostí, ale pozostáva z kladenia otázok a skúmania. Pre Sokrata 

bola filozofia vzdelávacou metametódou, ktorej podstatnou črtou bola jej dialogická 

štruktúra, zameraná na pomoc druhým a smerovanie ich úsilia k dokonalosti. Sokrates kládol 

ľuďom otázky, ich odpovede rozoberal ďalšími otázkami, až ich napokon priviedol k 

poznaniu nesprávnosti predchádzajúcich tvrdení. V rozhovore používal výraznú iróniu, ktorá 

diskutujúcich viedla k sebakritike a uvedomeniu si toho, čo ešte nevedia, zbavovaniu sa 

falošného sebavedomia a nachádzaniu skutočnej pravdy. Sokrates sa považoval 

„predovšetkým za poslucháča a pedagóga“, ktorý si uvedomuje, že odmietaním obľúbených 

‘fantazmov‘ svojich študentov môže stratiť svoju popularitu (Rajský, 2021, s. 136 & 53). 

Vedel, že sebavýchova je náročný a bolestivý proces, podobne ako pôrod, ktorý sa v 

konečnom dôsledku oplatí. Preto Sokrates nazval svoj spôsob filozofovania, ktorý vedie ľudí 
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k sebaobjaveniu, maieutikou – umením pôrodnej asistentky. Sám seba považoval v tomto 

zmysle za ‘pôrodnú asistentku‘, ktorá pomáha priviesť na svet nový život. 

Účelom filozofického vzdelávania bola skutočná vnútorná zmena po oslovení v 

dialógu. Po stretnutí s iným človekom, jeho tajomnosťou a hodnotou si človek uvedomí 

vlastnú dôstojnosť (Rajský, 2021, s. 53). Pri hľadaní dobra človeku pomáha démon – akýsi 

vnútorný hlas rozumu božského pôvodu. Sokrates bol presvedčený, že vo sfére morálky 

existujú určité hodnoty, ktoré by mal človek v sebapoznaní objaviť a nasledovať. Prakticky 

orientovaným cieľom Sokratovej filozofie je vysvetliť, čo je morálka a ako sa ľudia môžu 

stať morálnymi. Sokrates hľadal také morálne vzťahy, ktoré vyrastajú z prirodzenosti 

človeka. Takže pre Sokrata má celý pojem poznania morálny rozmer, je spojený s dobrom. 

Kto pácha zlo, je nevedomý – koná z nevedomosti, a teda nedobrovoľne (Brozmanová-

Gregorova et al, 2020).  

Platón používa v súvislosti s paideiou podobenstvo o jaskyni, kde mu paideia pripomína 

proces vynorenia sa z podzemia s neprebudeným, povrchným životom a návrat do bežného 

života s novou kvalitou a novým životným cieľom. Človek sa môže, a teda musí, postarať o 

dušu tak, aby sa stala spravodlivou a hodnou svojho vzťahu k svetu ideí. To je motívom 

každého mravného úsilia a každej mravnej výchovy. Paideia v antickom slova zmysle teda 

neznamená len osvojovanie si nejakých vedomostí, ale premenu myslenia smerom k 

rozvíjaniu cností. Len prostredníctvom správnej paideie dosahuje duša svoju ‘najlepšiu 

formu’. 

Sokratov rigorózne metodologický dialektický prístup, vychádzajúci z jasne 

definovanej ontológie človeka, spôsobil „antropologický obrat vo vedeckom myslení, ktorý 

celú následnú filozofiu presmeroval na človeka a veci ľudské“ (Rajský, 2010, s. 39). 

 

Od eudaimónie k well-being  

Vzhľadom na obmedzenia rozsahu príspevku prejdeme od antického vnímania 

eudaimónie priamo k súčasnému chápaniu blaha – tzv. well-being-u. Oba pojmy sa v podstate 

značne prekrývajú.  

Hoci dnes si väčšina ľudí bežne spája eudaimoniu skôr so subjektívne prežívanou 

spokojnosťou so životom, „šťastím“ alebo „blahom“ (Taylor, 2021), predsa pojem well-

being vo všeobecnosti zahŕňa viac než len pocit šťastia alebo psychickej pohody. Možno ho 

definovať ako „dobrý život alebo realizáciu vlastného potenciálu ... Well-being nie je ani tak 

výsledkom alebo konečným stavom, ale skôr procesom naplňovania alebo uvedomovania si 

svojho daimona alebo skutočnej prirodzenosti – to znamená naplňovania svojich cnostných 

potenciálov a prežívanie života tak, ako bolo vo svojej podstate zamýšľané žiť“ (Deci & 

Ryan, 2006). 

Súčasné chápanie well-beingu sa podobne ako u Platóna netýka len jednotlivcov, ale 

ide o pozitívny a udržateľný stav, ktorý umožňuje jednotlivcom, skupinám a národom 

prosperovať a rozvíjať sa (Huppert, Baylis & Keverne, 2004, s. 1331). Pojem well-being teda 

znamená viac než len absenciu patologických javov, a v súvislosti so sociálnou pedagogikou 

teda viac než pohľad na výkon profesie sociálneho pedagóga ako „sociálneho hasiča“ 

(Hroncová, 2014, s. 125). Well-being má pozitívnu subjektívnu (seba-vnímanú) a objektívu 

(pripísanú) dimenziu a možno ju merať na úrovni jednotlivcov aj spoločnosti. Predstavuje 

prvky životnej spokojnosti, ktoré nemožno definovať, vysvetliť alebo primárne ovplyvniť 

ekonomickým rastom (O’Mahony, 2022). Podľa New Economics Foundation well-being je 

dokonca dynamický proces, ktorý sa utvára na základe spôsobu, ako ľudia interagujú so 

svetom okolo nich (2009). Podobne tak je potrebné vnímať pozitívnu stránku profesie 

sociálnej pedagogiky, ktorej základnou snahou je smerovať k well-being všetkých 

zúčastnených. Preto je neustálne aktuálna výzva Hroncovej - usilovať o transfer sociálnej 

pedagogiky do pozície ofenzívnej sociálnej pedagogiky, ktorá vzniku sociálno-výchovných 
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problémov u detí a mládeže skutočne predchádza a je nápomocná pri pozitívnom rozvoji detí 

a mládeže (Hroncová, 2014, s. 125). 

Zaujímavé je zdôraznenie eudaimonickosti v koncepte súčasného well-being, ako ho 

predstavuje napr. A. S. Waterman so svojím tímom (2010). Ich chápanie eudaimonického 

well-being-u je založené na robustných výskumných dôkazoch o tomto koncepte. Označujú 

ním „kvalitu života odvodenú od rozvoja najlepších potenciálov človeka a od ich uplatnenia 

pri napĺňaní osobne expresívnych, so sebou samých súhlasných cieľov“ (2010, s. 41). 

Waterman sa snažil aplikovať eudaimonský filozofický koncept na rozvoj psychologickej 

teórie a výskumu well-being-u (2010, s. 41). Zostavil niekoľko špecifických nástrojov, ktoré 

mali prispieť k hlbšiemu chápaniu eudaimonického well-beingu, a teda kvality života, než 

robili doterajšie merania konštruktov well-beingu (2010, s. 42). Jedným z takýchto nástrojov 

je Dotazník eudaimonického well-being-u, ktorý meria tieto aspekty eudaimonického well-

being-u (Waterman, 2010, s. 41 & 44-45):  

- Sebaobjavovanie – „Verím, že som objavil, kto skutočne som“.  

- Vnímanie rozvoja vlastného potenciálu – „Verím, že viem, aké sú moje najlepšie 

potenciály a snažím sa ich rozvíjať vždy, keď je to možné.“  

- Pocit zmyslu a zmyslu života  – "Môžem povedať, že som našiel svoj zmysel života."  

- Investícia značného úsilia do úsilia o dokonalosť. – „Najlepšie sa cítim, keď robím niečo, 

do čoho sa oplatí investovať veľa úsilia.“ 

- Intenzívne zapájanie sa do aktivít – „Uvedomil som si, že sa intenzívne zapájam do 

mnohých vecí, ktoré robím každý deň“. 

- Pôžitok z aktivít ako osobne expresívny – „Dôležitejšie je, aby ma to naozaj bavilo.“ 

Koncept eudaimonického well-being-u je myslený ako komplementárny – a kontrastný 

– voči  subjektívnemu well-being-u, ktorý možno „definovať ako kvalitu života jednotlivca 

vzhľadom na súčasnú existenciu a relatívnu frekvenciu pozitívnych a negatívnych emócií v 

čase, a celkovú úroveň životnej spokojnosti daného človeka“ (Waterman et al, 2010, s. 41-

42). Subjektívny well-being sa neskúma kategórie zdrojov, z ktorých vycháza; spája sa skôr 

s celkovým šťastím, hedóniou či stavom spokojnosti a „nerozlišuje hedonickú a 

eudaimonickú formu šťastia“ (s. 42). Hedonia (šťastie) sú typické subjektívne zážitky 

potešenia bez ohľadu na jeho zdroj, napr. mať úspech, pozitívne vzťahy, sebaúctu, 

autentickosť, efektívne štýly rozhodovania alebo – negatívne vyjadrené – riskovať obavy, 

úzkosť a depresiu. Aristotelov koncept eudaimónie neznamenal tento subjektívny stav 

hedónie, ale celý súbor vlastností popisujúcich, ako by mal človek žiť, a teda cnosť, 

dokonalosť, sebarealizáciu. Tieto sú nevyhnutné na to, aby človek žil verný svojim 

potenciálnym schopnostiam, silám a slabostiam, len prostredníctvom nich si človek môže 

zvoliť takéto zmysluplné ciele. Podobne aj podľa Watermana a kol. sú subjektívne pocity 

vedľajším produktom eudaimonie, nie ľudským životným cieľom. „Motívom eudaimonickej 

činnosti je hodnota samotnej činnosti“ (2010, s. 43). Podľa Watermana pojem eudaimonia – 

well-being – „zahŕňa subjektívne aj objektívne prvky. Subjektívnymi prvkami sú zážitky 

eudaimónie/pocity osobnej expresivity. Objektívne prvky zahŕňajú také správanie, ktoré sa 

podieľa na sledovaní eudaimonických cieľov, ako je sebarealizácia zahŕňajúca identifikáciu 

a rozvoj osobných potenciálov a ich využitie spôsobmi, ktoré dávajú životu zmysel a zmysel.“ 

(2010, s. 43). 

Well-being súvisí s celou bytosťou človeka, ktorý – v prípade sociálnej pedagogiky - 

je ‘klientom‘, resp. ‘partnerom‘ (podľa súčasnej dikcie v globálnej sociálnej pedagogike) 

sociálneho pedagóga. V západných krajinách sa well-being v eudaimonickom zmysle odvíja 

od nevyhnutného súladu rozvoja štyroch dimenzií osobnosti človeka – intelektuálnej 

(rozpoznanie tvorivých schopností, hľadanie mentálnych simulácií a hľadanie spôsobov 

rozvoja vedomostí a zručností), emocionálnej (spokojnosť, šťastie, schopnosť vyrovnať sa so 

životom a byť schopný čeliť výzvam), fyzickej (byť fyzicky zdravý, aktívny, starať sa o svoje 
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telo a fyzické potreby) a napokon spirituálny (rozvíjať schopnosť hľadať zmysel a účel 

života, zmysel pokoja a spokojnosti cez spojenia s duchovnými aspektami života) (napr. 

Sutton-Izzard, 2022). 

 

2. Koncept well-being-u v súčasnej slovenskej a globálnej sociálnej pedagogike 

Po stručnom exkurze do základného chápania či už antickej eudaimonie, alebo 

súčasného konceptu well-being-u asociovaného nie natoľko so šťastím, než so zacieleným na 

zmysluplnú eudaimonickú kvalitu života, môžeme nazrieť do niekoľkých oblastí súčasnej 

sociálnej pedagogiky. Dá sa tvrdiť, že sociálna pedagogika je tou vednou disciplínou, tou 

spoločensky nevyhnutnou profesiou, vykonávajúcou takú sociálno-pedagogickú prax, ktorej 

bazálnou náplňou je snaha o well-being ľudí, s ktorými sociálny pedagóg prichádza do 

kontaktu, ktorých cieľavedomo usmerňuje a vedie k samostatnosti a v konečnom dôsledku 

k naplneniu ich potenciálov? 

Pre pohľad na profesiu sociálneho pedagóga, tak ako je etablovaná v Slovenskej 

republike, je vhodné nazrieť do legislatívy, vypovedajúcej o jadre, náplni profesie sociálneho 

pedagóga v SR. Ako príklad uvedieme na tomto mieste jeden z najnovších zákonov týkajúcic 

sa aj sociálnych pedagógov, a to Zákon č. 414/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Podľa tohto 

Zákona sociálny pedagóg 

a) vykonáva preventívne činnosti zamerané na predchádzanie a odstraňovanie 

rizikového správania detí a žiakov a na predchádzanie a odstraňovanie sociálno-

patologických javov 

b) poskytuje poradenstvo a intervenciu so zameraním na deti a žiakov s rizikovým 

správaním, ohrozených sociálno-patologickými javmi a na deti a žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia 

c) poskytuje poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom, pedagogickým 

zamestnancom a odborným zamestnancom 

d) vykonáva sociálno-pedagogickú diagnostiku prostredia a vzťahov, osvetovú činnosť 

a ďalšie činnosti v sociálno-výchovnej oblasti  

e) podporuje spoluprácu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov so 

zákonnými zástupcami, zamestnancami zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami 

Všetky tieto sociálno-pedagogické činnosti, či už preventívne, poradenské, 

diagnostické či konzultačné sa zameriavajú na klientov, na ich potreby, a to v rozsahu 

adekvátnom danej činnosti (od detí cez rodičov či iných zákonných zástupcov po 

pedagogických zamestnancov a ďalších odborných zamestnancov a iných osôb.  Cieľom 

sociálnej pedagogiky je „pomoc k svojpomoci, obnovenie normality človeka a snaha o 

zlepšenie spoločenských podmienok, v ktorých žije“ (Hroncová et al, 2020, s. 31). 

Čo sa týka súčasného konceptu well-being-u vyskytujúcich sa v sieťujúcich sa 

sociálnych pedagogikách v globálnom meradle – ďalej pod pojmom globálna sociálna 

pedagogika, situácia je značne neprehľadná. Jedným z dôvodov je, že sociálna pedagogika 

vo viacerých krajinách nie je tak jednoznačne vyšpecifikovaná ako v uvedenom príklade zo 

Slovenska. Sociálna pedagogika v súčasnom svete pokrýva veľmi širokú a diferencovanú 

oblasť praxe zameranú na zlepšenie individuálneho a spoločenského well-being-u. Podľa 

belgických sociálno-pedagogických lídrov (Bouverne-De Bie et al., 2019), tvorcov sociálno-

pedagogických online vzdelávacích kurzov (tzv. MOOC) zložitosť jej definovania súvisí aj s 

neustále pretrvávajúcim napätím medzi makro- a mikro-kontextom well-beingu, ktorý možno 

vyjadriť nasledovne: „Je well-being otázkou nárokov, ktoré si môže uplatniť individuálne 

každý (dobrý?) občan alebo ide o solidárnosť, ktorá sa týka neustáleho balancovania rôznych 

obáv a potrieb rôznych skupín ľudí?“ 
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  Na základe súčasných medzinárodných, resp. globálnych sociálno-pedagogických 

konferencií a iných aktivít, organizovaných najmä na podnet britskej sociálno-pedagogickej 

organizácie ThemPra, však predsa len možno konštatovať, že well-being je v súčasnosti 

hlavným zastrešujúcicm konceptom utvárajúcej sa Global Alliance for Social Pedagogy and 

Social Education.  Globálna sociálna pedagogika – jej teoretické východiská aj ukážky dobrej 

praxe - sú jednoznačne orientovaná na človeka, jeho potreby, jeho túžby a jeho vzťahy. Well-

being je základným konceptom globálnej sociálnej pedagogiky. V nasledujúcich odsekoch 

uvedieme niekoľko príkladov, potvrdzujúcich túto tézu. 

Súčasná globálne sieťovaná sociálna pedagogika si stanovila za svoju základnú 

metaforu diamant. Podľa medzinárodnej organizácie ThemPra so sídlom vo Veľkej Británii, 

ktorá si zvolila túto metaforu pre vysvetlenie základného prístupu, nevyhnutného k v rámci 

súčasnej globálnej pedagogiky, každý človek predstavuje potenciálny diamant. Všetky 

ľudské bytosti sú vzácne a disponujú množstvom zručností, schopností, talentov, vedomostí 

a iných zdrojov, vďaka ktorým sa môžu rozvíjať. „Nie všetky diamanty sú leštené a trblietavé, 

ale všetky majú potenciál takýmito byť“ (Eichsteller & Holthoff, 2012). Podobne každý 

človek má potenciál zažiariť. 

Diamantový model je utvorený z niekoľkých komponentov. Zameriava na zlepšenie 

wellbeingu, schonosti učiť sa, utvárať a rozvíjať vzťahy  a pomocou k svojpomoci 

(empowerment) s podporou jednotlivcov, tímov a širšej komunity (Eichsteller & Holthoff, 

2012). Tento model je jedným z najsilnejších konceptov globálnej sociálnej pedagogiky, 

hodnotovo orientovaného prístupu k sociálno-pedagogickej praxi zameranej na rozvoj 

autentických vzťahov, ktoré podporujú sociálne začlenenie a zmysluplnú spolupatričnosť. 

Jej cieľom je podporovať klientov, resp. ‘človeka či ľudí‘, aby prekvitali a cítili sa sociálne 

začlenení. Všetky ľudské bytosti sú vzácne a disponujú množstvom zručností, schopností, 

talentov, vedomostí a iných zdrojov, vďaka ktorým sa môžu rozvíjať. Potrebné je zamerať sa 

na vzťahy, ktoré podporujú rozpoznanie svojho potenciálu, sebarozvoj, využitie vnútorného 

bohatstva. Na vzťahy orientovaný sociálny pedagóg zaobchádza napr. s deťmi láskavo, 

s úctou, s rešpektom voči tomu, čo prežívajú, rozlišujúc, či toto prežívanie je v súlade s ich 

vnútornými zdrojmi a so schopnosťou dospieť k zmysluplným zmenám vo svojom živote. 

Dimenzia well-being-u a šťastia v práci sociálneho pedagóga sa zameriava na to, ako sociálny 

pedagóg môže holisticky podporovať rozkvet každého človeka prostredníctvom praxe 

zameranej na vzťah a zmeny myslenia, ktoré si vyžaduje. Dimenzia holistického učenia 

poukazuje na to, ako je možné odkrývať rôznorodé možnosti učenia sa prostredníctvom 

vzťahov), ktoré podporujú prax založenú na pomoci k svojpomoci (empowerment), 

pokrývajúcu tvorbu podmienok, v ktorých ľudia cítia uznaní. Poslednou nevyhnutnou 

dimenziou je vytváranie pozitívnych skúseností v každodennom živote, umožňujúcich 

jednotlivcom formovať a užívať si nezávislosť a vzájomnú závislosť vo svojom vlastnom 

živote 

Súčasťou snahy globálnej sociálno-pedagogickej praxe o well-being mladého človeka 

je koncept spoločnej tretiny, tzv. ‘common third’. Spoločná tretina je v podstate o využití 

aktivity sociálneho pedagóga na posilnenie vzťahu medzi ním a dieťaťom a na rozvoj nových 

zručností oboch z nich. Môže to byť akákoľvek činnosť, či už je to spoločné varenie, oprava 

bicykla, hranie futbalu, spoločný výlet či rybačka – presná činnosť naozaj nie je dôležitá, 

pokiaľ má potenciál dosiahnuť vytváranie vzťahu – tj. byť s niekým vo vzťahu, a nielen niečo 

robiť. Spoločná tretina umožňuje sociálnym pedagógom zdieľať určitú aktivitu spôsobom, 

v ktorom sú obaja – sociálny pedagóg aj dieťa – rovnocenní. To si od sociálneho pedagóga 

vyžaduje, aby bol autentický a sebareflexívny. Spoločná tretina – čas dieťaťa trávený spolu 

so sociálnym pedagógom - je obzvlášť dôležitá, aby dieťa malo priestor vnímať spoločný 

potenciál pre učenie sa a rast. To, čo spolu robia, je katalyzátorom rozvoja ich vzťahu, učenia 

sa a spoločného zdieľania well-being. 
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3. Príklady well-beingu v zahraničných sociálnych pedagogikách 

Well-being v sociálnej pedagogike vo Veľkej Británii: Cieľom sociálnej pedagogickej praxe 

v Británii je prispieť k zabezpečeniu blaha (well-being) a šťastia (happiness), nie len 

momentálneho, ale udržateľného stavu fyzickej, duševnej, emocionálnej a sociálnej pohody 

prostredníctvom prístupu založeného na právach. Sociálny pedagóg sa snaží dosiahnuť ich 

holistickú syntézu, hoci well-being a šťastie sú veľmi individuálne a subjektívne a priamo 

naviazané na individuálne potreby. Organizácia ThemPra sa v Británii usiluje o to, aby bol 

rešpektovaný fakt, že sociálno-pedagogická prax je veľmi kontextovo a individuálne 

špecifická, aby sa snažila pozorne reagovať na každého jednotlivca a nepristupovala 

k jednotlivcom paušálne rovnako naučenými prístupami, a teda aby dbala nielen na osvojenie 

a uplatnenie univerzálnych prístupov, ale aj na uplatňovanie princípu ‘spoločnej tretiny’. 

Na úlohu sociálnej pedagogiky v súvislosti s udržateľným well-being-om bola 

zameraná aj nedávna konferencia britskej stavovskej organizácie SPPA (Social Pedagogy 

Professional Organization) pri príležitosti výročia tejto organizácie v októbri 2022. 

https://sppa-uk.org/upcomingevents/?events=past. 

Well-being v sociálnej pedagogike v Grécku: V Grécku je sociálna pedagogika 

interdisciplinárny odbor, ktorého úlohou je sprostredkovať prepojenie medzi ľudskými 

systémami a ich sociálnym, politickým, kultúrnym, ekonomickým a technologickým 

hypersystémom. Pokladá sa za nevyhnutne dôležitú v spoločnosti pre adaptáciu, prežitie, rast, 

rozvoj, pokrok a well-being všetkých ľudí počas ich života (Mylonakou-Keke, 2013). 

Well-being v sociálnej pedagogike v Španielsku: Všeobecne povedané, sociálna pedagogika 

v Španielsku ponúka „integratívnu a koherentnú perspektívu podpory učenia, well-being-u a 

sociálneho začlenenia prostredníctvom praxe zameranej na vzťahy a štrukturálne úsilie riešiť 

sociálnu nerovnosť a podporovať sociálne zmeny“ (Úcar et al, 2019). 

Well-being v sociálnej pedagogike v Holandsku: Tu dlhodobo existuje sociálno-

pedagogické sprevádzanie mladých ľudí so stredným mentálnym postihnutím, uvádzanie do 

samostatnosti v maximálnej možnej miery podľa postihnutia dieťaťa. Cieľom tejto služby 

pod názvom „Sociálno-pedagogická služba“ je umožniť samostatný život postihnutých v tzv. 

group homes (Dosen, 1988). Zodpovednosťou sociálnych pedagógov je „sprevádzanie“ 

postihnutého dieťaťa počas vzdelávania, pomoc rodičom s výchovou, vzdelávanie rodičov 

tak, aby dokázali napĺňať vzdelávacie potreby týchto detí, a teda napĺňanie potrieb well-

beingu všetkých členov rodiny podľa možnosťami celej rodiny dieťaťa. 

Škótsky príklad dobrej sociálno-pedagogickej praxe a well-being-u (Greig, [2020]): 

Sociálny pedagóg je prizvaný zasiahnuť do riešenia problémového správania 14-ročného 

chlapca, umiestneného z dôvodu problémov oboch rodičov s jeho výchovou do ústavnej 

starostlivosti. Ostatní súrodenci mohli zostať v rodičovskom dome. Existujú 

náznaky závilosti rodičov na alkohole. Chlapec sa po umiestnení v ústave správa ešte 

agresívnejšie, veľmi výbušne, nahnevane, zmätene, rozbíja nábytok v izbe, ozhrozuje 

ostatných mladých ľudí a opatrovateľský personál v ústave. Viackrát bol nevyhnutný zásah 

polície. Existujú obavy z jeho zneužívania omamných látok a zapájania sa do obchodovania 

s drogami.  

Počas prvých stretnutí so sociálnym pedagógom chlapec vo svojom správaní pokračuje, 

sociálnemu pedagógovi nedôveruje. Sociálny pracovník, ktorý prešiel online školeniami 

organizáciou ThemPra, si uvedomuje, že aj tento chlapec má v sebe ‘diamant’, ktorý mu chce 

pomôcť odhaliť a rozvinúť do krásy. Rozhodne sa začal vo vzťahu s týmto mladým človekom 

reálne uplatňovať „diamantový model“, t.j. budovať s ním autentický vzťah, bez pretvárky, 

so záujmom o chlapcove skutočné potreby a záujmy, najmä o šport či hudbu. Odhodlá sa 

odhaľovať chlapcove pozitívne vlastnosti. Prekročí úzkoprsú predstavu, že sociálny pedagóg 

má za úlohu len „akýsi“ zásah, rozhodne sa o holistický rozvoj well-being-u chlapca.  
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Chlapec bol spočiatku veľmi nedôverčivý a chcel sa ubezpečiť, či sociálnemu 

pedagógovi naozaj záleží na tom, čo si myslí alebo ako sa cíti, či ho zaujíma len ako klient, 

alebo ako človek. Hlavným princípom, akým sa sociálny pedagóg snaží zasahovať do života 

chlapca, je budovať si s ním úprimný vzťah, cez ktorý môže chlapcovi pomôcť k svojpomoci. 

Tento pomáhajúci vzťah je založený na pedagogických princípoch, čo znamenalo najmä 

postupovať metodikou „spoločnej tretiny“. Prakticky to znamenalo chlapca výchovne 

sprevádzať, snažiť sa zdieľať jeho záujem o hudbu a spolu s ním ju objavovať, spoločne sa 

učiť. Záver: Pedagogická dimenzia v tomto intervenčnom procese zabezpečila efektívnosť 

celého procesu. 

 

Záver 

V našom príspevku sme sa snažili otvorene a kriticky pozrieť na to, čo znamená well-

being z diachrónneho aj synchrónneho hľadiska, t.j. v rôznych historických etapách a zároveň 

v geograficky odlišných sociálno-pedagogických kontextoch.  

Z toho, čo sme prezentovali, vyplýva, že well-being – otázku blaha a naplnenia vnútorných 

potrieb a potencialít každého klienta, resp. každého človeka, s ktorým sa sociálny pedagóg 

stretne, môžeme pokladať za jednu z najdôležitejších hybných síl, motivačných činiteľov, 

cieľov a zároveň aj metodických katalyzátorov každého jednotlivého výkonu tejto profesie. 

Profesionálne kompetentný sociálny pedagóg dokáže nielen vnímať sociálne potreby každej 

osoby, s ktorou sa v rámci svojho výkonu stretáva, ale je vybavený sociálno-pedagogicky 

orientovanými spôsobilosťami a kompetenciami (spomínanými napr. vyššie v legislatíve 

SR), ktoré ho uschopňujú, aby v rámci postupne sa utváraného vzťahu s daným človekom 

dokázal diagnosticky správne odhaliť a pedagogicky rozvíjať potenciál daného človeka, 

a teda nebyť len „hasičom“, ale progresívne rozvíjajúcim pedagógom. Sociálny pedagóg je 

schopný správne formulovať ciele vzájomnej sociálno-pedagogickej činnosti smerujúcej 

k well-beingu ‘klienta’, t.j. vzájomného rozvíjania jeho potencialít, a to s použitím vhodne 

zvolenej didaktickej cesty. V tomto bode sa sociálna pedagogika odlišuje od iných 

príbuzných disciplín a zároveň sa v ňom ukazuje jej unikátnosť a potencialita vzhľadom na 

zreálňovanie šance na well-being všetkých ľudí, s ktorými sociálny pedagóg ako profesionál 

prichádza do kontaktu.   
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PRÍNOS PROFESORKY JOLANY HRONCOVEJ PRE ROZVOJ 

SLOVENSKEJ SOCIÁLNEJ PEDAGOGIKY 

Sociálna pedagogika v Európe začala písať svoju históriu v roku 1844, kedy jej základy 

položil nemecký pedagóg Karl Mager v časopise Pedagogická revue. V časti „Škola a život“ 

prvýkrát uviedol termín „sociálna pedagogika“ a vymedzil aj jej základné zameranie. 

V európskom kontexte sa sociálna pedagogika začala intenzívne rozvíjať koncom 19. 

a najmä v 20. storočí hoci jej vývoj a zameranie predmetu boli značne diferencované.  

V porovnaní s európskou sociálnou pedagogikou sa slovenská sociálna pedagogika 

začala rozvíjať omnoho neskôr. Jej základy položil prof. PhDr. Ondrej Baláž, DrSc., v Ústave 

experimentálnej pedagogiky SAV koncom 70.tych rokov 20. storočia. ÚEPd SAV 

v Bratislave bol v tom období jediným vedecko-výskumným pracoviskom základného 

výskumu na Slovensku v oblasti pedagogiky. Prvým príspevkom Ondreja Baláža bol 

príspevok Sociálna pedagogika v systéme pedagogických vied, ktorý uverejnil v roku 1978 v 

časopie Pedagogika. Väčšiu pozornosť sociálnej pedagogike venoval v monografii Baláž O. 

a kol. „Sociálne aspekty výchovy“ (Bratislava, 1981) v kapitole pod názvom Sociálna 

pedagogika – veda o sociálnych aspektoch výchovy, v ktorej priblížil vývoj zahraničnej 

sociálnej pedagogiky, tiež predmet, zameranie, systém sociálnej pedagogiky a jej vzťah 

k iným vedám. 

Vo svojom ponímaní považol Baláž sociálnu pedagogiku za imanentnú súčasť 

pedagogiky, ktorá sa zaoberá najmä vzťahom sociálneho prostredia a výchovy. Z hľadiska 

rozvoja sociálnej pedagogiky po roku 1989 mali zásadný význam jeho príspevky Sociálna 

pedagogika – problémy a pespektívy, (Pedagogická revue, 1999, č.8) a K problémom 

sociálnej pedagogiky (Pedagogická revue, 1996, č.9-10). S týmto príspevkom vystúpil aj na 

1. konferencii o sociálnej pedagogike v roku 1996 na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. 

Na druhej konferencii o sociálnej pedagogike pod názvom „Súčasný stav sociálnej 

pedagogiky na Slovensku“, ktorá sa konala na FF UK v Bratislave, vystúpil s hlavným 

referátom na tému Možnosti a potreba interdisciplinárnej súčasti sociálnej pedagogiky, 

v ktorom položil dôraz na systematickú koordináciu a spoluprácu medzi katedrami, ktoré 

rozvíjajú sociálnu pedagogiku na slovenských vysokých školách.  

Možno konštatovať, že vplyv zakladateľa slovenskej sociálnej pedagogiky bol značný 

aj na Jolanu Hroncovú a ďalších vedeckých ašpirantov, ktorých prof. Ondrej Baláž v Ústave 

experimentálnej pedagogiky SAV viedol. J. Hroncová po ukončení štúdia v odbore 

pedagogika - filozofia na FF UK v Bratislave v roku 1973 absolvovala internú vedeckú 

ašpirantúru v Ústave experimentálnej pedagogiky SAV pod vedením prof. PhDr. Ondreja 

Baláža, DrSc. Kandidátsku dizertačnú prácu spracovala na tému: „Rozvíjanie čitateľských 

záujmov žiakov základnej školy so zvláštnym zreteľom na vedecký a technický pokrok“. 

Obhájila ju 10.6.1978 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po odchode z ÚEPd SAV a 

nástupe na Katedru pedagogiky Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici v apríli 1978 sa J. 

Hroncová v intenciách potrieb katedry zameriavala najmä na sociológiu výchovy a iné 

disciplíny, ktoré bolo potrebné vyučovať. V oblasti sociológie výchovy spolupracovala v tom 

období intenzívne s B. Krausom, ktorý sa pred rokom 1989 tiež venoval najmä sociológii a 

sociológii výchovy, pretože sociálna pedagogika v tom období nebola zaradená do učebných 

plánov ako vyučovací predmet. V roku 1993 Ústav experimentálnej pedagogiky SAV zanikol 

a sociálna pedagogika sa odvtedy začala rozvíjať najmä na pedagogických fakultách. Zo 

začiatku, ako vyučovací predmet, respektíve špecializácia v rámci odboru pedagogika (FF 

UK Bratislava) a neskôr začali vznikať aj študijné odbory a programy pod názvom „Sociálna 

pedagogika.“ Medzi prvými fakultami, ktoré tento odbor začali rozvíjať patrila Pedagogická 

fakulta v Banskej Bystrici, najprv pod názvom „Sociálny pedagóg“ a neskôr „Sociálna 

pedagogika.“ Prvýkrát bol tento odbor zavedený v školskom roku 1994/1995. Pri jeho vzniku 
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vyvíjala intenzívnu činnosť aj J. Hroncová, ktorá ho v spolupráci s inými kolegyňami 

pripravovala v roku 1993 pod vplyvom poľských, nemeckých a maďarských poznatkov 

a skúseností. Významnú úlohu v tomto smere zohrala najmä kniha R. Wroczynskeho 

Sociálna pedagogika, ktorá vyšla na Slovensku v roku 1968. J. Hroncová sa s ňou 

oboznámila už počas vysokoškolského štúdia v rámci prednášok prof. Juraja Čečetku 

v predmete sociológia výchovy.  

Sociálnej pedagogike sa J. Hroncová začala pomerne intenzívne venovať v teoretickej 

a tiež pedagogickej rovine, čo súviselo s otvorením nového študijného odboru „Sociálny 

pedagóg“ na katedre. Od roku 2000 aj v publikačnej a vedecko-výskumnej rovine. Medzi 

prvé významné práce zo sociálnej pedagogiky patrili práce J. Hroncová a kol. (Hudecová, A. 

Matulayová, T.) Sociálna pedagogika a sociálna práca (2000, 2001) a ďalej monografia 

Hroncová, J. – Emmerová I. Sociálna pedagogika (2004).  

Vedecko-pedagogický titul „docent“ získala v roku 1986 a potvrdila ho habilitačným 

konaním v roku 2000, kedy prebehlo aj inauguračné konanie. Ťažiskové práce v rámci 

kvalifikačného rastu boli tiež zamerané na oblasť sociálnej pedagogiky. Za profesorku 

v odbore Pedagogika bola vymenovaná prezidentom SR v roku 2001. Od 1.4. 1978 do 

1.9.2020, teda  počas celej profesionálnej kariéry, pôsobila iba na Katedre pedagogiky 

Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici (teda 42 rokov) s výnimkou krátkeho 

externého súbežného polročného pôsobenia na Sliezskej univerzite v Opave a pôsobenia ako 

vedeckej pracovníčky na PF ZČU v Plzni.  

Jolana Hroncová sa na Katedre pedagogiky výrazne zaslúžila o rozvoj odboru 

Pedagogika jednak ako vysokoškolská učiteľka, vedecko-výskumné pracovníčka, vedúca 

pracovníčka, ale najmä ako jeho garantka. Bola hlavnou garantkou študijného programu 

Sociálna pedagogika v magisterskom štúdiu a tiež hlavnou garantkou v doktorandskom 

štúdiu, kde bola aj predsedníčkou Odborovej komisie v odbore Pedagogika. Taktiež bola 

dlhodobo garantkou habilitačného konania a vymenúvacieho konania za profesorov v odbore 

Pedagogika. V roku 2007 rektorka UMB prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc., udelila prof. PhDr. 

Jolane Hroncovej, PhD. striebornú medailu „za rozvoj, budovanie a garantovanie nosných 

študijných odborov a programov, predovšetkým Mgr. a PhD. štúdia“. V roku 2008 opäť 

rektorka UMB prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc., udelila prof. PhDr. Jolane Hroncovej, PhD., 

Osobitnú cenu rektorky „za mimoriadny prínos k príprave komplexnej akreditácie Univerzity 

Mateja Bela v Banskej Bystrici a k vysokému hodnoteniu v garantovaných študijných 

odboroch a oblastiach výskumu. 

Od roku 2004 sa začala rozvíjať na Katedre pedagogiky PF UMB „Banskobystrická 

škola sociálnej pedagogiky“ pod vedením profesorky J. Hroncovej. O vedeckej škole možno 

už oprávnene hovoriť, pretože problémy sociálnej pedagogiky vo vzťahu k prevencii 

sociálnej patológie začali na katedre rozvíjať viaceré vysokoškolské učiteľky 

a vysokoškolskí učitelia nielen v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti, ale aj 

v publikačnej činnosti, ktorá bola od roku 2008 výrazne zameraná najmä na osobnosť 

školských sociálnych pedagógov, ich činnosť a profesijný štandard sociálnych pedagógov, 

ktorí boli už v tomto smere na Slovensku aj legislatívne ukotvení, skôr než v ČR a PR. Ďalej 

uvádzame výber publikačných aktivít, okrem vyššie uvedených, (monografií a 

vysokoškolských učebníc), ktoré spracovala J. Hroncová väčšinou v kolektívnom zastúpení, 

pretože dávala možnosť publikovať jej mladým doktorandom a spolupracovníkov: Hroncová, 

J. - Kraus, B.: Sociálna patológia pre sociálnych pracovníkov a pedagógov (2006), Kraus, B. 

– Hroncová, J. a kol.: Sociální patologie (2007, 2010), Kraus, B. - Hroncová, J. - Emmerová, 

I. a kol: K dejinám sociálnej pedagogiky v Európe (2008), Hroncová, J. - Walancik, M. a kol.: 

Vybrané problémy slovenskej a poľskej sociálnej pedagogiky (2009), Hroncová, J. – 

Emmerová, I. a kol.: Sociálna pedagogika – vývoj a súčasný stav (2009), Hroncová, J. – 

Emmerová I. a kol. Sociológia výchovy a vzdelávania (2010), Hroncová, J. a kol. Pedagogika 
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sociálnej starostlivosti (2011), Hroncová J. a kol.: Sociálna pedagogika na Slovensku 

(História a súčasnosť) (2012), Hroncová, J. a kol.: Preventívna sociálno-výchovná činnosť 

v škole (2013), Hroncová, J. – Emmerová, I. – Hronec, M.: Sociálna patológia pre sociálnych 

pedagógov (2014), Hroncová, J. – Emmerová, I. a kol.: Sociálny pedagóg v škole v teoretickej 

reflexii a praxi (2015), Hroncová, J. a kol.: Sociálno-výchovná práca s rodinou z aspektu 

sociálnej pedagogiky (2015). K posledným významným prácam prof. Hroncovej, ktoré 

spracovala v autorskom kolektíve patria vysokoškolské učebnice z roku 2020 pod názvom: 

Hroncová, J. - Niklová, M. - Hanesová, D.-Dulovics, M.: Sociálna pedagogika na Slovensku 

a v zahraničí – teoretická reflexia a prax a Hroncová, J. - Niklová, M. - Dulovics, M. - 

Hronec, M. - Sámelová, S.: Sociológia výchovy a sociálna patológia pre pedagógov. J. 

Hroncová je autorkou mnohých vedeckých a odborných štúdií vo vedeckých časopisoch 

a zborníkoch u nás i v zahraničí. V rámci rozvíjania sociálnej pedagogiky na vyššie 

uvedených úrovniach venovala J. Hroncová ťažiskovú pozornosť otázkam vymedzovania 

predmetu sociálnej pedagogiky, ktorý chápala nasledovne: „Sociálna pedagogika je špeciálna 

pedagogická disciplína, predmetom ktorej sú sociálne aspekty výchovy a vývinu osobnosti. 

Hlavný dôraz kladie na terciárnu oblasť výchovy v rámci, ktorej intervenuje do procesov 

socializácie u jednotlivcov a skupín ohrozených a sociálne znevýhodnených. Sociálna 

pedagogika má tak preventívny, ako aj terapeutický charakter . Na základe vyššie uvedených 

prístupov možno vyvodiť záver, že predmetom sociálnej pedagogiky ako špeciálnej 

pedagogickej vedy sú sociálne aspekty výchovy a vývinu osobnosti. Zameriava sa na „tretiu 

oblasť výchovy“, v rámci ktorej intervenuje do procesov socializácie najmä u ohrozených a 

sociálne znevýhodnených skupín  detí a mládeže, ale aj dospelých. Napomáha rodine a škole 

riešiť krízové situácie a predchádzať vzniku dysfunkčných procesov u detí a mládeže. Jej 

cieľom je pomoc k svojpomoci, obnovenie normality človeka a snaha o zlepšenie 

spoločenských podmienok, v ktorých žije (Hroncová, J.-Niklová, M.-Hanesová, D.-

Dulovics, M, 2020, s.31-32).“ Ďalej venovala osobitnú pozornosť tiež vzťahom sociálnej 

pedagogiky a iných vied, zdôrazňovala preventívny rozmer sociálnej pedagogiky, najmä 

v práci školských sociálnych pedagógov, resocializačný a reedukačný rozmer ich činnosti.  

Na riešenie problémov sociálnych pedagógov v škole zamerala J. Hroncová pozornosť, 

v spolupráci s inými členmi katedry, vo viacerých výskumných úlohách VEGA a KEGA. 

Bez nároku na úplnosť uvádzame aspoň niektoré projekty, v ktorých bola J. Hroncová 

zodpovednou riešiteľkou:  

- VEGA 1/4527/07: „Profesijné kompetencie sociálnych pedagógov v oblasti prevencie 

sociálnej  patológie u detí a mládeže“; 

- KEGA 028UMB-4/2012: „Preventívna sociálno-výchovná práca na základných a 

stredných školách z aspektu funkcie sociálneho pedagóga“; 

- VEGA 1/0303/11: „Spolupráca inštitúcií verejnej správy so školami v oblasti prevencie 

sociálnopatologických javov v osobitným zreteľom na uplatnenie sociálnych pedagógov v 

Banskobystrickom kraji“; 

- KEGA č. 030UMB-4/2014: „Vypracovanie a overovanie koncepcie aktualizačného 

vzdelávania pre sociálnych pedagógov pôsobiacich v praxi s osobitným zreteľom na 

školských sociálnych pedagógov“.  

Problémy sociálnych pedagógov v škole Katedra pedagogiky prvýkrát monitorovala na 

medzinárodnom odbornom seminári pod názvom: „Sociálny pedagóg v škole“ (2012), ktorý 

sa konal na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici dňa 06.11.2012. Na tento seminár 

boli pozvaní sociálni pedagógovia zo škôl a školských zariadení, ale aj z iných výchovných 

inštitúcií, kde pôsobili. Prítomní boli ako prednášatelia  viacerí vysokoškolskí učitelia z Čiech 

(B. Kraus), z Poľska (M. Walancik), Slovenska (C. Határ) a sociálni pedagógovia z praxe (K. 

Kropáčová, L. Tichý, I. Erlichová, D. Paučíková a ďalší) a tiež zástupcovia školských 

sociálnych pedagógov z Trenčína (B. Tomanová, J. Baláž, M. Rečičárová), kde sociálne 
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pedagogičky pracujú na všetkých základných školách a preto mesto Trenčín, ktoré finančne 

podporuje zamestnávanie sociálnych pedagogičiek, dávame za „príklad dobrej praxe“. Na 

tomto seminári sociálni pedagógovia poukazovali najmä na tri vážne problémy, s ktorými sa 

stretávajú pri výkone svojej profesie:  

- absencia metodických príručiek pre ich sociálno-výchovnú prácu, 

- absencia kontinuálneho vzdelávania pre sociálnych pedagógov,  

- absencia profesiogramu, respektíve profesijného štandardu „Sociálny pedagóg“. 

V rámci výskumných úloh sa na Katedre pedagogiky J. Hroncová s kolektívom snažili tieto 

problémy riešiť. Vo výskumnej úlohe KEGA č. 030UMB-4/2014 pod názvom: 

„Vypracovanie a overovanie koncepcie aktualizačného vzdelávania pre sociálnych 

pedagógov pôsobiacich v praxi s osobitným zreteľom na školských sociálnych pedagógov“ 

sa zamerali jednak na tvorbu metodických príručiek, ale aj na riešenie problému 

kontinuálneho vzdelávania, ktorý im bude umožňovať ďalší profesijný a odborný rozvoj.  

V rámci riešenia tejto úlohy KEGA opäť v roku 2014 a 2015 monitorovali aj problémy 

sociálnych pedagógov v škole, ktoré komparovali s problémami získanými prostredníctvom 

výpovedí sociálnych pedagógov na odbornom seminári „ Sociálny pedagóg v škole“ v roku 

2012 a riešili ich nasledovne:  

Absencia metodických príručiek pre sociálnych pedagógov pre jednotlivé typy 

škôl. Tento problém bol  čiastočne riešený vo viacerých výskumných projektoch KEGA. 

výstupmi ktorých boli aj publikačné aktivity metodického charakteru. Autorský kolektív vo 

výskumnom projekte KEGA č. 028UMB-4/2012 pod názvom „Preventívna sociálno-

výchovná práca na základných a stredných školách z aspektu funkcie sociálneho pedagóga“ 

(zodp. riešiteľka J. Hroncová) spracoval viaceré publikácie určené sociálnym pedagógom v 

praxi napríklad „Sociálna pedagogika na Slovensku. História a súčasnosť“ (2012), 

„Sociálny pedagóg v škole“ (2012) a najmä Metodická príručka pre sociálnych pedagógov a 

koordinátorov prevencie, spracovaná autorským kolektívom Hroncová, J. – Emmerová, I., 

Kropáčová, K. a kol. pod názvom „Preventívna sociálno-výchovná činnosť v škole“ (2013). 

Na tento projekt nadväzoval aj výskumný projekt KEGA č. 030UMB-4/2014 pod názvom 

„Vypracovanie a overovanie koncepcie aktualizačného vzdelávania pre sociálnych 

pedagógov pôsobiacich v praxi s osobitným zreteľom na školských sociálnych pedagógov“, 

v rámci riešenia ktorého bol realizovaný celoslovenský empirický výskum zameraný na 

pôsobenie sociálnych pedagógov. Bol publikovaný v monografii „Sociálny pedagóg v škole 

v teoretickej reflexii a praxi“ spracovanej v autorskom kolektíve pod vedením J. Hroncovej 

v roku 2015. V tejto publikácii sú prezentované hlavné problémy a vtedajší stav pôsobenia 

sociálnych pedagógov v školách na Slovensku najmä v rámci projektu PRINED. K ďalším 

metodickým príručkám a publikáciám, ktoré boli vypracované pre sociálnych pedagógov boli 

publikácie „Sociálna patológia pre sociálnych pedagógov“ (2014) a „Sociálno-výchovná 

práca s rodinou z aspektu sociálnej pedagogiky“ (2015) spracovaná autorským kolektívom 

pod vedením J. Hroncovej. K prácam metodického charakteru patrila aj publikácia autorov I. 

Emmerovej, M. Niklovej a M. Dulovicsa „Základy mediálnej výchovy pre sociálnych 

pedagógov a pedagógov“ (2015)  a tiež samostatné publikácie M. Niklovej: „Sociálny 

pedagóg ako pomáhajúca profesia a jeho uplatnenie vo výchovných, sociálnych a iných 

zariadeniach“ (2013), „Profesijné kompetencie a špecifiká pôsobenia sociálnych pedagógov 

v školách“ (2013), M. Dulovicsa: „Špecifiká pôsobenia sociálnych pedagógov v školskom 

prostredí“ (2014) a ďalších autorov (Hroncová, J.-Niklová, M.-Hanesová, D.-Dulovics, M, 

2020, s.117-118). 

Absencia možností ďalšieho kontinuálneho vzdelávania. Predstavovala druhý 

problém, ktorý riešili sociálne pedagogičky Katedry pedagogiky v rámci vyššie uvedenej 

výskumnej úlohy KEGA č. 030UMB-4/2014 pod názvom: „Vypracovanie a overovanie 

koncepcie aktualizačného vzdelávania pre sociálnych pedagógov pôsobiacich v praxi s 
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osobitným zreteľom na školských sociálnych pedagógov“. Jedným z výstupov z tejto úlohy 

bolo aj  vypracovanie koncepcie aktualizačného vzdelávania pre školských  sociálnych 

pedagógov, ktorú hlavná riešiteľka predložila na akreditáciu na MŠVVaŠ SR pod názvom: 

„Prípravné atestačné vzdelávanie pre prvú atestáciu pre odborných zamestnancov – 

sociálnych pedagógov v školách a školských zariadeniach“, ktoré bolo schválené MŠVVaŠ 

SR dňa 09.02.2016 a platí do roku 2021. Možno konštatovať, že aj napriek úsiliu o 

vypracovanie tohto vzdelávania, bol zo strany školských sociálnych pedagógov o toto 

vzdelávanie nedostatočný záujem. 

Absencia profesijného štandardu: „Sociálny pedagóg“ bol považovaný za 

rozhodujúci problém, na ktorý sociálni pedagógovia v roku 2012 poukazovali. Profesijný 

štandard vymedzuje činnosti školských sociálnych pedagógov ako odborných zamestnancov, 

čo bolo pre sociálnych pedagógov dôležité, pretože ani vedenie školy,  ani iní odborní a 

pedagogickí zamestnanci, túto profesiu nepoznali, v dôsledku čoho boli kompetencie 

sociálnych pedagógov nejasné,  ich činnosti  rôznorodé a diferencované. Často boli využívaní 

ako pedagogickí asistenti, prípadne na riešenie aktuálnych porúch v správaní žiakov, dozor 

na chodbách, suplovanie hodín a pod.  

Profesijný štandard „Sociálny pedagóg“ bol oficiálne vypracovaný Metodicko-

pedagogickým centrom v Bratislave v rámci projektu „Profesijný a kariérový rast“ v 

operačnom programe „Vzdelávanie“. Na jeho tvorbe v dominantnej miere participovali J. 

Hroncová a  I. Emmerová  z Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB.  Profesijný 

štandard „Sociálny pedagóg“ bol od roku 2017 zverejnený na stránke MŠVVaŠ v Pokyne 

ministra č. 39/2017 v prílohe č. 19 pod názvom „Sociálny pedagóg“. Tento problém 

sociálnych pedagógov v škole bol vyriešený, no na škodu veci ho doteraz všetci sociálni 

pedagógovia v škole dostatočne nevyužívajú respektíve o ňom ani nevedia (Hroncová, J.-

Niklová, M.-Hanesová, D.-Dulovics, M, 2020, s.118). V súčasnosti sa profesijný štandard 

inovuje.  

  J. Hroncová bola aj vedeckou redaktorkou mnohých zborníkov a vedeckých 

monografií. Bola hlavnou garantkou 6 medzinárodných vedeckých konferencií SOCIALIA 

(2007, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019). Zaslúžila sa tiež o vznik Asociácie sociálnych 

pedagógov v SR O.z., kde bola od roku 2018 jej predsedníčkou. V dôsledku odchodu do 

dôchodku sa tejto funkcie vzdala na 3. VZ ASPg, ktoré sa konalo 13.9.2022. Za novú 

predsedníčku ASPg O.z. bola zvolená s účinosťou od 1.10.2022 prof. PhDr. Miriam Niklová, 

PhD. Pôsobila tiež v iných odborných inštitúciách.  

Bohatá je tiež editorská činnosť prof. J. Hroncovej. Bola vedeckou redaktorkou 

Vedeckých zborníkov Acta Universitatis Matthaei Belii PF UMB č.1-5, ďalej vedeckou 

redaktorkou Zborníkov vedecko-výskumných prác Katedry pedagogiky č.1-15, tiež vedeckou 

redaktorkou viacerých monografií a zborníkov SOCIALIA 2007 a 2009, 2011, 2014, 2017, 

2019 a iných publikácií. Ako bývalá prodekanka pre vedu PF UMB v rokoch 2002-2005 sa 

podieľala vo funkcii vedeckej redaktorky za SR na organizačnej príprave a tvorbe štatútu 

medzinárodného periodiká The New Educational Review pod vedením bývalej dekanky prof. 

PhDr. Beáty  Kosovej, CSc. 

Počas pôsobenia na PF UMB prešla J. Hroncová viacerými funkciami. Najprv bola 

vedúcou oddelenia DMH a SPP na Katedre pedagogiky, v rokoch 1996-2002, tiež v rokoch 

2012-2020 pôsobila vo funkcii vedúcej Katedry pedagogiky. V rokoch 2002-2005 

vykonávala funkciu prodekanky pre vedu a výskum na PF UMB. Dlhodobo bola členkou 

Vedeckej rady PF UMB, ďalej členkou Vedeckej rady UMB a pôsobila i v ďalších funkciách, 

dlhodobo bola členkou Akademického senátu PF UMB a tiež členkou Akademického senátu 

UMB. 

  Pri hodnotení prínosu osobnosti prof. Jolany Hroncovej, PhD. v oblasti pedagogických, 

publikačných i vedecko-výskumných aktivít možno konštatovať, že výsledky jej činnosti 
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presahujú rámec Pedagogickej fakulty UMB a v súčasnosti ju jej dielo zaraďuje medzi 

najvýznamnejšie osobnosti sociálnej pedagogiky nielen na Slovensku, ale aj v strednej 

Európe. Oceniť treba tiež jej podiel v oblasti kvalifikačného rastu u kolegov nielen na PF 

UMB, ale aj na iných vysokých školách na Slovensku, ale aj v zahraničí. Nadštandardnú 

spoluprácu a  historicky aj najdlhšiu mala profesorka Hroncová s Pedagogickou fakultou 

UHK v Hradci Králové vďaka osobnosti profesora Blahoslava Krausa. S ním ešte pred rokom 

1989 spolupracovala v oblasti sociológie výchovy a po roku 1989 najmä v oblasti sociálnej 

pedagogiky a sociálnej patológie. Vydali viaceré spoločné vysokoškolské učebnice, napr. 

Hroncová, J., Kraus, B., a kolektív: „Sociálna patológia pre sociálnych pracovníkov a 

pedagógov“ (2006), Kraus, B., Hroncová, J., a kolektív: „Sociální patologie“ (2007, 2010), 

Hroncová, J., Emmerová, I., Kraus, B., a kolektív: „Dejiny sociálnej pedagogiky“ (2007), 

Hroncová, J., Emmerová, I., Kraus, B., a kolektív: „K dejinám sociálnej pedagogiky v 

Európe“ (2008). 

Na konferencii SOCIALIA 2019 profesorku J. Hroncovú ocenil za intenzívnu 40. ročnú 

spoluprácu aj dekan Pedagogickej fakulty UHK v Hradci Králové doc. PhDr. MgA. František 

Vaníček, Ph.D., pamätnou medailou a ďakovným listom, v ktorom uvádza: „Vážená pani 

profesorko patříte k nejvýznamnějším představitelům oboru sociální pedagogika, k těm, kteří 

se zásadní měrou zasloužili o rozvoj tohoto oboru přinejmenším ve středoevropském 

prostoru, a toto konstatování platí řadu desetiletí. Stejně tak dlouho se datuje Vaše intenzívní 

a plodná spolupráce s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové. Jako děkan této 

fakulty si vážím toho, že rozvoj sociální pedagogiky na naší fakultě nejen jako vědního oboru, 

ale také jako oboru studijního je dlouhodobě spjat právě s Vaším přínosem. Tento Váš přínos 

spočívá v široké škále aktivit a zahrnuje spolupráci na koncepci studia moderní sociální 

pedagogiky, řadu společných publikačních výstupů — klíčových monografií oboru i 

vysokoškolských učebnic a sborníků prezentujících výsledky zkoumání oborových témat, 

dále realizovaná mezinárodní komparativní šetření, hodnocení publikačních výstupů 

akademických pracovníků naší fakulty a nepominutelnou podporu kolegů v jejich odborném 

a kvalifikačním růstu“ (In Zborník SOCIALIA 2019). 

Profesorka Hroncová úzko spolupracovala tiež s viacerými vysokými školami v 

zahraničí, kde sa sociálna pedagogika rozvíja, najmä so Sliezskou univerzitou v Katoviciach, 

Opolskou univerzitou v Opole, UTB v Zlíne, IMS v Brne, Akadémiou WSB v Dabrowie 

Górniczej a inde. Vzájomná spolupráca predstaviteľov sociálnej pedagogiky v 

stredoeurópskom regióne, ale aj s inými krajinami Európskej únie, predstavuje významný 

prínos pre jej rozvoj aj na národnej úrovni. Prínos profesorky J. Hroncovej nemožno v plnej 

miere zhodnotiť v rámci jedného plenárneho vystúpenia na konferencii SOCIALIA 2022. Pre 

ilustráciu uvedieme na záver jej podnetné myšlienky, ktoré uviedla v rozhovore pre časopis 

Sociální pedagogika v roku 2014 na otázku: V čom spočíva „kúzlo“ sociálnej pedagogiky, v 

čom je jej jedinečnosť ? Odpovedala slovami: „Aj keď som sa hlboko zamyslela nad vašou 

otázkou, neprišlo mi na um žiadne „kúzlo“, ktoré by bolo typické pre sociálnu pedagogiku. 

Myslím si, že sociálna pedagogika na „kúzla“ veľmi neverí. V rámci vysokoškolskej prípravy 

sociálnych pedagógov upozorňujeme študentov skôr na možné problémy v sociálno-

výchovnom pôsobení v práci s marginalizovanými a sociálne znevýhodnenými skupinami 

detí a mládeže, kde bude nevyhnutné každodenné sebaovládanie pri prekonávaní prekážok a 

problémov, ďalej výrazné prosociálne správanie, pedagogický optimizmus a hlboká viera v 

pozitívnu zmenu človeka. Za skutočné kúzlo v rámci sociálnej pedagogiky by som 

považovala, keby sme sa konečne preniesli z pozície „sociálneho hasiča“ a „pedagogiky 

núdzových stavov“, ktoré boli typické pre sociálnu pedagogiku 19. a 20. storočia, do pozície 

ofenzívnej sociálnej pedagogiky, ktorá vzniku sociálno-výchovných problémov u detí a 

mládeže skutočne predchádza a je nápomocná pri pozitívnom rozvoji detí a mládeže. 

Odpoveď na otázku, ako to dosiahnuť, je zatiaľ veľmi ťažká. „Jedinečnosť“ sociálnej 
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pedagogiky je tiež ťažké definovať, pretože od jej vzniku stále pretrváva značný názorový 

pluralizmus pri vymedzovaní jej predmetu a zamerania nielen v zahraničí, ale aj u nás. Každá 

teória, ale i „školy sociálnej pedagogiky“, majú svoje špecifiká a priority, v ktorých možno 

vidieť ich jedinečnosť a odlišnosti od iných. Zároveň majú aj mnoho spoločných záujmov. 

Ja vychádzam z pedagogického optimizmu, že práca sociálnych pedagógov bude 

spoločensky viac akceptovaná, a predovšetkým celá spoločnosť láskavejšia, mravnejšia a 

lepšia. Súčasná spoločnosť má mnoho problémov, ktoré výrazne ovplyvňujú aj správanie u 

detí a mládeže. Keď zlyhávajú pri vývine človeka základné výchovné činitele, dôsledky ich 

zlyhania nedokážu vyriešiť iba sociálni pedagógovia. V tomto zmysle sú stále aktuálne 

myšlienky J. A. Komenského, ktorý už v 17. storočí zdôrazňoval, že „prevýchova je omnoho 

ťažšia než výchova“, respektíve, že kto „prospieva vo vedomostiach a stráca na mravoch, 

viac stráca než získava“. Zvýšenie kvality výchovy v rodine a škole a tiež celková „náprava 

vecí verejných“ by síce odobrali prácu nám, sociálnym pedagógom a iným pomáhajúcim 

profesionálom, pretože „čím je v spoločnosti horšie, tým je pomáhajúcim profesiám lepšie“ 

(no platí to aj naopak), no určite by to prospelo deťom a mládeži.“ 

 

Prínos profesorky J. Hroncovej výstižne ocenil vtedajší prorektor UMB doc. Ing. 

Vladimír Úradníček, PhD., vo svojom slávnostnom príhovore na medzinárodnej konferencii 

SOCIALIA 2019 slovami: „Vedenie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici si cení, že 

pani profesorka už dlhé roky patrí do zlatého fondu tvorivých zamestnancov univerzity.....“ 

Kiežby sme kolegov typu pani profesorky Hroncovej mali v našom banskobystrickom (ale aj 

slovenskom) vysokoškolskom prostredí čo najviac (In Zborník Socialia, 2019, s.11).  
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SOCIAL PEDAGOGY IN THE UK (AND BEYOND) 

Gabriel Eichsteller, UK, Lowis Charfe, UK 

 

Abstrakt 

Ide o príhovor dvoch významných vodčích osobností sociálnej pedagogiky v britskom aj 

celosvetovom meradle na konferencii Socialia 2022. Obaja autori z Veľkej Británie 

prezentujú kontext sociálnej práce v Spojenom kráľovstve. Sústreďujú sa najmä na význam 

sociálnej pedagogiky, ktorá ponúka neoceniteľnú perspektívu najmä v oblasti budovania 

zmysluplných vzťahov sociálnych pedagógov v ich profesionálnej praxi. Ide o vzťahy, ktoré 

podporujú well-being, učenie sa a sociálne začlenenie. Na záver zdieľajú informácie o 

Globálnej aliancii sociálnych pedagógov zdôvodňujúc, prečo je dôležitá ích nadnárodná 

spolupráca. 

 

Kľúčové slová: sociálna pedagogika, Veľká Británia, Globálna aliancia sociálnych 

pedagógov 

 

Introduction 

Lowis Charfe (LC): Thank you for inviting us both. Speaking on behalf of Gabriel too, 

we're really pleased to be here. For those of you that don't know, this is Gabriel Eichsteller. 

He's a colleague of mine, and we work really closely together. He is part of ThemPra, an 

organisation in the UK that has been helping develop social pedagogy practice, and we’ve 

worked very closely on developing a BA course at the University of Central Lancashire and 

now our Masters in Social Pedagogy Leadership. 

Gabriel Eichsteller (GE): And this is the course leader of said Masters, Lowis Charfe from 

UCLan. She is also the co-author of Social Pedagogy and Social Work (Charfe & Gardner, 

2019), one of the key textbooks on the subject in the UK. 

 

Social Work in the UK – the context for Social Pedagogy 

LC: Before we start talking about social pedagogy, we thought it'd be good to put 

British social work in context, because there isn't a profession of social pedagogue here in the 

UK. We thought we would give you a little bit of an explanation around how social work is 

established here in the UK and how social pedagogy fits in with that. So here in the UK, for 

the last 12 years, we've had a conservative government in power, and they've had an agenda 

around austerity measures, which means that we've seen a reduction of public spending on 

welfare services like social work, health, housing, drug and alcohol treatment, all kinds of 

public services. And this has led to high rates of inequality unfortunately, and there's real 

challenges for the social work and social care professions in the UK. More and more people 

are living in quite high levels of poverty, and there was some really interesting research 

recently published by the University of Sheffield and the University of Huddersfield here that 

showed that, if you are living in the most deprived areas, the poorest areas here in the UK, 

then you're 10 times more likely to end up having a social worker. It's more than likely a 

teacher is going to be very worried about your children. They will report that concern to a 

social worker. The social worker will come out and investigate what's happening in your 

family. However, because there isn't a lot of money, thresholds for receiving support from 

social workers have got a lot higher, so it means that lots of these families, even though they're 

assessed and there's concerns and worries about them, don't then get any help. And so we 

leave families quite angry and disillusioned and upset by that, so it's not great. I think it's fair 

to say that social work is very challenging and very difficult at the minute here in the UK, 

and this is in no small part because we've been using New Public Management as a system.  
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About 25 years ago, New Public Management came into force. This is where all public 

services have become very outcomes focused. So they set a target, and it doesn't matter 

whether that relates to the families that you're working with, you've got to try and get them 

to meet that target. It's very much a lack of trust in the profession, so there's been managers 

who have been brought in – lots of times managers don't have social work experience, and 

they're just there to manage teams and make sure they meet the outcomes. NPM’s focus is 

also on marketisation, meaning competition and privatisation of public service provision. 

Particularly in adult social care and children's fostering and adoption and children's residential 

homes, we've seen a really big growth of private organisations taking over the running of 

these services and making vast amounts of profit, which is not then put back into public 

services, so we've seen a real movement of money away from supporting people. New Public 

Management has created a lot of challenges (Lowe, 2021), so it means that now social work 

has become very dehumanised, so we're not interested in people, families, children, and what 

we're interested in is just moving people through a formal system, so they get assessed. And 

then we decide if we can help them. If we can, then they're forced to kind of work through 

the system. 

New Public Management is also very slow to learn and adapt. The pandemic showed 

us here in the UK that our public services were mostly very slow to adapt, and the ones that 

could adapt to the pandemic were ones that were already trying to work in much more human 

ways. It also means that we've got this real disconnect between services, so it means that 

education works in this area, housing in this area, drug and alcohols in this, and there's no 

overlap or very little overlap between the services, and it's constantly about money, so this 

wastes a lot of resources. It isn't helping anybody, and lots of organisations spend a lot of 

their time trying to get funding or meeting funding outcomes.  

It also creates a fantasy world, so it means that the systems that we are forcing social 

workers to work in don’t really reflect the reality of the work that they're doing. Like I said, 

there's this real disconnect, and sadly here in the UK I think the average working career of a 

social worker is about eight years, and it's probably dropping quite considerably. In social 

care we have masses of people leaving the profession, and people are struggling to find new 

people to come in, because the pay is very low and the expectations are very high, so people 

are getting morally burnt out. We talk a lot in UK about moral distress and burnout, so sadly 

social work is not in a great position at this moment.  

 

Social Pedagogy as a Perspective for Working with Complexity 

We're working in real complex environments, which means, as you will all know, as 

human beings we're very complex, and there isn't one outcome that fixes a problem. If 

somebody is homeless, then just providing them a house isn't necessarily going to be the best 

solution. There might be lots of other issues that go along with that, but here, because of New 

Public Management, we've been forced to kind of do away and believe that we will have this 

linear outcome. And actually, what we're seeing is is that this is much more complex.  

For us here in the UK social pedagogy offers us a perspective that helps us manage this 

complexity. It helps us work out how we can stop forcing people through a system, and it's 

reconnecting people to their moral purpose, so social workers coming across social pedagogy 

through the training and the development that we're doing with people, for instance with 

Gabriel and ThemPra, they talk to us about how they feel reconnected to why they came into 

the job, they're starting to reconnect and understand that the moral purpose of the job is to 

help people, to get to know people, to help them feel empowered and able to manage the 

world around them. And sadly, it's not been recognised as a profession as such, but there's 

definitely a growing network of people who are using social pedagogical practice here in the 

UK, and it's very much within social work and social care organisations.  
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GE: When we recognise that the world is complex and that people are struggling 

because of a multitude of compounding issues and challenges they're facing, then it seems 

kind of inhumane to just pretend that that isn't happening, so I think a lot of organisations 

have started to wonder how we can accompany people in this messiness.  

One of the one of the key quotes that we often talk to people about is this Maya Angelou 

quote: ‘I’ve learnt that people will forget what you said, people will forget what you did, but 

people will never forget how you made them feel.’ I think that's borne out time and again in 

practice in that we have that power individually, through the way we connect with people, to 

change things with the other person, to make them feel more positive, more hopeful for the 

future. One example that really highlights that is from a local authority in the north of 

England. It's about a homeless person who had accumulated more than 300 offenses over 30 

years in his life. And time and time again the local authority had tried to find him 

accommodation, because he was homeless, right? And it didn't lead to any results. It took one 

caseworker – just one caseworker who was eager to sit down with him and to understand his 

life and his priorities, which were actually very different. His priorities were to get dental 

treatment first of all, the second priority was to get a better sleeping bag, the third priority 

was to get a bicycle, and so instead of just assessing that he needed accommodation, they 

tried to really understand what was going on for him, what was important, what would 

improve his quality of life according to him rather than according to what they thought was 

needed. And as a result the person has stopped offending and has started to seek help for his 

addiction issues. He has more hope for a positive future, and he's taking things one small step 

at a time. Things aren't going to change overnight, he's not going to miraculously recover 

from everything that he's experienced, but it shows why it's fundamental to start from a 

position of recognising the human being and seeing people as more than just the sum of their 

needs and why we need to believe in them.  

I think in the UK, social pedagogy has given people a conceptual and ethical framework 

that really helps them articulate these points, that puts that focus on learning with the other 

person, on well-being in a much more holistic sense – not just about avoiding adversity, 

stopping bad things from happening to people, but actually looking at what would facilitate 

somebody's well-being – and also looking at social inclusion and social justice through 

relationship-centred practice, so to look at how can we get that homeless person, for instance, 

meaningfully involved in a community that he’s never been part of. Who might that 

community be and how can we achieve that? From our perspective, social pedagogy very 

much places the emphasis on understanding, on being alongside the other person, on doing 

things with them rather than to them. It's focused on being curious about what's meaningful 

to them and going at their pace, however slow that might be, however long it might take; it 

needs to be at their pace. It needs to be holistic. It needs to be grounded in a clear sense of 

ethical purpose, of why we are doing this, and it needs to start in that person's life world and 

what's happening in their lives. We have the power to help other people change their 

circumstances and transform their lives, whatever that means for them, if we focus on 

building trusting relationships, if we're supporting their holistic well-being and their social 

inclusion. Social pedagogy is very much about how we might do that and why we might do 

that – and in our role as learning facilitators it’s about helping practitioners reconnect with 

that sense of value and purpose. 
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Focussing on Well-Being, Learning and Social Inclusion 

When we talk about well-being, 

learning and social inclusion, we just want 

to highlight a few things that characterise 

the way we've been developing social 

pedagogy in the UK, where we've placed the 

emphasis around well-being. We've got this 

notion of the Diamond Model (Eichsteller & 

Holthoff, 2011), this metaphor that focuses 

on the richness, the inherent potential, the 

unique resourcefulness that is inherent in 

every single person. And our role as 

practitioners is to help draw that out, to help 

bring out that sparkly, shiny side and give 

people a sense that there's something rich in their life, in every person. You can be more than 

just the sum of your negative experiences in life.  

We very much draw on Comenius’s analogy as well of gardening rather than sculpting. 

Gardening is about creating the conditions for people to thrive rather than just shaping them 

in the image that we have, like a sculptor might shape whatever artwork he or she is creating. 

It's about what can we do to create a nurturing environment, how we can be really connected 

to our own ethics in this, how we can make sure that we do things for an ethical reason rather 

than because the policy says so, or our procedures dictate that we need to do this, that or the 

other. And so we need to take collective responsibility to really humanise practice, to engage 

person-to-person and focus on relationships and on holistic well-being. That's the thing that's 

really in every individual's gift: everybody, every one of us has this opportunity to encounter 

other people and give them that sense that we see the genuine human being, that we don't just 

see them as a case or as a client or service user or whichever label we use.  

LC: I think what we find as well is that one of the most important things is that people 

feel that connection back to the ethics of their practice, so understanding when something 

doesn't feel right, why does this not feeling right? And it's often because they've been asked 

to do things that go against what they believe is their professional and moral and personal 

values. Connecting people back to that, I think, is really powerful and helps them think about 

how they might work in a different way that places relationships right at the heart of what 

they're doing.  

GE: The next part that's always very important to us in social pedagogy is very much 

around learning and how can we engage with people with the intention to understand rather 

than to impose our own knowledge. That's a shift in how we see our role, and the focus is 

very much on learning together. That's borne out of the insight that, in complex situations, 

knowledge comes from learning together with others, from making sense of situations by 

sharing perspectives: what are you experiencing in the 24 hours every day that you live your 

life, what am I seeing in the two hours a week that I might be supporting you, what is your 

neighbour seeing, what are other people noticing as part of that? So it's about learning together 

and that is very much fundamental. Very often we come across this notion that ‘oh, we haven't 

got time to learn, we haven't got time to reflect, it's a luxury we can't afford’. But in complex 

situations, it's the only way we can move forward. If we don't take the time to learn, then 

we're just chasing our own tails, as we like to say. The focus needs to be very much on 

emergent learning, so not just replicating what we already know but actually noticing what is 

happening from trying things out, from testing, from reflecting on that and further improving. 

So the path kind of emerges as we walk it, and the more we walk, the clearer we see. And 

that means that the aim is not to just replicate what we've done before or replicate what's 
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worked elsewhere, but to actually use the learning from what we've done before or from what 

has worked elsewhere to give ourselves that sense that there are many creative possibilities, 

many creative ways in which we can support different people. And we can respond well to 

the uniqueness of their situation, because we have all this wealth of knowledge and ideas for 

how we can do things. That requires an organisation, where we enjoy a sense of psychological 

safety, where we feel free and encouraged to try things out, and where it's okay to make 

mistakes. We need to have a positive error culture, because mistakes are seen as learning 

opportunities.  

LC: I think, for social work in particular, the focus on learning is really important, and 

that's the thing that sets social pedagogy apart from social work and brings a really important 

aspect. like Gabriel's just said. In social work practice, learning is something that's seen as 

just training, our continual professional development, something that happens at university 

or in a training session. But actually, if you want to work in a social pedagogical way with 

people, then learning is fundamental like Gabriel highlighted. It is about being able to feel 

confident enough to try something and give it a go and keep learning. Because, when you 

work with human beings – whether they're children or families or adults – then you're always 

learning something. Every situation is always different, so it's about using the theories that 

you know and have as navigation points to think about the practice and the doing part of the 

job (Rothuizen & Harbo, 2017).  

GE: Learning also includes this notion of how we can actually learn to live together 

with others, how we can learn to be part of a community. Social inclusion is in part about 

enabling people to learn about what that might mean, what it feels like to have supportive 

relationships, what it feels like compared to relationships that might be more abusive or more 

traumatic for whatever reason. And so our role is also very much about facilitating and 

helping people recognise what positive relationships mean, what they look and feel like. So 

we're also responsible in some sense for helping people curate their ‘relational universe’ 

(Carter & Eichsteller, 2017), to look not just at what is my relationship with the person I 

support but actually also what is their relationship with their children, their partner, their 

family members, their neighbours, the wider community, their friends, other professionals 

and what I can do in my capacity to help them develop a rich, a more constructive relational 

universe in that sense. How can we help people get that sense of balance, that sense of 

equilibrium. With the dynamics at play in relationships, with things being in constant 

movement, how can we help people feel that they’re not just being pulled everywhere all the 

time and have lost their sense of direction but that they’re able to enjoy that kind of interplay, 

those constellations of different relationships in their lives. A lot of that is really about helping 

people gain a sense of meaningful belonging in whichever community they wish to be part 

of, and what we can do to facilitate that. In that context we often talk about Rothuizen and 

Harbo’s (2017) notion of bonding and bridging. The bridging is about knowing what services 

are available in the local community, whereas the bonding is about helping people make those 

connections to, say, a support group that might make them feel included, or a daycare center 

where they feel less lonely because they're enjoying meeting people there who have a similar 

interest. What’s important is that we don't just leave it to an individual to make those 

connections but that we're joining alongside them, that we might come along um to a meeting. 

I remember just recently I was in Bradford talking to social workers there, and we had noticed, 

just by accident, that there was a Syrian restaurant around the corner from the council office, 

where they offer a coffee morning for women with a refugee background. And the social 

worker there was like ‘oh, this is brilliant! I love finding out about this. I know exactly who 

I'm going to take there for my next meeting with her.’ It's about seeing those opportunities to 

help people make meaningful connections with others in their community who can then be 

part of their relational universe.  
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At the meta level that's very much also about promoting social justice and human rights 

and giving people the sense that we're actually there to support their human rights to live in 

dignity and to get a sense of belonging. We're trying to address the social inequalities that 

they are suffering from, we're not just redirecting them to other services or offers, leaving to 

deal with those issues themselves.  

LC: I think this focus on interdependence is critical. Social work here in Britain has for 

a long time been about supporting people to become independent, and we use the word 

independent all the time. If you're working with children and families, then they've got to 

become independent and have the skills to care for their children. I worked as a leaving care 

social worker with 16-year-olds who had been in the care system, and we were always talking 

about independent living skills. And I think social pedagogy is really important, because it 

reminds us that none of us are fully independent, we are all interdependent on one another, 

and we have these connections and, like Gabriel says, that meaningful belonging is really, 

really important. So it's about building up relationships with people, so that we can understand 

where their sense of belonging might be and help them develop that, so that they don't need 

our support anymore and, when things get difficult in their lives, they've got people, a network 

of support around them and they know where to go for some informal help. 

 

Social Pedagogy developments in the UK … 

GE: Whilst this image shows by no means an exhaustive list of all the organisations 

that have been actively  

 

exploring such pedagogy in practice, it goes some way to show that the interest has been quite 

rich and quite diverse, with different organisations trying out different aspects of social 

pedagogy.  

LC: In a way we're very jealous of countries like Slovakia that have a social pedagogue 

profession, because we don't have it here. There are positives and negatives to this, but what 

you can see from this map is that there is a growing network of people. And I think it's because 

things are so difficult here and things are not likely to get any better under our current 

government with regards to the cost of living crisis; as you know, there's a global crisis 

happening. People are looking for other ways of working, and they they're realising that New 

Public Management and this just forcing people – families in particular – through systems 

doesn't work.  
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You can see here that we've got this growing movement of people across public 

services, and these are people that work with children, with families, with young adults and 

older adults. We've got a real variety of organisations, and these include social care, so these 

might be organisations that work with older adults. We've got social workers and social work 

departments that are very interested in using social pedagogy. We've got charities and 

voluntary organisations as well as local authorities. I think here in the UK there's a real sense 

of trying to find something different that gets us back to the roots of the work, of social work’s 

values, and the moral purpose of the work that we should be doing. I think the pandemic 

made everybody realise just how connected we are, but also how complex things can be and 

how difficult it can be and there isn't always just one answer to a social issue. So we've all 

got to work much more together. Social pedagogy is really bringing people together and has 

connected people up, and they're realising that there are different ways of working. It’s very 

much about sharing good practice, connecting people up, building relationships with each 

other and having a sense of meaningful belonging ourselves. When you are a practitioner, I 

think it is really important that you can feel you are helping people, and sometimes it's really 

simple things. For instance, one of the local authorities that Gabriel has done some work with, 

which is up in the Northeast of England, has changed something very small in their practice: 

instead of sending out letters to remind people that they need to pay a certain bill, they pick 

up the telephone and have a human conversation with that person. That way they find out a 

little bit more about what's happening, and that's had some really positive results, where 

families are being helped in a much more positive way instead of just being sent a letter telling 

them that they're doing something wrong. Social pedagogy is really helpful in getting people 

to think about how they respond to social issues like poverty in a very different, more human-

centric way.  

We also have the Social Pedagogy Development Network, which is a really brilliant 

community of practice. We have ThemPra kindly organise these free online events, and we 

get together to discuss different topics and issues, share areas of good practice. But it's also 

about connecting up as well and building relationships.  

 

… and beyond 

At this point it is important to get a little bit political, I think. It's really important for 

us here in the UK, because of Brexit, that we are part of the Global Alliance for Social 

Pedagogy and Social Education, which we're developing. I think this is really, really 

important, because we've stepped out of Europe. There are positives and negatives to that, 

and I think we're finding there's far more negatives. Having those formal connections in other 

ways is vitally important, and for us here in the UK it's a really great opportunity to carry on 

learning much more about social pedagogy, thinking about how we develop practice here, 

but also sharing some of our learning here as well.  

The one thing I would really love to leave with you all from our experiences here in the 

UK is just how precious social pedagogy practice is and that you really need to cherish that, 

be really proud of it and keep hold of that. I know that in lots of countries it's kind of taken 

for granted, or maybe it's being questioned how valuable social pedagogy is. And it is hugely 

valuable, you know. Like I said, we're very jealous sometimes that we don't have a profession 

of social pedagogues here in the UK, but we can really see the value of it. If you move away 

from putting relationships and people at the heart of everything you do, then the work that 

you do has less impact and is not as good for everybody. It also creates organisations where 

people burn out and they're morally distressed. They feel a real disconnect with the purpose 

of the work that they wanted to do. So I think social pedagogy is really important, and so if 

you take one thing away from our talk today, that would be my main point.  
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GE: That would be my main point as well. In ending this presentation, we’d like to 

warmly invite all of you to join that growing movement of people and organisations who 

really believe that such pedagogy can make a difference in the world, that together we can 

support the most eco-socially just world. So the Global Alliance is very much a free 

movement, where we just bring together people from across the globe to learn with each 

other, to inspire each other. And it would be lovely if many or all of you became part of that 

as well. You can find all details about this at www.sociapedagogy.net. 
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SOCIAL PEDAGOGY IN SPAIN AND LATIN AMERICA. RESEARCH 

AND ACTION FOR TRANSFORMATION 
 

Francisco José del Pozo Serrano, ES 

 

Abstract  

Social pedagogy as a science and discipline that guides the practice and profession of social 

pedagogy in Spain was influenced by the ideas of Natorp (Ortega y Gasset, María de Maeztu) 

and the translations from German to Spanish by Quintana Cabanas. Theoretical-practical 

relations to and from Latin America (Simón Rodríguez, Dewey, Freire or Luzuriaga) (Caride 

y Ortega, 2015) strengthened the position and role of Ibero-American social pedagogy, its 

academic (investigative, scientific and university) and practical (participatory and 

community) character, especially through the interuniversity seminars Social Pedagogy and 

the Interuniversity Journal of Social Pedagogy (1984), together with the Ibero-American 

Society of Social Pedagogy - SIPS (2004).  

The profession and university study of social pedagogy (1991) and its subsequent 

development assume the strengthening of practice in community and specialized areas, 

currently it is formed by a professional family represented by the General Council of 

Professional Associations of Teachers and Social Pedagogues in all Spanish regions and with 

representation in most universities in the country. During the last decades, various Ibero-

American networks and contributions have been created with projects and academic 

contributions from Spain, Uruguay, Colombia or Mexico. Likewise, Ibero-American shared 

knowledge becomes stronger in interregional alliances for transformation (Del Pozo Serrano 

et al, 2021). 

 

Keywords: Spain, Ibero-America, Social Pedagogy, Transformation, Social Education. 

 

Social pedagogy, avant-garde social-pedagogical thought 

Social Pedagogy in Spain is greatly influenced by the training, theories and experiences 

of German Social Pedagogy (especially Paul Natorp and his followers). The idea that "all 

educational activity is carried out on the basis of the community" (Natorp, 1913:97) is very 

present in the work of Spanish social pedagogy. There is a great generation of educated 

critical educators and thinkers with great social, economic, cultural and educational concerns 

who formed the Institución Libre de Enseñanza (ILE) created in 1876, who favoured public 

education, pedagogical renewal, secularism or internationalization and pedagogical 

expansion based on the creation of a national pedagogical museum, of the Board for the 

Expansion of Scientific Studies and Research (JAE) and a pedagogical bulletin of the ILE, in 

which Charles Darwin, John Dewey, María Montessori, León Tolstoy, Gabriela Mistal, 

Rabindranath Tagore or Emilia Pardo Bazán were introduced. 

Likewise, ahead of our time (similar to the "Erasmus" program, its purpose was 

coexistence and international relations), the Student Residence of 1910 was born where 

personalities resided Lorca, Dalí, Buñuel, or Guillén, Alberti, Machado or J. Ramón Jiménez, 

Unamuno and Ortega. Meetings and visits were held at the Residence with illustrious 

international personalities such as Einstein to Ravel, or from María Curie to Stravinsky. 

Educational missions were also linked, mainly in the rural world, from a street theatre called 

"La Barraca" with the leading role of Federico García Lorca. 

All this thinking will be the pedagogical basis for the development of the second 

Spanish Republic and the renewed and avant-garde ideas of the Spanish Constitution of 1931. 

Supported by the JAE the scholarship holders travelled to the Sorbonne, the École Normale, 
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the Rousseau Institute, schools new English, to Jena, to Leipzig, to Berlin and to the United 

States. 

There are three very relevant personalities in this regard, who are trained with the help 

of the JAE in Germany (University of Marburg) with Natorp, as well as in other German 

universities. Natorp's works were published in Spain and the influences were present in an 

extensive work that influenced the social, educational and political thought of the great 

Spanish philosophers Ortega y Gasset and Lorenzo Luzuriaga or the pedagogue María de 

Maeztu. 

In 1915 María de Maetzu writes "Social Pedagogy" in Spanish where she offers 

prominence of sociocultural relevance to the community context in education. She wrote: 

“The municipal air of the town enters through its windows; their customs and practices are, 

to a great extent, those of the region to which they belong”. Aspects that were also present in 

the Education of Natorp or Pestalozzi. 

Ortega y Gasset writes "Social Pedagogy as a Political Program" in Spanish (1910). He 

makes a speech on the state responsibility of Education, once he had already been in 

Germany, with the influence of Natorp, adapting it to the contextualization of the Spanish 

policies. Famous is the theory of "I am myself and my circumstances", advancing the 

ecological or systemic approach to education, and valuing that not only the subject develops 

its educational processes based on personal decision-making, but also affects family 

environments, labor, and socioeconomic or political structures. 

In 1921, Lorenzo Luzuriaga joined the International League of New Education. He 

contributed the idea of pedagogical renewal with international avant-garde influences, wrote 

in Spanish "Social and Political Pedagogy" (1933) (socialization-democratization of culture) 

following the universalization of education, reduction of illiteracy, cultural and community 

support of public policy, etc. He has written 50 original works and as many as 31 translations 

of seminal books, along with more than 150 articles in two major journals. He continuously 

published in the Bulletin of the Free Educational Institute (BILE) and the prestigious Journal 

of Pedagogy, which he founded and managed. 

 

Social Pedagogy of Latin American exiles and the Spanish democratic restoration 

Luzuriaga, a collaborator and Republican director, had to go into exile under threat of 

death. He had a desire to project the renewed pedagogical thinking from exile during the 

Spanish Civil War, to promote German social pedagogy and the influence of Dewey in 

education (maintaining collaboration with the Revista de Pedagogy, together with Piaget, 

Montessori, etc. and many Spaniards in exile). Luzuriaga passed through England and 

Scotland, was claimed in America by García Morente and A. Alonos, was a professor of 

pedagogy and pedagogical psychology in Tucumán, taught courses in Chile, became vice-

dean of the Tucumán Faculty of Philosophy and Literature, where he opposed Peronist 

interventions. He worked at the British Council in Buenos Aires and taught at the Faculty of 

Arts and Letters of Caracas until he obtained a position in the Department of History of 

Pedagogy at the University of Buenos Aires in 1956 (Maestro, 2007). In America, Lorenzo 

Luzuriaga translates Dewey's "Democracy and Education" into Spanish, projecting his 

pedagogical-social impact on Spain and Latin America. 

With the Spanish Civil War (1936-1939) these authors went into exile to various 

countries in Europe and Latin America (with other authors), thus bringing the pedagogical 

influence to America - Latin America (USA, Mexico, Argentina, Cuba, Venezuela, Colombia 

or Chile).  

Since the 1950s (and despite Franco's dictatorship), the first courses in social pedagogy are 

projected at the university as a field of pedagogy. They focused more on socialization than 
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on the critical and political dimension of education. However, it was after the restoration of 

democracy and the new Spanish Constitution (1979), when, since the 1980s, a group of 

university professors trained in pedagogical and social thinking (influenced by all this 

historical thinking) participated in the Interuniversity Seminars of Social Pedagogy and 

published the first edition of the Interuniversity Journal of Social of pedagogy (1984), along 

with the creation of the Iberian Society of Social Pedagogy (2000), which later (2004) became 

the Ibero-American Society of Social Pedagogy - SIPS (for its connection and bridge with 

Latin America). Bridges and influences are both ways (to and from Latin America). 

Educators like Freire (and his translation into Spanish from Mexico Pedagogy of the 

Oppressed) undoubtedly represent a projection for the entire community education, which in 

the 1980s in Spain was of great importance. The idea of community development was 

influenced by the Argentine Ander-Egg or the Italian Marco Marchioni. Freire's presence was 

named doctor honoris causa at the Complutense University of Madrid in 1991, the same year 

he began his career of a social educator. 

The mentioned group of teachers contributes to the scientific, academic, research and 

theoretical nature of pedagogical thinking, which is structured in social pedagogy, 

accompanied by the community of experts who are dedicated to social education (which 

became a university career only in 1991). We include, for example, Núñez or Caride. They 

have the academic support of university policy since the creation of the White Book (which 

guides the theoretical foundations and political recommendations) of the Pedagogy and Social 

Pedagogy degree (2004) within the so-called European Higher Education Area. 

There was a need to organize and structure the profession from the diversity of 

educational agents who were not school teachers (family educators, specialized educators, 

prison educators, adult educators, etc.).  

Socio-pedagogical experts are connected within the state association of social pedagogues 

(ASEDES) and also in professional universities in various autonomous regions of the 

country, united in the General Council of (professional) Colleges of Educators and Social 

Educators. (CGCEES). 

Currently, Spanish social pedagogy continues to focus more on its theoretical, 

investigative, academic and scientific nature to guide Social Education practice, profession 

and university study field. 

The main scope of social pedagogy in Spain is focused on community education and 

specialized education. Community education includes community services, prevention with 

children and adolescents in the community and free time, family programs, social education 

in schools, etc. Special education includes educational activities within juvenile justice, 

prisons, protection of minors in conflict or lack of protection, mental health services, etc.  

 

The Ibero-American Social Pedagogy: a community under construction. 

There are three members of SIPS (and as a scientific-academic community) who 

represent three historical bridges of pedagogical-social communities in Latin America: 

- Violeta Núñez, Argentina, who was deported to Spain during the Argentine 

dictatorship, develops a series of seminal works for Hispanic social pedagogy, such 

as "Letters to Navigate." Along with a group of education teachers such as Diego 

Silva Valerio and others, she has been promoting social education in Uruguay and 

building this career since 2005. 

- Xavier Úcar, a Spanish professor at the University of Barcelona, energizes social 

educators (together with various academics and experts on education in Mexico, 

especially from the Merit Autonomous University of Puebla with Karla Villaseñor 
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and others. Karla will be the coordinator of the Mexican Network of Social 

Pedagogy and will project Social Pedagogy in study and professional practice.) 

- Francis del Pozo, Spanish professor at the Universidad del Norte (Colombia), 

founded with a group of Colombian social and educational professionals the 

Colombian Association of Social Pedagogy and Social Education, the first master's 

degree in Social Pedagogy in Latin America and the academic movement in social 

pedagogy, professional and social national screening in the country from Colombia. 

In Latin America, the field of social education or social pedagogy is still in the process 

of building, but we can say that it has some characteristics that we will present below: 

In the community sphere, due to the characteristics of the context, the social educators 

focus on education for peace or intercultural or indigenous education.  

In the specialized area, work is done on the prevention of human trafficking or juvenile 

justice or with the former guerrilla population. In the field of education, we work extensively 

with children and youth with social problems. 
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ČO MÁ SPOLOČNÉ SOCIÁLNA PEDAGOGIKA SO SKÚMANÍM 

VPLYVU FEMINIZÁCIE ŠKOLSTVA NA KVALITU PRACOVNÉHO 

PROSTREDIA ŠKÔL? PREDSTAVENIE VÝSKUMNÉHO 

GRANTOVÉHO PROJEKTU „MULTIDISCIPLINÁRNE ASPEKTY 

FEMINIZÁCIE ŠKOLSTVA“  
 

Silvia Dončevová, SR 

 

Štúdia je súčasťou riešenia projektu VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/0316/22 

„Multidisciplinárne aspekty feminizácie školstva“. 

 

Abstrakt 

Predložený text prezentuje ciele a úlohy začínajúceho výskumného grantového projektu, 

ktorého zámerom je skúmať vplyv rastúcej feminizácie školstva na pracovné podmienky 

v slovenských školách (a ďalšie konzekvencie) prostredníctvom rôznych teoretických 

diskurzov, výskumných metód a nástrojov zapojených spoločenských a humanitných vied 

(sociálna pedagogika, filozofia, sociológia, história, psychológia a pod.).  

 

Kľúčové slová: sociálna pedagogika, rodové štúdiá, feminizácia školstva, kvalita 

pracovného prostredia v škole, spokojnosť v práci.    

 

Úvod 

 Odpovedí na témotvornú otázku je hneď niekoľko: uvedené fenomény spája v prvom rade 

viac ako 15 rokov pedagogickej a vedecko – výskumnej činnosti autorky na akademickej 

pôde s presahom do vlastnej praxe lektorky, supervízorky a mediátorky. Snaha o 

konvergenciu potenciálu sociálnej pedagogiky (skúmajúcej vplyv sociálneho prostredia na 

jedincov a zároveň vplyv jedincov na ich sociálne prostredie) a rodových štúdií 

(zameriavajúcich sa na význam rodu v kultúre, spoločnosti a vede, a na konzekvencie z toho 

vyplývajúce) sa medzičasom rozšírila vďaka dlhoročnej spolupráci so Slovenskou komorou 

učiteľov o tému kvality pracovného prostredia učiteľov/učiteliek a ďalších školských 

profesií. Dalo by sa povedať, že teoretický prienik oboch vied si prirodzene našiel svoj 

výskumný terén, v ktorom je možné nielen objavovať zjavné aj skryté dôsledky rodových 

nerovností a stereotypov prostredníctvom sociálno - edukačného nazerania, no ktorý tiež 

ponúka  nespočetné príležitosti na iniciovanie nevyhnutných zmien k zlepšeniu súčasného 

stavu. Grantový projekt VEGA č. 1/0316/22 Multidisciplinárne aspekty feminizácie školstva 

nadväzuje na už ukončený grantový projekt č. T2-2020-013 Podpora demokratizácie 

v školách (podporený z programu ACF – Slovakia a tzv. Nórsky fondov), v ktorom bola 

autorka vedúcou výskumníčkou. Ide o základné piliere komplexného skúmania atraktivity 

učiteľskej profesie na Slovensku, ktoré spolu s ďalšími negatívnymi fenoménmi slovenského 

školstva (spoločenské a finančné ohodnotenie práce v školstve, mediálny obraz školských 

profesií a jej mienkotvorný vplyv) formujú blízku budúcnosť školských profesií 

(pedagogických, odborných aj nepedagogických). Už dnes vieme s istotou povedať, že 

atraktivita školských profesií rapídne klesá a s ňou aj záujem o štúdium učiteľstva 

a pedagogiky, a o prácu v škole na všetkých úrovniach (S. Dončevová, 2021; S. Dončevová, 

V. Križo, 2021).  

 

1. Konvergencie sociálnej pedagogiky a rodových štúdií    
 Rodový aspekt sa dokázal úspešne presadiť už v celom spektre spoločensky a 

humanisticky orientovaných vied, ako je filozofia, pedagogika, sociológia, psychológia, 



 47 

sociálna patológia, história a pod. Jeho kontext často umožňuje odhaľovať súvislosti, ktoré 

predtým ostávali skryté alebo sa javili ako sekundárne. Domnievame sa, že práve táto 

skutočnosť často prináša hodnotnejšie a komplexnejšie poznatky, a vnáša aspekt ľudskosti 

do pragmaticky „chladného“ sveta vedy. Rodová optika je fenoménom, ktorý umožňuje 

vidieť realitu z iného, kritickejšieho pohľadu, v iných súvislostiach a kontextoch. Rozširuje 

ľudské poznanie a ľudskú skúsenosť (prezentované ako prevažne mužské) o ženský rozmer, 

ktorý obohacuje životnú realitu, jednostranne zameranú na výkon a individualizmus, 

o dimenziu tolerancie, empatie, kooperácie, spolupatričnosti a solidarity. Chceme zdôrazniť 

najmä pojmy rodová nerovnosť a rodové stereotypy, ktorých prítomnosť v živote človeka 

znamená v prvom rade porušovanie základných práv a slobôd, ktoré sú záväzné pre všetkých 

bez ohľadu na rasu, pohlavie, a náboženstvo atď.. Sú príčinou sociálnej nespravodlivosti, 

narušenia psychickej a emočnej stability jedinca. Často umožňujú prienik 

sociálnopatologických javov do života človeka, spôsobujú diskomfort, nespokojnosť 

a frustráciu, a zníženie kvality sociálneho prostredia.  

Dôkazom deštruktívnosti rodovo stereotypného myslenia a rodovo nerovného 

fungovania spoločností sú niektoré sociálnopatologické javy (rodovo podmienené formy 

domáceho násilia a násilia páchaného na deťoch, ženách, starých a postihnutých ľuďoch, 

mnohé prejavy šikany a kyberšikany, mobbingu a bossingu, sexuálne motivovaná agresivita 

a sexuálne zneužívanie, prostitúcia, obchodovanie so ženami, ale napríklad aj ohrozenie 

niektorých skupín spoločnosti nezamestnanosťou z dôvodu nerovných šancí vo vzdelávaní a 

na trhu práce) (H. Karsten, 2003; C. M. Renzetti, D. J. Curran, 2003; M. Barošová, 2006; R. 

Eggerová, 2006; A. Tokárová, 2011). Je zrejmé, že pomáhajúce disciplíny zohrávajú dôležitú 

úlohu v participácii na rodovom scitlivovaní s cieľom odstraňovať všetky formy rodovej  

nerovnosti a diskriminácie. Predovšetkým tu vidíme úlohu sociálnej pedagogiky, ktorá vďaka 

edukačnému a sociálnemu vedeckému zázemiu má silný potenciál aplikovať vo svojich 

pracovných metódach rodový aspekt s cieľom skvalitňovať život dotknutým 

jedincom, skupinám a komunitám. No v prvom rade pomôcť predchádzať tomu, aby sa 

jedinci, skupiny a komunity stávali rizikovými či dotknutými.  

 Vzhľadom na vysoký výskyt rodovo podmienených sociálnopatologických javov 

považujeme za jednu zo súčasných výziev sociálnej pedagogiky prijatie a uznanie rodovo 

citlivej edukácie a socializácie ako plnohodnotnej a užitočnej preventívnej metódy. Je 

možné, že by takýto progresívny krok inicioval postupnú premenu vnímania rodovej filozofie 

v očiach laickej verejnosti a tiež prijatie myšlienky rodovo citlivého myslenia aj v dosiaľ 

zastaranom, uzatvorenom a málo flexibilnom slovenskom školskom systéme a kurikule – 

podľa inšpiratívnych vzorov otvorených školských systémov a kurikúl demokraticky 

vyspelých krajín. Pretože podstatou rodového nazerania na svet je úplné prijatie princípov 

demokracie a humanizmu, dodržiavanie ľudských práv a slobôd bez výnimky, tolerancia 

inakosti a nulová tolerancia diskriminácie. Akceptácia rodovej rovnosti, eliminácia rodových 

stereotypov a nerovností vo výchove a socializácii je úspešnou cestou k zdravým 

partnerským, rodinným aj pracovným vzťahom v podobe rodovo korektného správania sa 

k opačnému pohlaviu, ale aj k sebe samému. Rodovo citlivá edukácia a socializácia znamená 

učenie sa tolerancii, rešpektu a uvedomovaniu si hodnôt vlastných aj tých druhých. Ide 

o výchovno – vzdelávaciu a socializačnú koncepciu, ktorá rešpektuje práva detí a dôsledne 

uplatňuje rovnosť príležitostí chlapcov a dievčat. Zohľadňuje individuálne potreby dieťaťa a 

snaží sa tak predchádzať akejkoľvek diskriminácii (nielen rodovej). Z hľadiska princípov 

výchovy a vzdelávania k rodovej citlivosti musí mať každé dieťa prístup k možnostiam 

rozvíjania svojich schopností, daností alebo záujmov v akejkoľvek oblasti, bez ohľadu na 

rod.1 

                                                 
1 http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=101 
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 Ako súvisí problematika rodu so zameraním sociálnej pedagogiky? Sociálnu pedagogiku 

chápeme ako pomoc jednotlivcovi v jeho životnej dráhe. V užšom zmysle ju chápeme ako 

plánovité, cieľavedomé, zámerné pôsobenie zmerané na tvorbu hodnotových postojov, 

mravné konanie a presvedčenie. Zmyslom výchovy má byť kultivovaná bytosť otvorená 

problémom súčasnej civilizácie (Z. Bakošová, 2011). Uvedené vyžaduje prostredie výchovne 

funkčnej rodiny, školy a komunity, ktorého úlohou je formovať hodnoty, názory a postoje 

moderného, kultivovaného a kultúrneho jedinca. Hovoríme o koncepcii výchovy, ktorá 

podporí deti a mladých ľudí v úsilí o prežitie kvalitného života so zmyslom pre trvalé 

hodnoty, kritické myslenie, slobodné rozhodovanie, autonómne bytie a umenie 

medziľudských vzťahov. Je to koncepcia výchovy citlivá na bezprávie, nespravodlivosť, 

nerovný prístup, na solidárnosť s vylúčenými jedincami.  

  Sociálna pedagogika sa z pohľadu rodových štúdií často zaoberá rodovo neutrálnymi 

analýzami a explanáciami vplyvu sociálneho prostredia na deti a mladých ľudí, čím nepriamo 

prispieva k znevýhodňovaniu oboch pohlaví (platí to však aj o ostatných pomáhajúcich 

disciplínach). Pracovníci a pracovníčky v pomáhajúcich profesiách, „uplatňujúci rodovo 

špecifický prístup, by mali poznať aspekty rodovej socializácie, hodnoty a štandardy 

ženskosti a mužskosti, mali by reflektovať nespravodlivé rozdelenie moci medzi ženami 

a mužmi, a pracovať na zmene nerovného rozloženia moci“ (R. Janebová, 2006, s. 95). Mali 

by však byť v prvom rade príkladmi rodovej citlivosti a to najmä svojim konaním, ktoré 

predpokladá presvedčenie o správnosti tohto pohľadu. Vzhľadom na uvedené opakovane 

v našej dlhoročnej práci zdôrazňujeme význam rodovej citlivosti v profesijnej príprave 

študentov a študentiek študijných programov v oblasti edukačných a sociálnych vied, aby sa 

tento typ citlivosti interiorizoval v myslení a presvedčení, a v rámci tzv. mäkkých zručností 

stal súčasťou ich profesionálneho správania a konania. Rodová citlivosť je súčasťou emočnej 

a sociálnej inteligencie. Môžeme ju chápať ako schopnosť pozorovať, diferencovať, 

internalizovať vlastné aj cudzie pocity a emócie, a prispôsobovať im svoje správanie (S. 

Vávrová, 2009). Bez nej je vcítenie sa do prežívania konkrétnej situácie klienta, vytvorenie 

potrebného vzťahu a pomoc klientovi nájsť jeho stratenú rovnováhu nepredstaviteľné. Medzi 

dôležité úlohy edukácie k rodovo citlivému správaniu sa patrí tiež hľadanie zmysluplného 

smerovania vlastného života, možnosť slobodne uvažovať a samostatne rozhodovať o svojej 

životnej dráhe. Rodovo citlivá edukácia a socializácia tak môže byť zároveň efektívnym 

bojom proti sociálnej exklúzii mladých ľudí. 

  Nielen v sociálnej pedagogike ale aj v ostatných pomáhajúcich vedách je venovaný 

tejto problematike minimálny priestor (D. Marková, 2007). Pritom práca v týchto profesiách 

vyžaduje citlivý jazyk, komunikačné štýly a celkový prístup bez akýchkoľvek stereotypov. 

Nebezpečenstvo rodových stereotypov spočíva najmä v tom, že takmer vždy sú najčastejšou 

príčinou druhotnej viktimizácie obetí násilia, a to v dôsledku neprimeraného správania či 

(ne)konania osôb, ktorých pôvodným zámerom bolo obeti pomôcť. Podľa autorky možno 

podložiť nedostatočné reflektovanie rodovej problematiky v pomáhajúcich disciplínach 

„mnohými učebnými textami, ktoré doslova podporujú rodové nerovnosti a stereotypy, čo 

má negatívny dopad na kvalitu práce s klientom/klientkou“ (tamtiež, s. 225). Rodovo 

stereotypnou aktivitou často dochádza k priamemu i nepriamemu obviňovaniu obetí zo 

„spolupáchateľstva“, bagatelizovaniu dôsledkov, ospravedlňovaniu násilníkovho správania a 

konania, zneviditeľňovaniu skutočných príčin a v konečnom dôsledku k presmerovaniu viny 

voči obeti samej. Neférovým vyústením takéhoto prístupu je nedostatok citlivosti a empatie 

voči obeti a z toho vyplývajúce zanedbanie pomoci a ochrany. Ide o faktory, ktoré môžu 

v mnohých prípadoch zodpovedať otázku, prečo mnohé obete svoju situáciu riešia neskoro 

alebo vôbec.  

  Súčasná sociálna pedagogika participuje na mnohých vytýčených cieľoch a úlohách, 

ktoré sú zároveň cieľmi a úlohami rodových štúdií, pričom pluralita sociálnopedagogických 
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názorov, cieľov a úloh odráža mnohovrstevnosť tejto hraničnej pedagogickej vedy. Táto 

pestrosť poukazuje na skutočne širokú paletu možností realizácie sociálnej pedagogiky 

v úzkej spolupráci s rodovými štúdiami či inými vednými disciplínami. Mnohé zmeny vo 

vývoji našej spoločnosti po roku 1989 otvorili nový priestor pre pôsobenie a priniesli nové 

globálne problémy, na ktoré by mala sociálna pedagogika flexibilne reagovať. Príprava 

budúcich sociálnych pedagógov/pedagogičiek môže preukázať takúto flexibilitu napríklad 

implementovaním rodovej edukácie a rodového tréningu do študijného programu. Pretože 

“poňatie rodovo citlivej výchovy, vzdelávania a rodovo špecifickej socializácie je súčasťou 

sociálnej rozmanitosti, ktorá odmieta vylučovanie a striktné obmedzovanie, ale kontinuitu 

a mnohorakosť” (R. Janebová, 2006, s. 226). Dôležitou súčasťou výkonu pomáhajúcich 

profesií je rodová senzibilita jednoducho preto, aby bolo možné pristupovať k rôznym 

klientom a klientkám ešte viac empaticky, s porozumením ich problému a osobitosti. Každý 

z nich je totiž nositeľom typických rodových znakov (v myslení, správaní, konaní) a tie 

ovplyvňujú situáciu, ktorá je predmetom pomoci. 

  

2. Kvalita pracovných podmienok v škole a feminizácia školstva v sociálno – 

edukačnom kontexte      

  Ako už bolo uvedené, predmetom záujmu sociálnej pedagogiky je sociálne prostredie, 

ktoré zásadným spôsobom ovplyvňuje existenciu človeka, jeho životné dráhy a fungovanie 

v tomto svete. Prostredie školy je jedným z takýchto prostredí, pričom skúmanie kvality 

podmienok v škole sa v domácich aj zahraničných výskumoch takmer výhradne fokusuje na 

žiakov a študentov. Náš záujem sa preto v posledných rokoch sústredil na skúmanie kvality 

pracovného prostredia z pohľadu školských profesií (učiteľov, vychovávateľov, odborných 

zamestnancov a pod.), ktorým sa podľa nás venuje málo pozornosti. Pritom klíma školy sa 

netýka iba vzdelávania žiakov a sociálneho blahobytu (J. Cohen et al., 2009; M. Martin et al., 

2013), ale aj efektívnosti a motivovanosti učiteľov, ich sebavnímania a odhodlania k výučbe 

(T. Carroll et al., 2005). Talis 2013 (OECD, 2014) identifikoval faktory školskej klímy, ktoré 

stoja za pozornosť: školský poriadok a iné etické a disciplinárne normy, rozhodovacie 

procesy, organizačné štruktúry, bezpečnosť, zmysel pre spoločenstvo a medziľudské vzťahy. 

Ukazuje sa, že spokojnosť učiteľov s prácou sa líši podľa toho, na akej úrovni je 

profesionalita školskej komunity, do akej miery je učiteľom umožnené zapájať sa do 

kolektívnej spolupráce a aká je miera autonómie učiteľa v škole (E. Stearns et al., 2015). 

Vzťahy učiteľov s vedením školy (sociálno-emocionálne a organizačné hľadisko), príležitosť 

participácie na vedení a rešpektovanie profesionálneho názoru učiteľov ohľadne triednych 

politík, to všetko ovplyvňuje spokojnosť učiteľov a ich odhodlanie k práci (H. Price,  2012; 

E. Stearns  et al., 2015). Pracovné prostredie škôl silne ovplyvňuje kvalitu života 

zamestnancov, ich schopnosť udržať rovnováhu medzi pracovným a osobným životom (work 

– life balance), ale najmä motiváciu k pracovnej aktivite a anagažovanosti, a tiež k zotrvaniu 

v profesii. Posledné menované je ďalšou z tém hĺbkového skúmania v blízkej budúcnosti, 

nakoľko už dnes je zjavné, že na Slovensku ide o masívny odliv učiteľov, vychovávateľov, 

asistenov a odborných zamestnancov zo škôl do iných oblastí trhu práce.          

  Podľa správy TALIS 2013 na kvalitnú prácu a sebavnímanie profesijnej zdatnosti (self 

– efficacy) učiteľov vplývajú pozitívne pracovné vzťahy, príležitosti zúčastňovať sa na 

riešeniach situácií a rozhodovacích procesoch, hodnotenie práce učiteľov ako pozitívnej 

spätnej väzby, vedúcej k efektívnym zmenám v ich pedagogickej praxi a k spoločnému 

profesionálnemu rozvoju. Vzťahy v učiteľskom kolektíve majú dokonca účinok na niektoré 

z náročných situácií v triede, ktoré taktiež ovplyvňujú spokojnosť s prácou (OECD, 2014). 

Pracovné podmienky, medziľudské vzťahy a stres uvádzajú učitelia ako zásadné faktory 

spokojnosti v práci. Táto kombinácia faktorov vytvára napätie, ktoré má viacnásobné 

dôsledky na vyučovací proces a výsledky žiakov. Podľa Talis 2018 sú ďalšími negatívnymi 
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faktormi nedostatočná participácia zamestnancov na riadení školy alebo zlé medziľudské 

vzťahy s vedúcimi pracovníkmi školy. Mieru spokojnosti a motivácie učiteľov v zamestnaní 

je preto potrebné konfrontovať s klímou školy, vedením školy, ľudskými zdrojmi a ďalšími 

faktormi relevantnými pre pracovnú angažovanosť a spokojnosť učiteľov. Preto sa TALIS 

2018 už zameral aj na ukazovatele, ktoré zahŕňajú vedenie škôl, možnosti líderstva, zmluvné 

podmienky, vplyv politiky vzdelávania na výučbu a jej autonómiu, a ocenenie učiteľov 

(OECD, 2018).  

  V rokoch 2020 – 2022 bol realizovaný výskumný grantový projekt Podpora 

demokratizácie v školách, v ktorom autorka spolupracovala s kolegami učiteľmi zo 

Slovenskej komory učiteľov (SKU). Zaujímalo nás, aké je pracovné prostredie zamestnancov 

škôl a klíma zborovne, akú rolu v tom zohrávajú riaditelia/riaditeľky a ich štýl riadenia školy, 

a aký to má dopad na pracovný a osobný život zamestnancov škôl. V troch výskumných 

fázach (teoretický predvýskum, prieskum a výskum) sme prostredníctvom kvantitatívnych aj 

kvalitatívnych výskumných nástrojov zisťovali najskôr atmosféru zborovní, mieru 

využívania rôznych štýlov riadenia školy a narábanie vedúcich pracovníkov s mocou danou 

riadiacou funkciou (prieskumná anketa), následne podmienky pracovného prostredia školy 

(atmosféra, vzťahy, komunikácia, spolupráca), dodržiavanie demokratických princípov v 

riadení (participácia, rovnosť, otvorenosť, transparentnosť, zodpovednosť, deľba moci), 

pracovnoprávne vedomie zamestnancov a dôsledky aktuálneho stavu; všetko v závislosti od 

osobnosti riaditeľa/riaditeľky a ním/ňou zvoleného štýlu riadenia školy (dotazník, 

pološtruktúrovaný rozhovor, oral history). Zistenia všetkých fáz skúmania sú stále v procese 

hĺbkovej analýzy a konfrontácie s doteraz známou teóriou, ale už teraz sú známe počiatočné 

základné interpretácie. Zistili sme, že v slovenských školách sú bežné jednostranné 

rozhodnutia vedenia školy bez diskusie so zamestnancami, neférovosť a neobjektívnosť, 

nezdravé medziľudské vzťahy, nevhodné komunikačné štýly vedúcich zamestnancov, 

nedostatočné pracovnoprávne vedomie zamestnancov, porušovanie práv a zákonov v 

pracovnoprávnej oblasti zo strany vedenia školy, nespokojnosť s kvalitou pracovných 

podmienok. Za najväčší problém našich škôl respondenti označili štýl riadenia školy 

a komunikáciu. V kontexte analyzovaných teórií a zistení medzinárodných prieskumov 

TALIS sme konštatovali, že demokratické princípy ako participácia, rovnosť, spravodlivosť, 

otvorenosť, deľba moci, sloboda slova zatiaľ v našich školách nedosahujú požadovaný 

štandard demokratických krajín, čo silne ovplyvňuje stav pracovných podmienok 

zamestnancov škôl a ich kvalitu života (pracovného aj osobného). V našich školách tiež stále 

možno zaznamenať vysokú mieru negatívnych javov (šikana a bossing, totalitné praktiky, 

uprednostňovanie rodinných príslušníkov a lojálnych podriadených, zneužívanie moci, 

manipulácia a pod.), ktoré robia z tohto sociálneho prostredia toxické miesto pre prácu aj pre 

výchovno – vzdelávací proces. Pre potreby tohto textu a nadväzujúceho výskumného 

projektu, ktorého cieľom je hlbšie preskúmať jeden z čiastkových problémov ovplyvňujúcich 

kvalitu pracovných podmienok v školách – feminizáciu škôl –  sme tiež zaznamenali vysokú 

mieru zúčastnených respondentiek/učiteliek a iných školských zamestnankýň v porovnaní 

s mužmi (88,6 %), pričom náš výsledok prekonal zistenia doteraz posledného prieskumu 

TALIS 2018 (Slovenská republika 82,1 %, priemer krajín OECD 68 %)(OECD, 2019).                      

  Prefeminizovanie školstva je problémom mnohých krajín, no na Slovensku je muž 

v škole na nižších stupňoch vzdelávania takmer raritou. Feminizácia pedagogického zboru je 

najvyššia v predprimárnom vzdelávaní (viac ako 95 %), v základnom školstve (viac ako 80%) 

a na gymnáziách (viac ako 70%). 2  Jedným z dôsledkov pôsobenia rodových nerovností 

a stereotypov v myslení, správaní a konaní ľudí je rodová segregácia vo vzdelávaní 

a následne na trhu práce, ktorá je príčinou vzniku tohto fenoménu v ktorejkoľvek profesii (na 

                                                 
2 Štatistický úrad SR, http://datacube.statistics.sk/#!/folder/sk/1000289 
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Slovensku sa feminizácia týka aj zdravotníctva, sociálnej práce a iných pomáhajúcich 

profesií, služieb, obchodu). Tento fenomén sa zvykne argumentovať aj tým, že ide o profesie, 

ktorých podstatou je nezištne pomáhať a poskytovať služby, čo je prirodzene vlastné ženám. 

Ide o klasický a zároveň nebezpečný stereotyp, ktorý diskriminuje ženy aj mužov, 

pracujúcich v týchto profesiách. Uvedený stereotyp vnucuje myšlienku, že ženy si 

prostredníctvom týchto profesií kompenzujú svoju „prirodzenú“ potrebu starať sa o niekoho 

a menšia finančná odmena je pre ne adekvátna. Tento stereotyp je jednou z najzávažnejších 

príčin, prečo sú tieto povolania menej finančne ohodnotené a následne prefeminizované – 

muži sa im zväčša vyhýbajú kvôli nízkej spoločenskej aj finančnej atraktivite.  

     Výskumy v oblasti školstva (J. Cviková, J. Filadelfiová, 2008; M. Bosá, K. 

Minarovičová, 2011) a najmä učiteľská prax ukazujú, že kvalitné pracovné prostredie škôl 

vyžaduje vyrovnaný pomer mužského a ženského potenciálu. Príčinou fenoménu 

feminizácie je podľa viacerých autorov pretrvávajúca rodová nerovnosť a rodové stereotypy 

v školskom prostredí, ako aj rodová segregácia na trhu práce (napr. E. Farkašová, Z. 

Kiczková, M. Szapuová, 2004; J. Filadelfiová, 2010). Rodová segregácia vedie k mzdovým 

rozdielom medzi mužmi a ženami, a podľa klasifikácie zamestnaní sa v posledných 

rokoch na slovenskom trhu práce posilnila (Pietruchová, Mesochoritisová, 2007). Segregácia 

na trhu práce má dve dimenzie: horizontálnu (segregácia medzi profesiami) a vertikálnu 

(segregácia vo vnútri profesie v rámci kariérnych stupňov) (M. Bosá, J. Filadelfiová (ed.), 

2009). Ide o tzv. duálny trh práce (K. Minarovičová, tamtiež, s. 20), pričom prvý typ 

znamená, že do niektorých profesií majú ženy alebo muži z dôvodu rodovostereotypného 

myslenia a konania sťažený prístup; druhý znamená diskrimináciu medzi jednotlivými 

hierarchickými stupňami v rámci profesie (na niektoré funkcie nemajú dosah zväčša ženy, 

v prípade niektorých profesií to však môžu byť aj muži). Špecifikom školských profesií je, 

že sú segregáciou (a následnou diskrimináciou) dotknuté v oboch uvedených dimenziách: na 

úrovni horizontálnej (učiteľstvo, vychovávateľstvo, odborné školské profesie sú v porovnaní 

s inými profesiami vnímané ako prirodzene „ženské“ a menej náročné) aj vertikálnej (čím 

vyšší stupeň klasifikácie vzdelávacieho systému/ISCED, tým nižšie zastúpenie žien, obzvlášť 

v riadiacich funkciách). Najmarkantnejší rozdiel v zastúpení mužov a žien je zjavný na 

najvyššom stupni vzdelávania – na vysokých školách. Analýza výročnej správy Univerzity 

Komenského a štatistickej ročenky CVTI/vysoké školy za rok 2020 (realizovaná v rámci 

projektu EQUAL4EUROPE, program Horizon 2020) ukázala, aký je pomer žien a mužov 

v jednotlivých skupinách zamestnancov od odborných asistentov (ženy 50,1 % / muži 49,9 

%) až po docentov (ženy 43,5 % / muži 56,5 %) a profesorov (ženy 29,5 % / muži 70,5 %) 

(Ľ. Mitková, 2022). V internej správe o stave rodovej rovnosti na UK ako jednom z výstupov 

projektu sa uvádza: „Kým medzi administratívnymi pracovníkmi na univerzite dominujú 

zamestnankyne, medzi akademickými pracovníkmi dominujú muži. Čo sa týka rozloženia 

mužov a žien naprieč akademickými hodnosťami, na analyzovaných fakultách a univerzite 

ako celku možno pozorovať podobný model: odborných asistentiek je viac ako odborných 

asistentov. Obraz je však úplne opačný v prípade najvyšších akademických hodností s takmer 

dvojnásobným počtom profesorov mužov ako žien“ (M. Szapuová, Z. Lisoňová, J. Kottulová, 

2019).    

  Argumentov, prečo je na Slovensku potrebné opätovne otvárať diskusiu na tému 

dôslednej eliminácie rodovej nerovnosti, rodových stereotypov a segregácie na trhu práce, 

a zároveň dôsledne preskúmať vplyv feminizácie na všetkých aktérov (pôsobiacich 

v školstve) je viacero. V rovine sociálno – ekonomickej je to vplyv fenoménu na spoločenskú 

a finančnú atraktivitu profesie a jej sociálny status. V sociálno – edukačnej rovine ide o vplyv 

rodovo nevyváženého sociálneho prostredia školy na kvalitu pracovných podmienok, 

spokojnosť v práci, mieru rizika syndrómu vyhorenia, motiváciu zamestnancov k pracovnej 

aktivite v nadväznosti na kvalitu pracovného výkonu, ich sebaúčinnosť (self - efficacy) či 



 52 

dopad na výchovno – vzdelávací proces a úspešnosť žiakov/študentov. Pričom treba 

zdôrazniť, že feminizáciu vnímame nielen ako prevahu žien v pracovných kolektívoch, ale aj 

ako nedostatok mužov v týchto kolektívoch a konzekvencie, s tým spojené. V neposlednom 

rade je tu aj historická rovina: pred viac ako sto rokmi boli učiteľmi/pedagógmi výhradne 

muži a patrili medzi najvyššie formálne autority v komunite. S postupným 

vzdelávaním žien a emancipáciou sa do školstva dostali historicky prvý krát aj ženy. 

Reakciou bolo redefinovanie učiteľstva ako „ženskej práce“, oslabenie formálnej 

autority, spoločenskej atraktivity a finančného ohodnotenia v súlade s 

mýtom o menejcennosti ženskej práce bez ohľadu na jej náročnosť a spoločenský význam. 

Tento stav pretrval dodnes, hoci existujú mnohé príklady dobrej praxe, ktorých snahou 

o vybalansovanie mužsko – ženského zastúpenia v školstve je možné sa inšpirovať (školské 

systémy škandinávskych krajín, Švajčiarska, Nového Zélandu a pod.).  

 

3. Výskumný projekt Multidisciplinárne aspekty feminizácie školstva 

  Myšlienka výskumného projektu Multidisciplinárne aspekty feminizácie školstva bola 

kreovaná postupne s prenikaním autorky a zároveň vedúcej projektu do jednotlivých 

čiastkových oblastí skúmania atraktivity učiteľskej profesie. Má ambíciu identifikovať, 

popísať a analyzovať rodové, pedagogické, filozofické, historické, sociologické 

a kulturologické súvislosti procesu feminizácie slovenského školstva. Zámerom projektu 

je komplexné preskúmanie vzťahu medzi feminizáciou školstva a spoločenským statusom 

učiteľskej profesie prostredníctvom vlastného empirického výskumu. Výsledkom bude 

sformovanie jednotného obrazu o problematike s rešpektovaním rôznych pohľadov 

zainteresovaných vied a disciplín, a vytvorenie spoločnej teoretickej základne na podporu 

ďalších zmien v oblasti rodovej rovnosti v prostredí škôl. Ide nám o nahliadnutie do ďalšej 

z oblastí negatívneho formovania komplexného obrazu o školských profesiách (po skúmaní 

vplyvu finančného a spoločenského ohodnotenia školských profesií na ich sociálny status, 

a stavu dodržiavania demokratických princípov v riadení škôl na kvalitu podmienok práce v 

školách).         

V jednotlivých krokoch máme za cieľ:  

1. prostredníctvom kritickej analýzy existujúcich vedeckých výstupov (štúdií, monografií) 

a štatistických dát identifikovať a popísať doteraz známe aspekty skúmanej 

problematiky, identifikovať výskumné indikátory v oblasti atraktivity, prestíže a 

spoločenského statusu učiteľskej profesie, ako aj doteraz výskumne nezachytené aspekty 

problematiky, 

2. identifikovať, analyzovať a (re)definovať príčiny tohto javu v kontexte nami 

vymedzených vied a disciplín, 

3. prostredníctvom kvantitatívneho výskumného nástroja preskúmať súčasný stav 

feminizácie školstva na Slovensku, identifikovať mieru výskytu feminizácie 

v slovenských školách, intenzitu (účinnosť, silu) a kauzalitu vzťahu medzi feminizáciou 

školstva a identifikovanými výskumnými indikátormi, 

4. pomocou kvalitatívnych výskumných nástrojov identifikovať a analyzovať kvalitatívne 

vlastnosti vzťahu medzi feminizáciou a súvisiacimi faktormi školského prostredia na 

úrovni makro a mikrosociálnej, 

5. zistenia interpretovať v kontexte ďalších súvislostí, týkajúcich sa pracovného prostredia 

škôl (vplyv na kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu, rodovú socializáciu žiakov 

v škole, riziko syndrómu vyhorenia učiteľov/učiteliek a pod.),  

6. syntetizovať a interpretovať výsledky jednotlivých častí projektu a navrhnúť možnosti 

inovatívnych systémových zmien v tejto oblasti.    

  Okrem toho, že sa zameriame na kritickú analýzu existujúcich vedeckých výstupov 

(teoretických a empirických štúdií, monografií) a štatistických dát, ktorej výsledkom bude 
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identifikovanie súčasného stavu problematiky, prostredníctvom vybraného výskumného 

nástroja (dotazník) realizujeme zber štatistických údajov o súčasnom stave feminizácie 

v školách, identifikujeme jej mieru výskytu v tomto prostredí, intenzitu (účinnosť, silu) 

a kauzalitu vzťahu medzi feminizáciou školstva a vybranými indikátormi v oblasti 

atraktivity, prestíže a spoločenského statusu učiteľskej profesie. Budeme tiež identifikovať 

a analyzovať kvalitatívne vlastnosti vzťahu medzi feminizáciou školstva a súvisiacimi 

faktormi na úrovni  makrosociálnej a mikrosociálnej, v kvalitatívne orientovanej časti 

empirického výskumu (výskumnými metódami oral history a pološtruktúrované interview). 

Zámerom je zachytiť problematiku voľby učiteľského povolania a pôsobenia v ňom 

z dlhodobej perspektívy, ako aj zistiť odpovede na otázky súvisiace s feminizáciou školstva, 

postavením učiteliek a učiteľov na školách vo vzťahu k ich rodu atď. Považujeme za dôležité 

opäť otvoriť diskusiu na tému rodovej nerovnosti a stereotypov v slovenských školách, 

vzhľadom na pretrvávajúci proces feminizácie slovenského školstva. Prínosom predloženého 

projektu by malo byť zodpovedanie otázok: Aký je súčasný stav tejto problematiky v našich 

základných školách? Ako súvisí feminizácia s celkovým vnímaním atraktivity učiteľskej 

profesie a prestíže? Aký je vzťah medzi feminizáciou a sociálno – ekonomickým statusom 

učiteľa na Slovensku? Ovplyvňuje feminizácia motiváciu mužov pracovať v školstve a 

zotrvať v tejto práci po celý čas svojej pracovnej kariéry, alebo sú to iné faktory? Ak áno, 

aké a aký je ich vzťah k feminizácii? Existuje podobná súvislosť s motiváciou mladých ľudí 

študovať pedagogické a učiteľské smery, a pracovať v školstve? Aké sú skutočné dôsledky 

feminizácie školstva? Ako ovplyvňuje feminizácia kvalitu pracovného prostredia v škole 

a spokojnosť učiteľov a pedagogických zamestnancov v tomto prostredí? Aké sú dôsledky 

nerovnováhy rodových vzorov v učiteľskom zbore v školách? Aké sú dostupné možnosti 

riešenia tejto situácie? Na základe uvedeného vnímame potrebu iniciovať intenzívnejšie 

spoločné skúmanie problematiky, systematizovanie a aktualizovanie poznatkov a skúseností 

uvedených vedeckých disciplín. 

 

Záver  

  Dôsledkom rodových nerovností a stereotypov na trhu práce je, že prevaha jedného 

z rodov automaticky znamená zmenu vnímania profesie. „Málo feminizovaný môže byť ... 

taký odbor, kde síce prevažujú ženy, ale zároveň sa mu priznáva vysoká spoločenská 

dôležitosť a je dostatočne materiálne zabezpečený. Defeminizácia je teda viac kultúrno -

symbolický než štatistický fenomén“ (Bosý, Poklembová, 2012).  Preto ako 

uviedla Butler (2003), „v tejto súvislosti opätovne vyvstáva potreba eliminácie rodových 

stereotypov a predsudkov o ženskosti a mužskosti v spoločnosti“. Na podporu zlepšenia 

pracovných podmienok žien v školstve a zvýšenia záujmu mužov o učiteľskú profesiu 

chceme vytvoriť multidisciplinárnu vedeckú základňu, ktorá bude východiskom pre vznik 

príkladov dobrej praxe v blízkej budúcnosti (re)formovania slovenského školstva. 
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DIAGNOSTIKA VZTAHŮ VE ŠKOLNÍ TŘÍDĚ – JEDEN Z NÁSTROJŮ 

SOCIÁLNÍHO PEDAGOGA   
 

Jiří Kressa, ČR 

 

Abstrakt 

Příspěvek je věnuje využití sociometrického dotazníku D-1 na základních školách. Jedná se 

o méně známou diagnostickou metodu, která poskytuje učiteli komplexní obraz o třídním 

kolektivu, vztazích mezi žáky a napomáhá k odhalování rizikových jevů. Základním cílem 

metody je hluboká diagnostika třídního kolektivu a skryté odhalování některých nežádoucích 

vazeb v něm. Analýza výsledků dotazníku často vede k rozhodnutí učitele pro intervenci 

odborníků z pomáhajících institucí. Vyhodnocení obsahuje grafický výstup v podobě sedmi 

orbitálních sociogramů a textový výstup skládající se z 31 částí, z nichž většina jsou podle 

různých kriterií seřazené seznamy příjmení žáků třídy.  

 

Klíčová slova: dotazník D-1, vrstevnické vztahy, třída, diagnostika  

 

Úvod  

Vstupem do školy si dítě zvyká na nové role. Stává se žákem a spolužákem. Dítě 

vstupuje do školy s rozdílným statusem. Postupná participace na sociálním životě ve třídě 

může přinášet změny tohoto statusu a z něho vyplývajících rolí. Školní třída se postupně stává 

skupinou, ve které se objevují sociometricky postižitelné skutečnosti, které bývají různými 

způsoby zkoumány. Vrstevníci začínají postupně hrát v životě dítěte významnou roli. Děti se 

se svými vrstevníky pravidelně stýkají a vytvářejí s nimi přátelské vztahy. V rámci těchto 

přátelství ve škole si děti uvědomují širší hierarchii sociálního statusu, která ve třídě existuje. 

Znají děti, které jsou vyhledávané a také děti, které „nejsou zvány na narozeninové oslavy“ 

(Leung & Silberling, 2006). Děti odmítané vrstevníky mají nejen méně kamarádů, ale i 

zažívají i vyšší míru izolace a osamělosti. Odmítání vrstevníky hraje důležitou roli 

v dosahování školních výsledků. Může být spojeno s porušováním třídních pravidel (Hundley 

& Cohen, 1999). Yugar a Shapiro (2001) uvádějí, že žáci, kteří byli negativně vnímány 

vrstevníky, byli také učiteli hodnoceni jako žáci s akademickými a sociálními problémy.   

       U zrodu sociometrie a vzniku prvních sociometrických dotazníků stál J. L. Moreno 

(1960 in Leung & Silberling, 2006). Ten vyvinul techniku k analýze mezilidských emočních 

vztahů ve skupině. Jeho metody byly použity k identifikaci neformálních vůdců, sociální 

hierarchie a izolovaných jedinců.     

K rozpoznání těchto sociometrických skutečností ve školní třídě mohou sloužit různé 

dotazníky. Existuje velké množství dotazníků, které vznikají za účelem práce s konkrétní 

třídou (např. pro potřeby diplomových prací). Mezi ty známější, hojně využívané v prevenci 

i ve výzkumu, bychom mohli zařadit především SO-RA-D, MCI, CES. Vedle těchto 

dotazníků pro zjišťování vztahů ve třídě je novější diagnostickou metodou dotazník D-1. 

 

Metoda – dotazník D-1 

Dotazník D-1 je jednou z diagnostických metod pro zjištění vztahů v kolektivech 

(Doležel, Martincová, nepublikováno). Jde o dotazník autorů Nory Martincové, Richarda 

Brauna a Pavla Doležela. Dostal název po jednom z autorů. Je možné jej použít všude tam, 

kde existují kolektivy s určitou historií (např. školní třídy, pedagogický sbor apod.).  

Jedná se o sociometrickou diagnostickou metodu, která poskytuje komplexní obraz o 

třídním kolektivu, vztazích mezi žáky a napomáhá k odhalování rizikových jevů. Výstupy 

dotazníku se mohou podílet na jejich řešení. Vyhodnocení obsahuje grafický výstup v podobě 
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sedmi sociogramů a textový výstup skládající se z 31 částí, z nichž většina jsou podle různých 

kriterií seřazené seznamy příjmení žáků třídy. Vzhledem k zadání dotazníku je nejvhodnější 

využití především pro druhý stupeň základních škol a střední školy. 

Cíle metody  

Základním cílem metody je hluboká diagnostika třídního kolektivu a skryté odhalování 

některých nežádoucích vazeb v něm. Metoda využívá i jednoduchého prostředku stratifikace 

žáků podle míry jejich sociální vnímavosti, což může omezit vliv žáků, kteří dotazník 

vyplňují náhodně, schválně špatně, nebo jej nechápou. S ohledem na to, že žáci budou test 

vyplňovat také podle toho, jaké důsledky z jeho vyhodnocení pro ně vyplynou, je dobré sdělit 

jim, že dotazník je určen k tomu, aby zjistil kvalitu třídního kolektivu a že nebude mít vliv na 

jednotlivce. Rozhodně žákům nesmí být řečeno, že dotazník má odhalovat sociopatologické 

jevy, jako je např. šikana. Vzhledem k tomu, že pracujeme v dotazníku s celými jmény žáků, 

je nutný souhlas rodičů.   

Metoda sama je relativně časově nenáročná, k její aplikaci stačí plně jedna vyučovací 

hodina. Samotné zpracování dotazníků by však bez použití počítačového programu trvalo 

několik hodin a vyžadovalo by po examinátorovi velké matematické znalosti. Použitím 

počítačového programu je zajištěno uchování výsledných dat, možnost následné úpravy a tisk 

získaných dat. 

Dotazník v sobě kombinuje posouzení na základě vrstevnických nominací (peer 

nomination) tak také sebeposouzení žáka, který dotazník vyplňuje (self report).  

 

Analytický proces 

Společně s Marešem (2004) souhlasíme s problémy, které vznikají při interpretaci 

dotazníků. Nástroje pro diagnostiku školního klimatu (např. dotazníky) mohou předpokládat 

určitou homogenitu respondentů (respondenti jsou pro badatele „kus jako kus“).  

Předpokládají také relativní stálost názorů respondentů (neberou příliš v úvahu 

intraindividuální variabilitu názorů, tj. dílčí kolísání názorů v čase u téhož jedince). Metody 

velmi často pracují s neexistujícím „zprůměrovaným“ žákem, málo se zajímají o 

respondentovy individuální zvláštnosti, s tím souvisí i etnická příslušnost jednotlivých žáků. 

Významné pro vztahy žáků ve třídě je také celkové klima školy. Problémem také mohou být 

lokální zvláštnosti sociálních situací, které se ve škole odehrávají; k posouzení se 

respondentům nabízejí „standardní“ sociální situace. Hledáme proto možnosti jak „počítat“ 

s těmito výhradami při interpretaci dat dotazníků (především při analýze s třídními učiteli). 

Uvědomujeme si, že každá škola má svou historii a žije svým specifickým životem. Také 

každá třída se v průběhu času mění a je formována mnoha vlivy.   

 

Analýza výsledků dotazníku s učitelem  

Není nutné, aby učitelé byli přítomni sběru dat. Plusem přítomnosti učitelů ve třídě je 

zajištění většího klidu na práci, mínusem potom zasahování některých učitelů do vyplňování 

dotazníků žáky.  

Pro zdařilou analýzu dotazníků je samozřejmě nejlepší, když potřeba sociometrického 

šetření vzejde od třídního učitele. Pokud je však zakázka na diagnostiku třídy zadána 

ředitelem školy (bez předchozího souhlasu třídního učitele), je konzultace nad výsledky 

dotazníků s třídním učitelem obtížná. Ředitel někdy nemá zájem na další práci s třídním 

kolektivem, i když je potřeba „práce se třídou“ dle dotazníků zjevná. Efekt dotazníku D-1 se 

ztrácí a další ochota žáků zapojovat se do jiných výzkumů a šetření (bez zpětné vazby) je 

téměř nulová. Proto je dobré již na začátku stanovit pravidla, komu budou výsledky 

sociometrického šetření určeny, zda řediteli školy, výchovnému poradci či třídnímu učiteli.  
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Odmítáme proto již diagnostikovat třídní kolektivy bez aktivního zapojení třídního 

učitele. Je pro nás důležitá také následná interpretace dat dotazníku se třídou. Učitel (nebo 

zadavatel zakázky) dostává v tištěné podobě „závěrečnou zprávu“ ze sociometrického 

šetření, která je s ním podrobně analyzována.    

Interpretaci výsledných dat dotazníků je důležité zasadit do kontextu školy. Proto 

konzultujeme s třídním učitelem „postavení“ diagnostikované třídy v dané škole. Hledáme 

odpovědi na otázky: „Co už všechno bylo se třídou uděláno?“, „Jaká je to třída z pohledu 

učitelů?“ apod.  Vždy je dobré vycházet „z pojetí“ třídního učitele a zohlednit jej i při 

interpretaci dat dotazníků. Na základě výsledků je s učiteli hledán vhodný model změny ve 

třídě (možnost přesazení dětí při společných pracích, možnost podpory některých žáků, 

nabídka kontaktů na preventivně výchovné instituce apod.) 

Pokud je učitel přesvědčen o „nefunkčnosti“ třídy a nemožnosti nápravy, je důležité 

volit další intervenční program se třídou.  Rozhodnutí, zda dále pracovat se třídou formou 

intervenčních programů, je ale plně v kompetenci zadavatele zakázky. Někdy se třídní učitel 

rozhodne na základě analýzy výsledků dotazníků pracovat se třídou sám. Vždy nabízíme 

možnost facilitování či supervize práce se třídou.   

 

Analýza výsledných dat se žáky  

Nedílnou součástí naší práce je diskuse s respondenty nad výsledky dotazníků. Předem 

třídě oznámíme, že budeme sdělovat pouze „pozitivní informace“. Pokud má některý z žáků 

zájem o sdělení svého postavení v dotazníku, je možné s ním diskutovat o samotě.  

Žákům jsou sděleny výsledky dotazníku „hravou formou“. Používáme k tomu 

modifikovaný „skrytý vrstevnický program“ Martincové (Doležel & Martincová, 

nepublikováno). Žákům jsou před celou třídou představeni tři nejoblíbenější žáci a „ideální 

posádka lodi“. Tito žáci jsou vyzváni k reflexi pocitů „hvězd třídy“. 

Tato technika ale dle naší zkušenosti není vhodná pro všechny žáky. Některým 

„hvězdám třídy“ je nepříjemné vystoupit před ostatními a sdělovat své pocity. Stává se, že 

třída není připravena přijmout sdělování pocitů „hvězd třídy“. Je tedy důležité mít připraveny 

jiné formy sdělení výsledků dotazníků žákům.   

Některé vybrané indexy (demonstrované na konkrétní třídě základní školy) 

 

Index verility (IV) 

Seznam příjmení žáků setříděný sestupně podle indexu verility (IV) má za úkol 

informovat nás o schopnosti jednotlivých žáků odhadnout vztahy ve třídě a o jejich sociální 

vnímavosti. Pro každé dva žáky platí, že ten, který má větší IV, je sociálně vnímavější a lépe 

odhaduje skutečné vztahy ve třídě než ten, který má IV nižší. Index verility žáků, kteří nebyli 

testování přítomni a nevyplnili formulář je roven 0,5 a jsou tedy považováni za minimálně 

sociálně vnímavé. To sice nemusí odpovídat skutečnosti, ale na rozdíl od IV žáků, jež byli 

testování přítomni, se jejich IV v dalším vyhodnocení již nijak neprojeví. IV chybějících žáků 

proto považujte za nic neříkající. 

 

Tab. č. 1 (vybraná hodnocení)

Lucie P. 3.25 

Vojtěch V. 3.25 

Jan M. 3.00 

Jan M. 3.00 

Lukáš B. 2.75 

Pavla N. 2.75 
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Edita H. 2.75 

Lucie S. 2.75 

Pavel S. 2.75 

Barbora K. 2.75 

Marie V. 2.50 

Lucie L. 2.50 

Jana R. 2.25 

Petra F. 0.50 

 

Tučně zvýrazněný je chlapec (Lukáš B.), který byl jedním z hlavních důvodů 

sociometrického šetření ve třídě. V indexu verility je patrné, že si je patrně vědom svého 

„postavení“ ve třídě a dobře reflektuje interakce, které ve třídě vznikají.        

 

Index podstatnosti (IP) 

Informuje o tom, jak jsou žáci výrazní a jaký mají vliv (kladný či záporný). Pro každé 

dva žáky platí, že ten, který má vyšší IP, má vyšší vliv ve třídě a je výraznější osobou než 

ten, který má IP nižší. Není ovlivněn případnou absencí žáka (resp. není ovlivněn technicky, 

ale může být ovlivněn psychologicky). Žáci, kteří mají vysoký IP, jsou vlivní, přestože jejich 

vliv může být negativní. Žáci s nízkým IP nejsou moc vlivní a z pohledu třídy významní. 

Může jít o nevýrazné, od zbytku třídy odtržené osoby, které jsou nezřídka opomíjené. 

Přestože nemusí jít o přímo ohrožené žáky, je vhodné je za potenciální oběti považovat. Může 

jít také o žáky, kteří jsou v kolektivu noví a třída je moc nezná. 

 

Tab. č. 2 (vybraná hodnocení) 

Petr H.  76 

Marie V. 76 

Veronika F. 54 

Jana R.   41 

Lucie L. 38 

Kateřina K.  35 

Jan M.  34 

Edita H.  31 

Daniel S. 28 

Lukáš B. 27 

Lucie N.  23 

Jakub H. 19 

Nikol H. 18 

Jaroslav K. 17 

 

 

Chlapec (Lukáš B.) není pro třídu příliš významný ani v pozitivním ani v negativním 

slova smyslu.  Mohli bychom se domnívat, že se nejedná z pohledu žáků o agresivního, 

dominantního chlapce, ale spíše o „průměr“.  
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Index ohrožení (IOH) 

Seznam příjmení žáků sestupně setříděný podle indexu ohrožení (IOH) nás má 

informovat o tom, jak je který žák ve třídě ohrožen případnými negativními 

sociopatologickými jevy. Pro každé dva žáky platí, že ten, který má vyšší IOH, je ohroženější 

než ten, který má IOH nižší. IOH není ovlivněn případnou absencí žáka (resp. není ovlivněn 

technicky, ale může být ovlivněn psychologicky). Ti žáci, kteří mají IOH nezáporný, jsou 

potenciálními oběťmi šikany (jsou ohroženi více, než ostatní). Ti žáci, kteří mají IOH 

záporný, jsou ohroženi zanedbatelně.  

Tab. č. 3 (vybraná hodnocení) 

Lukáš  B. 130.5     

Veronika H. 44,0 

Petr H. 14,0 

Veronika F. 12.0 

Lucie P. 8,5 

Lukáš M. 6,0 

Jakub H. 3,5 

Pavla N. 3,0 

Petra F. 2,0 

Kateřina K. -1,5 

Edita H. -2,0 

Jaroslav K. -2,5 

Daniel Š. -17,0 

Jan M. -18,0 

 

Zde je patrné, jak výrazné je ohrožení chlapce (Lukáš B.) z pohledu žáků. Rozdíly mezi 

prvním a druhým v pořadí jsou velmi vysoké, tudíž bychom se mohli domnívat, že ve třídě 

dochází k ubližování danému chlapci.  

 

Závěr 

Moreno zformuloval šest základních pravidel pro konstrukci sociometrického testu, 

které dotazník D-1 plně respektuje (Chráska, 2007):  

1. Je třeba jasně stanovit hranice sociální skupiny, do které zkoumané osoby přináležejí a v 

níž mají provádět své volby. Dotazník D-1 je určen pouze pro žáky konkrétní třídy a děti 

do něj nemohou zapisovat žáky - kamarády z jiných tříd nebo své učitele.  

2. Každý člen dané skupiny má mít možnost provést neomezený počet výběrů. U dotazníku 

D-1 je tato možnost v rámci kohorty možná. Pracuje se však se třemi „nejsilnějšími“ 

výběry.Členové sociální skupiny mají mít kritérium výběru jednoznačně určeno. U 

dotazníku D-1 jsou jasně specifikovány instrukce pro vyplnění, každá otázka dotazníku je 

s dětmi rozebírána.  

3. Výsledky sociometrického testu mají být spojovány s určitými opatřeními týkající se 

restrukturace zkoumané skupiny. Následná „práce se třídou“ je vždy u dotazníku D-1 

konzultována s třídním učitelem.  

4. Jednotliví členové skupiny nemají vědět o výběrech, které provedli členové ostatní. Před 

třídou jsou prezentovány pouze „sociometrické hvězdy“ a vybrané pozitivní volby. 

Má být předem prověřeno, zda všichni členové zkoumané skupiny rozumějí otázkám 

zařazeným do sociometrického testu. Dotazník D-1 je vždy při administraci velmi podrobně 

představen a každá položka se žáky náležitě probrána. 
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 Dotazník D-1 velmi výrazně pomáhá učitelům rozpoznat klima třídy a vztahy mezi 

dětmi. Použili jsme jej asi ve třiceti třídách základních a středních škol. Dotazník považujeme 

za vynikající nástroj, který však nemůže být určen pouze pro „potvrzení sociálně 

patologických jevů“ ve třídách. Nejvhodnější využití dotazníku je u žáků v rané adolescenci 

a starších. Měl by se, dle našeho názoru, stát pevnou součástí sociometrického testování ve 

školách. Je důležité si uvědomit, že výsledná data jsou vždy pouze interpretací examinátora. 

Jak jsme zmínili již dříve, je nutné výsledky dotazníků vidět v kontextu dané školy, dané třídy 

a třídního učitele. Pro některé třídy stačí, pokud třídní učitel na základě výsledků dotazníků 

začne se třídou pracovat, někdy je však nutné přistoupit k intervenčním programům. 
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VÝZVA INTEGRACE CIZINCŮ V KONTEXTU MĚNÍCÍ SE 

SPOLEČNOSTI 

Kateřina Krupková, ČR 

Abstrakt 

Příspěvek se zaměřuje na možnosti sociální pedagogiky v oblasti integrace cizinců. 

Poukazuje tak na výzvy, které sebou integrace imigrantů přináší, ale rovněž akcentuje 

příležitosti, které sociální pedagogika příchozím poskytuje. Otázka integrace cizinců je velmi 

aktuálním tématem a v kontextu neustále se měnící společnosti zasluhuje svou pozornost. 

Příspěvek rovněž poukazuje na limity a nepříznivé jevy, které se s integrací cizinců pojí a 

mohou s sebou přinášet komplikace. Zároveň jsou zde navrhnuta i možná řešení vedoucí ke 

zlepšení integračního procesu.  

Klíčová slova: integrace cizinců, překážky integrace, současná společnost, imigrace, arabská 

minorita. 

Úvod  

V kontextu světového dění nastává řada situací, na něž musíme jako společnost 

reagovat. Jednou ze stále aktuálních výzev je pomoc cizincům, kteří se ocitnou v našem 

prostředí, tedy pro ně prostředí zcela novém. Mnoho apelů souvisejících s integrací cizinců 

může pomoci vyřešit sociální pedagogika, sociální a kulturní antropologie, sociologie, 

sociální práce, transkulturní komunikace, ale také sociální patologie a prevence a další 

disciplíny. Pro účely tohoto příspěvku byla zvolena jako hlavní cílová skupina arabská 

minorita, jejíž zástupci žijí v České republice dlouhodobě. Zvolená diaspora je možná 

momentálně ve veřejném českém diskursu na první pohled upozaděna a nevyvolává oproti 

jiným minoritám aktuálně takový zájem, nicméně přítomná zde je neustále a sama se potýká 

se specifickými potížemi spjatými s jejich původem, což se odráží i do integračního procesu 

nejen v jeho počátcích záhy po jejich příchodu, ale i v průběhu jejich života v hostitelské 

společnosti. Integrace cizinců je tématem neustále aktuálním, které vzbuzuje u majority 

mnoho reakcí. Cílem příspěvku je reflektovat, jak vnímají integraci samotní vybraní cizinci 

a co může být nápomocné pro zlepšení průběhu tohoto jinak vskutku komplikovaného 

procesu.  

 

1. Proces příchodu a integrace  

Přesuny obyvatel jsou s vývojem populace neodmyslitelně spjaty. Důvody, které je 

k migraci vedou, jsou rozmanité (běžně sem řadíme válečné konflikty, zajištění obživy, 

naději v lepší ekonomické uplatnění, rodinné důvody apod.). V momentě, kdy však cizinec 

opustí své původní a do té doby důvěrně známé prostředí, které zná i z hlediska jeho 

sociokulturního fungování, dochází mezi ním a přijímající společností k nutné interakci. 

Tento kontakt bývá prvním spouštěčem integračního procesu. Na samotný začátek příspěvku 

vnímám jako podstatné ukotvit základní pojmy s tématem spjaté. Jedním z těchto pojmů je 

migrace. Migraci běžně definujeme jako jakýkoliv pohyb člověka za cílem se trvale či 

dočasně usadit. Jednou z hlavních motivací pro migrující osoby je zlepšení jejich životních 

podmínek. Migranti bývají dle Štici (2010) vnímaní často jako „poslové zpráv“ o světě, ze 

kterého jsou kvůli existující nouzi v některé z oblastí života nuceni k emigraci; imigrační 

politika pak podle něj nesmí postrádat lidskoprávní charakter, je nutné bojovat proti nenávisti, 

nedůvěře, xenofobii a rasismu.  
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Když hovoříme o imigrantech, můžeme je dělit dle toho, zda se v nové zemi ocitnou 

legální či nelegální cestou. Pod legální migrací si představíme přechodné a trvalé pobyty. 

Nelegální migrace zahrnuje neoprávněný vstup a pobyt na našem území (a opačně, 

vycestování a pobyt neoprávněně občana České republiky v jiné zemi), patří sem ekonomičtí 

migranti a uprchlíci.  

V momentě, kdy se imigrant ocitne v přijímající společnosti, spouští se integrační 

proces, pro který je stěžejní interakce obou stran, tedy té hostitelské i příchozí společnosti. 

Integrace cizinců do přijímací společnosti je podle Štici (2014) jeden z klíčových aspektů 

mezinárodní migrace.   

Integrace umožňuje zachování původní identity, a přitom začlenění do hostitelské 

společnosti, aniž by došlo k opuštění identity a splynutí s majoritou, jako tomu je v případě 

asimilace. Sociální pedagog by měl přispívat k tomu, aby naopak nedocházelo k separaci 

minorit či jejich marginalizaci od majoritní společnosti.  Integraci lze vnímat jako 

multidimenzionální proces realizovaný na straně majority i přistěhovalců. Boswick 

s Heckmannem (2006, s. 9-11) rozlišují dimenze integrace na strukturální, kulturní, 

interakční a identifikační, kdy ve všech těchto oblastech dochází i k potřebné integraci, 

chce-li imigrant v přijímající společnosti být uplatněný na trhu práce, fungovat napříč 

mezilidskými vztahy a být kultivovanou kulturní bytostí společnosti hostitelské.  

 

2. Český systém pomoci  

Základním koncepčním nástrojem politiky integrace cizinců je každoročně 

aktualizovaná Koncepce integrace cizinců, která nastiňuje směr, jakým se má integrační 

politika České republiky (dále jen ČR) ubírat. Politika integrace cizinců je součástí legální 

migrační politiky a musí reagovat na vývoj migrace. K efektivní integraci cizinců v ČR se 

řadí znalost českého jazyka, ekonomická soběstačnost, orientace ve společnosti, vzájemné 

vztahy cizinců a majoritní společnosti. Důraz je zde proto kladen hlavně na jazykové 

kompetence a integrační centra. Koncepce integrace se dále zaměřuje na podporu činnosti 

nestátních neziskových organizací, neboť jejich činnost též považuje za stěžejní (srov. s 

MPSV, 2020, online; MVČR, 2022, online). 

Vedle toho v našem prostoru existuje poměrně obsáhlé a četné ukotvení menšinových 

skupin v legislativě a českém právním řádu. Menšinové skupiny jsou chráněny třemi 

skupinami zákonů, tedy zákony o občanských právech, zákony o zaměstnání a zákony o 

veřejném hanobení skupiny. Je nutné si uvědomit, že mnoho zákonů, které nejsou určeny 

přímo k ochraně menšinových skupin, mohou mít dokonce silnější účinek (např. zákon o 

minimální mzdě).  

Mezi dokumenty, které jsou vnímány jako stěžejní, patří Listina základních práv a 

svobod, kde Hlava třetí nese název „Práva národnostních a etnických menšin“. Dále existuje 

zákon č. 198/2009 Sb. - Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 

diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), který blíže vymezuje 

práva ohledně rovného zacházení a zákazu diskriminace ve věcech týkajících se zaměstnání, 

podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti, dále členství a činnosti v odborových 

organizacích, radách zaměstnanců nebo organizacích zaměstnavatelů. Za diskriminaci se pak 

podle tohoto zákona považuje i obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k 

diskriminaci a navádění k diskriminaci. 

 Podstatnou roli v oblasti integrace cizinců zastává v českém prostředí Ministerstvo práce a 

sociálních věcí (dále jen MPSV) ve spolupráci s dalšími ústředními orgány státní správy, 

společně zajišťující potřebné legislativní úpravy podmínek zaměstnávání cizinců a podmínek 

přístupu cizinců k sociálnímu zabezpečení. Řadíme sem zákon o zaměstnanosti, zákon o 
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organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon o státní sociální podpoře, zákon o 

pomoci v hmotné nouzi, zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, zákon 

o důchodovém pojištění, zákon o nemocenském pojištění v aktuálním znění, zákon o 

sociálních službách v aktuálním znění aj. MPSV dále poskytuje dotace na podporu integrace 

cizinců (dotace ze státního rozpočtu na sociální služby, dotace z Evropského sociálního 

fondu). Aktivně se podíl na projektech podporujících legální migraci a integraci cizinců 

(inovace k prevenci pracovního vykořisťování občanů Evropské unie; formovala se zde 

profese „sociokulturní mediátor“, kde došlo k inspiraci portugalským modelem; rozvoj 

poradenství poskytovaného úřady práce pro cizince; sociální tlumočení ve styku s cizinci) 

(MPSV, 2020, online).  

  Kromě MPSV jsou tu i další podílející se rezorty. Ministerstvo školství mládeže a 

tělovýchovy se nejcitelněji podílí skrze své dotace a rozvojové programy (MŠMT, 2022, 

online). Státní sektor tak plní řadu důležitých a nezastupitelných funkcí. Zajišťuje nejen 

základní zdravotní péči, pojištění, dávky. Jeho činnost je upravena některými dalšími 

legislativními dokumenty, které jsou zde přiřazeny ke konkrétním příkladům státní pomoci. 

Systém státního sociálního zabezpečení poskytuje sociální pojištění, státní sociální podporu 

a sociální pomoc. Jedna z hlavních úloh státu pak spočívá v pojištění. Pokud je člověk 

výdělečně činný, může se účastnit nemocenského a důchodového pojištění. Dalším typem 

pojištění je zdravotní, které spadá pod Ministerstvo zdravotnictví a vychází ze zákona č. 

48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.  

 

3. Činnost neziskového sektoru 

V integraci do českého prostředí hrají však podstatnou roli i nestátní neziskové 

organizace (dále jen NNO), které jsou oproti institucím veřejné správy více orientovány na 

komplexnější uspokojování potřeb přistěhovalcům a svými aktivitami tak často zaplňují 

mezery ve výkonu veřejné služby. NNO dle Valentové et al. (2012) napomáhají předcházení 

sociálnímu vyloučení cizinců, zasazují se vytváření podmínek ke vzájemnému respektu a 

soužití, k ochraně před projevy nežádoucího jednání (jako je diskriminace, rasismus, 

xenofobie), rovněž se snaží o vzájemnou komunikaci mezi cizinci a majoritou a jejich 

význam spočívá navíc i v bezprostředním poskytování služeb migrantům, díky čemuž 

zajišťují podporu integrace cizinců na lokální úrovni.  Jako konkrétní příklad NNO můžeme 

uvést InBázi či Charitu ČR, které se věnují poradenství, krizové intervenci, výuce jazyka, 

vyřizování agendy, kurzům sociální orientace apod. 

Podle Trboly a Rákoczyové (2011) tkví činnost NNO zejména ve specializaci na 

identifikaci potřeb cílové skupiny, což je v jejich působení v jistém smysli vyzdvihuje oproti 

institucím veřejného sektoru. NNO jsou schopny prostřednictvím svých nástrojů a metodik 

práce uspokojit i ty potřeby přistěhovalců, které nejsou definovány opatřeními integrační 

politiky. Jejich přístup ke klientům je mnohem komplexnější oproti institucím veřejné správy, 

jejichž pravomoci v oblasti asistence při integraci přistěhovalců jsou legislativně omezeny na 

výkon konkrétních služeb. Pracovníci NNO jsou navíc v individuální práci s klientem 

schopni reflektovat individuální potřeby každého z nich, rozdílné schopnosti, odlišné 

postavení klientů v rámci legislativního systému ČR, jejich rozdílné sociální i ekonomické 

zázemí, možnosti a lidský kapitál potřebný pro integraci. Instituce veřejného sektoru sice 

nepopírají význam práce organizací neziskového sektoru, avšak leckdy neposkytují potřebný 

prostor pro vytváření partnerských sítí při řešení problémů v procesu integrace přistěhovalců 

(Trbola & Rákoczyová, 2011). 
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4. Překážky a proměny ve výzvách integrace v kontextu aktuálního světového dění  

Během pobytu v hostitelské zemi se cizinci mohou setkávat i s jistými překážkami, 

které jim znesnadňují jejich integraci a fungování ve společnosti. Mezi komplikace 

v jejich každodenních životech patří nejen neznalost češtiny, která komplikuje uplatnění na 

pracovním trhu či komunikaci na úřadech i navazování vztahů, ale také xenofobie, rasismus, 

stereotypní jednání, předsudky a v neposlední řadě informace o cizincích, které jsou 

prezentovány v médiích společně s aktuálními politickými náladami v české společnosti. 

Původ našich stereotypů konkrétně o lidech z Blízkého východu můžeme vnímat ve vazbě na 

orientalistické a poskoloniální diskursy. Orientalismem se blíže zabývá Said (2008), který 

osvětluje, proč máme na Západě takový zkreslený pohled na osoby z orientálního světa. 

Překážkou integrace bývá i odlišné sociokulturní nastavení společnosti – naší a cizincovy. 

Jistou překážkou a zároveň i možným prostředkem usnadňujícím integraci jsou média. Blíže 

o mediálním obrazu cizinců v ČR pojednává Křížková et al. (2007), ale také např. European 

Islamophobia Report (Bayrakli & Hafez, 2020), kde se autoři zaměřují na povahu islamofobie 

v evropském prostředí a akcentují zde i mediální obraz muslimů, přičemž zde není 

opomenuta ani situace a povaha islamofobie v ČR, která je specifická právě svou latentní 

povahu a šířením skrze sociální sítě a média.  

Výzvy v oblasti integrace vyvstávají přirozeně s vývojem světového dění. Podstatný 

vliv na vnímání imigrantů s původem v arabských zemích měly teroristické útoky 11. září 

2001, konfliktní situace na Blízkém východě. Vlnu nevole a obav přinesla evropská migrační 

krize v roce 2015. Zcela odlišná etnická skupina zažívá uprchlickou krizi aktuálně, a to 

Ukrajinci v důsledku válečného konfliktu s Ruskem. Tato situace oproti předchozí krizi 

vyvolala mnohem silnější solidaritu v českých občanech. Je velmi zajímavé pozorovat, jak 

řada českých občanů podporovala zejm. na začátku této situace, ale podporuje i stále, 

ukrajinské uprchlíky, zrealizovala se řada finančních i materiálních sbírek, a to de facto 

z minuty na minutu, mnoho osob se s pomocí vydalo téměř okamžitě přímo na ukrajinské 

hranice, řada Čechů dokonce poskytla útočiště pro uprchlíky ve svých domovech, vlnu 

solidarity zhmotňovaly i viditelně umístěné ukrajinské vlajky apod. Když však bylo potřeba 

umístit 40 syrských sirotků na našem území, vyvstaly zcela opačné reakce ze strany majority. 

Jedním z možných vysvětlení je historická zkušenost s ruskou agresí a okupací přímo na 

našem území, s Ukrajinci máme více společného z historického hlediska, máme k sobě blíže 

i geograficky, proto možná taková vstřícnost. V postojích české většiny vůči cizincům lze 

pozorovat rozdíly právě podle jejich původu. Jen pro zajímavost zde uvedu, že dle údajů OSN 

činí za sedm měsíců od ruské invaze celkový počet uprchlíků z Ukrajiny 12,6 milionu 

(Člověk v tísni, 2022, online). V ČR se nachází přes 300 000 uprchlíků z Ukrajiny (OSN, 

2022, online). V ČR odhadem žije přes 22 000 Arabů, z toho kolem 5 000 muslimů. 

 

5. Neintegrovatelná integrace 

„Integrace, podle mě, její definice neexistuje…“  

Z kvalitativního výzkumného šetření realizovaného pomocí polostrukturovaných 

rozhovorů a zúčastněného pozorování s informanty arabského původu majícími zkušenosti 

se životem v ČR minimálně 10 let, je zde následovně přiblížen pohled na integraci cizinců do 

českého prostředí a zároveň je zde nalezena odpověď na otázku: „Jak vnímají vybraní 

příchozí cizinci s původem v arabských zemích integrační proces do ČR?“  

 Napříč rozhovory rezonovala v souvislosti s integrací nejvíce následující témata: zisky a 

ztráty, komplikace, média jako dobrý služebník i zlý pán, Češi a jejich zem, jazyk jako klíč 

k porozumění, transnacionalismus, koexistence více identit a problém s osobní integritou a 

potřeba zapojit se do běžného života.  



 66 

 „Ze začátku jako všechno bylo úplně jiný, protože to je evropská společnost, takže  

to funguje jinak všecko. Ty vztahy mezi lidmi jsou jiný…“ 

Informanti upozorňovali na to, že při svém příchodu pořádně nevěděli, co všechno od 

nich česká společnost žádá. Je těžké integraci nějak konkrétněji uchopit, zejm. v počátcích 

života v nové zemi, když vlastně v reálu nevědí, co všechno tento pojem zahrnuje. Většinu 

informací týkajících se místního života a kultury se dozvídají neustále v průběhu svého 

působení v přijímající kultuře. Někteří dokonce tvrdí, že integrace neexistuje. Vyvstává tak 

výzva k tomu, jak lépe integraci interpretovat samotným cizincům, ale také majoritě. Cizinci 

jsou si vědomi toho, že pro jejich začlenění do přijímající společnosti je nutné vzdát se 

některých svých dosavadních návyků, aby bylo možné přijmout některé nové. V rámci 

rozhovorů se informanti shodli, že informace o systému pomoci a legislativě jsou v současné 

době poměrně dobře dostupné. Není tolik komplikací v dostupnosti informací, ale spíš v tom, 

že někteří cizinci o ně nemají zájem. S českými úřady mají rozmanité zkušenosti, některé 

instituce podle nich moc efektivně nefungují. Při jednáních na úřadech se kvůli svému 

původu setkávali s problémy, která zapříčinila jejich neznalost jazyka, ale také odlišný 

vzhled. 

„Na druhou stranu nechci říkat, že je to úplně zbytečný strach, ne, taky musíme mluvit 

objektivně, že ta druhá strana taky není úplně čistá.“ 

Mezi komplikacemi v začleňování však narazíme i na další, jako je odlišný způsob 

stravování, fungování mezilidských vztahů, odlišnosti daných kultur v jejich sociokulturním 

nastavení a hodnotovém smýšlení. Informanti vnímají ze strany Čechů jistou odtažitost, 

nenávistné projevy, ale spíše se jedná o předsudky a stereotypy mířené vůči nim nepřímo. 

Informanti poukazují na silný vliv na mínění veřejnosti a jejich postoje způsobený médii a 

politiky. Cizinci z arabského světa nejsou nikterak lichotivě prezentování ve veřejném 

prostoru. Dle dotazovaných mají Češi o jejich kultuře zkreslené představy. Češi jsou ve svém 

chování oproti jejich společnosti více odtažitější a chladnější vůči cizincům, naopak však 

mají i zkušenosti s tím, že lidé v jejich okolí vůči nim projevují jistou solidaritu a snahu 

pomoci. Patrné jsou rozdíly ve vnímání cizinců ze strany českých žen a mužů, kdy ženy 

bývají více vstřícné, rovněž pozorují rozdíly dle věku a dosaženého vzdělání. Informanti se 

stýkají jak s Čechy, tak s cizinci. Poměrně kladně hodnotí možnosti online komunikace, která 

je běžnou součástí každodenního života a umožňuje jim dle potřeby kontakt se zemí původu 

a svou rodinou. V průběhu rozhovorů neustále rezonovalo téma potřebnosti znalosti českého 

jazyka, kdy jeho neznalost komplexně znesnadňuje život v hostitelské společnosti. Problém 

shledávají v neefektivním způsobu výuky i v obtížnosti samotné češtiny.  Bylo by vhodné 

zaměřit se v jazykových kurzech více na praktické věci aplikovatelné v běžném životě než 

klást takový důraz na gramatiku. Lektoři navíc dle zkušeností informantů často neumí jiný 

jazyk, než je čeština, tudíž nemohou objasnit jednotlivé významy a vazby, neboť jednoduše 

nemají jak. Někteří informanti se dokonce sami podílí na výuce českého jazyka pro Araby, 

spolupracují s různými neziskovými organizacemi apod.  Četnější zapojení cizinců již 

majících zkušenosti se životem v českém prostředí by mohlo být vhodnou cestou pro 

zefektivnění (nejen) jazykové výuky, ale „vyjednávání“ mezi oběma skupinami všeobecně.  

Cizinci žijící v našem prostředí zcela běžně pociťují dvojí identitu. Řídí se podmínkami 

života v naší společnosti, řadu zvyklostí si osvojili za své, nicméně stále pociťují vazby na 

svou rodnou zemi a uchovávají si do jisté míry svou původní kulturu. Vnímají se z části jako 

Češi a částečně jako Arabové, dle potřeby se dovedou ve svém smýšlení a nastavení doslova 

„přepnout“ a uzpůsobit své jednání tak, aby to pro ně bylo přínosnější a snazší k fungování 

v těch daných podmínkách. Vnímají jako přínosné, aby se obě kultury vzájemně poznávaly a 
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učily, neboť je to obohacující proces, bez kterého nemůže integrace ve svém důsledku 

probíhat úspěšně.  

Na základě provedeného šetření byla navržena i možná řešení, jak integrační proces 

zlepšit. Jak již bylo avizováno, bylo by vhodné pozměnit způsob jazykové výuky pro cizince. 

Velkou změnu by mohla poskytnout média, nicméně zde je to nejspíš jistá utopická představa, 

neb média nejen v oblastech týkajících se cizinců využívají senzace a staví na strachu 

vyvolávaného ve svých příjemcích. Bylo by vhodné zlepšit informovanost cizinců a lépe 

rozdělit role mezi státním a neziskovým sektorem. Možnou prevencí vedoucí k menšímu 

výskytu negativních nálad ve společnosti by mohlo přispět pořádání osvětových akcí, díky 

nimž by došlo ke snadnějšímu a nenásilnému seznámení jednotlivých kultur.  

„Aby se lidi smáli, aby lidi otevřeli srdce, aby nebyli závistiví…“  

Cizinci vnímají integraci jako nekončící proces. Po příchodu v nich vyvolaly silný 

dojem kulturní odlišnosti mezi zemí původu a ČR, zejm. rozdílné fungování mezilidských 

vztahů a to, že se v ČR nachází mnoho nevěřících lidí. Český systém pomoci je jimi hodnocen 

poměrně kladně. Česká kultura je pro ně v mnohém přívětivá a rádi zde kulturně žijí. Největší 

komplikace jim způsobuje jazyk, ale rovněž akcentovali média a současný způsob života 

v uspěchané individualistické době. Integrace neznamená jen začlenění se mezi ostatní, ale 

také nutnost odevzdání konkrétních zvyklostí, které v dané kultuře oproti té předchozí nemají 

své místo.  

  

6. Závěrečné shrnutí a diskuse možností sociální pedagogiky 

Integrace cizinců je téma neustále aktuální. Pohyb obyvatel se s lidskou populací pojí 

už od pradávna a lze konstatovat, že bude probíhat v různých intenzitách a podobách i nadále. 

Je nutné, abychom byli připraveni na to, jak cizince přijímat, co po nich žádat a nastavit si 

nejen jisté mantinely pro zachování vlastní národní integrity, ale i pravidla pro cizince, která 

ujasní pochopení nutných předpokladů a očekávání od nich jako minority, jež se chce (v 

ideálním případě) začlenit, ale netuší, co se po ní žádá. Sociální pedagogika je jednou 

z disciplín, která může integrační proces zkvalitnit, zlepšit a může být nápomocná proti 

sociální exkluzi minorit. Je nutné, abychom reagovali na nově vznikající problémy, které se 

s migrací a integrací cizinců pojí, a abychom prohloubili spolupráci se státním a neziskovým 

sektorem. Ve výchově k multikulturní výchově je třeba vést ke snášenlivosti a vzájemnému 

poznávání. Integrace by neměla být jen jakýmsi konceptem, ale reálnou strategií, jak úspěšně 

realizovat zejm. onen interakční proces na straně majority i minority. Sociální pedagog, který 

má v českém prostředí nestabilní postavení a není legislativně doposud řádně ukotven, může 

zrovna v této oblasti nalézt možnost svého uplatnění a stát se oním zprostředkovatelem a 

integračním činitelem. Sociální pedagog jistě může svými znalostmi a dovednosti pomoci 

nejen imigrantům jako dospělým klientům, ale i jejich dětem ve školním prostředí i v rámci 

volnočasových aktivit. Reálná naděje pro zlepšení integračního procesu tkví v osvětové 

činnosti, pod kterou si lze představit besedy, workshopy, dny otevřených dveří a další akce, 

kdy lze v bezpečném prostředí uskutečnit interakci mezi majoritou a minoritou. Shledávám 

jako podstatné uvědomit si důležitost tématu, které neustále naší společností rezonuje.  
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SOCIÁLNÍ PEDAGOG JAKO VYCHOVATEL V DOMOVĚ MLÁDEŽE 

Alena Knotková, ČR 

Abstrakt 

Příspěvek se věnuje empirickému šetření zaměřenému na výhody studia oboru sociální pedagogiky 

při práci vychovatelů v domově mládeže. Empirické šetření mělo kvalitativní charakter. Jako 

metoda sběru dat byly zvoleny polostrukturované rozhovory. Příspěvek přináší vybrané oblasti, 

které vznikly spojením více kategorií a podkategorií vzniklých při analýze dat. Dané oblasti se 

zaměřily na využití získaných dovedností a vědomostí při práci s žáky a studenty, druhá oblast se 

zaměřila na práci s rodinou a poslední na profesní kompetence vychovatelů. 

Klíčová slova: domov mládeže, vychovatel, sociální pedagogika, profesní kompetence. 

Problematika domovů mládeže stojí na okraji odborného diskurzu. Školská zařízení typu 

domovů mládeže jsou specifická zařízení, která nacházíme v podobném režimu jako v České 

republice pouze na Slovensku. V těchto zařízeních probíhá výchovně vzdělávací činnost  

s jedinci, kteří se nacházejí ve složitějším období dospívání, kdy hledají sami sebe a vychovatelé 

se stávají jejich průvodci na cestě k dospělosti. Cílem šetření bylo zjistit, jaké místo zaujímá 

studium oboru sociální pedagogiky při vykonávání profese vychovatele v domově mládeže. 

Sociální pedagogika v prostředí České republiky na většině univerzit vycházela z oboru 

vychovatelství, které bylo možno studovat před rokem 1989. Baláž (1978) vymezuje sociální 

pedagogiku mimo jiné jako pedagogickou disciplínu se zaměřením na výchovný proces  

a výchovné působení mimo vyučování. Kraus, Poláčková (2001) mluví o sociální pedagogice jako 

vědním oboru, jehož cílem je zkoumání role prostředí v souvislosti s celou populací. Kraus (2008) 

vnímá směřování sociální pedagogiky na optimalizaci a usměrňování životní situace  

a životních procesu s důrazem na potenciál jednice a jeho individuální nastavení.  V současné době 

je studium sociální pedagogiky v České republice nabízeno na několika univerzitách  

a vyšších odborných školách. Přehled možností studovat obor s názvem sociální pedagogika je 

zobrazen v tabulce 1. Rozdíly ve studijních plánem jednotlivých oborů jsou poměrně značné. 

Některé obory jsou zaměřeny více prakticky, jiné spíše na teoretickou povahu oboru. U všech oborů 

je stejný základ složený z pedagogických, psychologických disciplín a sociální pedagogiky. 

Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících vymezuje, koho můžeme zařadit mezi 

pedagogické pracovníky. V tomto paragrafu se nachází zmínka o možnosti vykonávat profesi 

vychovatele po absolvování vzdělávacího programu zaměřeného na sociální pedagogiku.  

O samotné pozici sociálního pedagoga není v zákoně žádná zmínka. Pozice sociálního pedagoga 

v domově mládeže se vyskytla v tzv. šablonách, ve kterých byla rovněž vymezena pracovní náplň 

sociálního pedagoga. Sociální pedagog by měl: 

- spolupracovat s dalšími subjekty, zprostředkovávat pomoc, 

- zajišťovat sociálně právní poradenství, sociální terapii s problémovými jedinci, 

- spolupracovat s rodinou a pomáhat rodinám, 

- snažit se o včasné odhalení ohrožených jedinců, 

- koordinovat kariérové poradenství, podílet se na mentorských programech, 

- spolupracovat na programech zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů, 

- pomáhat při rozvoji žáků v oblasti osobnostní a sociální výchovy. 
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Tab. č. 1: přehled škol s oborem sociální pedagogika v ČR 

 Název oboru Typ studia Forma studia 

Univerzita Hradec 

Králové 

Sociální pedagogika  Bakalářské 

 Navazující 

magisterské 

Prezenční i 

kombinovaná 

Univerzita 

Palackého, Olomouc 

Sociální pedagogika – 

specializace Prevence 

sociálně patologických jevů 

 Bakalářské Prezenční i 

kombinovaná 

Sociální pedagogika – 

specializace Výchova ve 

volném čase 

 Bakalářské Prezenční i 

kombinovaná 

Sociální pedagogika – 

specializace Výchovné 

poradenství 

 Navazující 

magisterské 

Prezenční i 

kombinovaná 

Sociální pedagogika – 

specializace Projektování a 

managment 

 Navazující 

magisterské 

Prezenční i 

kombinovaná 

Masarykova 

univerzita Brno 

Sociální pedagogika a 

poradenství 
 Bakalářské 

 Navazující 

magisterské 

Prezenční  

Sociální pedagogika a volný 

čas 
 Bakalářské 

 Navazující 

magisterské 

Prezenční i 

kombinovaná 

Univerzita Tomáše 

Bati, Zlín 

Sociální pedagogika  Bakalářské 

 Navazující 

magisterské 

Prezenční i 

kombinovaná 

Ostravská univerzita Sociální pedagogika  Bakalářské 

 Navazující 

magisterské 

Prezenční i 

kombinovaná 

Univerzita Jana 

Evangelisty Purkyně, 

Ústí nad Labem 

Sociální pedagogika  Bakalářské Prezenční  

Sociální pedagogika  Navazující 

magisterské 

Prezenční i 

kombinovaná 

Vyšší škola sociálně 

právní 

Sociální pedagogika Tříleté studium Denní forma 

Vyšší odborná škola 

pedagogická a 

sociální a Střední 

pedagogická škola 

Kroměříž 

Sociální pedagogika Tříleté studium Denní forma 

Vyšší odborná škola 

pedagogická a 

sociální, Střední 

odborná škola 

Sociální práce a sociální 

pedagogika 

Tříleté studium Denní i 

kombinovaná 

forma 
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pedagogická a 

Gymnázium, Praha  

 

Empirické šetření 

Příspěvek prezentuje vybrané výsledky empirického šetření, které mělo kvalitativní charakter 

a probíhalo metodou polostrukturovaných rozhovorů. Vybrané výsledky se vztahují k problematice 

výhod studia sociální pedagogiky pro práci vychovatele v domově mládeže. Výzkumný soubor byl 

záměrný, jednalo se o deset vychovatelů domovů mládeže, kteří absolvovali studijní program 

Sociální pedagogika. 

Hlavní výzkumná otázka: Jak ovlivňuje studium oboru sociální pedagogiky práci vychovatele v 

domově mládeže 

 

Dílčí výzkumné otázky: 

 DVO1 Jak vychovatelé využívají získané dovednosti a vědomosti ze studia sociální 

pedagogiky při práci s žáky a studenty? 

 DVO2 – Jak vychovatelé využívají získané dovednosti a vědomosti ze studia sociální 

pedagogiky při práci se zákonnými zástupci? 

 DVO3 – Jak studium sociální pedagogiky ovlivnilo profesní kompetence vychovatelů? 

Ke každé dílčí výzkumné otázce bylo stanoveno tři až pět tazatelských otázek. Sběr dat 

proběhl přímými rozhovory s respondenty, které se souhlasem respondentů byly nahrávány a 

následně přepsány. 

Jako analýza dat bylo zvoleno otevřené kódování pomocí zakotvených kódů a následně bylo 

využito kategorizování. Prezentovány jsou tři oblasti, které obsahují více kategorií. Jako další 

metoda bylo zvoleno axiální kódování. První oblast zahrnovala práci vychovatel s žáky, druhá se 

zaměřila na komunikaci vychovatele s rodinou a zákonnými zástupci a poslední oblast se věnovala 

profesním kompetencím vychovatelů. 

Práce s žáky  
Všichni respondenti uváděli výhodu studia sociální pedagogiky v individuálním poradenství. 

Jedenáct respondentů předměty uvedlo, že nejvíce využívali krizovou intervenci a zkušenosti 

získané z různých výcviků během studia. Pět respondentů zmínilo, že mezi nejdůležitější spojení 

mezi studiem a individuální prací s žákem viděli u předmětů poradenství, komunikativní 

dovednosti. Dva respondenti vnímali, že pro pochopení každého žáka je nutná znalost psychologie 

osobnosti a vývojová psychologie. Jeden respondent uvedl, že se při studiu seznámil s metodou 

animace, snažil se sám o ní dovědět více, a hlavně tuto metodu uplatňuje v praxi. Tři respondenti 

uvedli, že se často řídí intuicí a jen občas si vzpomenou na něco  

ze školy. Druhou částí práce s žáky byla práce s výchovnou skupinou. V této oblasti se objevily 

výčty mnoha různých předmětů, které se lišily podle studované školy. Jednalo se o dramatickou 

výchovu, globální a environmentální výchovu, komunikativní dovednosti, zážitkovou pedagogiku, 

pedagogiku volného času, multikulturní výchovu, ale také i o prevenci rizikového chování. Co se 

týká pochopení práce ve skupině vraceli se respondenti ke znalostem ze sociální psychologie. Třetí 

kategorie byla vytvořena z kódů, které směřovaly do zájmové činnosti. Zde šest respondentů 

uvedlo, že jim pomáhalo absolvování předmětů zaměřených na metodiku vedení zájmových 
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kroužků (výtvarný, sportovní, hudební,..). Sedmnáct respondentů vypovědělo, že při organizaci 

zájmové činnosti vycházeli ze svých zkušeností s danou zájmovou činností. Tři respondenti uvedli, 

že neorganizují žádnou zájmovou činnost. Zajímavé bylo zjištění u pěti respondentů, kteří zmínili 

jako speciální akce adaptační kurzy pro nové žáky a víkendové akce. Při inspiraci si vzpomněli na 

předměty pedagogika volného času, absolvované kurzy, zážitkovou pedagogiku a metodiku her a 

zábav. 

Komunikace se zákonnými zástupci 

V komunikaci se zákonnými zástupci bylo vytvořeno také více kategorií. První oblastí je 

rozpoznání varujících příznaků. Dvanáct respondentů zmínilo jako předměty, které jim pomáhají 

patopsychologii, prevenci rizikového chování, krizovou intervenci, sociální pedagogiku. Pět 

respondentů jako pomáhající při diagnostice varujících příznaků zmiňovali více než studium 

absolvování následných kurzů a školení. Tři respondenti zmínili, že na jejich pracovišti pracuje 

metodik prevence rizikového chování, který chodí průběžně na schůzky výchovných skupin a za 

kterým chodí i vychovatelé při podezření. Na tuto oblast navázala kategorie, která by se dala nazvat 

jako komunikace se zákonnými zástupci. V této oblasti se vyskytly informace o situaci, kdy měli 

v některých domovech mládeže pozici sociálního pedagoga, který zastával roli mediátora při 

komunikaci se zákonnými zástupci. Jako předměty, během studia, které jim pomáhají při 

komunikaci zmínilo dvanáct vychovatelů komunikativní dovednosti, krizovou intervenci, právní 

vědy, sociální pedagogiku, prevenci rizikového chování. Čtyři respondenti viděli velký přínos ze 

studia ve video tréninku, kdy si nanečisto zkoušeli své reakce. Šest respondentů hodnotilo jako 

přínosné využívání metod inscenačních a metody hraní rolí. Poslední částí této oblasti byla možnost 

pomoci, kterou respondenti hodnotili jako velmi složitou. Tři respondenti mluvili o své zkušenosti, 

kdy se snažili vše řešit sami. Všichni tři zmínili, že se museli v praxi naučit, kde končí hranice 

jejich možností v oblasti pomáhání. Devět respondentů nastupovalo do domova mládeže, kde byly 

jasně vymezeny postupy pomoci při problémovém chování. Sedmnáct respondentů hodnotilo jako 

přínosné v této oblasti předměty krizová intervence, poradenství, sociální pedagogika a právní 

vědy. 

 

Profese vychovatele a profesní kompetence 

Patnáct respondentů uvádělo souvislosti se studovaným oborem a celkový rozhledem. 

Nejvíce jmenovali předměty pedagogické, psychologické, ale i filozofii, nebo sociologii. Při 

samotné práci využívali získané vědomosti především při konzultacích s žáky v předmětech 

základy společenských věd, psychologie. Rozdíl ve vnímání důležitosti a využitelnosti spojovali 

velmi často s osobností pedagoga, který dané předměty vyučoval. Tři respondenti mluvilo o 

inspiraci, která vedla k četbě a zájmu v dané oblasti. Dva respondenti uvedli, že si daný obor 

vybrali pro další vzdělávání, kterému se věnují v současnosti. Týkalo se především o psychologii. 

Druhá oblast se zaměřila na rozvoj kompetencí v oblasti prevence rizikového chování. Všichni 

respondenti vnímali předměty, které se dané problematice věnovaly, jako přínosné, ale zároveň 

jako základní. Oblast prevence rizikového chování je oblastí, na kterou se nejvíce soustředí 

v dalším vzdělávání na pracovišti. Zároveňpatnáct respondentů uvedlo, že v případě řešení 

problému s rizikovým chováním žáka je naučí nejvíce. Rozvoj profesních kompetencí v oblasti 

volnočasových a zájmových činností probíhalo podle šestnácti respondentů nejvíce v prakticky 

zaměřených předmětech a kurzech. Mezi praktické předměty zařadilo třináct respondentů různé 

výchovy (multikulturní, globální, dramatickou) a metodiky zájmových činností (metodika her a 

zábav, výtvarné výchovy, hudební výchovy, sportovní a tělesné). Sedm respondentů uvedlo jako 

praktické předměty zážitkovou pedagogiku nebo pedagogiku volného času. Polední oblastí 
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zaměřenou na profesní kompetence vychovatele bylo získání komunikativních, sociálních a 

personálních kompetencí zaměřených na získání sebedůvěry a sebejistoty ve své profesi. Osmnáct 

respondentů hodnotilo pozitivně výstupy, které museli absolvovat během studia v různých 

předmětech a na praxích. Šest respondentů přiznalo, že se museli v průběhu studia zbavit ostychu 

spojeného s výstupem před ostatními. Sedm respondentů uvedlo konkrétní předměty a metody a 

formy, které vnímají jako stěžejní, a které jim pomáhaly. Jednalo se o předměty komunikativní 

dovednosti, dramatickou výchovu, osobností a sociální výchovu. Mezi metodami a formami výuky 

zmínili respondenti video trénink, skupinové aktivity, metody inscenační, situační a hraní rolí. 

 

Shrnutí a závěr 

Z výsledků vyplývá, které zaměření oboru sociální pedagogiky vnímají jako přínosné 

vychovatelé domovů mládeže. Nalezneme zde souvislosti mezi předměty a jejich uplatnění v praxi. 

Zvýšení profesních kompetencí v oblasti všeobecného přehledu může vést k pochopení jedince, při 

práci se skupinou. Jako stěžejní se ukazují komunikativní dovednosti, dramatická výchova. Získané 

dovednosti a znalosti opět souvisí s individuální i skupinovou prací a zároveň v komunikaci se 

zákonnými zástupci. Několikrát byl zmíněn jako metoda video trénink. Respondenti nejprve 

uváděli, že měli strach a nechtěli se zúčastnit této metody. Po získané zkušenosti získali obraz o 

svém chování a jednání, časté používání některých neverbální  

i verbálních gest a obratů. Rozdíl ve vnímání přínosu studia oboru sociální pedagogiky byl 

nejčastěji spojený se strukturou předmětů jednotlivých škol, s osobností vyučujícího  

a metodami a formami práce při hodinách.  

Vychovatelé domovů mládeže nejsou jedinou profesí, kam směřují absolventi oboru sociální 

pedagogiky. Bylo by jistě zajímavé podívat se na využití studia i u dalších profesí a na základě 

zkušeností a výpovědí respondentů vytvořit především obsah bakalářských programů tak, aby byl 

přínosný pro profese absolventů oboru sociální pedagogika. 
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ÚLOHA SOCIÁLNĚ–PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVÍ PŘI ŘEŠENÍ OTÁZEK 

KYBEROHROŽENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE 

 

Adéla Marešová, ČR 

 

Abstrakt 

Oblast kyberohrožení dětí a mládeže je v současné době značně diskutovaným tématem. Cílem 

příspěvku je identifikovat postavení školních poradců a určit, v jaké míře by žáci základních škol 

využili jejich pomoc při řešení problémů spojených s kyberšikanou. Za tímto účelem bylo 

provedeno dotazníkové šetření mezi žáky 8. a 9. tříd základních škol. Bylo zjištěno, že při řešení 

problémů v oblasti kyberšikany by žáci pomoc školních poradců téměř nevyhledávali,  

ale naopak by se více jak polovina z nich s těmito problémy svěřila svému učiteli nebo rodičům. 

Klíčová slova: sociálně–pedagogické poradenství, kyberohrožení, kyberšikana, školní poradenské 

pracoviště, školní poradce 

 

Úvod 

Informační a komunikační technologie v současné době zasahují téměř do každé oblasti 

lidského života. Virtuální prostředí je obecně spojováno s řadou výhod. Mimo jiné se jedná  

o prostředek komunikace, jež není prostorově ani časově omezena. Kyberprostředí však zaujímá i 

stinnou stánku – jedná se o prostor, ve kterém lze zaznamenat širokou škálu sociálně patologických 

jevů. Jedním z nich je fenomén kyberšikany, který s rychlým vzestupem informačních a 

komunikačních technologií nabývá mnoha podob (Marešová, 2022). První část příspěvku 

vymezuje teoretický rámec fenoménu kyberšikany a sociálně pedagogického poradenství. Druhá 

část článku představuje výsledky výzkumného šetření, které se zabývalo sociálně–pedagogickým 

poradenstvím v oblasti kyberohrožení dětí a mládeže. 

 

1. Fenomén kyberšikany 

Eckertová a Dočekal (2013, s. 64) kyberšikanu definují jako „šikanu, která probíhá 

v prostředí virtuálním, prostřednictvím moderních komunikačních technologií. Může se prolínat 

s tradiční šikanou v reálném světě.“ Šmahaj (2014) označuje kyberšikanu jako společenský 

problém, a to z několika důvodů. V prvé řadě autor poznamenává, že se významně zvýšil počet 

materiálů, webových stánek a projektů, jejichž předmětem je tematická oblast kyberšikany. Dále 

podotýká, že kyberšikanou je ohrožen prakticky kdokoliv. Jednotlivé případy vyžadují aktivní 

přístup celé řady odborníků a institucí, včetně celého školského systému. Jedním z dalších důvodů 

je přístup společnosti, která klade značný důraz na prevenci a vzdělávání zejména žáků, pedagogů 

a rodičů. Mimo jiné si lze všimnout, že fenomén kyberšikany a jevy s ním související jsou 

předmětem politických diskuzí a legislativních dokumentů. Závěrem autor dodává,  

že řešení sociálně patologického jevu kyberšikany je finančně náročné a vyžaduje internacionální 

spolupráci a výzkum.  

Sociálně patologický jev kyberšikany je páchán v mnoha podobách, které se mohou 

vzájemně doplňovat. O specifických formách kyberšikany by měla být informována široká 

veřejnost, zejména pak pedagogičtí pracovníci, žáci a studenti. V tabulce č. 1 je kyberšikana 

vymezena jako třísložkový komplex, který popisuje konkrétní formy psychické šikany, formy 

šikanujícího obsahu a nástroje pro šíření kyberšikany. 
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Tab. č. 1: Kyberšikana jako třísložkový komplex 

Formy psychické šikany Dehonestování (ponižování, nadávání, 

urážení), pomlouvání, provokování, 

vyhrožování, zastrašování, vydírání, 

obtěžování, pronásledování aj. 

Formy šikanujícího obsahu Text, videozáznam, audiozáznam, grafický 

záznam (fotografie, obrázek, karikatura), 

volání, prozvánění, krádež identity aj. 

Nástroje pro šíření 

kyberšikany 

Veřejné chaty (textové videochaty), e-

maily, instant messengery, ankety, sociální 

sítě, virtuální vzdělávací prostředí, on-line 

hry, VoIP, SMS, MMS, webové stránky, 

online datová uložiště atd. 

Zdroj: Kopecký et al., 2015, s. 16 

 

Rizikovým se stává v podstatě každý uživatel informačních a komunikačních technologií. 

Jednou z nejzranitelnějších skupin jsou však právě děti a mladiství, kteří zejména kvůli přehnané 

důvěřivosti a naivitě nedokáží odhalit patologický záměr pachatelova jednání. Dle Čecha a 

Zvoničkové (2017) problematiku šikany a kyberšikany nelze oddělovat, i přes to je možné 

jmenovat oblasti ve kterých se oba fenomény liší. Rozdíly mezi šikanou a kyberšikanou lze 

rozčlenit do čtyř oblasti, jimiž jsou: 

1. anonymita; 

2. nezávislost na místě a čase; 

3. technická zdatnost dětí; 

4. absence fyzické konfrontace.  

2. Problematika sociálně–pedagogického poradenství v oblasti kyberohrožení dětí  

a mládeže 

  Sociálně patologický jev šikany a kyberšikany představuje značný problém, kterému musí 

čelit celá řada škol a školských zařízení. Poradenské služby tedy zastávají právoplatné místo i 

v těchto institucích. Spektrum cílové skupiny, se kterou školní poradci spolupracují, je široké. 

Jedná se zejména o žáky a studenty, zákonné zástupce a v neposlední řadě pedagogické 

pracovníky. Spolupráce školního poradenského týmu, tedy výchovného poradce, školního 

metodika prevence a v optimálním případě i sociálního pedagoga, představuje efektivní způsob 

eliminace sociálně patologického chování a jeho důsledků ve školním prostředí (Marešová, 2022). 

Poradenství, jako jedna ze základních služeb v pomáhajících profesích, je všestrannou 

činností, jejíž součástí je celá řada osob a organizací. Profesionální poradci jsou součástí institucí, 

jako jsou psychiatrické zařízení a kliniky, věznice, armáda, vzdělávací instituce aj. (Matoušek, 

2003). Poradenská činnost je zaměřena na podporu člověka v aktivním přístupu k řešení jeho 

nepříznivé životní situace a přidružených problémů (Novosad, 2009). 

Při řešení problému kyberšikany školní poradce spolupracuje s obětí i s pachatelem. V první 

fázi poradenského procesu se školní poradce snaží vybudovat pocit bezpečí a vzájemné důvěry. 

Oběť může zažívat pocity studu a sebeobviňování (Dulovics et al., 2020). 
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Jedním z úkolů školního poradce je poskytnutí odlišného úhlu pohledu, který mimo jiné 

značí, že do role oběti se může dostat kdokoliv. V průběhu poradenského procesu je žák 

seznamován s praktickými radami, které může využít v případě řešení totožné či podobné životní 

situace. Při spolupráci s agresorem je vyžadován interdisciplinární přístup. V některých případech 

je zapojení vnější instituce nevyhnutelné (Dulovics et al., 2020). 

 

3. Průběh a metodologie výzkumného šetření 

Kvantitativně orientované výzkumné šetření bylo zaměřeno na problematiku sociálně 

pedagogického poradenství v oblasti kyberohožení dětí a mládeže. Výzkumný problém šetření byl 

formulován následovně: Jaké mají žáci povědomí o školním poradenství na vybraných základních 

školách? 

V návaznosti na stanovený výzkumný problém byl formulován hlavní cíl kvantitativně 

orientovaného výzkumného šetření, jehož znění je následující: Hlavním cílem bylo zjistit, v jaké 

míře by žáci využili pomoc školního poradenského týmu při řešení problému kyberšikany. Za 

účelem hlubšího proniknuti do zkoumaného tématu byly stanoveny dva dílčí cíle, které jsou 

formulovány takto: 

 Prvním dílčím cílem kvantitativně orientovaného šetření bylo odhalení preferencí žáků na 

osobu školního poradce.  

 Druhým dílčím cílem kvantitativně orientovaného šetření bylo zjistit, zdali má pohlaví 

respondenta vliv na vnímání důležitosti role školního poradce ve škole.  

V návaznosti na stanovený výzkumný problém bylo formulováno šest výzkumných hypotéz. 

V uvedených hypotézách je záměrně operováno s pojmem „školní poradce“. Jedná se  

o zastřešující pojem pro řadu pracovníků působících ve školách a školských zařízeních. Dle Hendla 

a Remra (2017) je hypotéza odvozena od konkrétních teoretických poznatků, které schematicky 

popisují vztahy mezi proměnnými s vazbou na stanovený výzkumný problém. Hypotézy jsou 

formulovány následovně: 

 H1: Žáci 9. ročníků mají o činnosti školního poradce větší povědomí než žáci 8. tříd.   

 H2: Pomoc školního poradce s řešením problému využívají více dívky než chlapci.  

 H3: Pohlaví respondenta neovlivňuje vnímání důležitosti role školního poradce  

na škole.  

 H4: Respondenti by se s problémem kyberšikany svěřili spíše svému kamarádovi než 

pedagogovi.  

 H5: Při řešení problému kyberšikany by se na školního poradce obrátily spíše dívky než chlapci. 

 H6: Respondenti více preferují jako školního poradce ženu než muže. 

Uvedené hypotézy byly formulovány na základě výsledků dvou výzkumných šetření, 

kterými jsou Výchovné poradenství očima žáků základních škol od autorek Petry Kalibové a 

Romany Zikmundové, a dále pak Kyberšikana na českých školách. Tento výzkum byl realizován 

v rámci projektu Minimalizace šikany. Stanovené hypotézy byly ověřeny chí–kvadrát testem 

nezávislosti v kontingenční tabulce. 

Za účelem získání dat byla zvolena metoda dotazníku vlastní konstrukce, který byl 

distribuován papírovou a elektronickou formou. Dotazník byl rozdělen do tří částí. V první části 

bylo představeno téma a záměr dotazníkového šetření. V krátkosti bylo respondentům objasněno 

teoretické vymezení fenoménu kyberšikany. Dále byli žáci informování o osobě školního poradce, 

jehož pracovní pozice je zastoupena výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním 

speciálním pedagogem, školním psychologem nebo sociálním pedagogem (Marešová, 2022). 
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V dotazníkových položkách záměrně nebyl konkretizován pracovník, který je součástí 

školního poradenského pracoviště. Žáci mohou mít povědomí o činnosti školního metodika 

prevence,  

na druhou stranu si nemusí být vědomi existence pozice školního psychologa. Hlavním záměrem 

bylo zjistit, zdali vědí alespoň o jednom zástupci školního poradenského pracoviště, na kterého se 

mohou obrátit v případě řešení kteréhokoliv problému. V druhé části dotazníkového šetření bylo 

formulováno třináct uzavřených a dvě otevřené otázky. Poslední část formuláře byla věnována 

poděkování respondentům za ochotu a čas, který strávili vyplněním dotazníkového šetření 

(Marešová, 2022). 

Výzkumný soubor byl zastoupen žáky osmých a devátých tříd šesti základních škol. Tabulka 

č. 2 a tabulka č. 3 zobrazují zastoupení respondentů z hlediska studovaného ročníku a pohlaví. 

Celkově se výzkumného šetřené zúčastnilo 528 respondentů. 

 

Tab. č. 2: Početní zastoupení respondentů z hlediska ročníků 

Ročník Četnost 

8. ročník 265 

9. ročník  263 

Celkem 528 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Tab. č. 3: Početní zastoupení respondentů z hlediska pohlaví 

Pohlaví Četnost 

Chlapci 263 

Dívky 264 

Jiné 1 

Celkem 528 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

4. Interpretace výsledků dotazníkového šetření 

Prostřednictvím dotazníkového šetření bylo zjištěno, že 77,5 % respondentů má povědomí o 

činnosti školního poradce. Hypotéza č. 1 však byla zamítnuta. Závislost mezi studovaným 

ročníkem a povědomím o školním poradci nebyla prokázána. Na základě zjištěných výsledků tedy 

nelze tvrdit, že žáci 9. ročníku mají o školním poradci větší povědomí než žáci 8. ročníku. Na 

osobu školního poradce se v minulosti obrátilo pouze 8,5 % respondentů, konkrétně 24 dívek a 21 

chlapců. Hypotéza č. 2 byla zamítnuta. Prostřednictvím dotazníkového šetření bylo prokázáno, že 

dívky a chlapci vyhledávají pomoc školního poradce ve stejné míře. Dále bylo zjištěno, že dívky 

vnímají roli školního poradce jako důležitou více než chlapci. Hypotéza č. 3 proto byla rovněž 

zamítnuta. 

56,1 % respondentů by se s problémem kyberšikany svěřilo některému z pedagogů. 65,5 % 

z těchto žáků by vyhledalo pomoc přímo od třídního učitele. 27,4 % žáků by se pak svěřilo svému 

kamarádovi. Na základě těchto výsledků bylo nutné hypotézu č. 4 zamítnout.  
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Na některého ze školních poradců by se při řešení problému kyberšikany obrátilo pouhých 7,5 % 

respondentů, z toho 21 dívek a 19 chlapců. Hypotéza č. 5 tedy byla rovněž zamítnuta. 

42,8 % žáků by při rozhodování o svěření se s konkrétním problémem školnímu poradci 

zohledňovalo jeho pohlaví. 84,7 % z těchto respondentů by upřednostňovalo školního poradce 

ženu. 15, 3 % žáků by naopak preferovalo školního poradce muže. Hypotézu č. 6 byla přijata, 

ačkoliv ke zjištěnému výsledku je nutné přistupovat s jistou rezervou. Jedním z důvodů je 

nezanedbatelný rozdíl v postojích dívek a chlapců. Z výsledků je patrné, že dotazované dívky 

výrazně upřednostňují ženské pohlaví školního poradce před mužským pohlavím. V případě 

dotazovaných chlapců také převažuje preference ženského pohlaví školního poradce, nicméně je 

zajímavé se na výsledky podívat z hlediska četnosti jednotlivých poměrů. Poměr mezi pohlavím 

mužského a ženského školního poradce je v případě dívek 1:20,5. V případě chlapců se jedná o 

poměr 1:1,5. Je tedy patrné, že značná část dotazovaných chlapců by preferovala školního poradce 

muže. 

Prostřednictvím výzkumného šetření bylo zjištěno, že 35,6 % respondentů by při 

rozhodování o svěřením se s konkrétním problémem školnímu poradci zohledňovalo jeho věk. 70,7 

% žáků by preferovalo mladého školního poradce ve věkovém rozmezí 25–35 let. 29,3 % 

dotazovaných by pak spíše upřednostňovalo školního poradce středního věku či staršího školního 

poradce. 

 

Závěr 

Za pozitivní zjištění lze považovat skutečnost, že na osobu vyučujícího by se v případě řešení 

problému kyberšikany obrátila více jak polovina dotazovaných žáků. Jako nejdůvěryhodnější 

pedagog se jeví osoba třídního učitele. Lze předpokládat, že žákem oslovený vyučující by následně 

navázal spolupráci se školním poradcem. Je však otázkou, do jaké míry žáci skutečně vnímají 

činnost školních poradců, kteří mívají na agendu školního poradenství vyhrazenou pouze část 

pracovního úvazku. Nejednalo by se o překvapující skutečnost, kdyby žáci vnímali školního 

poradce spíše jako vyučujícího konkrétního předmětu. Jednou z možností je vytvoření pracovní 

pozice školního poradce, který by tuto agendu zajišťoval v rámci plného pracovního úvazku. 

V optimálním případě by tuto činnost mohl vykonávat sociální pedagog, který by měl dostatek 

času a prostoru na budování pevných a důvěrných vztahů s žáky prostřednictvím pořádání 

volnočasových aktivit v prostředí školy aj.  
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Abstract 

The paper aims to present the core of the Critical Reflection Analysis method and how it can be 

implemented in education research. The implementation of this method was in the two research 

projects conducting at Matej Bel University (MBU), Slovakia is presented. The projects were 

focused on examining the development of the critical thinking skills at the higher education 

environment. There were two key researches conducted: first one aimed to assess and evaluate 

teachers‘ approach towards enhancement of CT and the second pilot research targeted on the 

examining several CT standards among the graduate students. The findings from both research 

projects supported the key premise that only teacher with the abilities and systematic focus on CT 

can intentionally strengthen students‘ critical thinking skills.  

 

Keywords: Critical Reflection Analysis, higher education, intellectual standards, critical thinking 

 

Introduction 

Traditional approaches in teaching and learning do not seem to be satisfactory for students 

at higher education institution. They do not fully focus on students’ improvement in the process of 

reality understanding, evaluating the huge amount of data, making the decisions and taking the 

responsibility for their behavior. In order to foster those learning processes in formal education, 

the development of the critical thinking skills became the biggest challenge for higher education 

institutions (HEI) (Theodoulides et al., 2020). Critical thinking can be understood as a social 

process and its development requires a systematic focus. 

Theodoulides and Jahn (2013) aimed to observe and evaluate various processes, those being 

difficult to be quantifiably assessed. The synthesis of several theories focused on the three core 

processes of learning, critical thinking and reflection brought a new dimension to the original 

version of the research method. Those contributed to the construction of a relatively new research 

method i.e., Critical Reflective Analysis (CRA) which have been already widely used in several 

completed research activities (Theodoulides, 2018; Theodoulides et al, 2020, Theodoulides, 

Nafoussi, 2021). Ever since, the successful results of using this method and its potency have 

encouraged us to implement it in further research activities. 

The development of the Critical Reflection Analysis (CRA) is connected with the Critical 

Reflective Practice (CRP) presented by Smyth (1999) as a research method. Its definition is 

embodied in the three words that make up the name: critical or critically, relating to critical 

education theory; reflective for reflecting on actions; and, practice describing an educator’s day-

to-day practice in the workplace. The CRP method is most commonly associated with education 

research and has evolved from a blending of action research and critical autoethnography (in 

Cunningham, 2012). 

CRP is still a relatively new research form, having been utilized for only the last two and a 

half decades as a discrete method, but it has achieved growing recognition especially through the 
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work of Stephen Brookfield and John Smyth. Both have written books that offer similar guidelines 

for conducting critically reflective research and encourage secondary-level (Smyth) and tertiary-

level (Brookfield) level teaching practitioners to adapt their methodologies (Brookfield, 1997; 

Smyth, 1999).  

Originally, CRP was designed to directly capture teachers’ ‘authentic voices’ by 

documenting the daily experiences in a teacher’s classroom in a reflective journal “to establish an 

informed view of teaching and the wider context within which it is occurring” (Smyth, 1999).  

What sets Critical Reflective Practice apart from other methods of reflective practice is its potency. 

It does not hide behind the myth of researcher’s neutrality, and it unashamedly acknowledges the 

agency of the research-practitioner (Cunningham, 2012). 

Its focus fully corresponds with the CRA method because it is perceived as crucial approach in 

education based upon abilities to work through deep questions concerning equity, social justice 

and transformational education. 

Smyth’s CRP guidelines include the implicit expectation that a teacher will have enough time 

to use the method as on ongoing cycle of practice, reflection, improved practice, more reflection 

and so on.  

The work of Stephen Brookfield in the area of critical thinking and reflection offered us the 

guidelines for conducting critically reflective research (Brookfield, 1995, 2008) as well as 

methodologies how to assess and evaluate critical thinking among students.  

Critical Reflection Analysis (CRA) utilizes the core concept of the CRP and builds its potential 

even beyond that.  The exact measures together with a qualitative description of each observed 

standard is considered as an assessment tool that support continuous learning and improvement of 

any social process. The processes of reflecting and formulating some improvements help to 

increase the quality of processes as well as individual performance. 

The method provides explicit measurements of the proposed standards as well as performing a 

feedback process as a combination of the quantitative and qualitative approaches to research and 

educational processes.  

As Cenker (2014) states, the role of higher education institutions is influenced by the 

commercialization of knowledge focused significantly on the production of quantitative indicators 

and thus its social role as a place of freedom of thought, solidarity and engaged ethics is 

disappearing. 

 

1. Implementation of the CRA in research and education process related to critical 

thinking 

  This paper’s central thesis is that assessment of the CT can be structured as the standardized 

and socially constructed process. The most troubling aspect, though, is that teachers themselves 

lack CT skills (Paul, 1993), and therefore are in no position to teach CT skills, even if the 

curriculum demanded it. They believe they are already teaching critical skills, and students believe 

they are already learning critical skills, and both groups are often mistaken as well as resistant to 

change their approaches for teaching and learning.  

Whether we consider the future of our students in an international or domestic context, we 

cannot avoid the conclusion that there is a problem: students aren’t learning the critical skills they 

need, and teachers are resistant to change their traditional approach. If we are to avoid economic 

disaster at both the individual and national levels, we need to start to acknowledge the 

unsatisfactory results and discuss the necessity to prepare a transformational change within the 

education environment. 
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  At the Matej Bel University the focus on developing critical thinking among teachers and 

students had begun some decades ago. But the meaningful attention to critical thinking has been 

given since 2018 by conducting research project titled ‘Developing critical thinking skills through 

a coaching approach’ where the teaching process was observed with the aim to find out how 

teachers enhance the CT among their students. 

Bomer’s (2000) suggests the reflective conversation to get students to apply their thinking to 

issues outside themselves, paired with his process of investing students in their learning by making 

them an integral part of it, makes his study a notable contribution to the field of teaching critical 

thinking (Dyment & O’Connell, 2003). 

 At the higher education institution (HEI), the ways of knowledge transfer conducted through two 

key processes of teaching and learning urge the transformational change. Moreover, a mutual 

interaction between teachers and students needs to be focused on discussion, exchanging, and 

accepting the different points of views and reflecting on them.  

The key challenges for higher education have been formed, as follows: 

1. Critical thinking is a set of skills that can be learned and that need to be constantly trained and 

improved. 

2. Only a teacher who thinks critically himself (herself) can teach and develop this skill in his/her 

students. 

3. The application of the coaching approach in the formation of critical thinking means an 

orientation on the development of the individual, his/her perception, and observation of what is 

happening around him/her and in society as well as his/her active involvement in society or in 

global events. 

4. To think critically in the 21st century means to accept it as a new philosophy of life as well as 

another lifestyle (Theodoulides et al., 2020). 

  The CRA method has been enriched by three core processes of learning, critical thinking and 

reflection that contribute to its construction (Theodoulides, 2018).  

Reflection is defined as a cognitive process in which people attempt to increase their 

awareness of personal experiences and therefore their ability to learn from them (Gray, 2007). 

Dualism in any reflection process has been identified by Anseel, Lievens, and Schollaert (2009). 

They suggest that reflection as a dual process model of information processing and the depth of 

elaboration of complex data influences learning and behavioral outcomes. During the process of 

education reflection interventions provided by teachers are helping students to switch their mode 

of data, information and knowledge processing from passive (automatic) to conscious that lead to 

critical thinking and better learning. The reflection opens the door for effective information flow 

and interactions which are inevitably important to build good relations based on trust. Mutual 

understanding and trust between teacher and student are framed by both ways communication, 

exchange of information and giving–receiving feedback. This is an ongoing interaction exchange 

which is composed under the reflection process. 

Critical reflection analysis (CRA) is the method that offers possibilities for identifying the 

key processes or parameters that can be observed, evaluated and assessed. The obtained results 

provide the important evidence for further discussion and improvements. However, in education 

process, the assessment and evaluation of the students’ performance always varies. The focus on 

the critical thinking process is crucial to structure assessing parameters in both quantitative and 

qualitative forms. This way the obtained results are not only measured but also discuss with the 

aim to search for continuous improvements.  
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2. CRA methodology for research and education towards critical thinking 

Our research strategy and methodology have been developed by using several theories for 

instance theoretical approach on critical reflection by Brookfield (1997, 2012, 2017), framework 

of the critical thinking standards in teaching and learning defined by Paul and Elder (1997), critical 

pedagogy concept by Johnson and Morris (2010) and critical reflective analysis developed by 

Theodoulides and Jahn (2013).  The research strategy and methodology has been developed upon 

the implementation of the Critical Reflection Analyses which assess and evaluates the observed 

processes as well as provides a room for further learning and improvement. 

Research assumptions were formulated as follows: 

1. What are the key CT parameters which are required at the higher education environment?  

2. By using CRA how CT can be assessed and evaluated?  

3. Is there a correlation between teachers’ and students’ abilities related to teachers’ and students’ 

critical thinking skills? 

 

To provide explicit measurements of the proposed standards as well as performing a feedback 

process the combination of the quantitative and qualitative method have been used in 2019 to assess 

the teachers’ approach towards CT in their educational activities. The target group consisted of 17 

different teachers on both undergraduate and graduate level and represents all academic disciplines 

at Matej Bel University: natural science, social and economic science, law and humanity science. 

The selected teachers were observed performing particular teaching activity (e.g. seminars, 

lectures, consultancies). 

It has been examined through three research assumptions which were formulated as follows:  

1. Traditional teaching and learning process in higher education is lacking the focus on the 

development of the critical thinking.  

2. The role of teacher is shifting from the directive mentorship towards the role of facilitator, coach 

and study guide.  

3. Development of the critical thinking skills of students depends on possessing these skills by 

teachers and implement methods, techniques and tools focusing on critical thinking 

development.  

A pilot research project aimed to identify, assess, and evaluate the critical thinking skills of 

graduate students was conducted in 2020. Due to online education during pandemic period the two 

seminars were recorded. Those were essential part of the subject of the international management 

and marketing. There were twelve international students’ individual performance evaluated during 

the first semester session and the last session (pre - test and post -test analysis).    

Three independent evaluators did the assessment separately and after that a consensus 

meeting was organized with the aim to agree on one mutual score for each student/ each parameter. 

The assessment and evaluation of six parameters was scored within the range from 0 to 4 (0 points 

= poor, 1 point= fair, 2 points = insufficient, 3 points= good, 4 points = excellent) where each point 

was described also with specific qualitative verbal comment.     

Referring to Brookfield’s comments that if CT is necessarily social process than its 

assessment should be also a social process involving multiplicity of experiences, contributions, 

reflection and perceptions (Brookfield, 1997). 

Paul and Elder (1997) described elements of reasoning: purpose, question at issue, 

assumptions, point of view, information, concepts and idea, interpretations, and implications 

together with the standards of reasoning i.e. clarity, accuracy, precise, relevant, depth, breadth, 

and logic which are used to assess those elements of reasoning.   
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Another approach which is the critical pedagogy concept developed by Johnson and Morris 

(2010) highlights the praxis consisting of reflection, action, engagement, and possibility. 

However, despite of all these helpful accounts of CT, a more simply approach to assessment has 

been implemented. When we think, analyse information and/or discuss various points of view, we 

think for a purpose which is based upon our assumptions that lead to implications and 

consequences. Students during their learning process use theories, concepts, idea to interpret data, 

facts and experiences in order to solve problems and answer questions. To assess students‘ critical 

thinking skills the framework of key parameters reflecting students‘ abilities to implement this set 

of CT skills have been developed and is presented in Tab 1. 

 

Tab. 1: Parameters for critical thinking skills‘ assessment  

Parameters Parameter description 

Text analysis Finding fallacies in arguments and 

conclusions. Questioning data and 

information rather than accepting it as true  

Structual analysis Understanding deeper causes and roots of a 

situation and problem= structural analysis. 

Politicising notions of culture, knowledge, 

power = understanding the media 

manipulation 

Open mindness  Understanding and accepting the existence of 

other viewpoints. Ability to accept and 

interact with the opposing viewpoints and 

modify one's own viewpoint when necessary.  

Dialogue skills Ability to lead non-agresive conversation and 

to formulate coherent and factual arguments 

to reflect the participants viewpoints. 

Problem - solving Able to suggest a solution and evaluate the 

benefits and potential side-effects of a chosen 

solution.  

Bias reflection Understanding and reflecting on one’s own 

biases (understanding the biases of the society 

+ their own). 

Source: own processing 

 

3. Research findings and discussion 

The construction of critical thinking parameters/standards for teaching and learning were 

implemented in our research methodology to reflect the key intellectual standards required from 

HEI (Paul, Elder, 1997) which are presented in Tab 1. 

The process of assessment and evaluation of the teachers’ approach towards CT begun by 

creation of reflective table which consists of five zones (very good, good, zone of indecision, bad, 

very bad). The measurements started from 1 to 99 together with qualitative evaluation of the 

researched variables. The standard values of the researched parameters have been identified at the 

beginning of the research, and they refer to the expected outcomes of the current situation analysis. 

They were determined before class observations were conducted. Target values of the parameters 

represent the long-term objectives and strategy proposed to HEI by the research team. Finally, a 
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few feedback sessions with the teachers involved were conducted after the observations. The score 

evaluated by the observer is compared with the standard and target values.  

 

Tab 2: Assessment of teachers’ approach towards CT  

CT standard Observer’s 

score 

Teacher’s self-

reflection score 

Standard 

value 

Target value 

students do not accept data and 

information automatically 

38 53 68 88 

students present doubts on what 

they read or what they are told 

25 35 52 68 

students propose new solutions 22 45 42 72 

students develop strong 

arguments 

41 54 65 85 

students raise questions 25 41 68 78 

Source: Theodoulides, Nafoussi, 2021 

 

The existing gaps between observer’s scores and expected (standard), targeted value provided 

important information for the further improvement and possible change in the process of teaching. 

Observations of the academic sessions of the target group and the assessment based upon the 

critical reflection analysis were conducted by two research fellows. In all parameters the teachers 

scored significantly lower than standards were expected. The self – reflection of teachers was 

higher that evaluation by observers.  

The obtained results from the students’ CT assessment provided the important evidence for 

our argument that there is a correlation between teacher’s and student’s abilities of CT skills. In 

Tab 1 and Tab 3 it is presented how evaluated parameters were defined in both quantitative and 

qualitative way among students. The specific parameters were assessed and evaluated in those two 

sessions (pre-test and post-test assessment) to observe an improvement in students’ critical thinking 

process as an impact of the teacher’s specific intention and change of the teaching approach.  

The pretest – posttest assessment format provided some interesting findings. Based upon 

these results we can see that students improved their skills particularly in text and structural 

analysis, in identifying several assumptions, conducting a debate with polarizing points of views, 

proposing several ways to check them and generate several alternative interpretations. Overall 

students’ capacity to think critically was growing. Only in problem-solving criteria there was no 

significant improvement due to lack of techniques specifically focused on these skills. 

 

Tab 3: Assessment of the students’ CT parameters 

Parameter Pre - test cumulative score Post - test cumulative score 

Text analysis 14 18 

Structural analysis 12 14 

Openmindness  11 15 

Dialogue skills 11 15 

Problem solving 13 13 

Bias reflection 10 14 

Source: own processing 

 



86  

    

The current level of the critical thinking skills among the students were tested and a shift in 

students’ CT skills and behavior had been observed. The shift was demonstrated by an ability to 

make connections to prior knowledge, increased self-reliance, a new awareness of thinking 

capabilities on the part of the students, the ability to take a risk as they explored solutions to 

particular problems, and an emerging awareness of thinking strategies.  

Johnson and Morris (2010)., found that a teacher’s professional practices can be just as 

impacted by how students learn as student learning is impacted by how they learn to think. 

Teaching our students how to think critically, then, can not only optimize teachers’ instruction by 

broadening the field of lessons to which students have access, but can also affect student learning 

by giving them the intellectual tools necessary to access content in dynamic ways. Therefore, the 

emphasis in teaching students how to think should be on developing the intellectual traits that will 

allow them to generalize critical learning in order to access unfamiliar content. 

During the process of education reflection interventions provided by teachers are helping 

students to switch their mode of data, information and knowledge processing from passive 

(automatic) to conscious that led them to critical thinking and better learning. The reflection opens 

the door for effective information flow and interactions which are inevitably important to build 

good relations based on trust. Mutual understanding and trust between teacher and student are 

framed by both-ways communication, exchange of information and giving - receiving feedback. 

The change of the teachers’ approach towards CT is very important. Teachers should 

understand first what are the intellectual CT parameters which must be develop at HEI. 

Additionally, teachers’ role is to be aware of various techniques, methods and tools which enhance 

the students’ abilities in CT.  

Such a change in teaching process and process of learning is not an easy approach to perform. 

The main reason for significant differences in evaluating parameters of the students’ critical 

thinking skills can be explained by Moon’s (1999) definition of the reflection as “form of mental 

processing with a purpose and/or anticipated outcome that is applied to relatively complex or 

unstructured ideas for which there is not an obvious solution”. Even though the critical reflection 

analysis provided a structure of observed parameters and specific measurements, the teachers’ 

approach towards developing critical thinking skills of their students remains rather subjective.  

Through the feedback discussions the process of our own (teachers) teaching and learning 

was considered as a process of metacognition. Each teacher from the research team critically 

reviews own behavior during teaching process (style of communication and building relationships 

with students), the product of the teaching (essay, presentation, discussion or case study) and his 

or her engagement in self-development in critical thinking. Teachers may not be clear about the 

fact that critical thinking is a process and the necessity to build a strategy to satisfy those specific 

aims— intellectual standards (mentioned in Table 1). The results obtained by the implementation 

of the CRA, as a research method, can support the assumption that reflection is necessary to be 

implemented in the teaching and learning process.  

Furthermore, the reflection can develop the critical thinking and also contributes to the 

personal development. The relevance of the obtained results by critical reflection analysis has been 

justified by two types of information, i.e. quantitative data and verbal explanation. The comparison 

with the planned standard and target values generated many recommendations on how to improve 

teaching process in order to develop the critical thinking of students. 

 

Conclusion 

The findings from both research projects related to the assessment and evaluation of the 

critical thinking has shown the raising awareness of this topic at the HE. The considerable progress 
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in CT skills has been observed in student group which occurred in their ability to reflect on their 

worldviews, as well as their ability to discuss and deconstruct opposing views. This supports our 

research assumptions that development of the critical thinking skills of students depends on 

possessing these skills by teachers and implement methods, techniques and tools focusing on 

critical thinking development. 

As compared to a general view testing CT skill, this methodology based upon CRA provided deeper 

understanding how CT can be developed, assess throughout specific parameters and to measure 

the student’s progress. Moreover, the design of the course with the focus on CT course received 

overly positive feedback. The students felt challenged and heard. Yet, I was also surprised to hear, 

quite explicitly, that some of the students did not feel ready to change their opinions despite 

recognizing societal and personal biases. 

Therefore, the proposed methodology placed a high priority on helping teachers as well as their 

students to find out why critical thinking is important to them, and applying it to their interactions 

that are interesting and relevant to their lives, rather than spending a lot of instructional time on 

uninteresting abstract concepts learning 
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NÁVYKOVÉ LÁTKY U ŽIAKOV 2. STUPŇA ZÁKLADNEJ ŠKOLY VO 

VYBRANÝCH OBCIACH OKRESU PIEŠŤANY VO VZŤAHU 

K RELIGIOZITE 

 
Miroslav Kazík, SR 

 

Abstrakt 

V príspevku podávame analýzu užívania návykových látok (alkohol, cigarety, marihuana, iné, 

„tvrdé“ drogy) u žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania, teda žiakov 5. až 9. ročníka v dvoch 

základných školách obciach okresu Piešťany. Testujeme tiež hypotézy, či má religiozita súvis 

s používaním alkoholu, presnejšie s jeho odmietaním a minimálnou konzumáciou. Pri overovaní 

hypotéz sme nezistili štatisticky významný rozdiel. Údaje pre prieskum sme získavali metódou 

získavania informácií technikou dotazníka. 

 

Kľúčové slová: alkohol, cigarety, drogy, religiozita, žiaci 2. stupňa ZŠ 

 

1. Úvod 

Už sme na inom mieste spomenuli, že problematika užívania drog je témou dnes už takmer 

úplne nasýtenou a možno by viacerí aj namietali v tom zmysle, že sa o nej nedá povedať nič nové. 

Bola predmetom viacerých štúdií, kvalifikačných prác, hovorí sa o nej v médiách (najmä 

v súvislosti so zadržaním podozrivých, obvinených osôb), na besedách rôznych typov škôl v rámci 

prevencie. Je však potrebné naďalej realizovať výskumy o užívateľoch drog, o skúsenostiach 

s drogami, o drogovej scéne, o rozličných typoch prevencie v tejto oblasti, a to preto, lebo 

potrebujeme neustále poznať aktuálny stav, zmeny, ktoré nastali a výsledky, ktoré sa dosiahli 

preventívnou činnosťou (M. Kazík, 2017, s. 268 – 272). Podľa E. Servaisa (E. Servais, 1994, s. 

125) je bezpodmienečne nutné, aby sa sústavne skúmali tak konzumné návyky, ako aj účinnosť 

všetkých preventívnych krokov. Podľa K. Dušeka a A. Večeřovej-Procházkovej (K. Dušek – A. 

Večeřová-Procházková, 2015, s. 221) sa drogová scéna v priebehu rokov mení, preto látky, ktoré 

sa v súčasnej dobe zneužívajú, nemusia sa zneužívať v ďalších rokoch. 

 

2. Prehľad literatúry 

Droga je prirodzená alebo syntetická, chemická látka, ktorá po vpravení do ľudského 

organizmu môže vyvolať zmenu jednej alebo viacerých telesných funkcií, rýchly a výrazný účinok 

má aj na psychiku (D. Ondruš, 1990, s. 7). P. Ondrejkovič (P. Ondrejkovič, 1999) dodáva, že „môže 

za určitých okolností vyvolať chorobný stav – závislosť“. Drogy majú rôzne aplikačné formy: per 

os (ústami), subkutánne (injekčne – podkožne), intramuskulárne (injekčne do svalu), intravenózne 

(do žily), menej často intradermálne (priamo do pokožky), intraarteriálne (do cievy) alebo per 

rectum (konečníkom) (A. Janík – K. Dušek, 1975, s. 157). Podľa vyvolávajúcich príčin sa závislosti 

rozdeľujú na: primárny typ (droga je užívaná pre príjemné účinky), sekundárny typ (droga je na 

začiatku užívaná ako liek pre zmiernenie ťažkostí). J. Průcha (J. Průcha – E . Walterová – J. Mareš, 

2003, s. 50) drogové závislosti rozlišuje podľa: 1. zneužívanej drogy, 2. stupňa závislosti, 3. 

priebehu otravy (akútna, chronická), 4. zdravotných dôsledkov, 5. sociálnych dôsledkov, 6. 

spôsobu liečenia. Podľa typu psychoaktívnej látky závislosti Ľ. Mačurová a A. Pavúk (Ľ. 

Mačurová – A. Pavúk, 2007, s. 119 – 120) delia na závislosť 1. od alkoholu, 2. od opioidov, 3. od 

kanaboinoidov, 4. od sedatív a hypnotík, 5. od kokaínu, 6. od psychostimulancií, 7. od 

halucinogénov, 8. od nikotínu, 9. od prchavých látok, 10. od iných návykových látok (atypické 
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a kombinované). D. Ondruš (D. Ondruš, 1990, s. 10) v rámci publikácie o toxikománii rozoznáva 

nasledovné typy drogovej závislosti: barbiturátovo-alkoholový typ, tabakizmus (nikotinizmus), 

kofeinizmus, morfínový typ, kokaínový typ, kanabisový typ, amfetamínový typ, halucinogénový 

typ, katový typ a závislosť od analgetík a antipyretík. Podľa A. Janíka a K. Dušeka (A. Janík – K. 

Dušek, 1975, s. 65) pojem návyku možno chápať širšie a tak tam možno zaradiť vášne (hráčstvo, 

zberateľstvo), náruživé fajčenie, alkoholizmus a závislosti v užšom zmysle slova, kde vyčleňujú 

typy: morfínový, barbituráto-alkoholový, kokaínový, cannabisový, amfetamínový, kathový 

a halucinogénový (A. Janík – K. Dušek, 1975, s. 92). O. Masár a P. Ondrejkovič (P. Ondrejkovič 

– E. Poliaková a kol., 1999) drogy rozdeľujú podľa ich účinkov na a) drogy s prevažne sedatívnymi 

účinkami (alkohol, barbituráty a nebarbiturátové sedatíva, hypnotiká, trankvilizéry, inhalačné 

prostriedky), b) drogy s prevažne povzbudzujúcimi účinkami (kokaín, amfetamíny), c) 

halucinogény (marihuana, LSD a syntetické drogy, MDMA), d) narkotické látky (heroín, morfium, 

ópium, dilauid, matadon), e) steroidy. Medzinárodná štatistická klasifikácia chorôb (MKCH-10) 

uvádza 10 typov porúch psychiky a správania zapríčinené užitím: alkoholu – F10, opioidov 

(opiátov) – F11, kanabinoidov - F12, sedatív alebo hypnotík – F13, kokaínu – F14, iných 

stimulačných látok, vrátane kofeínu – F15, halucinogénov – F16, tabaku – F17, organických 

rozpúšťadiel – F18, iných psychoaktívnych látok (sem patria aj kombinácie jednotlivých typov) – 

F19 (V. Novotný a kol., 2010, s. 145). Prevencia drogových závislostí je podľa jej cieľa a podľa 

osôb, na ktoré je zameraná: a) primárna, všeobecná, generálna, univerzálna, b) sekundárna, 

selektívna, adresná, c) terciárna, indikovaná (Ľ. Mačurová – A. Pavúk, 2007, s. 148 – 149). 

A. Nociar (A. Nociar, 2004, s. 23 – 24) uvádza prehľad užitia drog u žiakov ZŠ (5. – 8. 

ročník) v r. 2002 (napr. vyše 26 % chlapcov už bolo podnapitých, vyše 6,5 % vyfajčilo aspoň jednu 

marihuanovú cigaretu, pivo pije 1 – 2x týždenne takmer 9 % chlapcov, 1 – 2x mesačne takmer 17 

% chlapcov a 1 – 2x ročne 42,63 % chlapcov), z čoho vyplýva, že zisťovanie konzumovania drog 

a aj primárna prevencia musia začať už v nižších ročníkoch. 

V súčasnej literatúre existuje množstvo empirických štúdií, ktoré presvedčivo preukazujú, že 

tendenciu znižovať užívanie návykových látok u mladistvých má práve religiozita (R. Kollár – M. 

Kollárová, In: J. Matulník a kol., 2014, s. 219). Spomeňme napr. výskum zo Severného Írska, 

podľa ktorého mali odmietavé postoje k alkoholu predovšetkým respondenti, ktorí sa často modlili, 

pravidelne chodili do kostola a mali pozitívny postoj ku kresťanstvu (L. J. Francis – M. Fearn – 

Ch. A. Lewis, 2005, s. 277 – 281, podľa  R. Kollár – M. Kollárová, In: J. Matulník a kol., 2014, s. 

219). Podľa Koeniga a Larsona, ktorí zhromaždili výsledky stoviek výskumov, sú religiózni ľudia 

menej úzkostní a depresívni, šťastnejší, častejšie vidia svoj život ako zmysluplný, menej suicidujú, 

menej užívajú alkohol a zakázané drogy, majú šťastnejšie a stabilnejšie manželstvá atď. (H. G. 

Koenig – D. B. Larson, podľa P. Říčan, 2007, s. 122). 

Religiozita v okrese Piešťany podľa sčítania obyvateľov 

 

Tab. č. 1: Prehľad náboženskej príslušnosti/vierovyznania 

 Rímsko- 

Katolíci 

Evanjelici 

a.v. 

Kresťanské 

Zbory 

Cirkev 

adventistov 

siedmeho 

dňa 

Jehovovi 

svedkovia 

Bez vyznania 

Rakovice 64,68 % 1,61 % 0,81 % - 0,48 % 27,26 % 

Banka 56,02 % 2,55 % 0,28 % - 0,65 % 30,91 % 

Okres 

Piešťany 

61,6 % 3,97 % 0,24 % 0,03 % 0,45 % 24,79 % 
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 Pravoslávni Grécko-

katolíci 

Metodisti Apoštolská 

cirkev 

Ostat. 

kresť. 

Židovské 

Rakovice 0,81 %  0,32 %   -  

Banka 0,28 % 0,56 % 0,14 % 0,09 % 0,23 

% 

0,46 % 

Okres 

Piešťany 

0,26 %  0,42 % 0,04 % 0,06 % 0,12 

% 

0,06 % 

 

 budhizmus Islam Hinduizmus Ad hoc 

hnutia 

Pohanstvo 

a prírodné 

duchovno 

Iné Nezistené 

Rakovice    0,81 % 0,16 % 0,48 

% 

2,42 % 

Banka 0,46 % 0,28 % 0,05 % 0,65 % 0,05 % 0,6 % 5,75 % 

Okres 

Piešťany 

0,21 % 0,14 % 0,02 % 0,43 % 0,1 % 0,38 

% 

6,51 % 

 

Reformovaných (kalvínov), príslušníkov Bratskej jednoty baptistov, Cirkvi bratskej, mormonov, 

husitov, starokatolíkov, bahájistov, členov Novoapoštolskej cirkvi neuvádzame v tabuľkovom 

prehľade vzhľadom na nízke zastúpenie v okrese. 

Zdroj: Štatistický úrad SR. Sčítanie obyvateľov z roku 2021 

(https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/struktura-obyvatelstva-podla-

nabozenskeho-vyznania/OK/SK0214/OB 

https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/struktura-obyvatelstva-podla-

nabozenskeho-vyznania/OK/SK0214/OK). Spracovanie: Vlastné. 

 

3. Cieľ a metódy prieskumu, hypotézy 

Cieľom prieskumu je podať analýzu zneužívania návykových látok a vzťahu k religiozite u 

žiakov 2. stupňa základnej školy, teda žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania vo vybraných 

školách okresu Piešťany v Trnavskom kraji na západnom Slovensku. Skúmaní žiaci sú v staršom 

školskom veku a z hľadiska psychického vývinu patria prevažne do obdobia pubescencie. 

Okrem literárnej metódy sme použili metódu zisťovania informácií technikou dotazníka, pri 

spracovaní informácií metódy analýzy a syntézy a metódu indukcie a dedukcie, čiastočne sme 

pracovali s porovnávacou metódou. 

Niekoľko explanačných výskumných otázok sme previedli na hypotézy (J. Hendl – J. Remr, 

2017, s. 56 – 57). 

H1: Žiaci, ktorí prikladajú dôležitosť náboženstvu, boli v živote vždy len triezvi. 

H2: Žiaci, ktorí prikladajú dôležitosť náboženstvu, konzumujú alkohol najviac párkrát za rok. 

H3: Žiaci, ktorí prikladajú dôležitosť náboženstvu, nepijú alkohol vôbec. 

Hypotézy sme overovali pomocou testu nezávislosti chí-kvadrát pre štvorpoľnú tabuľku (M. 

Chráska, 2016, s. 76 – 77). 

Hypotézy sme formulovali len v súvise dôležitosti náboženstva žiakov a požívania alkoholu. 

Závislosť vo vzťahu k fajčeniu a i. sme si nevšímali. 

 

4. Skúmaná vzorka 

https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/struktura-obyvatelstva-podla-nabozenskeho-vyznania/OK/SK0214/OB
https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/struktura-obyvatelstva-podla-nabozenskeho-vyznania/OK/SK0214/OB
https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/struktura-obyvatelstva-podla-nabozenskeho-vyznania/OK/SK0214/OK
https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/struktura-obyvatelstva-podla-nabozenskeho-vyznania/OK/SK0214/OK
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Skúmali sme odpovede žiakov z dvoch škôl v okrese Piešťany. Z oboch škôl sme získali 

odpovede žiakov od 5. po 9. ročník, od chlapcov aj  dievčat.  

 

Tab. č. 2: Prehľad skúmaných žiakov v základných školách okresu Piešťany 

Ročník ZŠ Banka ZŠ Rakovice SPOLU 

5. 19 21 40 

6. 17 16 33 

7. 15 30 45 

8. 15 23 38 

9. 14 12 26 

SPOLU 80 102 182 

 

Tab. č. 3: Skúmaní žiaci podľa pohlavia 

Obec (škola, roč.) Chlapci dievčatá Neuvedené pohlavie Spolu 

Rakovice – 5. roč. 8 13   

Rakovice – 6. roč. 6 9 1  

Rakovice – 7. roč. 16 13 1  

Rakovice – 8. roč. 13 8 2  

Rakovice – 9. roč. 4 6 2  

SPOLU 47 49 6 102 

 

Obec (škola, roč.) Chlapci dievčatá Neuvedené pohlavie Spolu 

Banka – 5. roč. 10 9   

Banka – 6. roč. 8 7 2  

Banka – 7. roč. 11 3 1  

Banka – 8. roč. 9 4 2  

Banka – 8. roč. 4 10   

SPOLU 42 33 5 80 
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Obec (škola, roč.) Chlapci dievčatá Neuvedené pohlavie 

RAKOVICE 47 49 6 102 

BANKA 42 33 5 80 

 89 82 11  

 

Graf. č. 1. Žiaci podľa pohlavia 

 
 

Spolu skúmané osoby predstavovali 91 členov RKC, 5 ev. a. v., 11 Kresťanských zborov, 1 

Cirkvi adventistov siedmeho dňa, 3 náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia, iní boli 3, 

„pagan“ 1, žiak hlásiaci sa k wicce 1, k vyššej inteligencii 1, bez náboženskej príslušnosti bolo 55, 

neodpovedalo 10 žiakov. RKC tvorila polovicu zo všetkých respondentov. Tí, ktorí sa nehlásili 

k žiadnemu náboženstvu, tvorili 30,22 % všetkých respondentov. Z analýzy náboženskej 

príslušnosti v skúmaných obciach a náboženskej príslušnosti skúmaných žiakov vyplýva, že 

menšie zastúpenie medzi respondentmi mali príslušníci RKC než aké je ich zastúpenie v daných 

obciach či okrese, naopak mierne prevládali žiaci bez vyznania.  

 

5. Analýza a interpretácia výskumu 
Nefajčí vôbec 97 % žiakov (177). Jedna odpoveď bola chybná. Pravidelne aspoň jednu 

cigaretu denne fajčia štyria žiaci, z toho jeden žiak až jednu škatuľku denne.  

76 % žiakov ešte neskúšalo fajčiť cigarety. 22,5 % žiakov (41) už vyskúšalo prvú celú 

cigaretu – vo veku 5 rokov 1 žiak, vo veku 6 rokov 1 žiak, vo veku 7 rokov 2 žiaci, vo veku 9 

rokov 5 žiakov, vo veku 10 rokov 7 žiakov, vo veku 11 rokov 6 žiakov, vo veku 12 rokov 7 žiakov, 

vo veku 13 rokov 4 žiaci, vo veku 14 rokov 7 žiakov a vo veku 15 rokov 1 žiak. 

72 % žiakov vôbec nepije alkohol, 22 % ho pije pri výnimočných situáciách, párkrát za rok, 

3 % pijú alkohol asi tak raz do mesiaca. Dvaja žiaci odpovedali, že pijú alkohol asi raz do týždňa 

a jeden žiak viackrát za týždeň. 

 

  

Počet respondentov

Chlapci

Dievčatá

Neuvedené
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Tab. č. 4. Piješ niekedy alkohol? 

Vôbec ho nepijem 131 

Len pri výnimočných situáciách, párkrát za rok 40 

Asi tak raz do mesiaca 6 

Asi tak raz do týždňa 2 

Viac ráz za týždeň 1 

Neodpovedal 2 

SPOLU 182 

 

89 % žiakov nebolo nikdy opitých. 17 žiakov, čo predstavuje 9 % všetkých oslovených 

žiakov, bolo už niekedy opitých. Fajčiť marihuanu skúšali jeden raz 4 žiaci, čo je 2 % opýtaných 

žiakov, jeden žiak neodpovedal. 5 % žiakov chodieva hrať hry na automatoch. 

Pri štatistickej analýze (overovaní) hypotéz pomocou testu nezávislosti chí-kvadrát pre 

štvorpoľnú tabuľku sme dospeli k záveru, že pri H1, H2, H3 nie je štatisticky významný rozdiel. 

(H0 – nie je štatisticky významný rozdiel, HA – je štatisticky významný rozdiel.) 

H1: Žiaci, ktorí prikladajú dôležitosť náboženstvu, boli v živote vždy len triezvi. 

x2 = 2,1838216 

Vypočítaná hodnota nie je väčšia ako hodnota kritická x2
0,01 (1) = 6,635, preto prijímame nulovú 

hypotézu a zamietame alternatívnu hypotézu. 

 

H2: Žiaci, ktorí prikladajú dôležitosť náboženstvu, konzumujú alkohol najviac párkrát za rok. 

x2 = 0,03388576 

Vypočítaná hodnota nie je väčšia ako hodnota kritická x2
0,01 (1) = 6,635, preto prijímame nulovú 

hypotézu a zamietame alternatívnu hypotézu. 

 

H3: Žiaci, ktorí prikladajú dôležitosť náboženstvu, nepijú alkohol vôbec. 

x2 = 0,174793 

Vypočítaná hodnota nie je väčšia ako hodnota kritická x2
0,01 (1) = 6,635, preto prijímame nulovú 

hypotézu a zamietame alternatívnu hypotézu. 

 
Náš materiál teda neumožnil potvrdiť hypotézu, ktorá vyplývala z teórie, že náboženstvo 

zohráva významnú úlohu pri vyhýbaní sa rizikového správania v súvislosti s návykovými látkami 

a alkoholom a jeho prípadnej eliminácie. Túto problematiku však treba skúmať ďalej 

a podrobnejšie. Aj platnosť nášho záveru sa vzťahuje na obmedzenú vzorku prieskumu. 

 

6. Záver 

Naša pozornosť bola zameraná na vzťah religiozity a užívania návykových látok. Zamerali 

sme sa tiež na postoje k drogám a návykovým látkam. V tabuľkách sme zobrazili odpovede na 

otázku „Piješ niekedy alkohol?“. Analyzovali sme fajčenie tabaku a marihuany, ako aj opitosť 

žiakov. Štyria žiaci pravidelne fajčia a objavili sa aj prípady s marihuanou. Problematické je to 

s konzumáciou alkoholu. Opitosť v minulosti deklarovalo 9 % všetkých oslovených žiakov. Pri 

štatistickej analýze (overovaní) hypotéz pomocou testu nezávislosti chí-kvadrát pre štvorpoľnú 

tabuľku sme dospeli k záveru, že pri všetkých troch hypotézach nejde o štatisticky významný 

rozdiel. Teda v prípade hypotéz: „Žiaci, ktorí prikladajú dôležitosť náboženstvu, boli v živote vždy 

len triezvi., Žiaci, ktorí prikladajú dôležitosť náboženstvu, konzumujú alkohol najviac párkrát za 

rok., Žiaci, ktorí prikladajú dôležitosť náboženstvu, nepijú alkohol vôbec.“ prijímame nulovú 
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hypotézu a zamietame alternatívnu hypotézu. Pre oblasť zneužívania návykových látok vychádza 

z našej analýzy potreba začatia primárnej prevencie už v skorom veku, čo je aj záležitosť sociálnej 

práce a úloha učiteľov, katechétov, kňazov a v neposlednom rade sociálnych pedagógov. 
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ADOLESCENTS IN THE FACE OF SITUATIONS OF SOCIAL CONFLICT. 

FAMILY DETERMINANTS OF AGGRESSIVE AND TASK-ORIENTED 

COPING STRATEGIES IN ADOLESCENTS 

 
Danuta Borecka-Biernat, PR  

 

Introduction 

The situation of a conflict with another person is considered to be one of the basic social 

situations in the life of each of us. The possibility of an interpersonal conflict occurs wherever there 

are interactions between people. It is impossible to protect yourself from it because it is a 

phenomenon which is caused by mutual cooperation of people, each of whom has different and 

individual features of character as well as predispositions and skills (Balawajder, 2010). The word 

‘conflict’ means a contradiction of interests or views, a collision, incompatibility, dispute, or 

quarrel (Doroszewski, 1981). As it can be seen, the basis for the occurrence of interpersonal 

conflicts is a contradiction, inconsistency, discrepancy regarding goals, views, attitudes, interests, 

values as well as tendencies or motives, aspirations, desires which may occur between individuals 

or groups of individuals (Tyrna-Łój, 2002). Thus, a conflict constitutes an inevitable product of 

civilization because the goals and needs of individuals often collide with the goals and needs of 

others, therefore, we should adopt the view that the occurrence of conflict phenomena in the human 

environment is natural. 

 

Strategy of aggressive and task-oriented coping in youth in situations of social conflict 

During adolescence young people expand their social life and obtain more freedom and 

independence in decisions in various spheres of functioning, which increases the likelihood of 

conflicts (Obuchowska, 2000). A young person functions in several different environments, 

including school, classroom, peer group, and family, each of which contains the potential for 

conflict. Conflicts with teachers, arguments with schoolmates and romantic partners, and 

arguments with one or both parents and other relatives begin to emerge (Lohman, Jarvis, 2000; 

Smetana, Dadais, 2002; Różańska-Kowal, 2004, Sikorski, 2015; Gurba, 2020). This means that the 

young individual, while creating and realizing specific plans, is exposed to the risk of conflict at 

school, in their peer group, or in family relationships. Conflicts in these spheres are an integral and 

common part of young people’s lives and cannot be avoided.  

Situations of social conflict contain elements of threat, such as the increased risk of failure 

to act and realize the goal in which the individual has become invested. There is no doubt that the 

experienced threats provoke, in young people, behaviours that communicate their interpretation of 

the situation (from the perspective of their needs and expectations) and whether it has attributes of 

a difficult situation. Adolescence is a period during which young people experience various, 

sometimes contradictory, aspirations and must cope with inconsistent social expectations. Young 

people’s reactions in certain complex circumstances are interpreted, in specific situational contexts, 

as strategies of coping with the difficult situation they are currently experiencing (Heszen-

Niejodek, 2000). The ability to cope with difficult situations of conflict involves destructive and 

constructive strategies (Donaldson et al., 2000; Deutsch, 2005; Krok, 2007; Balawajder, 2010; 

Borecka-Biernat, 2006; Kuśpit, 2015). Destructive coping strategies in situations of social conflict, 

such as defensive behaviours, are not oriented towards resolution and overcoming the situation of 

conflict, do not lead towards achieving understanding, escalate hostile behaviours, and allow the 

individual to decrease the unpleasant emotional tension. The aspiration to achieve a specific goal 
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is replaced by the desire to decrease the unpleasant tension and restore good mood. The process 

involves, among others, applying an aggressive strategy in the form of initiating a verbal attack 

(cursing, ridicule, criticizing, humiliation) and/or physical attack (fights, shoving) against specific 

individuals, that results in harm to their physical, mental, and social wellbeing (that is, causes pain, 

suffering, destruction, and leads to loss of valued principles). 

 Constructive coping strategies in situations of social conflict include task-oriented strategies 

in the form of active reactions to the situation of conflict, directed to resolving and overcoming the 

situation of conflict and assessed as adaptative. The core of the task-oriented strategy is its focus 

on solving the problem. It includes attempts to adapt one’s activities through the effort of 

communicating with the other party, in order to find a mutually satisfying solution of the 

problematic issue. This strategy assumes assertive attitude towards goals and needs of all 

participants of the conflict (Kłusek-Wojciszke, 2009). The basic characteristic of the task-oriented 

strategy is the fact that it does not change the basic goal of the individual’s activities, but rather 

adjusts the methods of achieving it. The individual is able to maintain the chosen course of action 

despite the emotional tension.  

Coping strategies are always analyzed in the context of a specific difficult situation. As 

already mentioned, the school environment, especially conflicts with teachers and schoolmates as 

well as with the romantic interest and family members are particularly stressful for adolescent 

youth. It is important to observe how young people cope with situations of conflict that they engage 

in at school, in relationships with peers, or at home. Coping strategies applied by young people in 

difficult situations at school include, among others, aggressive behaviour towards others (shoving, 

yanking, kicking, name-calling, ridicule, and mocking). Data obtained by G. Miłkowska (2012), 

G. Poraj (2002) and A. Woźniak-Krakowian, G. Wieczorek (2009) suggests that school lessons 

and breaks between lessons are situations that particularly increase the likelihood of aggressive 

methods of coping with unpleasant experiences and stress. During lessons, the aggressive strategy 

involves purposefully disrupting the lesson, rude comments, arrogant, impolite replies to the 

teacher, ignoring the teacher’s instructions and criticism, writing vulgar comments on the desks, 

drawing the teacher’s caricatures, damaging personal items left by the teacher on the desk, and 

expressing negative views on the teacher to the classmates and parents. Asked about the reasons 

for their aggressive behaviour, the students listed large amounts of homework, tests carried out by 

the teachers without prior announcement, tests used as punishment, worrying about the grades, fear 

of unpleasant comments from the teachers, and fear of losing reputation among the classmates and 

decreasing the quality of their relationship with them. The students admitted that they displayed 

aggressive behaviours also during breaks between lessons. Isolated areas, in which teachers usually 

do not monitor the students’ activities, such as cloakrooms, corridors, and toilets, are especially 

likely to become locations where particularly aggressive attacks occur. Physical aggression (fights, 

shoving, pushing, kicking) dominates, and verbal attacks include name-calling, cursing, ridicule, 

and mocking (Miłkowska-Olejniczak, 2005). Asked about the reasons for aggression during 

breaks, the students named settling personal scores and conflicts.  

Attempts to solve problems independently can also be observed as one of reactions to 

difficulties in relationships with others displayed by adolescents in the school environment. Their 

intellectual capacity is high enough to appropriately assess the situation and find ways to solve it. 

Thus, young people in difficult situations at school try to solve them through, among others, 

analyzing the problem, planning the resolution of the problem, choosing the best solutions, and 

confronting the stressor (Pisula, Sikora, 2008; Wiliams, McGillicuddy-De Lisi, 2000).  

Conflicts between parents and children are common during adolescence (Gurba, 2020). 

Adolescent children want to become free from parental supervision and their behaviour is aimed 
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at obtaining more freedom than they have had so far. Young people display aggression when they 

feel that their autonomy is threatened by parental rules, orders, limitations and pressure. The rules 

and limitations provoke anger, expressed through arrogant talk, door slamming, sometimes crying, 

or through acts of direct physical aggression against objects (damaging equipment, slamming fists 

on the table, or throwing objects that are within reach) or people. Adolescents usually express their 

aggression towards their parents with words, ironic statements, ignoring instructions and 

prohibitions, or silence. In conflicts with parents that are perceived as situations threatening the 

individual’s autonomy (limitation of freedom, orders, prohibitions), adolescents frequently display 

a high degree of ruthlessness, aggression, brutality, indifference, and even cynicism (Lachowska, 

2010). Aside from aggressive coping strategies in family problems, adolescents do also reach 

understanding with the parents (Borowiecka, 2005, Filip, 2010).   

To summarize, certain young people apply a destructive strategy and react aggressively to 

conflicts at school, with peers, or at home; others cope well in situations of conflict and treat them 

as challenges, which motivates them to use their resources to overcome the obstacles that prevent 

them from realizing their needs.  

 

Family determinants of aggressive and task-oriented coping strategies in youth in situations 

of social conflict 

Family is the environment in which the child functions at each stage of their life; it has the 

biggest impact on the quality of one’s coping mechanisms in various difficulties. The habits 

connected with coping with obstacles are formed under specific conditions. In the family home, 

these conditions are established mainly by the attitudes of the parents (Tyszkowa, 1986). Children 

function in different conditions with parents who display different attitudes as a result of which 

either destructive, or constructive coping mechanisms are developed in young people.  

The literature presents data indicating that aggressive reactions to various difficult social 

situations in a child’s life are a consequence of inappropriate parental attitudes (Batool, 2013; 

Brown et al., 2007; Chang et al., 2003; Gurba, 2020; Januszewska, Jasik, 2018; Kuppens, et al., 

2009; Łukaszewicz, 2002; Minda, 2019; Poraj, 2002; Russel et al., 2003). These include 1. 

excessive emotional distance (avoidance, rejecting the child), manifesting as hostility towards the 

child, ignoring their needs, restrictive treatment, and punishments, as a result of which the child 

does not experience, during their ontogenetic development, open and warm relationships with 

significant individuals in their life. Rejection by the parents causes a strong sense of fear and 

anxiety in the child, as well as hostility that is reduced through aggression, resistance, and negative 

attitudes; in conflict, the child might tend to respond with physical aggression. The second 

inappropriate parental attitude is the excessively demanding attitude.  The symptom of this 

attitude is pressuring the child to become similar to the ideal that functions in the parents’ minds 

and dismissing the developmental abilities of the child. The young person is not able to meet the 

continually growing expectations of the parents, for which they are punished. This type of treatment 

generates the sense of anxiety, threat, and harm in the child and leads, in consequence, to the 

tendency to release the emotional tension outside of home, through impulsive, violent, and often 

aggressive behaviour, to compensate for the strict atmosphere in the family. The third inappropriate 

attitude displayed by parents is the excessively protective attitude, which involves the parent’s 

constant assistance, interpreted by the child as the communicate “you are not capable”, “you cannot 

do this on your own”. Overprotective parents reward dependent behaviour, through which they 

hinder the child’s ability to gain the ability to independently cope with problems in various social 

contexts, and facilitate the development of a low tolerance to frustration. As a result of lack of 

independence and resourcefulness, excessively protected children perceive many situations as 
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difficult, as a result of which they tend to display spiteful, nervous behaviour and a negative attitude 

towards their social environment, and solve conflicts through violence. The fourth attitude is 

inconsistent, in which the parent’s attitude towards the child fluctuates, depending on the parent’s 

mood and the state of personal issues connected with family and other spheres of life. The accepting 

attitude in which the parent is invested in the child’s life is displayed interchangeably with 

controlling behaviour, shouting, and imposing various limitations and punishments. Lack of 

stability in the parent’s behaviour leaves the child’s important needs - in particular the need for 

close emotional connection, sense of security, autonomy, and independence - unfulfilled. As a 

result, frustration is generated in the child, which causes disorders in the emotional and social 

development, manifesting as increased aggression. Constructive coping mechanisms, which help 

the individual realize their goals despite the experienced emotional tension, develop in different 

conditions. Research (Borecka-Biernat, 2006; Januszewska, 2001; Węgłowska-Rzepa, 2010; 

Wolfrand et al., 2003) indicates that the development of task-oriented mechanisms of coping with 

difficult situations such as conflict is facilitated by the following parental attitudes: 1. accepting 

the child the way they are, including their appearance, personality, and cognitive skills. The parent-

child interaction is dominated by positive emotions, such as kindness, trust, and friendliness. The 

parents try to help the child in matters important to the child, but do not intervene excessively. 

They allow the child to be responsible for their own behaviour and show them that they expect 

them to make mature choices. If the child misbehaves, the parents use constructive arguments and 

persuasion. These conditions generate a sense of security in the child, who develops a positive 

attitude towards other people, is not afraid of the difficulties they encounter, and is able to cope 

effectively with various challenging situations. 2. Sharing activities in various types of  house 

work as well as entertainment facilitates an exchange of views and discussions with the parents. 

The child and the parents discuss various daily matters and express their opinions, which 

contributes to the decision-making process. It builds the child's trust towards the parents, its 

willingness to cooperate as well as initiate independent activities, and increases the likelihood that 

the child will ask their parents for help and advice in various difficult situations. 3. giving the child 

a reasonable amount of freedom, appropriately to their age. The extent of this freedom is 

increased as the child grows and develops psychological maturity. The parents create opportunities 

for the child to fulfill their need for activity and independence. The child makes their own decisions, 

within the functioning moral and social norms. These conditions facilitate the development of 

creativity, individuality, and the initiative to overcome obstacles. 4. Acknowledging the child's 

rights, including its developmental needs, and giving them the right to autonomy. The parents share 

their suggestions without imposing any ideas and forcing the child to do anything, which 

encourages the child to use their own initiative.  

In numerous difficult situations, human behaviour depends not only on the nature of the 

situation to which the individual reacts, but also on the behaviour of other people in the same 

situation. Family is the environment which creates natural conditions that facilitate the 

development of mechanisms of coping with difficult situations, and the parents are frequently the 

first models from who the child learns specific coping strategies. The parents' behaviour in 

emotionally tense situations and the way they react to the difficulties and failures experienced by 

the child become the matrix for the child's developing patterns of coping (Tyszkowa, 1986). Studies 

show that the majority of children are born in families in which one or both parents have a tendency 

towards aggressive behaviour (Cywińska, 2008; Lewandowska, 2000). The aggression displayed 

by children in their conflicts with peers is a reflection of the patterns that they have observed during 

conflicts in their families. Children who frequently witness rows, fights, destruction of property 

and hear harsh speech and slamming doors accept this reality as normal and displays the same 
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behaviours not only towards their parents and siblings, but also at school, in arrogant attitude 

towards teachers, aggression towards schoolmates, and the tendency to use force to solve conflicts, 

particularly when they notice beneficial outcomes of this behaviour for themselves (Aronson et al., 

2012; Lopez et al., 2006; Zimbardo, Gerrig, 2012). Aggressive mothers and fathers are, 

unquestionably, a source of aggression in children, who follow their pattern of aggressive 

interaction with others (Rostowska, 1996). Thus, children who see their parents participate in 

violent scenes copy their model of solving conflicts through aggression. It should be concluded 

that transmission of aggressive behaviour occurs when the child adopts this style of behaviour from 

their family environment and perceives it as an efficient method of coping with situations of social 

conflict.  

The task-oriented styles of coping, however, require, in order to develop, the appropriate 

models of coping with difficulties, such as perseverance in overcoming the obstacles and tolerance 

to emotional tension. In situations which hinder the realization of their goals, children behave in 

the way that they have previously learnt from their parents' behaviour in similar circumstances. If 

the parents have displayed constructive reactions to difficulties, the children tend to react in a 

similar manner. Faced with obstacles, they choose to analyze the situation for a second time and 

put more effort into finding the solution independently. Social activity of the parents and their lack 

of inhibitions in social situations facilitates the formation of task-oriented styles of coping with 

difficult situations (Barani, Szmigielska, 2012; Borecka-Biernat, 2006).    

To summarize, it would be difficult not to notice that the patterns of reacting to difficulties, 

which act as regulators of coping strategies, develop in children on the basis of specific parental 

attitudes (Tyszkowa, 1986). Long-term influence of negative attitudes in the parents may contribute 

to the emergence of aggressive coping behaviours which children display in situations that provoke 

such reactions and signal danger.  

The appropriate parental attitudes, however, contribute to the development of task-oriented 

coping strategies in children, which are favourable for the realization of one's goals and overcoming 

obstacles. Moreover, the family is a sphere which socializes the individual by presenting models 

of reacting to difficult situations containing an element of threat to one's goals. There is basis for 

the assumption that in children, the aggressive strategy and the task-oriented strategy of coping in 

situations of social conflict are behaviours learnt as a result of observation and frequent contact 

with individuals displaying these specific behaviours, usually the parents. 
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Abstrakt  

Protipandemické opatrenia preniesli život dieťaťa do virtuálnej reality. Príspevok objasňuje 

negatívne dopady reštriktívnych opatrení  na vývoj dieťaťa, s akcentom na virtuálne ohrozenia. 

Mnohé rodiny nedisponovali kvalitnými podmienkami pre domáce vzdelávanie dieťaťa, čo 

znemožnilo aktívnu a kvalitnú participáciu na výučbe. Dopady sa týkali psychologického i 

fyziologického ohrozenia a deviantného správania. 

 

Kľúčové slová: pandémia Covid-19, dištančné vzdelávanie, rodina, dieťa, ohrozenia. 

 

Úvod 

Prechádzame zložitou, náročnou a možno i prelomovou dobou. Ako o prelomovej dobe 

hovorí vo svojej knihe Covid-19 The Great Reset Klaus Schwab prezident Svetového 

ekonomického fóra. Podľa neho svetová kríza spustená pandémiou koronavírusu nemá v modernej 

histórii porovnania a s jej dopadmi sa budeme musieť potýkať roky a mnoho vecí sa už zmení 

navždy. Pokiaľ čakáme na to, kedy sa pomery v spoločnosti vrátia do normálu, odpoveď znie, že 

už nikdy. Skratka „BC“ (before Christ) stratí svoj význam a bude znamenať „pred covidom“ 

(Schwab, 2020). 

Celosvetová  pandémia, spôsobená infekčným ochorením Covid-19 (z angl. coronavirus disease) 

sa stala najaktuálnejším, nečakaným a závažným ohrozením aj v živote dieťaťa.  Protipandemické 

opatrenia interferovali každodenné fungovanie rodiny, boli sme svedkami výrazného 

sociálnoekonomického dopadu reštringovaných zásahov proti šíreniu nákazy. Rodiny museli čeliť 

strate zamestnania, zníženiu príjmov, klesaniu ekonomického blahobytu (Kožuchová, Severini, 

Papierníková, 2021). Pandémia výrazne obmedzila možnosť kontaktu so širšou rodinou, čo 

v konečnom dôsledku vyvolalo pocity osamelosti, ktoré negatívne pôsobili na duševné zdravie 

človeka.   

Deti a dospievajúci budú ešte dlho zápasiť s dôsledkami svetovej pandémie, ktorá ovplyvnila ich 

životné cesty. Je dosť pravdepodobné, že čoskoro budeme označovať mladých ľudí, ktorí prežili 

pandémiu, ako „generáciu Corona“. Dlhodobé škodlivé účinky ako neistota, osamelosť, pasívnosť, 

bezmocnosť, nesprávne stravovanie, dlhší čas pred obrazovkami zanechajú trvalú stopu v mysliach 

aj telách detí a mládeže na desaťročia (Spitzer, 2021).  

Nazdávame sa, že narušená symbióza rodiny spôsobená celospoločenskou pandémiou ovplyvňuje 

prežívanie detstva, spokojnosť v rodinnom prostredí, správanie dieťaťa, v súčinnosti s fyzickým 

a duševným zdravím. Doba pandémie poznamenala i vzdelávací proces.  
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1. Dopady pandémie na vzdelávací proces žiakov 

Za najvýraznejší globálny efekt podporený pandémiou patrí prehlbovanie  sociálnych 

nerovností. Počas pandémie rodiny zažívali každodenný stres, ako, ktorý bol sprevádzaný 

poklesom príjmov a neistou budúcnosťou. Pandémia sa v istom zmysle dotkla všetkých rodín, 

najmä v chudobných rodinách sa zosilnili pretrvávajúce ťažkosti (Patrick, 2022, Kurincová, 

Turzák, Klimentová, 2022).  To ovplyvnilo celkový život rodín. Tvrdšie následky 

protipandemických opatrení a finančnú tieseň pocítili jednorodičovské domácnosti, v porovnaní s 

úplnými rodinami. 

Pandémia prispela k šíreniu online vzdelávania, ale aj k online kontaktom profesijným                           

i súkromným. Životný štýl rodín s deťmi výrazne poznamenala aj dištančná výuka detí. Dištančná 

výuka sa pre mnoho detí stala vyčerpávajúcou, ale rovnako tak sa ukázalo, ako veľmi náročné je 

spolužitie s ostatnými členmi domácnosti. Ako uvádzajú Kurincová, Turzák, Klimentová (2022, s. 

158), „dištančné vzdelávanie prenieslo veľkú časť zodpovednosti na rodičov, čo spôsobilo zvýšenú 

hladinu stresu u rodičov“.  S prechodom na nový formát štúdia museli vzdelávacie inštitúcie 

a rodiny čeliť mnohým ťažkostiam. Psychická tieseň rodičov a detí sa výrazne zvýšila pri zatváraní 

škôl, najmä pre obavy o zabezpečenie a fungovanie rodiny (Fradin, 2020). Ako píšu Chuss a kol. 

(2021), karanténa rapídne zhoršila sociálno-ekonomické nerovnosti v rodinách. U žiakov z rodín 

s nižším socioekonomickým statusom bol zistený zhoršený akademický výkon, keďže rodičia 

nemali možnosť adekvátne organizovať domáce vzdelávanie. Jedným z dôvodov bolo 

nedostatočné technické vybavenie domácnosti. V mnohých domácnostiach absentovali počítače, 

tlačiarne, skenery, programy na tvorbu prezentácií, ako aj nefungujúce internetové pripojenie.  

Online vzdelávanie vytvorilo pôdu pre vznik mnohých didaktických a vzdelávacích ťažkostí. 

Na jednej strane náročnosť zvládnuť stanovený obsah vzdelávania, na druhej strane technické 

vybavenie domácnosti, problémy s používaním technológií, práca bez priameho kontaktu 

s učiteľom. Skrátenie vyučovacích hodín zapríčinilo „uponáhľanie“ vyučovania a nedostatočný 

priestor pre otázky či ďalšie vysvetlenia zo strany učiteľa, čo sa v mnohých prípadoch odzrkadlilo 

v nepochopení učiva. Medzi ďalšie problémy patrilo nesplnenie si domácich úloh, klamstvá a 

podvádzanie pri písaní testov. 

Výsledky výskumu zaznamenali, že deti vo všetkých zúčastnených krajinách pochádzajúce 

z rodín s podpriemerným príjmom domácnosti pociťovali menej silne svoje vlastné schopnosti 

zvládnuť online vzdelávacie aktivity ako iné deti. Prerušená socializácia, absencia priameho 

kontaktu s učiteľom, neobvyklý formát vyučovacích hodín interferovali pokles motivácie 

a zníženie efektívnosti vzdelávania. Z empirickej evidencie Oborin (2020) vyplýva, že žiaci si pri 

dištančnom vzdelávaní zapamätali o polovicu menej učebného materiálu, ako na hodinách v škole, 

pociťovali nedostatočnú spätnú väzbu zo strany učiteľa, následne zaznamenali neprehľadný systém 

hodnotenia, boli nedostatočne motivovaní, začali podvádzať pri kontrolných prácach. Ukázalo sa, 

že potrebujú organizovanejší proces učenia a psychologický kontakt s učiteľom.  

Častejšie problémy s dištančným vyučovaním sa vyskytovali v rodinách s dieťaťom so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Dieťa so ŠVVP bolo vystavené väčším 

ohrozeniam v rámci vzdelávania v domácom prostredí, problémy boli spojené aj so vzájomnou 

komunikáciou s učiteľom, s dostupnosťou výukových materiálom (Tomšik a kol., 2020). 

Negatívne dopady nachádzame aj v množstve osvojeného učiva, väčšie dopady nachádzame u detí 

so ŠVVP, ktorých vyučovanie musí výrazne podliehať individuálnosti. Mesiace prerušenej 

školskej dochádzky sa podpíšu aj na schopnosť detí znova sa adaptovať v sociálnom prostredí, z 

ktorého boli vytrhnutí.   

V rámci domácej izolácie, kedy sa rodičia stali „novými učiteľmi“ dieťaťa sa prejavilo aj 

dosiahnuté vzdelanie rodičov. Podľa Švaříčka a kol. (2020), v mnohých prípadoch rodičia po 
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príchode zo zamestnania zastupovali rolu učiteľa. V početnejších rodinách so školopovinnými 

deťmi bola situácia ešte viac náročnejšia, a tak na spoločné chvíle v rodine neostával čas. Rodičia 

naďalej vykonávali aj domáce povinnosti, varenie, upratovanie, čo spôsobilo vznik konfliktov 

v domácom prostredí.  

Je zrejmé, ako upozorňuje Spitzer (2018), že digitalizovanie detstva spôsobuje otupenosť 

v reálnom svete, sociálnu osamelosť, horšie školské výkony a znížené šance na vyššie vzdelanie. 

Počas pandémie sa čas strávený pri počítači predĺžil, ako píšu Marinescu, Rodideal (2021), 

z nedostatku možností robiť iné aktivity väčšina detí využívala internet aj na hranie hier či 

internetovú komunikáciu.  

V prístupe k vzdelaniu sa vo sfére ohrozenia ocitli najmä žiaci zo sociálne znevýhodneného 

prostredia a žiaci z monoparentálnych rodín. Okrem spomenutých ohrození vývinu dieťaťa, 

empirické štúdie zaznamenali aj nárast ťažkostí vo fyzickom a duševnom zdraví žiakov. 

  

2. Psychosociálne a fyziologické ohrozenia detí v dobe pandémie  
Podľa Šeblovej a kol. (2020) sa pandémia stala katalyzátorom existujúcich psychických 

problémov jednotlivca a rodiny, čo vyvolalo obavy a úzkosti z choroby samotnej, ako aj 

ekonomické a sociálne vplyvy reštriktívnych opatrení, či zvýšená pracovná záťaž.  

Kvalita života v rodine počas pandémie dostala úplne iný rozmer, v dôsledku obmedzení 

bolo potrebné reorganizovať život v každej sfére. To viedlo k zhoršeniu duševného zdravia dieťaťa 

i celej rodiny. V dnešnej dobe sa čoraz častejšie upozorňuje na výskyt psychosociálnych porúch 

u detí a mládeže. Empirické zistenia poukazujú na enormný nárast duševných porúch počas 

pandémie. Zaznamenaný bol zvýšený výskyt depresií, úzkostných stavov, neurovývojových 

porúch, čo neodporuje zisteniam pred pandémiou (Hantrais a kol., 2022). 

Žiaci trávili počas online výučby markantnejšie množstvo času pri počítači, či už z dôvodu 

pripojenia na vyučovanie alebo z dôvodu, že rodičia pracovali z domu a nemali čas permanentne 

kontrolovať činnosť dieťaťa. Po návrate do „postpandemického“ školského prostredia viacerí žiaci 

pociťovali abstinenčné príznaky, keďže boli náhle odtrhnutí od počítačov. Situácia po návrate 

žiakov do škôl nasvedčuje tomu, že žiaci sa v prvých dňoch málo rozprávajú, v triedach i na 

chodbách je ticho. Zvykli si na ticho doma pri počítači, odstrihnutí od sociálnych kontaktov. Tým, 

že deti a žiaci stratili sociálny kontakt so svojimi spolužiakmi a učiteľmi, stratili aj možnosť učiť 

sa to, čo sa cez online platformy vzdelávania naučiť nedá: spolupráca, tolerancia, pochopenie, 

empatia, vnímanie emócií iných ľudí a rozvoj morálneho cítenia. Také pociťujú nedostatok 

sebavedomia, v rámci komunikácie a nadväzovania vzťahov sú uzavretí a hanbliví (Frączek, 

2020). 

Nariadené opatrenia, súvisiace s domácou izoláciou, mali vplyv na aktívne trávenie voľného 

času detí a mládeže. Zákaz športových činností, záujmových krúžkov, viedli k masívnemu nárastu 

úzkostí, osamelosti, prejavom zúfalstva, depresie (Górski a kol., 2022).  

Prerušenie prezenčnej formy štúdia sa dotklo nežiaducim spôsobom aj životosprávy, a tak ohrozilo 

fyzické zdravie žiakov, Zabezpečené obedy v škole pre deti spĺňajú až dve tretiny denných 

výživových potrieb detí a sú vo všeobecnosti zdravšie ako tie, ktoré majú doma k dispozícii. 

Dôsledkom nevyváženého stravovania v mnohých rodinách je únava, znížená imunita dieťaťa, 

horší školský výkon. Deti z domácností s nízkymi príjmami, ktoré boli už pred pandémiou 

vystavené vyššiemu riziku chudoby, boli počas pandémie znevýhodnené nedostatkom potravy. 

Nevhodné stravovacie návyky vyvolali u mnohých žiakov poruchy príjmu potravy alebo obezitu  

(Bornstein, 2020).  

V dôsledku obmedzenia pohybu a karantény boli u žiakov zaznamenané nasledovné 

ohrozenia, ktoré spadajú pod fyziologické zrenie organizmu: zhoršenie telesnej kondície, zhoršený 
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zrak, nežiaduce držanie tela, bolesti chrbtice a hlavy, problémy so spánkom a pozornosťou 

(Bínová, Havelka, 2021).  

Čas pri televízii alebo digitálnych médiách za deň bol tiež významne spojený s rozdielmi v 

symptómoch podráždenosti, nepozornosti a hyperaktivity/nepozornosti. Najmä u malých detí sa 

preukázalo, že vyšší čas v televízii alebo digitálnych médiách bol spojený s problémami so 

správaním a hyperaktivitou/nepozornosťou. U detí a mládeže vo veku 6 až 18 rokov boli vyššie 

úrovne sledovania televízie alebo digitálnych médií spojené s príznakmi depresie, úzkosti, 

podráždenosti a nepozornosti (Xuedi, 2021). Z empirických analýz vyplýva, že karanténne 

opatrenia zvýšili výskyt psychosociálnych a fyzických ohrození vývinu žiakov.  

 

3. Deviantné správanie ako dôsledok virtuálneho ohrozenia detí. 

Po dobu pandémie ľudia sú celkovo viac v strese a tým náchylnejší ku konfliktom. Linky 

bezpečia zaznamenali výrazný nárast volaní s prípadmi kyberšikany, sebapoškodzovania, strachu 

z choroby. Tieto psychické ťažkosti sa týkali detí, predovšetkým kvôli depresiám, násiliu a šikane 

v rodine, ale i samovražedným pokusom. 

V období karantény došlo ku zvyšovaniu hernej aktivity u detí a dospievajúcich. U niektorých detí 

sa prejavila introvertnosť a agresívne správanie po hraní. Deti a dospievajúci trávili viac času 

hraním video-hier počas domáceho uväznenia, aby sa vyhli nude a osamelosti, s následným 

nárastom používania a následne patologického hrania. Ukazuje sa, že rodičovský monitoring 

pôsobí ako ochranný faktor proti rozvoju patologického hrania (Alsaad a kol., 2021). 

V priemere skúmané deti strávili hraním hier asi 12 hodín týždenne Najpoužívanejšími 

zariadeniami boli smartfóny (62 %), nasledovali domáce herné konzoly a tablety (54 %), vreckové 

herné konzoly (29 %) a počítače (22 %). Hrali VG približne v dvoch rôznych časoch v typický deň 

(M = 2,23, SD= 1,11, rozsah: 1–6). Väčšina detí sa hrala popoludní (72 %), pred večerou (56 %) a 

po obede (43 %) alebo ráno (34 %). Najrozšírenejšími príznakmi boli zaujatosť (M = 0,97, SD = 

0,73), klamstvo (M = 0,94, SD = 0,80) a únik (M = 0,91, SD = 0,73) (Donati a kol., 2021). 

Longitudinálna domáca izolácia ovplyvnila aj samotné rodinné prostredie, pretože deti 

problematických rodín ostali „zrazu a dlhodobo“ konfrontované zraniteľnosťou v podobe 

rozličných závislostí, agresivity, násilia niektorého člena rodiny (Nurf, 2020). Dlhodobé 

používanie digitálnych zariadení u detí spôsobuje podobnú závislosť, ako u dospelého na alkohole 

či drogách. 

V súvislosti so zavedením karantény a izolácie v domácom prostredí boli rodiny nútené 

zdržiavať sa v mieste svojho bydliska, čo zvýšilo úroveň úzkosti u členov domácnosti. Deštrukcia 

duševného stavu obyvateľstva a znížené príjmy rodiny viedli k nárastu prípadov domáceho násilia. 

Linky bezpečia zaznamenali výrazný nárast volaní s prípadmi kyberšikany, sebapoškodzovania, 

strachu z choroby. Tieto psychické ťažkosti sa týkali detí, predovšetkým kvôli depresiám, násiliu 

a šikane v rodine, ale i samovražedným pokusom. 

Vynútená izolácia v domácom prostredí, zákaz športových činností, záujmových krúžkov, 

viedli k masívnemu nárastu úzkosti, osamelosti, zhoršovania telesnej kondície, prejavom zúfalstva, 

depresie, k rezignácii, sebapoškodzovaniu i suicidálnemu konaniu (Górski a kol., 2022). 

  Ďalším dôsledkom je užívanie alkoholu, omamných látok a iných závislostí. V podmienkach 

izolácie zažívajú páchatelia pocit beztrestnosti, pretože hranice sú definované, obeť nebude môcť 

nikam ísť. Pandémia zároveň jasne ukázala na nedostatok prístupov na riešenie problémov 

domáceho násilia (Šanko, 2022). 

Ukázalo sa, že domáce násilie (vo fyzickej forme, sexuálnej forme, vo forme psychického 

týrania, až po ekonomické a sociálne vylúčenie a zanedbávanie) narástlo počas pandémie covid-

19. Medzi dôvody nárastu násilných činov v rodine patrí „nútená izolácia“, „pobyt v uzavretom 
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priestore (byty, domy)“, „zhoršenie ekonomickej situácie rodiny“, „strata práce“, „protirečivosť“. 

informácie o pandémii, „zmätok, nepochopenie situácie“, stav blízky panike (Kulabuchov a kol., 

2021). 

Toto tvrdenie napríklad podporil kvalitatívne orientovaný výskum realizovaný 

pracovníčkami B. Nyklovou a D. Moree zo Sociologického ústavu AV ČR. Výsledky šetrenia 

jednoznačne ukazujú, že pandemická situácia priniesla navýšenie počtu riešených prípadov 

domáceho násilia i zvýšenie intenzity prežívaných situácií, a predovšetkým v prípadoch, kedy obeť 

s násilnou osobou býva, prípadne je s ňou v častom styku, zvýšila sa i jeho dramatickosť (Nyklová, 

Moree, 2021). 

4. Prevencia pred ohrozeniami detí v kyberpriestore  

Ľudia sa vo virtuálnom svete, kde platia iné pravidlá, môžu správať inak než v reálnom svete. 

Tým, že poskytujeme aj neznámym ľuďom množstvo informácií o sebe, ako sú meno, adresa, 

škola, dokonca aj číslo mobilného telefónu, zdieľame fotografie, zážitky, názory dávame do ruky 

zbraň prípadným útočníkom, ktorí tieto informácie dokážu využiť vo svoj prospech.  

Štatisticky najohrozenejšou skupinou sú deti vo veku od 9 do 16 rokov. Majú často nižší 

zmysel pre zodpovednosť a nie vždy si môžu uvedomiť rôzne dôsledky virtuálneho sveta. Menej 

taktiež riešia súkromie a v tomto ohľade zodpovedajúce nastavenie profilu. Rad detí často siaha po 

nastavení súkromia, až keď si ich chce do priateľov pridať jeden z rodičov. Potomok tak býva 

zdesený, že rodič uvidí fotky a komunikáciu s kamarátmi a že ho bude touto formou špehovať. 

Deti často neriešia ochranu svojich dát voči neznámym osobám, ale práve voči rodičom.  

Problémom je aj samotná obranyschopnosť dieťaťa. Deti často vstupujú do sveta sociálnych 

sietí nadšene. Stretnutie s niečím negatívnym môže dieťa veľmi poznamenať po psychickej 

stránke. Dochádza tak k akejsi strate ilúzií a k tvrdému dopadu na dno. Deti bývajú na internete 

taktiež vyhľadávanou komoditou pre isté skupiny ľudí, proti ktorým sa často nedokážu brániť, čím 

sa vlastnou vinou dostanú do nepríjemnej situácie. Čím je dieťa staršie, tým viac komunikuje na 

sociálnych sieťach, ale na druhej strane tým, že je staršie, môže sa na sociálnych sieťach správať 

zodpovednejšie. Dieťa môže byť prakticky neustále on-line – doma, v škole a aj inde – a rodičia 

nikdy nemôžu mať komunikáciu svojich detí pod stopercentnou kontrolou. Navyše značná časť 

rodičov nezažila mediálnu výchovu, nepoznajú riziká, nemajú návody, ako zamedziť negatívnym 

vplyvom.  

Nemá cenu poukazovať na skutočnosť, že takmer všetky sociálne siete vrátane 

najpoužívanejšieho Facebooku sú určené pre osoby od 13 rokov. Aj mladšie dieťa si dokáže založiť 

profil alebo mu ho pomôže založiť starší kamarát, ale už nevie, aké informácie tam umiesťovať, 

čo je bezpečné a čo nie je. Dieťa na 2. stupni základnej školy, pokiaľ nemá profil na Facebooku, 

akoby nebolo. Deti vzdelanejších rodičov sú závislosťou od sociálnych sietí ohrozené menej. 

Jednak im rodičia poskytujú dostatok informácií o prípadných rizikách a jednak sa snažia, aby 

dieťa trávilo čas aj mimo internetu, v krúžkoch a pod. Najohrozenejšie sú deti, ktoré sa horšie 

vyjadrujú tvárou v tvár, osamelé deti, deti z nefunkčných rodín, pretože tie potom hľadajú kontakty 

a priateľov najmä na internete. Pomocou falošného profilu na sociálnej sieti môže dieťa osloviť 

človek s cieľom nadviazať dôverný vzťah a po čase od dieťaťa cieľavedome získať intímne 

materiály či vylákať ho na schôdzku.  

Pravidelná interakcia s modernými technológiami implementuje do života dieťaťa rôznorodé 

nástrahy. Predchádzať negatívnym dopadom virtuálneho prostredia napomáha včasná a kvalitná 

prevencia, v ktorej zohrávajú kľúčovú úlohu rodičia, pedagógovia a školské zariadenia. Zásadnú 

intervenčnú ochranu pred online rizikami môžu realizovať rodičia. Rodičia by mali pravidelne 

kontrolovať činnosť dieťaťa pri používaní elektronických zariadení. Bez pravidelnej kontroly sú 
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deti vystavené dlhšiemu času strávenému pred obrazovkou, čítaniu a sledovaniu nevhodných 

obsahov, ako aj zdravotným problémom. Efektívnym prvkom prevencie pred internetovými 

rizikami je aj pravidelná komunikácia s dieťaťom, či spoločné prehliadanie vhodného obsahu pre 

virtuálnu aktivitu dieťaťa.  

Pre prevenciu je dôležité poznanie virtuálnych nebezpečenstiev. Rodič by mal byť 

informovaný nielen o virtuálnych rizikách, ale aj o ich prípadnom riešení. Oboznámenie rodičov 

môžu zabezpečiť školské inštitúcie, vo forme poradenských služieb alebo školení. Tieto kurzy by 

sa mohli zameriavať na oblasť IKT, teda ako pracovať s počítačom, ako si vyhľadať informácie na 

webových platformách, ale aj ako nevystavovať dieťa tlaku pri domácom vzdelávaní. Súčasťou 

prevencie pred virtuálnymi ohrozeniami je aj pôsobenie a aktivita vzdelávacích inštitúcií.  

Ako navrhuje Hasking a kol. (2020), školy môžu organizovať rozličné preventívne programy 

a kampane pre žiakov, s aspektom na ich internetovú činnosť. Je nutné vopred stanoviť týždenné 

témy, ktoré sú svojim obsahom žiakom blízke. Žiaci sa môžu kampaní zúčastňovať aj vo svojom 

voľnom čase, prostredníctvom sociálnych médií, napr. uverejňovaním fotografií a videí. Následne 

sa tieto pridané fotografie a videá môžu stať predmetom diskusie, s osobitnou pozornosťou na 

virtuálne nástrahy.    

Základným problémom sa javí aj manipulácia s informáciami na internete. U žiakov sa 

stretávame s neschopnosťou rozlíšiť názor od faktu, ako aj pravdivosť od nepravdivosti informácie. 

Škola v rámci primárnej prevencie pred online nebezpečenstvom, v rámci prierezovej témy 

Mediálna výchova, vedie žiakov k základnej orientácii pri práci s médiami, zároveň zvyšuje 

povedomie o vplyve médií na príjemcu. Komplexným cieľom je rozvíjať mediálnu kompetenciu u 

žiakov, ktorej výsledkom je kritické i selektívne využívanie médií a ich produktov, ktoré umožní 

pochopenie akejkoľvek informácie v čo najširších súvislostiach. Je zrejmé, že stabilnou a 

nenahraditeľnou zložkou prevencie pred virtuálnymi hrozbami, je symbiózne pôsobenie rodiny a 

školy. V domácom prostredí je nevyhnutná otvorená komunikácia s dieťaťom. Rodičia by mali 

prejaviť aktívny záujem o činnosť dieťaťa na internete, čo prispeje k zníženiu negatívnych dopadov 

virtuálnej sféry.  

 

Záver 

Doba pandémie má rad negatívnych dopadov a ohrození, ale nájdeme i isté pozitíva. Zlepšila 

sa napr. digitálna zručnosť detí pri práci s počítačom, naučili sme sa vyrovnávať s doteraz 

neznámou situáciou a hlavne sme mali možnosť zamyslieť sa nad tým, ako žijeme a čo robiť pre 

to, aby týchto ohrození bolo čo najmenej. Pandémia by tak paradoxne mohla byť príležitosťou pre 

lepšiu budúcnosť. 
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THREATS AND ADVANTAGES OF THE VIRTUAL WORLD AND THE 

CHILD'S RIGHT TO CONTACT WITH PARENTS 
 

Karolina Walancik, PR 

 

Abstract 

The aim of the article is to present the threats and advantages of the virtual world for a child in the 

context of the child's right to contact with parents. The virtual world and its tools provide 

opportunities to conduct and maintain contacts with parents in the event of separation caused by 

crisis situations, including a pandemic or the separation of parents. 

 

Key words: child’s right to contact with parent, online contact, comunication online, family law 

 

Introducion 

The term communication is derived from the Latin term communicatio, it means 

conversation, communication and exchange (Łęcki, 1999, p. 15). Interpersonal communication is 

a process. For this process to take place, the participation of both the sender and the recipient is 

necessary. Communication participants influence each other. Communication is correct when the 

sender's statement has an impact on the thoughts, feelings and behavior of the recipient of the 

messages. Interpersonal communication should be two-way, each participant should be able to send 

information and receive answers, i.e. feedback (Morreale, Spitzberg,Barge, 2007, p. 281). 

An individual is unable to function in a world without communication. According to the 

Greek philosopher, Aristotle, man is a social being, therefore he needs contact with others and 

strives for it. This action determines human development. Communication creates an opportunity 

for the exchange of thoughts, cooperation, allows us to exist and distinguishes us from other living 

creatures (Czarnawska, 1997, pp. 11-112). Thanks to this, we learn about the opinions of other 

individuals. The message allows us to express and even create our own image through which others 

perceive us. Communication means that we would receive various information, data that allow us 

to act, support and motivate. However, individuals differ already on the level of perception - the 

cognitive process of receiving stimuli. Each of us sees reality in our own and unique way. Thus, 

the ability to communicate is both a phenomenon and a paradox. Conversation is participation, it 

is not only about conveying a message, it is also about the result - proper understanding and 

feedback (Payne, 2009, p. 123). There are many barriers to the communication process. They make 

conversation difficult and sometimes even impossible. 

According to the so-called In the Aristotelian triad of communication, there are three basic 

elements in communication: Sender - Message - Recipient, without which the message cannot 

exist. A feature of this model is that it is one-way communication. There is only the flow of 

information from the Sender to the Recipient without feedback (Dobek-Ostrowska, 2004, p. 77). 

The communication process is started by the Sender (source) who transmits a message to the 

Recipient. We convey our conclusions and observations through the use of words, through verbal 

communication. It very often continues in non-verbal messages. In the communication process, 

apart from what we say, the environment in which this process will take place is also important. 

The place where communication takes place is often a source of communication noise. In the 

process of communication, such noises can include: temperature, color of walls, sounds coming 

from the environment or the lack of a sense of comfort in the environment. It is also important to 



113  

    

get to know your interlocutors in advance, if possible. Find out about their background, education, 

religion, interests, etc., which can avoid disrupting the communication process. 

The communication process consists of 7 elements: 

 sender - the person creating the message, 

 message - message, communication message 

 coding - transforming into a symbolic form, 

 channel - transmission route, 

 decoding - playing the received message in a way that is understandable for the recipient, 

 recipient - message addressee, 

 feedback - the recipient's reaction to a given message (Dobek-Ostrowska, 2004, p. 15). 

Sender - is the person who starts the conversation. He is the first to formulate the message. 

When passing it on to another person, it wants to achieve some intended result. The message 

reaching the addressee is encoded into certain gestures, symbols or words. The sender should do it 

in a skilful manner, ie so that the other party is able to decode this message (Ober, 2007, p. 9). 

Coding - occurs in the communication process. It is performed by the sender when 

transforming the transmitted information into certain symbols, sounds and gestures. 

Recipient - is the person to whom the information reaches. When receiving a message, it tries 

to decode it. 

Feedback - allows the recipient to communicate with the sender. It discloses the sender of 

the message the way he understood the message being sent. Feedback is shown through various 

forms, eg direct - verbal confirmation, indirect - physical or written reactions (James, Stoner, 

Freeman, and Gilbert, 2011, p. 453). 

Channel - often referred to as a bridge, the basic element necessary for the emergence of a 

communication situation is finding a common channel by the interlocutors - the bridge. The 

interlocutor and the sender must find him. It is a relationship based on partnership. Therefore, the 

meeting with another human being cannot be treated only as an opportunity for self-presentation. 

From the sender's perspective, it is important to carefully choose the manner of expression 

so that the addressee understands its intentions. It is good to use the recipient's language. This will 

allow the recipient to feel that the interlocutor identifies with him, counts and respects him. People 

who communicate must be open to the message on the other side (Żbikowska, Potocki, 2011, p. 

59). In the process of communication, it is important to distinguish between hearing and listening. 

Hearing is the physiological process of receiving any sound. An automatic, passive 

phenomenon. Listening is hearing and at the same time focusing attention, processing sounds and 

giving them meaning. Thanks to this, we gather knowledge and information (Mruk, 2004, p. 249). 

Listening is an active process that allows you to consciously receive someone else's speech. To 

hear, it is enough to have "open" ears, but to listen, one must have an open mind (Steele, 2005, p. 

98). Hearing can be disrupted by hearing problems or noise. The problem in the communication 

process may be the individual. When our thoughts run away from the main problem of the 

conversation, when we are accompanied by strong emotions. The mistakes made in perception 

(stereotypes, generalization, hasty judgment and the belief that others think the way we do) may 

cause us to deal with a bad, incomprehensible reception (Haman, Gut, 2001, p. 44). Active 

listening, called dialogic, emphasizes its importance in the process of interpersonal communication 

- dialogue between persons. In such a conversation, each of the participants must try to make it 

exist, last and be a success. So it is not something natural, something that comes easily. 

The right to direct contact with parents is one of the fundamental rights of the child, as set 

out in the 1989 Convention on the Rights of the Child (Convention on the Rights of the Child, 



114  

    

adopted by the United Nations General Assembly on 20 November 1989, Journal of Laws 

1991.120.526). This right applies both when the child and the parent live in the same country and 

in different countries. The only exception are circumstances when such contacts are contrary to the 

best interests of the child. In situations where the child's parents live in different countries, the right 

of access may also be limited in the event of extraordinary circumstances. 

The condition related to the Covid-19 pandemic affects all spheres of life, including the 

sphere of family life, which is making contact between parents and children. Therefore, the 

emergence of extraordinary circumstances related to the state of the global SARS COVID 19 

pandemic and their impact on the practical implementation of the child's right to contact with 

parents is a determinant of taking up this very current issue regarding the issue of contacts between 

children and parents. 

In practice, guaranteeing the right of contact of a child with both parents in extraordinary 

circumstances, which is undoubtedly the Covid-19 pandemic, is difficult. Several situations can be 

distinguished here. First, purely domestic situations, i.e. where parents and children live in the 

same country. Secondly, these are cross-border situations, i.e. when the parents or one of the 

parents lives in a country other than the child. In national situations, problems may arise when one 

parent does not consent to the child being contacted by the other parent. In such a situation, there 

is still a court action aimed at resolving the dispute (Wicherek, 2018, p. 22-26). However, given 

that the issue of contact with the child is usually settled during the divorce process, it is doubtful 

that this would be considered an immediate matter. It seems that the legal regulation in this case 

does not sufficiently ensure the right of parent-child direct contact. In international cases, the issue 

is more complicated. First, access to court is limited in two ways: in different countries the courts 

either do not operate or the cases are heard in writing, and the persons concerned cannot appear in 

court due to travel restrictions. 

Appearing in court in person, in particular in matters relating to children, is very important 

because it allows the child to be heard (Pawliczak, 2017, p. 44) and in the presence of a child 

psychologist, so it is possible to limit the parent's influence on the child. If it is not possible to 

appear in court in person, it may be necessary to employ an attorney, which involves additional 

costs. In cross-border situations, there is also the issue of referring a court or other competent 

institution for assistance in ensuring the return of a child abducted abroad. In this case, it is not 

only about the possibility of applying to the competent authority, but also about the time limit, as 

the application to the court should be received within less than a year from the time of the child's 

abduction abroad. However, after one year, it should be assessed whether the child has adapted to 

the new environment. 

According to Polish legislation, regardless of parental authority, parents and their children 

have the right and obligation to maintain contact with each other (Article 1131 § 1 of the Family 

and Guardianship Code of February 25, 1964, Journal of Laws of 2020, item 1359) . Contact should 

be understood in particular as being with a child. Staying and therefore meeting, visiting, as well 

as taking the child away from his / her place of permanent residence, communicating directly with 

him. In addition, the concept of contacts also includes maintaining correspondence and the use of 

other means of distance communication, including electronic means of communication. The 

exercise of the right to distance communication will involve the obligation of the parents with 

whom the child resides permanently to provide the child with correspondence, provide a computer, 

telephone, and provide the correct e-mail address and telephone number. Conversation via skype, 

whatsapp, facetime, zoom, google teams or messenger is possible. As indicated in the justification 

of the project, the catalog of elements of contact with the child is open, but it contains the most 

important components of contact with the child and should facilitate the formulation of a court 
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decision on this matter. In addition, it is possible to indicate the right of the person entitled to 

information about the other person. It should be noted that the new wording of the provision has 

been adapted to the provisions of the Convention on contact with children of May 15, 2003, using 

the term of contact in a broad sense (cf. Resolution of the Supreme Court of March 8, 2006, III 

CZP 98/05, OSN 2006, No. 10, item 158). 

If the child stays with one of the parents, the parents jointly determine how the other parent 

maintains contact with the child, taking into account the best interests of the child and taking into 

account his reasonable wishes, of course, in the absence of an agreement, the guardianship court 

decides. 

A significant problem arose in connection with the Covid-19 pandemic. The best solution 

would be if parents, in the face of the prevailing threat of virus infection, try to reach an agreement 

on the regulation of contacts temporarily for the duration of the threat of coronavirus infection. It 

is worth considering the situation and, guided by the best interests of the child, agree to make 

contacts for a certain period by means of remote communication only, and to temporarily limit 

direct contacts with the child. This form of contact depends, of course, on the age of the child, but 

even if the child is small, it is possible, for example, via Skype, to allow the parent to at least see 

the child. The temporary form of limiting direct contact between the parent and the child should 

be replaced with an alternative form of indirect contact with the child. Then, the parent should 

provide a substitute indirect contact appropriate to the child's age (i.e. intensified telephone 

contact). 

Online contacts existed before, but in times of pandemic they became - by necessity - even 

more popular. Nobody will argue with the view that it is better to meet the child in person than 

virtually. But what if the parent and child are far apart? The main advantages of online contact are 

speed and availability. 

I believe it is better - especially for a child - that contacts with a parent who cannot see the 

child face-to-face are regularly online. Even those few - several minutes. 

When it comes to the disadvantages of online contacts, sometimes such contacts are not an 

ideal solution for objective reasons: weaker Internet connection or lack of appropriate equipment. 

However, these are problems that are easy to solve, a much more difficult task is to establish an 

emotional bond, analyze the emotions or feelings of people talking online. Nevertheless, it is 

worthwhile for the child to be able to see the parent a little more often than live, since face-to-face 

meetings cannot take place every few days. 

Of course, the age of the child also matters. It is difficult, but not impossible, to contact a 

two-three-year-old online, because it is not easy to focus such a child's attention on a computer or 

telephone. It is worthwhile for small children to talk briefly, but be quite frequent. 

Contact with a teenager is different, theoretically should be easier, but is it? A threat that 

often appears when dealing online with a teenager Internet chat about the so-called everything and 

nothing. 

In addition, the replacement of personal contacts with online contacts, where personal 

contacts are possible, de facto leads to a weakening of family ties. 

 

 Summary 

Summing up, it should be pointed out that for the child's good and its proper development 

and to provide him with a sense of stability and security, it is advisable to maintain contact with 

the parents, even when the parents are not there every day, of course, if it is not contrary to the best 

interests of the child. In order to establish proper relations between the child and the parent in such 
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situations, it is advisable that their contacts take place regularly and quite often, even if they were 

to be online contacts. 

Of course, having online contact with child has its advantages, but also risks. Before 

somebody quit online contact with their child,  should consider whether it is worth connecting with 

their child online even for a while. The fact that it may not be easy to establish contact does not 

mean that it will not bring positive results for the relationship between the child and the parent. 
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VÝVOJ MOZKU U DOSPÍVAJÍCÍCH A RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ VČETNĚ 

NEGATIVNÍCH DŮSLEDKŮ MANIPULATIVNÍCH DIGITÁLNÍCH 

TECHNOLOGIÍ 

 

Jiří Kučírek, ČR 

 

Abstrakt 
Mladí lidé jsou náchylnější k rizikovému chování než dospělí. Ale důvody pro to jsou mnohem 

složitější, než se neurovědci domnívali, protože rizikové chování přispívá i k utváření identity v 

dospívání. Velká plasticita mozku dospívajících umožňuje, aby vlivy prostředí měly zvláště 

formativní účinek na kortikální okruhy. Otevírá se tak možnosti pro vzdělávání a výchovu na jedné 

straně, ale také pro škodlivé vlivy prostředí na straně druhé a to zejména důsledků latentních 

manipulativních digitálních technologií. 

 

Klíčová slova: digitální technologie, rizikové chování, vzdělávání a výchova, škodlivé vlivy 

prostředí. 

 

Oblast, ve které se mohou děti toulat samy, se za tři desetiletí  zmenšila tak drasticky, že se 

z oblastí staly pouze oázy za plotem. Především děti přicházejí do styku s přírodou stále méně. Zdá 

se, že plíživá vnitřní nemoc zamořila naše potomky a infikuje také ty, kteří mají k dispozici hektary 

prostoru: sedí se smarfonem v ruce. Ve zkratce: svět, jaký zažíval Tom Sawyer je eliminován . 

Ale  rozloučení dětí s přírodou není bez následků. Protože s ubývajícím bezuzdným hraním 

venku hrozí, že se ztratí něco nenahraditelného: příležitost rozvíjet emocionální, fyzický a 

duchovní potenciál tak, aby se z dětí staly plnohodnotní lidé. 

Příroda je základní lidská potřeba, děti milují přírodu - a potřebují ji. Biolog a přírodní filozof 

A. Weber (2011) považuje skutečnost, že se stěží potulují venku, za civilizační katastrofu. Na rozdíl 

od sedmdesátých let se děti, které se vydávají na venkovní dobrodružství, špiní se, poškrábají, zdají 

být druhem, který vyhynul.  Mnoho studií potvrzuje, co obyvatelé měst vědí, možná aniž by si to 

uvědomovali: rozsah působení současného prostoru se razantně změnil. Pokud bloudíte po polích 

venkovské pražské, ostravské oblasti ve které žijeme, nenarazíte  na téměř žádné motýly 

(maličkost?).  

 Generace dětí se stále více přesouvá do vnitřku domu.  Mohou se  nejvíce  pohybovat pouze na  

ulici  sami nebo potulovat v uličním prostoru společně s automobily - a do školy je odvezen autem. 

Zcela se již ztratil pojem domova ve smyslu jako  nejen místa kde bydlíme, ale také k němu patřící 

i cesta k domovu, sousedé,  stromořadí, vůně. 

Nepředvídatelné je stále více kontrolováno, eliminováno v zájmu dětí, dospívajících.  

Přítomnost přírody a hry v ní jsou relevantní a nezbytně potřebné pro uspokojení 

emocionálních i kognitivních potřeb adolescentů. Pokud jim bude upírána svoboda mít 

nekontrolované zkušenosti v přírodě, z níž se stal svět, který je maximálně technicistně 

architektonicky uměle vytvořený, je pro děti velmi obtížné rozvíjet své schopnosti, vnímání, 

empatii  i manuální dovednosti. Pokud nebudou blízko rostlinám a zvířatům, jejich schopnost 

citově se spojit s okolním prostředí, přírodou i lidmi přicházejí o empatií, představivostí, 

kreativitou a chuť do života se zmenšuje.  

W.Spitzer (2008) tvrdí, že naše společnost stojí na třech pilířích: vzdělání, empatii a vůli. 

Tyto tři pilíře systematicky ničí digitální média. Postupně externalizujeme své myšlení, které za 

nás vykonává počítač. Vztah k přírodě se proto stále více zmenšuje. 
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Rovněž obavy rodičů zužují volnost. Jak dramaticky bylo omezeno právo dětí volně se toulat, 

ukazuje příklad rodiny v Sheffieldu ve Velké Británii, který byl náhodně zkoumán. Praděd 

pochodoval deset let na své oblíbené rybářské místo ve 20. letech ve věku osmi let. Po válce měl 

jeho zeť, také ve věku osmi let, povoleno toulat se lesem vzdáleným jeden a půl kilometru. Také 

chodil do školy sám. V sedmdesátých letech byla jeho dcera přinejmenším volná, aby mohla plavat 

po okolí. Její vlastní syn, také osmiletý je situace ještě horší. 

Pokud se zeptáte rodičů, proč svým dětem usnadňují život do bodu otupělosti, odpověď 

obvykle zní: strach. Strach z toho, že se malí při hraní venku zraní. Bojí se, že by mohli být uneseni, 

napadeni. A především strach, že se jim v provozu může něco stát. V roce 1971 bylo podle studie 

povoleno dvě třetiny anglických dětí ve věku od 7 let, které vlastnily kolo, používat je také na ulici. 

Téměř o 20 let později to rodiče dovolili pouze čtvrtině svých dětí. 

Strach, který nelze přehlížet, znamená pouze jedno: vyvlastnění veřejného prostoru je 

akceptováno, děti jsou odvedeny od cest, které by jim měly skutečně náležet, stejně jako 

motorizovaní dospělí. Ani jsme si neuvědomili, že vznikly dětská hřiště, mnohdy upravované vždy 

před místními volbami, upravené a za plotem uzavřené v jejich zájmu : uzavřít dětské hřiště do 

malého ghetta. Prostor mimo  dětské malé ghetto jim nepatří pro různá nebezpečí. 

Paradoxně se děti ocitají v místě svého bydliště, domova v „ohrádce“ mezi dominancí aut a 

silnic.  A stejně jako cestující s letovou fobií, i u dospělých se často objevuje panika na místech, 

kde je malé nebezpečí. Jakkoli děsivé jsou únosy dětí, zůstávají ojedinělými případy. Čím méně 

dětí ve společnosti vyroste, tím větší touha, někdy posedlost,  je víc chránit. Zároveň se to, co bylo 

kdysi považováno za život, včetně dobrých a špatných peripetií, stále častěji hodnotí z hlediska 

úspěchu nebo neúspěchu, za který je člověk odpovědný.  

A kde se na základě diktátu zrychleného výkonu z dětí stanou „projekty“, jejich aktivity 

automaticky podléhají zvyšování priorit:  čas rodičů a péče se odkládají podle hesla „bezpečně  a 

doma miláčku“. Časově náročnou elektroniku, herní konzole a mobilní telefony si nyní může 

dovolit téměř každý  (vždyť ji mají rodiče), i třeba na splátky. 

Americký autor Richard Louv (2011) , autor knihy „Poslední dítě v lese“, která poprvé 

informovala širší publikum o nedostatku pobytu dětí v přírodě, často slyší takové odpovědi, když 

mluví s dětmi: „Raději si hraji  uvnitř, doma,  jsou tam zásuvky“.  

Takové pohodlí najde nevědomou podporu rodičů, kteří cítí nebezpečí v nepředvídatelné 

povaze přírody a sebeurčené dětské hře. Sami se bojí klíšťat,  padajících větví - a přenáší se  to na 

další generaci, zpočátku bez strachu. Například ve Spojených státech jsou z některých hřišť 

odstraňovány houpačky a skluzavky, protože jsou považovány za příliš nebezpečné. Vyrovnání se 

s novými situacemi poskytuje samostatnost - a tím v dospívání nezávislé osobnosti. 

Mnoho rodičů místo toho plánuje čas svých dětí s nejlepšími úmysly, financuje hodiny 

violoncella, kurz juda, šermuje v angličtině, doučování od rodilých mluvčích. 

Tito vylepšovatelé by měli mladým lidem zaručit místo v první řadě v konkurence schopné 

společnosti. Příliš mnoho kontaktů s realitou, které mohou zahrnovat i selhání a bolest, by tuto 

dobře organizovanou matici zhroutilo. Je tedy lepší vyhnout se zkušenostem s divočinou  a 

blokovat klasické dětské zážitkové prostory. 

Z 1 000  sedmi až dvanáctiletých dotazovaných ve Velké Británii více než 50 procent uvedlo, 

že jim bylo zakázáno bez dohledu šplhat na strom nebo si hrát v parku za rohem. V roce 1990 v 

německé studii téměř tři čtvrtiny dětí ve věku od šesti do 13 let uvedly, že se tu potulují každý den 

- v roce 2003 to byla méně než polovina večerů, kdy se nechtělo domů po setmění a strávili jsme 

hodiny s nadšenými přáteli v lesích nebo na pustině bez jakéhokoli dohledu, uvádí R.Louv (2011).  
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Útěk z přírody poškozuje tělo i duši. Abych to řekl brutálně, mučíme naše děti, zamčené na 

zadních sedadlech, SUV polstrovaná všude kolem airbagy, již od mateřské školy přes stále přísnější 

výkonnostní instituce, aby byly plně připraveni na  výkon  v životě.  

Tím jim v současné době paradoxně  krademe přirozenou živost, připravujeme je o možnost 

zažít to, co to je: život. Mnoho kognitivních vědců to považuje za hlavní příčinu nepříjemné situace 

dětí a dospívajících. 

Moje teze: Se stejnou rychlostí, s jakou divočina mizí z psychiky našich dětí, se zvyšuje 

frekvence jejich duševních chorob. 

Podle studií Institutu Roberta Kocha trpí každý pátý teenager ve věku od jedenácti do 17 let 

v Německu poruchou příjmu potravy a deset procent našich dětí bojuje ve škole s příznaky 

syndromu deficitu pozornosti / hyperaktivity ADHD. Tato onemocnění jsou zřídka léčena 

zvýšenou dávkou sebeurčení, ale primárně léky. 

Od roku 2005 do roku 2008 se počet receptů na ADHD lék Ritalin zvýšil o čtvrtinu. Jediné, 

co musíme udělat, je podívat se, abychom pochopili, co děti potřebují. Ukazují svůj vrozený 

instinkt hledání přírody a blízkost jiných bytostí v raném věku. 

Když se děti naučí mluvit, brzy vymyslí názvy zvířat podle slov pro mámu a tátu - pes, kočka, 

kachna, kůň, kráva. A ačkoli mnoho dětí nikdy nevidělo skutečnou lišku, skutečného netopýra, 

skutečného hada, zvířecí postavy pronásledují ty nejmenší ve svých snech. Tříměsíční děti se raději 

obracejí k pohybovým stimulům, které vycházejí z živých bytostí, nikoli z automatů. A dítě, pokud 

má na výběr mezi skutečným králíkem a dřevěnou želvou, se dívá častěji a déle na skutečné zvíře. 

Jsem divoký tygr! Plyšová kočka! Intuitivní pouto spojuje dítě a zvíře „Zvířecí postavy jsou 

surovinou, ze které si děti vytvářejí cit pro sebe,“ říká americká vývojová psycholožka Gail Melson 

(2003).  

A to ve všech kulturách za všech okolností: Jednou z nejstarších dochovaných hraček je 

hliněná chrastítka z doby bronzové, vybavená hlavami lišek, ptáky, psy a dřevěnými krokodýly, 

vyrobená v Egyptě 1000 let před Kristem. 

Melson (2015) věří, že malé děti používají ve svém myšlení zvířecí postavy podobným 

způsobem, jakým kultury lovců a sběračů používají zvířecí totemy - jako viditelné projevy 

neviditelných pocitů a vztahů. Sny malých, překypující zvířaty, by pak mohly být vzpomínkami na 

prehistorickou minulost - do doby, ve které jsme se v naší individualitě objevili jako lidé. Právě 

proto, že tyto symboly pocházejí z hloubky naší psychiky, do které máme malý přístup, mohly být 

pro vnitřní vývoj nepostradatelné.  

Jinými slovy: Naše děti se rodí jako „primitivní lidé“ se všemi kognitivními schopnostmi 

rozvíjet zdravou identitu uprostřed světa animovaných herců.  Podle francouzského antropologa 

Clauda Lévi-Strausse (1971) jsou zvířata nejen dobrá k jídlu, ale jsou především „dobrá k 

přemýšlení“. Dalo by se říci: zvířata, magická zvířata, všechny bytosti, na které se člověk může 

přeměnit ve fantazii, procvičovat formu bílé magie. Dítě používá cizí těleso jako prostředek k 

transformaci: Klekněte si na kolena a máte všechny síly, které můžete cítit ve své vlastní hloubce. 

Stát se zvířetem ve hře dává nahlédnout do možností existence: například tygr je síla, která 

se stala svalem a postavou, delfín ztělesňuje formu harmonie, za kterou všechny naše výtvory 

zaostávají. "Jsme vrozeně hluboce propojeni s jinými živými bytostmi," říká slavný americký 

biolog Edward O. Wilson. 

Naše poznání je určeno „biofilií“, láskou k živým. Člověk se během milionů let vyvinul jako 

součást ekosféry a naučil se skrze ni myslet a cítit. Rodící se mozek podobným způsobem spoléhá 

na kognitivní stavební kameny živého světa, stejně jako růst kostí závisí na dostupnosti 
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vápníku. Nahrazení těchto elementárních živin umělými přísadami může nějak fungovat, ale na 

rostoucí duši to klade neustálý důraz. 

Moje teze: Skutečnost, že se děti stále více odcizují přírodě, má tedy potenciál civilizační 

katastrofy. Zachovat co nejvíce přírody je tedy (také) zdravotní projekt. Přítomnost jiných 

bytostí skutečně funguje jako univerzální prostředek relaxace a vitalizace - zejména pro děti.  

Koneckonců, kdo by měl v budoucnu chránit přírodu, jejíž kyslík nám umožňuje dýchat, 

jehož sacharidy a bílkoviny nás živí, když děti už neví, že síť života je jejich součástí? 

Vztah ke zvířatům je pro výchovu dětí důležité.  Například u studentů, kteří na veřejnosti 

mluví nahlas, snižuje pouhá přítomnost psa vzrušení, měřitelné z hlediska srdeční frekvence a 

krevního tlaku. Mnoho dětí, které vlastní domácího mazlíčka, uvádí, že se s největší 

pravděpodobností na zvíře obrátí během období hněvu, strachu a hněvu. A děti, které tráví spoustu 

času se svými zvířecími společníky, jsou méně ustrašené a uzavřené, než je průměr, jejich 

popularita je větší a projevují podstatně větší soucit. 

Řady studií se vzácnou jasností ukazují, že příroda dává dětem chuť do života. A přesto 

sociální psychologie toto spojení bohužel  vyloučila. Dodnes se jejich modely většinou vztahují 

pouze na mezilidské vztahy a jejich poruchy. Stačí si prolistovat běžné učebnice sociální 

psychologie.  Například vývojový psycholog Jean Piaget, který má stále velký vliv na vzdělávání, 

odmítl posedlost dítěte přírodou paradoxně (!)  jako infantilní „animismus“. Podle jeho názoru děti 

do sedmi let fantazírují všechny předměty jako živé - jakési „falešné vědomí“, které je třeba 

překonat. 

Nyní se obecně uznává, že děti mají emocionální potřeby, bez nichž zahynou. Kojenci, 

kterých se pravidelně rodiče nedotýkají, mohou výrazně zdravotně (i psychicky) strádat. Pro 

rostoucí Já dítěte jsou otec a matka fyzickými a duševními zrcadly, bez nichž se dítě nenaučí, že 

on sám je stejně lidským subjektem jako jeho rodiče. Školy ale přímo programově zabraňují 

„divokému myšlení“. Příroda je zrcadlo, ve kterém se dítě poznává jako součást celku, stejně jako 

si děti osvojují svůj model lidskosti od těch, které milují, přijímají také pocit aktivní živosti od 

ostatních živých bytostí. Jiné bytosti, dokonce i řeky, kameny a mraky, učí děti formě sebepoznání, 

které by nemohly získat ve světě vytvořeném samotnými lidmi. 

„Náš mozek je sociální orgán,“ říká göttingenský neurobiolog Gerald Hüther (2016). mozek 

roste a vytváří nová spojení, právě tehdy,  když má dítě zkušenosti. Čím je prostředí složitější, tím 

rozmanitější vztahy může pochopit, tím intenzivnější je kognitivní růst.  

Život je proces získávání znalostí, odvolává se Hüther  na vědce v oblasti chování Konrada 

Lorenze. Čím odlišnější je člověk, v němž se dítě může během tohoto procesu odrážet, tím úplnější 

je jeho obraz, tím hlubší je sebeuvědomění. 

Dítě se s takovým protějškem u umělých předmětů, nyní zejména u digitálních technologií, 

nestřetne. Původně  pedagogické  zaměření Obratem k dítěti se zcela podařilo, ale nikoliv 

pedagogům, ale ekonomickým zájmům několika amerických firem, že již malé děti jsou dobře 

připoutány k tabletům, digitálních  technologiím  a tím  je i předurčený jejich závislý život.  Příroda 

- i když je tak malá jako ladem uvolněná půda - je živou krajinou, ve které je zřejmé, že „velký 

roste vedle malého, shnilý vedle vitálního“, jak uvádí Hüther. Toto jsou prvotní konstelace 

živosti. Krajina vnitřní je spjata s krajinou vnější. 

Naše školy jen zřídka dokáží tyto zkušenosti umožnit. Omezují se pouze na poskytování 

informací - pod tlakem, který se po šoku z PISA nesnížil, ale zvýšil. Stres z učení blokuje divoké 

myšlení našich dětí a brání jim přijít k sobě. Mnoho učitelů dělá vše pro to, aby do svých lekcí 

vložili přírodu a přivedli studenty k jejímu ničení. Ale právě to vede ke grotesknímu rozkolu: ve 
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třídě děti a mladí lidé zacházejí se strukturou jiných živých bytostí, jako by šlo o elektrické stroje, 

a učí se matematicky vypočítat velikost své vlastní uhlíkové stopy. 

Pokud byste ale někdy měli vkročit do divočiny, zákazové značky, například v národních 

parcích nebo na dunách, poukazují na: „Zůstaňte na cestách! Nedotýkejte se! “Příroda se pro 

mnohé stala muzeem, nudnou záležitostí pro dospělé. Zničíte přírodu pouze tehdy, když se k ní 

přiblížíte - například když si tam půjdete odpoledne hrát a možná zraníte strom. 

Dnes se příroda rozpouští na ostrovy, které spolu nemají nic společného a především nemají 

nic společného s dítětem: roztomilé komiksové postavy z doby ledové 2, ošklivé viry prasečí 

chřipky, a COVID  vše  zcela ovládl. To, co se děti naučí potlačovat, je životně důležitá součást 

sebe sama, jejich vitalita, což je také strom, který roste, což je hybná síla, s níž se člověk vrhá ze 

severomořské duny do měkké nicoty. Aniž to znamená špatně, naše vzdělávací politika tento osud 

zesiluje. Učební osnovy propůjčují technokratické prázdné formy: „Předmět přírodních věd 

pomáhá studentům zorientovat se v naší společnosti, která je formována technologiemi a 

přírodními vědami, a může se na ní aktivně podílet,“ uvádí berlínské osnovy základních 

škol. Příroda? Živost? 

„Naše abstraktní myšlení vyplňuje jen malou šířku pásem vnímání, které máme k dispozici,“ 

říká americký učitel divočiny J. Young (2012). V 80. letech založil „Coyote Mentoring“, novou 

formu environmentální výchovy, která pracuje s úplně jinými metodami, než je obvyklé. Young 

již nechce vyjadřovat ekologické porozumění, ale spíše zvyšovat povědomí. Věří, že to, co nazývá 

„představivost smyslů“, je stejně základní kulturní technika jako čtení, psaní a aritmetika.  

Youngovy výsledky jsou pozoruhodné - ne ty, které lze testovat na formě jako faktické 

znalosti, ale ty, které jeho studenti zažívají jako nárůst komplexního myšlení, kreativity, 

spokojenosti, týmové práce, soucitu a smysluplnosti. 

Kurzy, na kterých se děti i dospělí učí dovednosti, jako je čtení stop, identifikace volání ptáků 

nebo cítění směru větru, nevyžadují školení ani testování. Mentor povzbuzuje své chráněnce k 

hravým úkolům, klade zvědavé otázky a jinak nechá smysly naučit se vlastní lekci.  Kousek pustiny 

za rohem stačí. Děti potřebují smyslné zážitky na svobodě. Nic víc nic míň. A tak těžko, jak to 

dokážeme: tato svoboda zahrnuje také malé riziko, malé skutečné nebezpečí. 

Zároveň se to, co bylo kdysi považováno za život, včetně dobrých a špatných peripetií, stále 

častěji hodnotí z hlediska úspěchu nebo neúspěchu, za který je člověk odpovědný. A kde se na 

základě diktátu zrychleného výkonu z dětí stanou „projekty“, jejich aktivity automaticky podléhají 

zvyšování priorit:  

Moje teze: téma přírody není rozpracováno v sociální pedagogice (nemá náhodou 

sociální pedagogika k přírodě /práci v přírodě/ obdobný postoj jako ekonomický 

racionalismus?).  Jedná se o jedinečnou prevenci, cestu jak omezovat a snižovat závislost dětí 

(i dospělých) na digitálních technologiích.  Proto je nutné, nikoliv pouze potřebné, zahrnout  

do tradičně  uváděných vlivů: rodiny, vrstevníků, školy, médií a „prostředí“ především 

zásadní  vliv PŘÍRODY. 

 

Za připomínku stojí si jen uvědomit, že BIOS (živé, propojenost) na planetě z hlediska 

množství , je pouze 0,3 procenta živočišného života  a 99,7 procent rostlinného života. 
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LIPOVETSKY, NETFLIX A INSTINKTIVNÍ NACHÁZENÍ ZDROJŮ BYTÍ  
 

Josef Kasal, ČR 

 

Anotace  

 Období, kterému se vžilo pojmenování kovidová doba byla, kromě dalšího, obdobím testování 

„zdrojů bytí“. Tedy záležitostí žitého života, o které se lze opřít v době, která přináší do běžného, 

lidmi navyklého, bytí neočekávané události. K nim se aktuálně přidává také situace na Ukrajině. 

Lipovetskeho charakteristika dnešního člověka poukazuje, kromě jiného, na jeho schopnost 

„nedirektivního“ estetického vnímání. To umožňuje vnímat filmovou a televizní tvorbu jako zdroj 

pro překonávání nejistých a nezvyklých situací způsobených objektivními příčinami. Analýza části 

filmů a seriálů prezentovaných na platformě Netflix poukazuje také na jejich možné využití 

v nespecifické primární prevenci rizikového chování. 

 

Klíčová slova: personalizace, realita, virtualita, zacloněná distance, televizní platforma. 

 

Úvod 

Hovoříme - li o dnešním, moderním člověku, vybaví se každému z nás velmi pestrý obraz, 

který je zároveň nezřetelný v detailech. Lépe řečeno z této nezřetelnosti se pokaždé vynoří nějaká 

charakteristika, která právě odpovídá našemu postoji v daném čase a v dané situaci. Ta nám potom 

zastírá pohled na okolí. Chceme-li postihnout moderního člověka komplexně, zřejmě se uchýlíme 

k definicím a charakteristikám, které již popsali a vystihli jiní, většinou profesionálové věnující se 

člověku ať již z pohledu antropologického, sociologického či psychologického a z pohledů dalších, 

které není nutné vyjmenovávat. Jednou z charakteristik je charakteristika kulturně-sociologická, 

kterou podává francouzský filosof a sociolog Gilles Lipovetsky. Ten vykresluje dnešního člověka 

jako bytost individualistickou, hedonistickou až narcistní. Lipovetsky také upozorňuje na proces, 

který dnešního člověka formuje, na proces personalizace. Jako jednu z charakteristik tohoto procesu 

uvádí, že je to „život bez kategorického imperativu, život jako modulový systém sestavovaný podle 

individuálních požadavků“ (G. Lipovetsky, 2008, s. 30).  

Naši úvahu stavíme na konfrontaci Lipovetskyho pohledů na dnešní bytí společnosti, na 

dnešního člověka s možnými přístupy k produkci platformy Netflix. Pokusíme se ukázat, že 

Lipovetskyho Éra prázdnoty není tak prázdná, jak se zdá na základě jeho úvah. 

Zaměříme se na kulturu a umění. Lipovetsky vychází z postřehu D. Bella, který pro jednotící prvek 

dnešního umění používá pojem „zaclonění distance“. Zjednodušeně řečeno jde o jakési rozbití 

euklidovského scénografického prostoru, který byl hluboký, homogenní a tvořily ho různé roviny, 

měl určitý obsah, který byl něčím vyjádřen. Tento prostor byl umístěn proti nehybnému divákovi 

drženému v určité vzdálenosti. Nyní je postaven „doprostřed obrazu“, doprostřed děje. (srov. G. 

Lipovetsky, 2008, s. 153) Co toto tvrzení znamená pro naše téma?  

Na jedné straně podporuje Lipovetského východiska o tom, že dnešní člověk je plně vtažen, právě 

prostřednictvím svých emocí, do okolního světa, který jej svádí ke konzumnímu způsobu života. 

Do bytí, ve kterém právě ta chybějící distance znemožňuje reálný únik z prostředí pochybných 

hodnot. Na straně druhé však, a to je zároveň důkazem toho, že nejednoznačnost je vždy přítomna 

v reálném bytí, toto vtažení, tato ztráta distance umožňuje silné uvědomění si (a to také 

prostřednictvím emocí) disharmonii mezi skutečnými potřebami individuální duše člověka a 
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povrchní, konzumní nabídkou. I v takovém světě se pohybuje dnešní člověk, účinkuje v něm. 

Účinkuje ve světě, který lze s určitou nadsázkou označit jako svět simulaker stvořený počítači a 

televizí. Baudrillard to vyjadřuje takto: „Všeho se zmocnila simulace. Krajin se zmocňuje 

fotografie, žen scénář sexuality, myšlenek písmo, terorismu móda a sdělovací prostředky, událostí 

televize“ (J. Baudrillard, 2000, s. 44). V tomto světě, a samozřejmě nejenom v něm, nachází člověk 

zdroje bytí. Televizní, filmová a seriálová tvorba na platformách jako je Netflix bývá často terčem 

kritiky, která není nepodobná kritikám objevujícím se od počátku masového rozšíření televizního 

vysílání. A protože se „televize stala „metamédiem“ – prostředkem, který ovládá nejen naše 

povědomí o světě, ale i o způsobech, jak tento svět poznávat“ (N. Postman, 2010, s. 97), proto je 

nutné na se pozadí této kritiky snažit identifikovat její přínosy pro seznamování se mladého člověka 

se světem, ve kterém žije. 

 

Virtuální a reálné 

V souvislosti s pokročilými elektronickými médii, s jejich téměř univerzálním vlivem na 

lidské bytí ve všech možných kontextech vystupuje do popředí otázka po tom, co vlastně pro 

člověka znamená realita, jak ji vnímá, v čem se mu projevuje. Když to velmi zjednodušíme a 

přizpůsobíme potřebám našeho tématu, tak realita je to, co tvoří náš svět a díky níž tomuto světu 

rozumíme, orientujeme se v něm a také jej vyzýváme k jejímu hlubšímu poznání. Realita je tedy 

pro člověka neustále v pohybu, nutí jej k neustálému zpřesňování, aby ji lépe pochopil. Reálný tedy 

není pro člověka pouze hmotný svět, svět věcí a procesů, kterých se lze dotknout, které lze 

pozorovat. Je tu ještě další – lidská realita. Tedy realita našich pocitů, rozumových úvah a 

emocionálních tužeb. Ve společnosti, ve společenských interakcích jsou potom realitou (byť 

neustále zpochybňovanou a zpřesňovanou) např. hodnoty a normy. Realita je vlastně to, čemu také 

říkáme skutečnost a „skutečnost není nic jiného než lidskými smysly a lidským vědomím vytvářená 

reprezentace viditelné a vnímatelné části objektivního světa. Nicméně je to nejpůvodnější pro nás 

dosažitelná představa o světě. Původní skutečnost je potom například přežívání vydané napospas 

přírodním silám, kulturně nepodmíněné reakce biologického těla, fyzická smrt. V tomto smyslu je 

skutečnost individuální a nezprostředkované zakoušení světa“ (L. Šerý, 2009, s. 107-108). Člověk 

tak dokáže, při své neutuchající touze proniknout do hloubek bytí také vytvářet realitu virtuální. 

Protože tvorba na platformách jako je Netflix zprostředkovává virtuální realitu. Je nutné ujasnit co 

je tímto pojmem myšleno. L. Šerý (2009, s.41-41) definuje virtualitu takto: „Virtuální označuje 

v obecném jazyce prostou absenci existence, zatímco realita předpokládá materiální bytí, 

hmatatelnou přítomnost. Ve středověké latině byl výraz virtualis odvozen od slova virtus (síla) a ve 

scholastické filosofii označoval něco, co existuje nikoli jako fakt nebo akt, ale jako otevřená 

možnost či potence. Semeno v sobě virtuálně obsahuje celou rostlinu. Virtuální tedy nestojí proti 

reálnému, ale proti aktuálnímu. Až aktualizace činí z virtuálního přítomné. Virtuální je reálné, jež 

ještě není rozvinuto.  Virtualizace je tedy proces … otevřený a neiluzivní, jenž ovšem může vytvářet 

nové uzavřené a iluzivní systémy. Technika jako extenze přírodního a lidského v něm hraje hlavní 

roli a globální virtualizace by bez ní nebyla myslitelná.“ Uvedené, ve vztahu k našemu tématu, lze 

doplnit Baudrillardovým (2016. s. 26) zjištěním, že „virtuální realita“ představuje v podstatě 

oxymorón. Virtuální dnes nahradilo reálné, je jeho konečným řešením a zároveň zrušením podle 

toho, do jaké míry uskutečňuje svět v jeho definitivní reálnosti a vyznačuje jeho rozklad.“  

Televize a v ní prezentovaná (virtuální) realita je tedy technickým nástrojem, který skrze 

obrazovku spoluvytváří svět mladého člověka. Jak jsme již uvedli, televize nejen ovládá naše 

povědomí o světě, ale i o způsobech, jak tento svět poznávat. Toto je klíčová these pro naše 
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uvažování o spojitosti filmové a televizní tvorby na platformě Netflix a poznávání i osvojování si 

světa mladými lidmi.  

Mladí lidé si osvojují svět prostřednictvím socializace a enkulturace. Postman uvádí, že 

televize se sama stává naší kulturou (2010, s.97). Zaměřme se na enkulturaci, prostřednictvím níž 

se člověk integruje do sociálního systému. Zde lze použít Sorokinova pojmu „logicko-významová“ 

integrace. Americký antropolog C. Geertz ji vysvětluje jako ten typ integrace, se kterým se 

setkáváme u Bachovy fugy, v katolickém dogmatu nebo v obecné teorii relativity (C. Geertz, 2000, 

s. 186). Jedná se tedy o to co C.G. Jung označuje jako „ideu psychické reality“ (1994, s. 24). Člověk 

tedy vnímá děje okolního světa a jejich vliv na sebe prostřednictvím duševního porozumění, jakési 

rezonance, která dává vnějším vlivům prostor pro jejich osvojení. Tato psychická realita současného 

člověka se spojuje s tím, co uvádí Lipovetsky o personalizaci, tedy jako o způsobu bytí dnešního 

člověka jako persony žijící ve světě rozšiřované a rozrůzňované nabídky, která zároveň noří člověka 

do světa pocitů, napětí a dezorientace, ale také přináší bezprostřednost, současnost a přímý účinek 

(srov. G. Lipovetsky, 2008, s. 152). Co tedy z uvedeného vyplývá? Televize, a ostatně elektronická 

média obecně, mají na mladého člověka nesporný vliv. Tento vliv je jím akceptován a aktivně 

přijímán. Také proto, že pro něho není prakticky vyhnutí. Nemá důvod se vyhýbat. Tato média jsou 

součástí jeho socializace a enkulturace, jsou jím přijímána jako konstanty reálného světa. S jiným 

světem se nesetkal. A pokud kromě virtuality přičteme k charakteristikám televize i určitou 

iluzivnost, potom lze najít zdůvodnění v postřehu L. Šerýho (2009, s. 17-18) „Lidský člověk je tvor 

smyslový a sociální, i z toho plyne jeho vůle a touha po klamu a iluzi. Realitu můžeme chápat jako 

iluzi, která ještě nebyla prohlédnuta jako iluze.“  

 

Možnosti kultivace mládeže prostřednictvím vybraných pořadů televizní platformy Netflix 

Netflix patří mezi giganty streamovacích služeb, které jsou zejména využívány tzv. chytrými 

televizory. Filmová a seriálová produkce Netflix je velmi široká a pokrývá zábavní potřeby všech 

generací. Zvláštní pozornost však věnuje dětem a mladým lidem. „Zpráva společnosti YPulse o 

spotřebě médií zjistila, že 80 % rodičů z řad mileniálů používá Netflix ke sledování videoobsahu 

týdně nebo častěji a 84 % uvádí, že jejich děti sledují Netflix denně nebo týdně. Produkce Netflixu 

zaměřená na teenagery a mládež se těší zvláštní oblibě u mladých dospělých, ale v poslední době 

se snaží oslovit i mladší publikum. Začátkem tohoto roku Netflix také oznámil, že s Neem 

spolupracuje na převedení bestsellerů Ibrama X. Kendiho do filmové a seriálové podoby, včetně 

jeho dětské knihy Antirasistické dítě z roku 2020. Nový seriál bude obsahovat "animované hudební 

viněty" pro děti předškolního věku inspirované devíti kroky k tomu, jak se stát antirasistou, které 

jsou uvedeny v deskové knize a mezi něž patří "používejte svá slova, abyste mluvili o rase" a 

"oslavujte všechny naše rozdíly". Mezi další projekty bude patřit "hybridní dokumentární/hraný 

film" Stamped from the Beginning a také doprovodný dokumentární film Stamped: Rasismus, 

antirasismus a vy, který je určen mladým divákům 

(https://www.ypulse.com/article/2021/03/15/how-streaming-services-are-racing-to-be-the-ruler-

of-kids-content/). 

Výše uvedený text představuje Netflix jako společensky odpovědnou instituci, která si je 

vědoma svého vlivu na chování a také myšlení dětí. Streamovací služby jsou podrobovány 

kontrolám veřejných institucí. Průzkum Common Sense Media ukazuje, že používání médií 

dospívajícími (ve věku 8-12 let) a teenagery (ve věku 13-18 let) vzrostlo během dvou let od 

pandemie rychleji než čtyři roky předtím. Výzkum zjistil, že děti ve věku 8-12 let tráví u obrazovek 

a konzumací médií v průměru pět a půl hodiny denně. U dospívajících se tento podíl zvyšuje na 
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více než osm a půl hodiny denně. Mezi dospívajícími 79 % uvedlo, že používají sociální média a 

online videa alespoň jednou týdně, a 32 % z nich uvedlo, že by "nechtěli žít bez" YouTube. A téměř 

dvě třetiny (65 %) dospívajících uvedly, že každý den sledují televizi, 64 % sleduje online videa a 

43 % hraje hry na chytrém telefonu nebo tabletu. 

Průměrná denní míra screentime stoupla nejvíce u černošských a 

hispánských/latinskoamerických dětí a dětí z rodin s nižšími příjmy. Tito dospívající a teenageři 

trávili u zábavních obrazovek 6,5 až 7,5 hodiny denně. V jiném průzkumu 71 % rodičů s mladšími 

dětmi (do 12 let) uvedlo, že se obávají, že jejich dítě tráví před obrazovkami příliš mnoho času. 

(https://www.healthychildren.org/English/family-life/Media/Pages/Adverse-Effects-of-

Television-Commercials.aspx). 

Tyto dvě ukázky zájmu o eliminaci negativního vlivu streamovacích služeb ukazují na 

jedinou věc, a to na kontroverznost snah organizací zpestřit a obohatit společenský život. Filmová 

tvorba si v moderní době vydobyla v západních společnostech významné a tím také vlivné místo 

ve formování způsobu života. Diskuse vedená na téma reálné a virtuální vzešla právě z tohoto 

prostředí. V moderních médiích a o moderních médiích byla je a bude vedena celospolečenská 

diskuse zabývající se případnými riziky plynoucími z jejich produkce. 

Při našem výzkumu, uskutečněném formou zúčastněného pozorování – sledováním 

vybraných pořadů Netflix, nás zajímalo, zda filmy a seriály prezentované na Netflixu mohou 

pozitivně ovlivnit ujasňování a zpevňování celospolečenských hodnot i norem u mladých lidí. 

S tímto záměrem bylo během dvou let sledováno 82 různých filmových, a hlavně seriálových titulů.  

Pro potřeby tohoto článku jsme vybrali tři tituly. Historický irsko - kanadský seriál Vikingové, 

španělský krimi seriál Elita a americký dramatický seriál Služka. Všechny z produkce Netflix. 

Obsahové analýzy: 

Vikingové.  

Historické drama z období invaze Vikingů do Británie. Díky skloubení historických reálií, 

antropologických a kulturních poznatků může seriál přispět k hlubšímu pochopení formování 

evropské kultury. Nosným tématem příběhu je střet tehdejších dvou kultur. Vikingové, vyznávající 

staroseverské náboženství s bohatou mytologií. Obyvatelé království v Británii, křesťané. Na 

pozadí těchto dvou odlišných pojetí vnímání světa a role člověka zde na zemi je plasticky vyjádřena 

složitá a v násilných střetech se rodící identita národů Evropy. V příbězích postav jsou nastolovány 

univerzální otázky po smyslu lidské existence, otázky hodnotové a mravní jako jsou solidarita, 

věrnost sdíleným ideálům, hrdinství, láska, čest v kontrastu s negativně vnímanými vlastnostmi 

jako jsou sobectví, lačnost, zrada, zbabělost a nenávist. Také nemožnost překročit zažité kulturní 

stereotypy. Na příběhu lze také demonstrovat problematická témata dneška jako např. kulturní 

odlišnost, odlišnosti etnické, či genderové stereotypy.  

Elita: 

Španělský seriál, drama s kriminální zápletkou. Odehrává se v současné době ve Španělsku 

v exkluzivní soukromé střední škole. Seriál vykresluje dospívání mladých lidí a s čím se na cestě 

k dospělosti musí potýkat, s čím se setkávají a jak to mění jejich postoje. Elita je příznačný název 

pro vyjádření toho, jak je společnost třídně rozdělena. Ukazuje možnosti bohatých dětí a limity těch 

z chudých poměrů. Při vykreslení jednotlivých postav neupadá do běžných klišé typu bohatí jsou 

rozmazlení, nafoukaní a necitliví, ve škole se nemusí snažit, zatímco chudí oplývají mravními 

ctnostmi a k tomu, aby něčeho dosáhli musí vyvinout velké úsilí. Seriál se nevyhýbá někdy až 

palčivým problémům dneška. Homosexuální vztahy nejsou prezentovány jako něco nenormálního 

a jen tiše akceptovatelného. Homosexuální páry procházejí stejným problematickým upevňováním 

https://www.healthychildren.org/English/family-life/Media/Pages/Adverse-Effects-of-Television-Commercials.aspx
https://www.healthychildren.org/English/family-life/Media/Pages/Adverse-Effects-of-Television-Commercials.aspx
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partnerských vztahů jako páry heterosexuální. Na příběhu muslimského děvčete se otevírá téma 

života rodiny v cizorodém kulturním prostředí, téma integrace do většinové společnosti, střetu 

představ nové generace s tradičními představami rodičů. Je to také téma toho, jak těžko se 

překonávají kulturní bariéry. Součástí života této mládeže jsou bujaré až nezřízené večírky spojené 

s alkoholem, drogami a sexem. Tyto večírky a chování jednotlivých aktérů na nich jsou 

katalyzátorem pro odhalení jejich charakterů, záměrů a cílů. Ale také k odsouzení nevhodného 

chování jejich spolužáky a kamarády. Zajímavý je pohled na studium a plnění studijních povinností. 

Bez ohledu na sociální postavení a ekonomický status se všichni snaží být co nejlepší, záleží jim na 

tom, aby byli přijímáni svými spolužáky na základě studijních schopností a intelektu. Objevuje se 

i téma rodičovství a kontrast mezi autoritářskou a demokratickou výchovou. 

Služka: 

Americké drama s komediálními prvky. Příběh mladé manželky, která je nucena s dcerkou 

odejít od manžela alkoholika, také násilníka. Téměř bez prostředků si hledá práci a bydlení. 

V souvislosti s tím se divák bezděčně seznamuje se sociálním zabezpečením v USA, s jeho 

slabinami v porovnání se systémem naším. Ukazuje se zde problematický vztah hrdinky ke své 

matce, ke které si i přes všechny peripetie vždy znovu najde cestu. Na jejím vztahu k matce a ke 

své dceři je velmi citlivě ukázána mateřská láska, zdroje, ze který se znovu a znovu rodí. 

V neposlední řadě ze seriálu plyne poučení, že není dobré se vzdávat, že snaživému člověku vždy 

kyne nadějná budoucnost. 

Jaké jsou tedy možnosti kultivace mládeže prostřednictvím těchto pořadů a také proč se k této 

práci hodí? Odpověď vychází ze samotné podstaty filmového umění a umění vůbec. Umělecká 

tvorba provází člověka více jak 40000 let. C.G. Jung mluví o umění jako vnitřní potřebě člověka, 

jako o nutnosti nechat promluvit svoji duši. Šerý hovoří o umění jako o nejvíce virtualizované 

činnosti. Umění je ryze individuální (jako samotná lidská duše). Obecně vzato, virtualizace je 

jednou z forem boje proti ryze lidskému strachu z prázdnoty, bolesti a konečnosti. (srov. L Šerý, 

2009, s. 82) Filmu předchází obraz a dramatické umění. V obojím a také ve filmu promítá člověk 

sám sebe. Prostřednictvím divadelního a filmového umění posiluje svoji touhu po smyslu života, 

má možnost konfrontovat své postoje, svá selhání i úspěchy s příběhy, které se odehrávají tu na 

jevišti, jindy zas na plátně. Kniha naučila člověka dvojité abstrakci – na základě četby vytvářet 

pomocí fantazie nové světy a příběhy, a přitom jednotlivá písmena nevnímat. Film nás nutnosti 

nevnímat jednotlivá písmena zbavil a nahradil ji vnímáním pohyblivého obrazu. Jako kniha (když 

je dobře napsaná) tak také film (je-li dobře natočen) nás přenáší do jiných kraji, nových světů, do 

dosud nepoznaných zákoutí naší duše. Obojí má tedy úžasnou schopnost s každým z nás 

promlouvat. A tyto promluvy mohou mít velmi silný a hluboký dopad. Protože jsou to promluvy 

s naším nejniternějším já. Jako vše na světě, tak i tomuto vnímání je nutné se učit. A když se jej 

naučíme budeme v každém filmu vidět více než jsme viděli jako nepoučení. Film se tak stává, díky 

své přitažlivosti a dostupnosti výborným pomocníkem při práci s mládeží. Na živých příbězích lze 

demonstrovat a prezentovat to, co je pro spokojenost člověka i celého společenství nutné. Síla 

filmového sdělení je také v tom, že se napojuje na naše vnitřní já, vzbuzuje emoce a jejich 

prostřednictvím nás nutí intenzivně, ne schematicky o věcech a záležitostech přemýšlet. 

 

Závěr 

Zkušeností s mnohočetnou filmovou a seriálovou tvorbou na uvedené televizní platformě 

jsme zjistili, že ironické odsuzování sledování televizních pořadů není na místě. Tak jako dobře 

napsaný román vtáhne čtenáře do děje a nepustí jej dokud nedojde ke konci, tak také mistrně 
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napsaný, zrežírovaný a natočený seriál donutí diváka ztotožnit se s postavami a prožívat s nimi 

jejich příběhy. Zážitky z filmového umění mají úžasnou terapeutickou funkci a mohou tak působit 

preventivně. Krása a harmonie kultivuje duši člověka. Kultivovaná duše je méně náchylná 

sklouzávat k ke společenské destrukci a sebedestrukci.  

Vhodně vybrané filmy mohou účinně působit jako prevence rizikového chování mládeže. 

Nezdravé a nevhodné formy chování jsou převedeny na plátno tak, aby působily jako pozitivní nebo 

nevhodné vzorce chování. Naše zkušenost ukazuje, že pokud někdo v na obrazovce kouří cigarety, 

vždy je mu to okolím vyčítáno a sám se snaží zlozvyku zbavit. Konzumace drog ve filmových 

příbězích je spojována s násilím, nebezpečím, se sociálním pádem s podlomeným zdravím. 

Předčasný sexuální život přináší zklamání, často je prezentován jako záležitost, se kterou je těžké 

se vyrovnávat. V seriálech nacházíme nepřímé návody jak zdravě komunikovat v rodině, jaké 

výchovné metody uplatňovat pro zdravý vývoj dítěte, také co je láska, jak se projevuje. Důležitá 

jsou i prostředí, v jakých se děj odehrává. Tím se posiluje vědomí o vlivu prostředí na člověka, jak 

důležité jsou mezilidské vztahy a jak je vytvářet. Např. školní prostředí. V něm je možné rozehrát 

mnohorozměrné a mnohočetné situace vztahující se k atmosféře školy a jejím vlivu na chování 

všech skupin ve škole ve vzájemné a propojené působnosti, způsobu výuky. Film také dokáže 

odhalit problematické vztahy v různých typech komunit. Ve filmových příbězích v neposlední řadě 

nalézáme vzory reprezentující morální kvality. Zde lze pracovat s pomocí filmu s pojmy jako je 

čest, pravda, hrdost, sebejistota, přátelství, láska, vlastenectví aj. 

Rozhodně při práci s filmovým uměním v rámci prevence bychom měli znát ty, se kterými 

daný čas sdílíme. K tomu na závěr radu Miloše Rabana, teologa a filosofa: „Čím více se snažíme 

objektivizovat a najít zákonitosti lidských projevů, tím více se nám ztrácí jedinečnost a 

neopakovatelnost života každého člověka. 

Je třeba mít na zřeteli specifickou jedinečnost lidského bytí, kterou lze nazvat existenciálním 

smyslem. Analýzou tohoto smyslu lidské existence se podstatněji přiblížíme ke středu lidské 

existence a jeho objevením pak předejdeme všeobecné existenciální frustraci, která postihuje naší 

civilizaci. 
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ZKUŠENOSTI VYSOKOŠKOLÁKŮ S VYBRANÝMI FORMAMI 

RIZIKOVÉHO SEXUÁLNÍHO CHOVÁNÍ V KYBERPROSTORU 
 

Martin Knytl, ČR, Lucie Křivánková, ČR  

 

Anotace 

Příspěvek představuje data z výzkumného šetření z roku 2019 zabývajícího se zkušenostmi 

vysokoškolských studentů s vybranými formami rizikového chování. Pozornost je věnována 

zejména dvěma formám rizikového sexuálního chování v podobě sextingu a kybersexu, a to jak v 

podobě zkušeností aktuálních, tak retrospektivně uvedených. Výsledky dokládají nízkou 

prevalenci rizikového sexuálního chování v kyberprostoru napříč celým výzkumným souborem, 

patrna je však souvislost mezi chováním aktuálním a zkušenostmi uváděnými z let dřívějších. 

 

Klíčová slova: kyberprostor, rizikové sexuální chování, sexting, kybersex 

 

Úvodem 

Rizikové sexuální chování bývá spjato s obdobím adolescence, kdy jedinec musí plnit 

potřeby a očekávání společnosti, ve které žije. Stejně tak musí plnit své potřeby a očekávání, což 

můž 

e vést k tomu, že je konfrontován s řadou vývojových úkolů, se kterými se musí vypořádat. 

Macek charakterizuje následující vývojové úkoly spjaté (nejen) se sexualitou: 

 přijetí vlastního těla, fyzických změn, včetně pohlavní zralosti a pohlavní role; 

 kognitivní komplexita, flexibilita a abstraktní myšlení – schopnost aplikovat intelektový 

potenciál v běžné každodenní zkušenosti; 

 uplatnění emocionálního a kognitivního potencionálu ve vrstevnických vztazích, 

schopnost a dovednost vytvářet a udržovat vztahy s vrstevníky obojího pohlaví; 

 získání zkušeností v erotickém vztahu, příprava pro partnerský a rodinný život; 

 rozvoj intelektu, emocionality a interpersonálních dovedností zaměřených ke komunitě 

a společnosti – tj. získání kompetence pro sociálně odpovědné chování; 

 představa o budoucích prioritách v dospělosti – o důležitých osobních cílech (Macek, 

2003). 

Mezi základní vývojové úkoly dále patří budování vlastní identity v rámci vlastního 

kulturního a sociálního prostředí i širší společnosti. Současně se jedná o sebereflexi jedince v 

daném prostředí (Pelcák, 2015). Tuto fázi života může doprovázet tzv. adolescentní moratorium, 

během kterého jedinec zkouší určité role, objevuje hodnoty, rozvíjí nové zájmy, využívá 

příležitosti, ale především experimentuje, čímž vystavuje určitému sociálnímu a zdravotnímu 

riziku sám sebe i své okolí. To nás přivádí ke vztahu mezi obdobím adolescence a problematikou 

rizikového chování, jelikož ono nežádoucí chování „může ohrozit plnění běžných vývojových 

úkolů, plnění očekávaných sociálních rolí, získávání základních dovedností, dosahování smyslu 

pro adekvátnost a kompetentnost a správnou přípravu na přechod do další fáze životní dráhy, mladé 

dospělosti.“ (Jessor, 1991, s. 600) 

Při přemýšlení nad pojítky mezi specificky dynamickým obdobím adolescence a rizikovým 

chováním lze dojít ke dvěma základním směrům v uvažování, které vymezuje Foltová (2012): 

1. Rizikové chování je určitá normativní součást vývojového období, která v dalším stadiu 

z velké části vymizí. 
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2. Dlouhodobé následky rizikového chování není možno přehlížet, a proto rovněž není 

žádoucí takové počínání adolescentů jen zpovzdálí sledovat. 

V případě pojmu rizikové chování se jedná o souhrn vnějších projevů, aktivit a reakcí 

adolescentů, mladých dospělých a dalších, kteří se vystavují nebo jsou vystavováni určitému 

riziku, tedy nebezpečí, ohrožení, vysoké míře pravděpodobnosti nezdaru a ztráty. Riziko může být 

reálné (vzájemný vztah možností a důsledků v reálném světě), vnímané (předpokládané výhody a 

zisky bez použití fyzikálních modelů) nebo pozorované (analyzování možností a důsledků s 

využitím fyzikálního modelu). Jak bylo zmíněno, riziko se vztahuje na rizikově jednající, jedinec 

je rizikem sám sobě a sociálnímu okolí, jedinec je rizikem pro společnost (Dolejš, 2010). 

 

1. Vhled do rizikového sexuálního chování 

Jak bylo uvedeno, k důležitým aspektům v životě adolescentů dozajista patří objevování 

vlastní identity, vlastní sexuality, vývoj sexuálních pohlavních znaků, rozvoj psychosociálních 

vztahů a sexuálních aktivit. „Již psychoanalýza S. Freuda nahlíží na adolescenci jako na období 

znovuprobuzení sexuálních potřeb, které se v předešlém období latence nacházely více méně mimo 

zájem dítěte.“ (Dolejš, 2010, s. 59) 

V bouřlivém období adolescence, kdy dochází k řadě změn, může být jedinec vystaven 

rozličným rizikům a rizikově se chovat v sexuální oblasti. Hovoří se tak o rizikovém sexuálním 

chování, jež negativně ovlivňuje jedince, který se ho dopouští, a to jak v čase, kdy se odehrává, tak 

i v budoucnu, přičemž nejvíce ohrožený je jeho psychický vývoj (posun hodnot, oploštělost 

emocionality, posílení manipulativních technik) a jeho sociální život (navazování neadekvátních 

sociálních vazeb, ztráta vztahů nebo nekvalitní vztahové vazby, problémy v rodině). Důsledky 

onoho chování se mohou dále projevit v psychosexuální oblasti (psychosexuální nezralost, 

preference patologických sexuálních aktivit, upřednostňování virtuálního erotického materiálu 

před normálním lidským kontaktem, nejasnost sexuální orientace) i oblasti zdravotní (pohlavně 

přenosné nemoci včetně HIV/AIDS, rizikové sexuální chování a narkomanie) (MŠMT, 2010, 

online). 

Mezi rizika v sexuálním chování, jež ohrožují a ovlivňují všechny výše vyjmenované oblasti, 

se řadí: 

 Nezvládnutí vztahů a rozchodů – v tomto věku může vést k jinému rizikovému chování, 

např. pokusy o sebevraždu, užívání návykových látek. 

 Sexuálně motivované agresivní činy vůči vrstevníkům – tyto činy se mohou často 

překlenout do závažné trestné činnosti a mohou souviset s rozvojem a projevy sexuálních 

deviací. Z výzkumů Weisse a Zvěřiny (2001), ale také policejních statistik, vyplývá, že 

sexuálními agresory jsou v drtivé většině jedinci mužského pohlaví. 

 Tlak vrstevnické skupiny – uvádí se, že tlak vrstevníků má vliv na sexuální chování, 

především jeho počátek. Výzkumy Vacka et al. (2008) a Šejvla et al. (2008) ukazují, že 

tlak vrstevníků k sexuálním aktivitám vnímá 25,5 % až 36,5 % respondentů v rozmezí 

cca 14–19 let. 

 Nezralost adolescenta – nezralost může být osobnostní, jelikož se jedinec teprve hledá, 

nezná sám sebe ani své hodnoty. Brzký sexuální život může rovněž narušit, pozdržet či 

zastavit proces tvorby identity jedince. Belgická dlouhodobá studie uvádí, že 72 % 

respondentů, kteří začali sexuálně žít až okolo 18. roku věku, vnímá svoji psychosociální 

situaci v dospělosti významně pozitivně oproti jedincům, kteří začali sexuálně žít už 

v dospívání (MŠMT, 2010, online; Dolejš, 2010; Hamanová, 2014; Dolejš, Orel, 2017). 
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2. Rizikové sexuální chování v kyberprostoru 

Současná doba je charakteristická pohybem v kyberprostoru (na internetu), což se zásadně 

projevuje ve způsobu lidského života. To samé platí pro rizikové chování. Téměř všechny formy 

rizikového chování lze přenést do kyberprostoru. Pro všechny formy rizikového chování v 

kyberprostoru platí, že jejich výskyt je umocněn disinhibicí neboli opadnutím zábran. 

Z hlediska rizikovosti v kyberprostoru jsou mladší jedinci považováni za rizikovější skupinu. 

Adolescenti ve věku 13–17 let jsou ve sdělování osobních informací rizikovější skupinou než 

adolescenti (mladší dospělí) ve věku 18–24 let. Dokládá to např. studie zaměřená na výskyt online 

rizik. Celkem 66 % respondentů mladší věkové kategorie uvedlo, že sdílelo osobní informace. 

Oproti tomu starší skupina sdílela své informace pouze v 35 %. Co se týká vytváření si přátel v 

kyberprostoru, které jedinec nezná, rizikovější skupinou jsou opět mladší jedinci (65 %). Nicméně 

nadpoloviční většina (58 %) starších respondentů si rovněž na internetu vytváří přátele, které 

ovšem nikdy neviděla (White, Gummerum, Hanoch, 2015). 

 

2.1. Formy rizikového sexuálního chování ve virtuálním prostředí 

Sexuální chování má v reálném i virtuálním prostředí různé aspekty, podoby a formy. Co se 

týká rizikových aspektů kybersexuality, v zásadě se tyto aspekty projevují ve třech rovinách: 

1. obsah (uživatel jako příjemce) – např. výskyt a sdílení pornografie a dalšího sexuálního 

škodlivého obsahu; 

2. kontakt (uživatel jako účastník) – např. setkávání se s neznámými lidmi z internetu, 

sexuální vydírání až zneužívání; 

3. počínání neboli chování (uživatel jako „pachatel“) – např. vytváření a nahrávání 

pornografických materiálů v podobě fotografií a videí (Livingstone, Haddon, 2009 in 

Ševčíková et al., 2014). 

Podle povahy lze rizikové sexuální aktivity rozdělit do dvou základních rovin. První z nich 

je rizikové užívání internetu, kdy v kontextu rizikového sexuálního chování se projevuje 

neuváženým rozesíláním vizuálních materiálů (fotografie, videa) a informací o své osobě. Druhá 

rovina spočívá v rizikovém chování v prostředí internetu, kdy za rizikové sexuální chování se 

považuje nevhodné sexuální chování, jehož výsledkem je mravní nebo jiné ohrožení druhých osob 

(Dulovics, 2018). 

Mezi formy rizikového chování v sexuální oblasti se řadí například sexting či kybersex.  

Sexting, který lze charakterizovat jako dobrovolné „elektronické rozesílání textových zpráv, 

vlastních fotografií či vlastního videa se sexuálním obsahem, ke kterému dochází v prostředí 

virtuálních elektronických médií, zejména internetu.“ (Kopecký et al., 2015, s. 43) Sexting je 

fenoménem mladé generace, jež si neuvědomuje, jaké následky vůbec může mít pro současný i 

budoucí život.  

Dospívající vnímají sexting jako možnost zábavy, intimního sbližování či sebeprezentace, 

často bez reálné představy o rizicích. Mezi frekventovaná rizika sextingu patří: 

 oběť poskytující citlivý materiál, který může být zneužit k různým formám útoků 

(kyberšikana, manipulace, vydírání apod.); 

 citlivý materiál, jež může být v kyberprostoru i několik let; 

 ztráta společenské pověsti a prestiže (nadávky, urážky, útoky, problémy sehnat si a udržet 

zaměstnání, udržovat sociální vztahy); 

 zdravotní potíže, především úzkost (myšlenky na sebevraždu) (Kopecký et al., 2015). 

Důvodem, proč vlastně sexting neprovozovat, je skutečnost, že pokud osoba do 18. roku 

věku pořizuje nebo zveřejňuje materiály sexuální povahy, může se sama dopouštět trestných činů, 
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jako je výroba dětské pornografie, přechovávání dětské pornografie, případně také šíření dětské 

pornografie. 

Výzkum sextingu u českých dětí ukázal, že 7,41 % dětí ve věku 11–17 let dobrovolně sdílí 

vlastní intimní materiál na internet. Dívky takový materiál umísťují častěji než chlapci, nicméně 

rozdíl je minimální, 53 % (dívky) ku 47 % (chlapci). Odeslat někomu jinému svoji intimní 

fotografii nebo video potvrdilo 12,14 % dětí. Výsledek týkající se znalosti o rizikovosti sextingu 

(77,50 %) lze považovat za velmi příznivý, i když by v současné době bylo na místě, aby povědomí 

o rizikovosti sextingu bylo mezi dětmi mladšími 18 let vyšší (Kopecký et al., 2015). 

U vysokoškolské mládeže je možné zpozorovat vyšší výskyt sextingu. S umístěním vlastního 

erotického materiálu na internet nemělo problém 12,42 % respondentů. Odesílání takovéhoto 

materiálu jiným osobám je oproti sdílení na internet skoro dvojnásobné (23,28 %). Lze 

předpokládat, že „vysokoškoláci plně žijí sexuálním životem, ke kterému v současnosti 

pravděpodobně sdílení intimních materiálů patří.“ (Kopecký, 2013, s. 63) 

Současná doba též změnila možnosti, jak se mohou lidé seznamovat. Seznamování přes 

internet, sociální sítě a příslušné aplikace se stává běžnou součástí cesty za nalezením ideální 

partnerky či partnera. Především mladí lidé si vytvářejí kontakty a utvářejí „citové vazby bez toho, 

aby se v reálném životě alespoň jednou potkali.“ (Dulovics, 2018, s. 42) I takové vazby však mohou 

vyvolat u jedince nutnost uspokojit své touhy a sexuální potřeby, například v podobě sextingu. V 

případě, že jedinec uspokojuje své sexuální potřeby prostřednictvím kyberprostoru, hovoří se o 

kybersexu. 

Kybersex je podle Divínové charakterizován jako „interakce dvou nebo více osob, 

realizovanou formou online simultánního rozhovoru na sexuální témata, přičemž může jít o 

vzájemné zprostředkování sexuálních fantazií, vyměňování pornografických materiálů a podobně, 

a to za současně probíhající masturbace všech zúčastněných. U některých zmiňovaných aktivit je 

zvýšené riziko, že budou vykonávané excesivně, a proto jsou potenciálně návykové, 

nejpravděpodobnější to je při používání online pornografie pro masturbační účely, při zapojení se 

do online vztahů skrze chat, Skype a e-mail, a při internetové sexuálně motivované kriminalitě.“ 

(Divínová, 2005, s. 94) Riziko v kybersexu lze spatřit v případě, že jej jedinec realizuje opakovaně. 

Zvýšená frekvence kybersexu proto může vést k problémům v navazování skutečných 

partnerských vztahů, ztrátě zájmu o skutečného partnera, ale rovněž k sexuálním poruchám (např. 

impotence). 

Provozování kybersexu může dále vést k důsledkům, jež negativně ovlivňují psychiku 

člověka. Jedná se o deprese, pocity zahanbení, nenávist vůči sobě samému, nízkou sebeúctu, 

beznaděj, intenzivní úzkost, pocity osamělosti, rozpory mezi etickými hodnotami a vlastním 

chováním, výčitky svědomí a další (Divínová, 2005). 

 

2.2. Použité metody a výzkumný vzorek ve zkoumání rizikového sexuálního chování 

v kyberprostoru 

Předkládané výzkumné šetření se opírá o výpovědi vzorku, který tvořili studenti a studentky 

vysokých škol v České republice. Impulsem pro výběr vysokoškoláků jako specifické skupiny, 

která se nachází na jakési pomyslné hranici mezi adolescencí a mladou dospělostí, je shoda 

s tvrzením Šmahaje a kol. (2011), kteří uvádějí, že v České republice chybí dostatek studií 

zaměřených na studenty vysokých škol a jejich rizikové chování. Autoři své tvrzení vztahují sice 

k jedné formě online rizikového chování, konkrétně ke kyberšikaně, nicméně vzhledem 

k rychlému vývoji online sociálního světa považujeme za přínosné rozšíření výzkumu i na další 

oblasti rizikového chování online. 
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Zkoumané oblasti rizikového chování 

Data byla sbírána pomocí online dotazníku vlastní konstrukce 3  inspirovaného výzkumem 

Kopeckého (2013) a postoji Šmahaje a kol. (2011) a existujícími klasifikacemi rizikového 

sexuálního chování, a následně zpracována v softwaru IBM Statistics SPSS, verze 24. 

Výzkumné šetření se věnovalo několika oblastem rizikového chování (dále jen RCH). Dílčí 

část dotazníku byla věnována rizikovému sexuálnímu chování (dále jen RSCH). V dotazníku byl 

použit analogický princip, proto do kategorie rizikového sexuálního chování byly zařazeny jevy 

v přirozeném prostředí, ale také jevy nacházející se v kyberprostoru. Vybrány byly tyto jevy: 

 nechráněný sex; 

 střídání sexuálních partnerů; 

 rizikové sexuální praktiky; 

 jevy vyskytující se v kyberprostoru, mezi které byl zařazen:  

o sexting, konkrétně v podobě: 

a) odesílání vlastního erotického materiálu; 

b) sdílení erotického materiálu na internet; 

o a kybersex. 

Jednalo se tedy o tři jevy z reálného prostředí vyžadující přímý kontakt a tři jevy z online 

prostředí. Všechny výše zmíněné položky byly doplněny pětibodovou škálou pro vyjádření četnosti 

provozování uvedené aktivity, a to v podobě: 

 

1 2 3 4 5 

nikdy pouze jednou občas často pravidelně 

 

Cílem výzkumu bylo v základní rovině popsat výskyt jednotlivých druhů rizikového chování 

u vzorku vysokoškoláků s akcentem na zkušenosti z dětství a dospívání a otestovat možné 

souvislosti mezi různými typy rizikového chování, pohlavím a věkem reprezentovaným stupněm 

vzdělávání, tedy základní školou (ZŠ), střední školou (SŠ) a školou vysokou (VŠ). Na každou 

položku tedy respondent odpovídal celkem třikrát – za současnost při vysokoškolském studiu, za 

dobu středoškolského studia a za období druhého stupně základní školy. 

 

Výzkumný soubor 

V rámci výzkumného šetření byl využit výzkumný vzorek 1742 českých vysokoškolských 

studentů4. Jednalo se o 1040 žen (téměř 60 %) a 702 mužů (40 %) ve věku od 19 do 28 let5 z celkem 

16 uvedených univerzit ve 12 krajích České republiky. Nejvíce studentů bylo získáno z Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích, Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava, 

Technické univerzity v Liberci, Univerzity Hradec Králové a Ostravské univerzity. Zbylé české 

univerzity byly zastoupeny 14,4 %. Zastoupení spektra studijních zaměření lze považovat za 

poměrně pestré vzhledem k záměrnosti a dostupnosti výběru (viz tab. 1). 

Respondenti měli ve všech oblastech za úkol mapovat své rizikové chování, respektive 

chování, které vzešlo z jejich iniciativy. V takovém případě je možné říci, že se jedná o tzv. self-

reportový výzkum, tedy o subjektivní výpovědi o sobě formou sebehodnocení (viz např. Cejp, 

2018). 

                                                 
3
 Pozn.: Autorem dotazníku je Mgr. Martin Knytl, MCS, lektor z Ústavu sociálních studií Univerzity Hradec Králové. 

4
 Pozn.: Nereprezentativní výběr studentů prezenční formy studia na českých státních vysokých školách. 

5
 Pozn.: Průměrný věk – 22 let, nejčastěji zastoupená věková kategorie – 20 let (20 % vzorku). 
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Sběr dat pro účely kvantitativně orientovaného výzkumného šetření probíhal v únoru 2019, 

a to za využití online nástroje Formuláře Google. Záměrný výběr respondentů proběhl za použití 

metody sněhové koule (ang. snowball sampling method) a omezen dostupností potencionálního 

vzorku. 

 

Tab. č. 1: Rozložení výzkumného souboru dle studijního zaměření 

Studijní zaměření Počet % 

společenskovědní obory 494 28,4 

technické obory 474 27,2 

přírodovědní obory 308 17,7 

humanitní obory 229 13,1 

zdravotní obory 145 8,3 

obchod, administrativa, právo 92 5,3 

Celkem 1 742 100,0 

 

Vybrané výsledky šetření 

Výše uvedená šesti-položková baterie výroků týkajících se RSCH byla podrobena testu 

reliability pro období ZŠ, SŠ a VŠ zvlášť.6  Účelem testu reliability bylo zhotovit průměrové 

proměnné ze všech položek reprezentující RSCH pro každou úroveň vzdělávání zvlášť a získat tak 

možnost vizuálně porovnat rozdíly v jednotlivých obdobích. Nejvyšší konzistenci vykazovala 

škála na úrovni základní školy, nejmenší na úrovni školy vysoké, kde se dle korelační analýzy mezi 

položkami jeví, že posuzování zkušeností v oblasti rizikového sexuálního chování na úrovni 

základní školy je konzistentnější než ve vyšších stupních. 

Na úrovni současného životního stylu, tedy na vysoké škole, vykazují mezi sebou položky 

škály nižší hodnoty korelačního koeficientu, což může naznačovat, že na úrovni vysokoškolského 

studia provozují respondenti některé uváděné formy RSCH častěji. V závěru článku je k tomuto 

jevu nabídnuto možné vysvětlení, které by ovšem zasloužilo budoucí hlubší analýzu. 

Ve všech třech úrovních (ZŠ, SŠ, VŠ) je patrná vyšší korelace mezi položkami 

kybersexuálního chování mezi sebou a nižší směrem k offline rizikovým projevům sexuálního 

chování. Ve vzorku se objevují také případy extrémních jedinců na všech třech úrovních 

vzdělávání, kteří vykazovali vysokou míru rizika v sexuální oblasti. Nízkou prevalenci RSCH (viz 

graf 1) na ZŠ u všech položek (viz střídání sexuálních partnerů, nechráněný sex a další) lze 

přisoudit zákonné hranici 15 let pro pohlavní styk a tím pádem nulovým zkušenostem respondentů 

s většinou zmíněných položek na úrovni druhého stupně základní školy. Naopak na úrovni SŠ stojí 

za povšimnutí skokový nárůst zkušeností, pravděpodobně vlivem začátku pohlavního života a 

navazování intimních vztahů u větší části vzorku. Opomenout nejde ani fakt, že nárůst zde 

způsobuje i fakt, že na úrovni SŠ měla drtivá část našeho vzorku již možnost internetového 

připojení nejen na počítači, ale následně i v mobilních zařízeních.  

 

                                                 
6
 Cronbach´s Alpha ZŠ = 0,777; Cronbach´s Alpha SŠ = 0,690; Cronbach´s Alpha VŠ = 0,675. 
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Graf č. 1: Míra rizikového chování u dotazovaných dle ZŠ, SŠ a VŠ  

(průměrné hodnoty souboru)7 

 

Rizikové sexuální chování v kyberprostoru bylo reprezentováno v dotazníkovém šetření 

třemi položkami, a to: 

 odesílání vlastního erotického materiálu (fotografie, videa) jiným osobám; 

 sdílení erotického materiálu (fotografie, videa) veřejně na internet; 

 kybersex (s podmínkou masturbace). 

U všech těchto položek respondenti vyjadřovali míru zkušeností a četnosti provozování 

těchto aktivit od „nikdy“ po „pravidelně“. Z těchto tří položek byl následně opět zhotoven průměr 

pro ZŠ, SŠ a VŠ (viz graf 2). Oproti předchozímu grafu, který směrem od ZŠ po VŠ vykazoval 

vzrůstající trend v průměrných hodnotách, při bližším pohledu pouze na část RSCH v 

kyberprostoru lze vidět velmi podobné výsledky pro SŠ a VŠ. Dalo by se tedy odhadnout, že 

rapidně nepřibývá oproti střední škole zkušeností s kybersexem a sextingem. Jevy v našem vzorku 

nemají vzrůstající tendenci. 

 

 

 

                                                 
7
 Pozn.: N = 1 718, Missing = 24. 
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Graf č. 2: Míra rizikového chování v kyberprostoru u dotazovaných dle ZŠ, SŠ a VŠ  

(průměrné hodnoty souboru)8 

 

Podrobnější náhled na data poskytuje následující tabulka 2, která dokládá, že se nejedná o 

zásadní a signifikantní rozdíly mezi ZŠ, SŠ a VŠ.  

 

Tab. č. 2: Statistické zpracování rizikového sexuálního chování v kyberprostoru 

  Statistic Std. Error 

Rizikové sexuální 

chování 

v kyberprostoru (ZŠ) 

Mean 1,0619 0,00662 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower 

Bound 
1,0490  

(N = 1 737) 

Upper 

Bound 
1,0749  

5% Trimmed Mean 1,0118  

Median 1,0000  

Mode 1,0000  

Minimum 1,00  

Maximum 5,00  

 Statistic Std. Error 

Mean 1,2260 0,01056 

                                                 
8
 Pozn.: N = 1 718, Missing = 24. 
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Rizikové sexuální 

chování 

v kyberprostoru (SŠ) 
95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower 

Bound 
1,2053  

(N = 1 736) 

Upper 

Bound 
1,2467  

5% Trimmed Mean 1,1599  

Median 1,0000  

Mode 1,0000  

Minimum 1,00  

Maximum 5,00  

Rizikové sexuální 

chování 

v kyberprostoru (VŠ) 

Mean 1,2250 0,01123 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower 

Bound 
1,2030  

(N = 1 738) 

Upper 

Bound 
1,2471  

5% Trimmed Mean 1,1522  

Median 1,0000  

Mode 1,0000  

Minimum 1,00  

Maximum 5,00  

 

Data naznačují, že respondenti na škále využili její plný rozsah a jejich dosažené průměrné 

hodnoty se pohybovaly taktéž od 1 do 5. Znamená to, že v souboru lze najít i takové jedince, kteří 

ve všech třech typech aktivit (sdílení erotického materiálu s další osobou, veřejné sdílení na internet 

a provozování kybersexu) zaškrtli maximální souhlas u všech tří položek. Tento jev lze zaznamenat 

od základní školy až po školu střední. Pozitivní je naopak fakt, že hodnoty průměru, modusu a 

mediánu jsou totožně reprezentovány hodnotou 1, tedy že se dá souhrnně hodnotit, že většina námi 

dotazovaných se kyberrizikovému chování vyhýbá zcela či ho praktikuje v rovině jedné či několika 

málo zkušeností. 

Jakkoli pozitivně vypadají doposud prezentované a shrnuté výsledky, není vhodné 

zapomenout na zbylou část respondentů praktikujících výše zmíněné aktivity v časté až pravidelné 

podobě. Jedná se zhruba o 23 % našeho vzorku, který generuje výsledky nápadnější. Sexting (ve 

formě zaslání materiálu pomocí zprávy jiné osobě)  provozovala na úrovni ZŠ 3 % dotazovaných, 

na SŠ již 11 % a na VŠ 12 %, a to občas, často až pravidelně, nikoli tedy jen jednorázově. Vyšší 

riziko lze jistě spatřit u položky týkající se veřejného sdílení sexuálního materiálu na internet, což 

alespoň jednou udělala 4 % dotazovaných v období druhého stupně ZŠ, 10,3 % na SŠ a 9 % na 

VŠ. Respondenti z našeho vzorku, kteří uvedli, že pouze jednou umístili veřejně vlastní sexuální 

materiál na internet, vyprodukovali touto ojedinělou aktivitou 203 nových amatérských sexuálních 

materiálů dostupných v kyberprostoru, které se s velkou pravděpodobností volně a 

nekontrolovatelně šíří dál. A přestože nelze přesně odhadnout, jaké číslo se skrývá pod odpověďmi 

„občas“, „často“ a „pravidelně“ u sdílení vlastních erotických fotek a videí online, po sečtení všech 

odpovědí na všech úrovních (ZŠ, SŠ, VŠ) se jedná o minimálně 6059 jednotek sexuálního materiálu 

v kyberprostoru vytvořeného zhruba pětinou našich dotázaných. A to při počtu 1 742 respondentů 

                                                 
9 Pozn.: Výpočet dostupný u autorů článku. 
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nelze považovat za marginální počet. Online sexuální praktiky zahrnující aktivní kybersex jsou 

v našem vzorku zastoupeny o něco méně, nicméně též nezanedbatelně. S kybersexem mají alespoň 

jednorázovou zkušenost 2 % dotazovaných ze ZŠ, 8,5 % ze SŠ a 9 % z aktuálního období na VŠ. 

 

Závěrem 

Výsledky šetření odkryly jisté limity a výzvy pro další bádání v oblasti rizikového sexuálního 

chování v kyberprostoru. Současná generace vysokoškolských studentů má již od pubescentního 

období přístup k vysokorychlostnímu internetu v mobilních zařízeních, což může mít značný vliv 

na prevalenci rizikových aktivit v kyberprostoru. Jak výsledky předkládaného šetření ukazují, 

v období základní školy lze hovořit o jen o pár jednotkách případů, kdy by se respondenti chovali 

sexuálně rizikově na internetu opakovaně, obdobné výsledky ovšem vykazovali respondenti také 

u rizikového sexuálního chování v reálném prostoru. Mezi střední a základní školou je patrný 

zásadní rozdíl – středoškoláci mají již více zkušeností jak jednorázových, tak opakovaných v 

oblasti kybersexuálních aktivit. Rozdíly mezi jmenovanými aktivitami na střední a vysoké škole 

naopak výrazný není, hovořit by se dalo spíše o ustálení počínání v období studia na vysoké škole. 

Uvedené výzkumné šetření jako mnohá jiná naráží na jisté limity a rizika. Samozřejmě si 

autoři uvědomují jisté nebezpeční retrospektivního dotazování se na rizikové chování v minulosti. 

Také reflektují fakt, že někteří respondenti jsou na vysoké škole teprve první rok, proto je jejich 

vnímání reality v oblasti rizikového chování jistě odlišné od studentů trávicích na vysoké škole 

např. 5 let, naopak budou mít srovnatelné zkušenosti s obdobím na škole střední. Současně jsou 

součástí souboru v řádu jednotek osoby, kterým bylo v roce sběru dat 25–28 let a druhý stupeň 

základní školy prožívali tedy v letech 2002–2006 – 2005–2009. 

Zatímco v roce 2005 mělo přístup k internetu jen 19 % českých domácností, o pouhých 5 let 

později, tedy v roce 2010, devět z deseti dětí ve věku 10–15 let mělo doma přístup k osobnímu 

počítači, téměř stejné množství také k internetu. Současně dvě pětiny dětí již trávily na internetu 

více jak 5 hodin týdně. (Sionová 2010, in ČSÚ, 2010, online) I po kontrole, při vyloučení nejstarší 

věkové skupiny respondentů, ovšem nedošlo ke zkreslení výsledků a prezentovaný soubor opravdu 

vykazuje většinově nízkou prevalenci kybersexu a sextingu. 

Přesnější obraz o rizikovosti online sexuálního chování by poskytly položky doptávající se 

na okolnosti předloženého chování – tedy jestli např. nechráněný sex či sexting byl provozován s 

dlouhodobým partnerem v monogamním vztahu apod. Jelikož bylo nutné postihnout v dotazníku i 

jiná témata, nutně muselo dojít k redukci položených otázek. I proto si autoři nekladli odvážné cíle 

zobecňovat své výsledky na současnou vysokoškolskou populaci či pojednat jednotlivé jevy 

podrobně, ale chtěli poskytnout jistý náhled na možný obraz sexuálně rizikového chování v online 

prostoru u části vysokoškoláků. Vzorek čítající nad 1 700 respondentů se v tomto ohledu zdá pro 

stanovený cíl uspokojivý a autoři tak své cíle považují za naplněné. 
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PROGRAM PHILOSOPHY FOR CHILDREN AKO NÁSTROJ 

SOCIÁLNEHO PEDAGÓGA 
 

Príspevok je súčasťou projektu KEGA 028UMB-4/2021 „Využitie programu Philosophy for 

Children pre rozvoj morálneho vedomia žiakov “. 

 

Ján Kaliský, SR 

 

Abstrakt 

Sociálny pedagóg má pomôcť pri vytváraní lepšej klímy v triede s cieľom predchádzať konfliktom, 

agresii a šikanovaniu v skupine, plniť úlohy sociálnej výchovy, či prosociálnej výchovy, realizovať 

sociálno-pedagogickú diagnostiku prostredia a vzťahov, či venovať sa prevencii sociálno-

patologických javov v škole formou rôznych besied, či diskusií. Ako tomu môže napomôcť 

program Philosophy for Children? Ako P4C program môže napomôcť morálnemu rozvoju žiakov 

a tak zvýšiť odolnosť voči sociálno-patologickému správaniu? Autor v štúdii odpovedá aj na tieto 

otázky a vysvetľuje edukačný potenciál programu P4C autora M. Lipmana v kontexte rozvoja 

kritického a spolupracujúceho myslenia. Z pohľadu kritického myslenia autor akcentuje potrebu 

demaskovania ideologických naratívov, ktoré interiorizácii mravných noriem nepomáhajú. 

 

Kľúčové slová: klíma  v triede, prevencia sociálno-patologických javov, prosociálna výchova, 

mravná výchova, hodnotová indoktrinácia, diskusia, P4C, filozofovanie s deťmi. 

 

Úvod 

„Informácie možno odovzdať, ale význam musí byť objavený! Aj význam ´významu´.“ 

(V. Behúnová, Ľ. Fedáková) 

 

Úvodné legislatívne východiská pre prácu sociálneho pedagóga od r. 2019 vytvára zákon 

o pedagogických a odborných zamestnancoch (č. 138/2019 Z. z.). Z neho akcentujeme, že sociálny 

pedagóg pomáha odstraňovať rizikové správanie detí a žiakov a pomáha predchádzať vzniku 

sociálno-patologických javov, poskytuje poradenstvo a intervenciu so zameraním na deti a žiakov 

s rizikovým správaním, či deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, realizuje sociálno-

pedagogickú diagnostiku prostredia a vzťahov, a ďalšie činnosti v sociálno-výchovnej oblasti. 

Kľúčový jav, ktorý dáva dôvod vzniku sociálneho pedagóga sú sociálno-patologické javy detí. 

V tejto súvislosti J. Verbovská (2005) uvádza, že ich prevencia, okrem iného, súvisí s tvorbou 

humanisticko-tvorivej výchovy, harmonickým vývinom osobnosti žiaka, zdravým životným 

štýlom, rozvojom odolnosti voči patologickým sociálnym vplyvom a tlakom, výchovou k osobnej 

zodpovednosti, schopnosťou riešenia problémov, rozvojom pozitívnych vzťahov v sociálnom 

kontexte, rozvojom prosociálneho správania u detí a osvetovým pôsobením. Alebo slovami B. 

Krausa (podľa M. Dulovicza, 2020, s. 44) chápeme sociálneho pedagóga ako odborníka, ktorý je 

pripravený „teoreticky, prakticky a koncepčne pre výchovné pôsobenie všade tam, kde prispieva k 

formovaniu zdravého spôsobu života, predovšetkým kde prostredie jednotlivca či skupín pôsobí 

deštruktívnym, či nekreatívnym spôsobom v uspokojovaní potrieb. Sociálny pedagóg  je teda 

profesionál, ktorý riadi a na profesionálnej úrovni organizuje výchovný proces a pôsobí na deti, 

mládež a dospelých v smere žiaduceho osobnostného rozvoja.“ Hoci dôvodom vzniku profesie 

sociálneho pedagóga je potreba redukcie sociálno-patologických javov v spoločnosti, cieľom jeho 

pôsobenia je osobnostný rozvoj žiaka v interakcii s ostatnými osobnosťami, čo nás zo sociálnej 
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oblasti posúva do morálnej oblasti, kde dôležitou premennou je morálna kompetencia subjektov 

morálky. A rozvoj mravnej kompetencie nie je v slovenskom školskom systéme novou témou, či 

novou oblasťou, avšak poukázať treba na niekoľko faktorov, ktorých si musí byť vedomý aj 

sociálny pedagóg, ktorý ponúka svoj intervenčný program (ak tento pokrýva aj oblasť morálky). 

 

Ideologizácia intervenčných programov 

Súčasná paradigma školskej mravnej výchovy vznikala v 90-tych rokoch minulého storočia 

aj preto, aby zaplnila miesto (a prázdno, či sklamanie) po dovtedajšej ideologickej výchove 

dovtedajšieho politického režimu. Vedomá si hrozieb ideologizácie a indoktrinácie, ktoré 

devalvujú slobodu a dôstojnosť človeka, ostala zámerne bez dominantného vzťahu na politickú, 

filozofickú, náboženskú či svetonázorovú ideológiu. Tak je tomu aj v súčasnosti, pre mravnú 

výchovu je nesmierne dôležitá práve jej ideologická neutralita, na pozadí tvorby a realizácie 

intervenčného programu by akákoľvek forma indoktrinácie mala byť demaskovaná a odmietnutá. 

Od ideologickej neutrality treba však odlíšiť neutralitu hodnotovú. Zatiaľ čo ideologická 

neutralita je žiaduca, hodnotová neutralita nie. Morálny rozmer je v pozadí každého konania, ktoré 

sa vzťahuje k iným bytostiam. Hoci sú morálne hodnoty rôznorodé a je ich veľa, v jednotlivých 

kultúrach a národoch sú mnohé identické a tie sa nazývajú všeľudské hodnoty. Z nich niektoré sú 

uplatniteľné aj mimo ľudské spoločenstvo, teda voči iným cítiacim bytostiam, a to preto, lebo 

hodnota významne koreluje s potrebami či záujmami akejkoľvek vedomej, vôľovej, cítiacej 

bytosti. Morálne hodnoty sú koncentrovane vyjadrené morálnymi princípmi. Jedným 

z najdôležitejších cieľov mravnej výchovy (ešte skôr, ako by sme chceli vhodné, čiže morálne, 

správanie „nacvičiť“, nech už to čokoľvek znamená) je však schopnosť morálneho rozlišovania 

(teda identifikovania morálne relevantných hodnôt a noriem obdobia a kultúry/kultúr a ich 

vzájomné odlíšenie). Ak však vylúčime ideologickú ohraničenosť a do premýšľania umožníme 

vstúpiť hodnotám, ktoré vychádzajú z najrôznejších svetonázorov, ideológií a etických koncepcií, 

môže nás táto radikálna pluralita tlačiť do hodnotového relativizmu či morálneho anarchizmu alebo 

morálneho vákua. To je riziko každej liberálnej výchovy v demokratickom politickom režime. 

Ochranu pred týmito dôsledkami zabezpečí rozvinuté kritické myslenie žiakov. Preto mravná 

výchova svojou povahou vedie k rozvoju kritického myslenia a ono bude spätne využité na rozvoj 

morálnej kompetencie žiakov.  

Morálna kompetencia je podľa Resta (1999) tvorená štyrmi komponentmi. Sú to: 

1. morálna senzitivita – predstavuje interpretáciu situácie; vedomie, že ide o morálny 

problém, 

2. morálny úsudok –zakladá sa na zhodnotení, ktoré konanie je morálnejšie, 

3. morálna motivácia – je vyjadrená stupňom angažovania sa pre morálne správne 

správanie, prevzatie osobnej zodpovednosti za morálne následky, 

4. morálny charakter – predstavuje výdrž pri morálnej úlohe, prekonanie únavy či 

pokušenia. 

Základom neokohlbergiánskeho prístupu J. Resta (nadväzujúc na kognitívno-vývinovú teóriu L. 

Kohlberga) je práve druhá zložka tohto modelu – morálny úsudok. Morálny úsudok je kognitívnym 

zhodnotením, ktoré konanie je morálnejšie, kde jednotlivec argumentačne analyzuje všetky 

dostupné možnosti, morálne hodnoty a morálne kritériá či situačný kontext (viac v Kaliský, 

Kaliská 2014). 

Kritické myslenie je však neodmysliteľným nástrojom na rozvoj morálneho úsudku, čo 

nadideologický charakter mravnej výchovy principiálne nielen umožňuje, ale aj nutne vyžaduje. 

Základ, na čom je mravná výchova vystavaná, je existencia morálnych princípov a hodnôt vedúcich 

k nim. Tieto sa opierajú o princíp prosociálnosti.  
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Povaha mravnej výchovy v slovenskom školstve má morálno-konatívnu orientáciu.10 To je 

črtou nie len vyučovacieho predmetu etická výchova, ale aj ďalších intervenčných programov. 

Mravná výchova, ktorá sa orientuje na morálno-konatívne aspekty rozvoja osobnosti, vychádza z 

predpokladu, že kognitívne aspekty cností je možné osvojiť si učením. Medzi ne radíme napríklad 

chápanie cnosti v rozličných tradíciách, náboženstvách a svetonázoroch, ako aj ich súčasný 

význam v spoločnosti a štáte. Potom úlohou žiakov je nacvičiť si (rozvinúť) „správne“ (napr. 

prosociálne) zručnosti. Mravná/hodnotová výchova má tak plniť významnú socializačnú úlohu. 

Dôležitým motívom je tu poznanie, že mravná výchova sa neuskutočňuje v nejakom hodnotovo 

prázdnom priestore. Popri reflexii ľudského konania tu vystupuje potreba sprostredkovať stretnutie 

s vlastnou kultúrou či kultúrnymi a historicky menlivými predstavami o hodnotách a zmysle, tak 

ako ovplyvňovali ľudský život a ľudské spolužitie. Žiaci majú spoznať postoje, typy správania, 

predstavy, hodnoty a normy, ktoré sú pre spoločnosť dôležité. Toto je základná objednávka zverená 

škole, ktorá ako štátom poverená inštitúcia popri plnení vzdelávacej funkcie vykonáva aj úlohu 

socializačnú. Avšak zámerom nie je „násilne“ napasovať žiakov na nejaké konkrétne hodnoty a 

normy (na čo by kritici konceptu mohli poukázať), ale hľadať vlastné sebaurčenie vzhľadom na 

úlohy a výzvy doby. Pre školu z toho vyplýva, že žiaci by nemali byť vychovávaní k hodnotám (čo 

by bola indoktrinácia), ale k hodnoteniu, teda k vlastnej schopnosti tvoriť hodnotové súdy. Z toho 

vyplýva, že žiaci najskôr musia pochopiť spoločenské a kultúrne princípy, normy, predstavy o 

hodnotách, príkazy a zákazy, až potom môžu vyniesť vlastný zdôvodnený morálny súd. 

Nasmerovanie na túto konceptuálnu orientáciu sa v rôznych intervenčných programoch (napr. v 

osnovách etickej výchovy) deklaruje pojmami: „poskytnutie informácií o morálnych zásadách“, 

„interiorizácia mravných noriem“, „osvojenie vhodného správania sa“ (prosociálnosti), „regulácia 

správania sa žiakov“, „spojenie správneho myslenia a správneho konania“.  

Vždy keď vo výchove ide o morálne hodnoty, rozhodujúcou otázkou sa stáva problém ich 

„učiteľnosti“ a „naučiteľnosti“. Preto namieste je otázka, či sa cnosti dajú naučiť a ak áno, tak 

ktoré. Je možné doviesť ich do druhého stupňa interiorizácie v pedagogickom procese? 

Spochybňuje to J. Rekus, keď píše: „Žiaci síce konajú (...), ale toto konanie je ovplyvnené 

regulatívnymi ideami vzdelávania a je ako pedagogické podujatie metodicky konštruované. Potom 

to nie je slobodne zvolené konanie a konanie s vlastnou zodpovednosťou, ktoré by museli žiaci 

sami zdôvodniť“ (Rekus, podľa Göllnera, 2002, s. 29). Je to len „ako-keby“ konaním. Podobného 

názoru je aj súčasný rakúsky profesor etiky A. Bucher (2001). Zistil, že vyučovanie predmetu 

„Ethik“ významne pomôže prehĺbiť dôležité etické poznatky, žiaci si zlepšia kompetencie pre 

etickú reflexiu a približne u tretiny žiakov sa zlepšia aj sociálno-morálne postoje. Vyučovanie etiky 

však „zreteľne výnimočne vedie k praktickým dôsledkom v súkromnom živote“ (Bucher, 2001, s. 

23).  

Slovenský koncept mravnej výchovy kvôli svojej morálno-konatívnej orientácii vystupuje v 

pozícii konkrétneho návodu pre život. Odpovedá na otázku čo je morálne a čo máme robiť, teda 

ako žiť (prosociálne). Avšak v centre nestojí otázka prečo žiť tak a tak (napr. prosociálne), teda 

legitimitou samotných morálnych noriem, či hodnôt. Zodpovedať tieto otázky znamená zaoberať 

sa miestom človeka vo svete a zmyslom jeho života v širších súvislostiach (najmä filozofickej 

antropológie), teda stať sa filozofujúcim a autenticky zodpovedať otázku Prečo byť mravným? 

Práve reflexívne zdôvodňovanie a argumentačné vyvodzovanie je v tejto morálno-konatívnej 

orientácii v úzadí. Ak by malo byť dominantné, vyžiadalo by si to novú formuláciu cieľov mravnej 

                                                 
10 Bližšie som rôzne orientácie konceptov etickej výchovy publikoval v knihe Etická výchova v nemecky hovoriacich 
krajinách (2009). Rozlišoval som medzi prevládajúcou orientáciou: a) životno-hermeneutickou, b) eticko-reflexívnou, 
c) morálno-konatívnou. 
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výchovy a posunutie celého konceptu mravnej výchovy do eticko-reflexívnej orientácie, v ktorej 

hodnotová reflexia zastáva ústredné miesto.  

 

Dôsledky pre edukačné ciele v mravnej výchove a význam diskusie v programe P4C 

Cieľom morálneho hodnotenia realizovaného v mravnej výchove však nemá byť 

presviedčanie žiakov (ako druh dogmatickej náuky), že napríklad násilie na spolužiakovi, či mačke 

je nesprávne a nežiaduce (lebo ich bolí – pathocentrizmus, lebo sú nositeľom života – 

biocentrizmus, lebo sú súčasťou ekosystému – ekocentrizmus, lebo je objektom právnych noriem 

– teória práva, atď.). Metódy a dialóg, ktoré umožňuje mravná výchova, poskytujú príležitosť 

k tomu, aby žiaci sami dospeli k tomuto záveru, pokiaľ budú mať v spoločnej diskusii prístup 

k najrôznejším myšlienkam, východiskám a argumentom. Dialóg pomáha tvorbe skúmajúceho 

spoločenstva; ono postupne podporuje rozvoj morálneho vedomia, cítenia, myslenia a konania, 

rešpektu, vzájomného počúvania, vzájomnej pomoci, spolupráce, atp., teda tvorbu aj výchovného 

spoločenstva. 

Udržať svetonázorovú neutralitu a nepodľahnúť indoktrinácii je výzvou pre učiteľa 

facilitujúceho mravný rozvoj žiaka, nakoľko aj učiteľ je súčasťou výchovného spoločenstva a aj 

on sám nejakú svetonázorovú pozíciu (možno aj veľmi aktívne) zastáva. Učiteľ však svoj názor 

nevnucuje (dokonca v niektorých didaktických metódach ani nevyjadruje), len pripraví priestor 

a podmienky na dostatočne širokú a dostatočne hlbokú diskusiu o morálnosti ľudského konania 

v riešených prípadoch. Dbá na to, aby sa v riešení týchto situácií pomenovali všetci zúčastnení, 

dostatočne vyjasnil situačný kontext, preskúmala sa pravdivosť tvrdení a východísk a našlo sa 

potrebné morálne kritérium, ktoré umožní posúdiť správnosť konania a v poslednom rade 

preskúšať možnosť zovšeobecnenia odpovede či návodu konania a nasledujúc kritické myslenie 

(tam, kam nás ono zavedie), žiaci prídu k záverom bez ohľadu na ideologické pozície. Možno 

záverom dočasným, avšak vlastným a nateraz obhájeným.  

„Skutočná a zmysluplná výchova neusiluje o to, aby vyprodukovala konformných, tvárnych 

a poddajných jedincov, ktorí sa ľahko prispôsobia každému tlaku a bez námietky rešpektujú všetko, 

čo sa od nich žiada. Cieľom spoločenstva, ktoré si na sebe zakladá a usiluje o ľudskú dôstojnosť 

a česť, je výchova slobodných, iniciatívnych a tvorivých ľudí, schopných rozpoznať a strážiť svoje 

záujmy a preto aj spôsobilých obnovovať a rozvíjať život skutočného spoločenstva.“ (A. Mokrejš, 

2007, s. 75) Jednostranné zdôrazňovanie morálnych ideálov bez nevyhnutnej schopnosti 

hodnotenia a možnosti diskurzu môže viesť k morálnemu rigorizmu, a ako dejiny ukázali, 

k pokusom násilného riešenia. „Deti nemôžu byť len objektom štúdií; sú tu spolu s nami ako 

členovia toho, čo Kant nazval ´ríša účelov´.“ (Matthews (podľa B. Weberovej, 2007)) 

Diskusiu pre zvnútorňovanie morálnych hodnôt vysoko oceňoval aj nemecký psychológ, 

neokohlbergián G. Lind, ktorý vo svojej definícii morálnej kompetencie využil Kohlbergovu 

a Habermasovu definíciu a doplnil ju o element konfliktu a dilemy, ktorý Kohlberg v podstate vo 

svojej diagnostickej metóde implicitne použil. Aby Lind zdôraznil komplexnosť tejto definície, 

príležitostne hovorí aj o morálnodemokratickej kompetencii alebo o hodnotiacej a diskurzívnej 

schopnosti, no väčšinou o morálnej kompetencii. No a „morálne kompetentné správanie znamená, 

riešiť dilemu alebo konflikt na základe všeobecných morálnych princípov prostredníctvom 

uvažovania a diskusie a nie prostredníctvom sily, klamstva alebo násilia“ (podľa Linda 2013, s. 

16-18). Diskurz sa najviac roztvorí pri riešení (diskutovaní) kontroverzných tém a následne si 

vyžiada kvalitnejšiu argumentáciu. 

Ak mravná norma pôsobí ako motív (regulátor) ľudského správania, stala sa podľa S. 

Kučerovej (1996, s. 98) hodnotou. Podobne sa na normy pozerá i M. Žilínek (1997, s. 40), ktorý 

hovorí, že predpis, ktorý osobnosť prijíma a osvojuje si vo vlastnom sebauvedomovacom procese, 
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sa pretvára na vnútornú hodnotu. Tvrdíme, že interiorizácia hodnôt je pre ich realizovanie 

nesmierne dôležité. 

 

Záver 

M. Lipman (1991) rozvinul program filozofovania s deťmi ako prostriedok pre rozvoj 

kritického, tvorivého a angažovaného myslenia detí. Išlo mu nie len o to, aby deti poznali svet ako 

on je (alebo má byť), ale aj, či spôsob jeho odhaľovania (myslením) je správny a pravdivý. Z tohto 

poznania následne vznikajú zdôvodnené hodnoty ako zvnútornené presvedčenia, ktoré volia 

všeobecné dobro. V procese skupinovej diskusie skúmajúceho spoločenstva majú deti priestor toto 

poznanie rozvinúť svojimi slovami, za pomoci názorov svojich rovesníkov ako reakciu na podnet 

učiteľa, ktorý priniesol niečo k zamysleniu (povedal „ktorým smerom pozrieť“), avšak nepovedal, 

čo tam treba vidieť. Sú to objavy detí, ktoré (za pomoci učiteľa) sledovali svoje 

skupinové/kooperatívne myslenie tam, kam ich ono zaviedlo. Proces skupinového/kooperatívneho 

skúmania je učiteľný (viac Kaliský, 2021). 
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RIZIKÁ POUŽÍVANIA SOCIÁLNYCH SIETÍ U GENERÁCIE 

Z A KYBERBEZPEČNOSŤ 

 

Mário Dulovics, SR 

 

Príspevok je priebežným výstupom projektu VEGA č. 1/0396/20 „Vplyv elektronických médií 

na správanie a rozvíjanie prierezových spôsobilostí generácie Z“. 

 

Abstrakt 

Cieľom príspevku je teoreticko-empirický rozbor rizík sociálnych sietí, taktiež možností ich 

prevencie v školskom prostredí. Osobitnú úlohu v oblasti prevencie ohrození v prostredí 

sociálnych sietí zohráva užívateľská gramotnosť žiakov týkajúca sa bezpečného používania 

internetu. V empirickom výskume sme prostredníctvom dotazníkového šetrenia dospeli 

k zisteniam, ktoré naznačujú potenciálne ohrozenia určitej podskupiny žiakov v prostredí 

sociálnych sietí (Instagram, Tik Tok a Facebook), v dôsledku nedodržiavania základných 

bezpečnostných princípov. Výskumný súbor tvorí 699 žiakov základných škôl. U žiakov sme 

zisťovali rizikové požívanie sociálnych sietí prostredníctvom piatich indikátorov kybernetickej 

bezpečnosti (počet priateľov / followerov na sociálnej sieti; počet neznámych priateľov / 

followerov; verejné nastavenie profilu; prijatie všetkých žiadostí o kontakt; zverejnenie 

kombinácie informácií a osobných údajov). 

 

Kľúčové slová: Sociálne siete, riziká, deti a mládež, prevencia.   

 

Úvod  

Narastajúci trend virtuálnych ohrození mladej generácie si vyžaduje venovať zvýšenú 

pozornosť otázkam ich kybernetickej bezpečnosti. Nesporne v tomto smere zohrávajú dôležitú 

úlohu škola a rodina ako dominantné výchovné a socializačné činitele, ktoré v intenciách 

preventívno-výchovného pôsobenia dokážu v pozitívnej rovine intervenovať do správania detí a 

mládeže. V predkladanom príspevku sa bližšie zameriame na teoretickú analýzu rizikových 

aspektov sociálnych sietí a  možností školy v rámci prevencie virtuálnych ohrození žiakov na 

sociálnych sieťach prostredníctvom šírenia osvety v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Zároveň sú 

súčasťou príspevku aj čiastkové výsledky vlastného empirického výskumu, ktorého cieľom bolo 

analyzovať potenciálne rizikové správanie sa žiakov v prostredí sociálnych sietí.  

 

1. Rizikové aspekty sociálnych sietí  

Sociálne siete sú nielen komunikačným fenoménom 21. storočia, ale často aj dejiskom 

virtuálnych útokov, krádeží identít, zneužitia osobných údajov, či informácií, ako aj ďalších foriem 

protispoločenského správania. Sociálne siete a internet sa stali liahňou stále nových ohrození detí 

a mládeže. 

Medzi hrozby, s ktorými sa dieťa alebo dospievajúci môže vo virtuálnom priestore stretnúť, 

môžeme bez nároku na úplnosť zaradiť nasledovné:  
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 Kyberšikanovanie; 

 Sexting; 

 Kybergrooming; 

 Kyberstalking; 

 Trolling; 

 Dezinformácie a hoaxy; 

 Rizikové online skupiny nabádajúce k sebapoškodzovaniu, samovražde, účasti 

v deštruktívnych kultoch a sektách, respektíve v iných závadových skupinách; 

 Nebezpečné výzvy, ktoré môžu vážne poškodiť zdravie alebo ohroziť život; 

 Zneužitie osobných údajov a pod. 

Široká škála virtuálnych rizík a ohrození detí a dospievajúcich si vyžaduje, aby im bola zo 

strany škôl a školských zariadení, rodiny, ale aj mimovládnych organizácií, venovaná zvýšená 

pozornosť. Uvedené ohrozenia nemožno bagatelizovať, keďže ich dôsledky môžu spôsobiť 

závažné výchovné, sociálne, ale aj zdravotné problémy. Dieťa alebo dospievajúci sa môže ocitnúť 

v roly obete šikanovania, trestného činu, sexuálneho obťažovania, respektíve môže byť 

okolnosťami dohnaný k sebapoškodzovaniu, či k samovražde.  

 

2. Škola a jej úlohy v oblasti rozvíjania povedomia o kybernetickej bezpečnosti 

Bezpečné používanie internetu a sociálnych sietí je aktuálnou otázkou, ktorá opodstatnene, 

v čoraz väčšej miere, nachádza svoje miesto v preventívno-výchovnom pôsobení školy.  

Bezpečnosť a ochrana zdravia žiakov vo výchove a vzdelávaní je akcentovaná aj na legislatívnej 

úrovni. V § 152 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní sa uvádza, že školy alebo školské 

zariadenia sú  povinné pri činnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním „vytvárať podmienky 

na zdravý vývin detí a žiakov a na predchádzanie sociálnopatologickým javom“, „zaistiť 

bezpečnosť a ochranu zdravia detí a žiakov“ a tiež „poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov“. Oblasť bezpečného používania internetu a prevencie 

online rizík je v predmete záujmu viacerých odborníkov ako Emmerová (2019); Niklová, 

Makúchová, (2018); Bělík, (2014) a ďalší.  

Mnohé virtuálne útoky môžu prebiehať priamo v škole, či už ako dohra šikanovania, forma 

pomsty, či zábavy. Taktiež často súvisia so školským prostredím, pričom sú útočníci z radov 

spolužiakov, avšak útoku sa dopustia mimo školy vo voľnom čase.  

Kybernetická bezpečnosť je komplexný fenomén, ktorý pozostáva z viacerých úrovní, od 

zásad tvorby bezpečného hesla až po obozretnosť pri zdieľaní vlastných fotografií, či videí. Úlohou 

školy a aktérov prevencie je oboznámiť žiakov v rámci preventívneho-výchovného pôsobenia 

minimálne so základnými princípmi bezpečného používania internetu, medzi ktoré môžeme 

zaradiť nasledovné: 

 Správne si nastaviť súkromie na sociálnych sieťach. Pokiaľ je to možné, na žiadnej zo 

sociálnych sietí by používatelia nemali mať verejný profil a mali by zdieľať obsah (status, 

príspevok, fotografie, videá) len s obmedzenou skupinou ďalších používateľov. 

 Medzi kontakty na sociálnych sieťach by si používatelia mali pridávať len ľudí, ktorých 

osobne poznajú alebo s nimi majú spoločných viacerých priateľov, ktorých poznajú aj 

osobne. 

 Dôkladne vyberať a premyslieť si obsah na zdieľanie. Texty, fotografie, či videá sa môžu 

dostať do nesprávnych rúk a ďalej zdieľať, či upravovať.  

 Rozoznať falošný profil a nereagovať naň. Niekedy sa ako náš kamarát môže tváriť aj 

používateľ s falošným účtom, ktorý sa chce dostať do skupiny. Zbystriť pozornosť sa 
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oplatí, ak neznámy profil na sociálnej sieti:nemá na profilovej fotografii rozpoznateľnú 

tvár, 

 nemá s používateľom, s ktorým sa snaží spojiť, žiadne spoločné kontakty ani priateľov, 

 má na svojom profile agresívnu, podozrivú alebo škodlivú predošlú aktivitu, či znaky 

neznášanlivosti a nenávisti v komentároch alebo obsahoch, ktoré šíri, 

 má výrazne viac priateľov ako bežný používateľ. Pre dieťa/žiaka môže byť dobrým 

referenčným číslom počet priateľov populárneho rovesníka/rovesníčky, 

 nevytvára žiadny vlastný obsah, šíri len cudzie správy, videá či fotografie a pridáva 

neužitočné komentáre. (Kubovič, Tomková, Kučera, Daubner, Príručka digitálnej 

bezpečnosti). 

 

3. Metodologické východiská empirického výskumu  
Zber empirických dát prostredníctvom dotazníkového šetrenia prebiehal v časovom 

rozmedzí od septembra 2021 do marca 2022 online formou. Do výskumu bolo zapojených 699 

žiakov druhého stupňa základných škôl. Vzhľadom na cieľ príspevku sme z výskumného súboru 

vylúčili tých žiakov, ktorí uviedli, že nepoužívajú sociálne siete, respektíve v otázke týkajúcej sa 

používania sociálnych sietí nič neuviedli. Po uvedenej selekcii vo výskumnom súbore ostalo 617 

žiakov. Štruktúra výskumného súboru z hľadiska pohlavia je nasledovná: 279 (45,2%) chlapcov 

a 338 (54,8%) dievčat. Priemerný vek respondentov je 13 rokov.   

Časť elektronického dotazníka zameraná na monitoring bezpečného kybernetického 

správania pozostávala z dvoch škál a štyroch otázok s možnosťou voľby alternatívy. 

V nasledujúcej časti príspevku venujeme pozornosť deskriptívnej analýze rizikového správania 

žiakov v prostredí sociálnych sietí. Pri posudzovaní rizikového používania sociálnych sietí sme 

brali do úvahy kombináciu 5 premenných: 

 Počet užívateľov a follower na konkrétnej sociálnej sieti – 300 a viac; 

 Počet ľudí medzi priateľmi a followermi, ktorých respondent osobne nepozná – 50 a viac; 

 Verejné nastavenie profilu; 

 Prijatie všetkých žiadostí o priateľstvo; 

 Zverejnenie minimálne troch informácií a údajov o vlastnej osobe, ktoré spoločne 

a zároveň v kombinácii s vyššie uvedenými premennými môžu znamenať potenciálne 

riziko (odhaľujúce fotografie, adresa, videá, fotografie z bežných denných činností a pod.). 

 

4. Analýza empirických zistení  

V intenciách výskumu sme sa zamerali na analýzu rôznych aspektov absencie kybernetickej 

bezpečnosti u žiakov v prostredí sociálnych sietí. V úvode empirickej analýzy prezentujeme 

preferencie respondentov pri používaní sociálnych sietí.    

G1 Frekvencia využívania sociálnych sietí a žiakmi  
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Instagram si už istú dobu drží popredné miesto medzi mladými ľuďmi a v podmienkach 

Slovenskej republiky je najvyužívanejšou sociálnou sieťou spoločne s Tik Tokom, čo potvrdzujú 

aj naše zistenia, pričom sociálne siete v porovnaní s ostatnými výrazne dominujú. Čo sa týka 

vekovej štruktúry používateľov sociálnych sietí, najvyšší priemerný vek majú používatelia 

Instagramu (AM=14,2). V prípade sociálne siete Tik Tok, u ktorej odborníci upozorňujú na jej 

rizikové aspekty, priemerný vek používateľov nedosahuje ani 13 rokov (AM=12,8), totožný je aj 

v prípade Facebooku. Požívateľmi Instagramu sú častejšie dievčatá (196 / 60,9%) ako chlapci (126 

/ 39,1%). Dievčatá vo výskumnom súbore sú všeobecnosti častejšími používateľmi sociálnych 

sietí, výnimku tvorí jedine YouTube, kde je rozloženie z hľadiska pohlavia opačné (chlapci = 

58,9%, dievčatá = 41,1%).   

V ďalšej časti interpretácie budeme analyzovať potenciálne rizikové aspekty používania 

sociálnych sietí. Do porovnania sme nezahrnuli YouTube, keďže nespĺňa všetky sledované 

parametre. Budeme pracovať len s časťou výskumného súboru, a to so žiakmi, ktorí majú 

v prostredí vybraných sociálnych sietí 300 a viac priateľov alebo followerov, čím sa značne 

zredukoval výskumný súbor.   

 

Tab č. 1: Rizikové aspekty používania sociálnej siete Instagram 
Instagram 

Alternatívy Chlapci Dievčatá Spolu 

n % n % N % 

Počet neznámych priateľov, 

followerov + 50  
41 80,4 59 74,7 100 76,9 

Verejné nastavenie profilu 27 52,9 36 45,6 63 48,5 

Prijatie všetkých žiadosti 

o priateľstvo alebo kontakt 
19 37,3 23 29,1 42 32,3 

Informácie o sebe a osobné 

údaje (minimálna 

kombinácia troch údajov) 

34 66,7 46 58,2 80 61,5 

Žiaci s počtom online 

priateľov / followerov + 300  
51 100 79 100 130 100 

 

Tab č. 2: Rizikové aspekty používania sociálnej siete Tik Tok 
Tik Tok 

Alternatívy Chlapci Dievčatá Spolu 

n % n % N % 

322

121

76
48 67

Instagram Tik Tok YouTube Facebook Iné
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Počet neznámych priateľov, 

followerov + 50  
22 81,5 29 74,3 51 77,3 

Verejné nastavenie profilu 18 66,7 20 51,3 38 57,6 

Prijatie všetkých žiadosti 

o priateľstvo alebo kontakt 
13 48,1 12 30,8 25 37,9 

Informácie o sebe a osobné 

údaje (minimálna 

kombinácia troch údajov) 

6 22,2 23 59,0 29 43,9 

Žiaci s počtom online 

priateľov + 300  
27 100 39 100 66 100 

 

Tab. č. 3: Rizikové aspekty používania sociálnej siete Facebook 

Facebook  

Alternatívy Chlapci Dievčatá Spolu 

n % n % N % 

Počet neznámych priateľov, 

followerov + 50  
5 20,8 2 8,7 7 14,8 

Verejné nastavenie profilu 9 37,5 9 39,1 18 38,3 

Prijatie všetkých žiadosti 

o priateľstvo alebo kontakt  
5 20,8 3 13,0 8 17,0 

Informácie o sebe a osobné 

údaje (minimálna 

kombinácia troch údajov) 

12 50,0 14 60,9 26 55,3 

Žiaci s počtom online 

priateľov + 300  
24 100 23 100 47 100 

 

Na základe výsledkov prezentovaných v tabuľkách T1 až T3 je zrejmé, že používanie 

sociálnych sietí žiakmi základných škôl je sprevádzané určitými bezpečnostnými rizikami, ktoré 

môžu prispieť k ich viktimizácii. Na základe relatívnych početností sú vo viacerých parametroch 

najčastejšie porušované zásady kybernetickej bezpečnosti na sociálnej sieti Tik Tok. Jediným 

ukazovateľom, ktorý bol častejšie zastúpený na Instagrame (61,5%) a na Facebooku (55,3%), bolo 

„zverejnenie informácií o sebe a osobných údajov“. Čo je do istej miery spôsobené aj charakterom 

sociálnej siete Tik Tok, ktorá neposkytuje až také pestré variácie, čo sa týka nastavenia vlastného 

profilu. Z hľadiska pohlavia, sú v prípade Tik Toku, rizikovejší chlapci ako dievčatá, ktorí 

dominovali v troch z piatich sledovaných indikátorov (počet neznámych priateľov / followerov; 

verejné nastavenie profilu; prijatie všetkých žiadostí o kontakt). Naopak, dievčatá častejšie 

zverejňovali kombináciu rôznych „informácie o sebe a osobné údaje“. Základné zásady 

bezpečného používania sociálnych sietí porušujú častejšie chlapci aj na Instagrame, kde dominujú 

vo všetkých ukazovateľoch s výnimkou „počtu online priateľov, followerov“. Naopak 

najbezpečnejšie sa správajú žiaci oboch pohlaví v prostredí sociálnej siete Facebook.  

Útoky kyberagresorov, či sexuálnych predátorov môžu byť výrazne eliminované, ak rodina 

a škola dokážu saturovať nedostatočné znalosti žiakov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, čím 

znížia riziko virtuálnych ohrození detí a dospievajúcich.       
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ZELENÉ PRACOVNÉ MIESTA V KONTEXTE KONCEPCIE 

SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI 
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Tento príspevok bol podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy  

č. APVV-21-0363 „Obmedzenia a limity metód merania výkonnosti v miestnej samospráve - 

problém heterogenity poskytovania služieb“, projektom VEGA 1/0514/20 „Uplatňovanie 

konceptu spoločenskej zodpovednosti v organizáciách verejného sektora“ a KEGA 033SPU-

4/2022 „Funkčné, inovačné a digitálne vzdelávanie predmetu Marketing cestovného ruchu“. 

 

Abstrakt 

Článok identifikuje pracovné činnosti a profesie v súvislosti s tvorbou zelených pracovných miest 

v kontexte princípov spoločenskej zodpovednosti. Zameriava sa na prepojenie politiky 

zamestnanosti s environmentálnou politikou s ohľadom na udržateľnosť životného prostredia. 

Cieľom príspevku je analyzovať zamestnanosť v zelenej ekonomike a charakterizovať možnosti 

vytvárania zelených pracovných miest vo vybraných odvetviach hospodárstva v kontexte 

koncepcie spoločenskej zodpovednosti na Slovensku.  

 

Kľúčové slová: environmentálna oblasť, Spoločensky zodpovedné podnikanie, zelené povolania, 

zelené pracovné miesta, zručnosti. 

 

Úvod  

V súvislosti so znižovaním množstva neobnoviteľných zdrojov a zhoršovaním stavu 

životného prostredia postupne narastá tlak na racionalizáciu ekonomických procesov smerom k 

dosiahnutiu udržateľného rozvoja. Environmentálna oblasť podnikania začala naberať na 

dôležitosti nielen na úrovni odborných a vedeckých diskusií na národnej a medzinárodnej úrovni, 

ale za posledné roky čoraz viac dominuje aj v podnikateľských kruhoch nielen prostredníctvom 

legislatívnych usmernení, ale aj na dobrovoľnej báze. Svetoví lídri v podnikaní nielen že aktívne 

hľadajú riešenia pre postupný prechod na environmentálne udržateľný model výroby a spotreby, 

ale zároveň udávajú trend v udržateľnom podnikaní. Ich vplyvom tak vzniká potreba pružne 

reagovať na zmeny v podnikaní a postupne prispôsobiť výrobný proces tak, aby sa maximálne 

využil potenciál zdrojov.  

S uvedeným súvisí aj záujem o zelenú ekonomiku, ktorá je založená na princípoch 

internacionalizácie environmentálnych nákladov do ekonomiky a využívania ekonomických 

nástrojov pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja a súčasne znižovania neudržateľnej 

spotreby a výroby (Jaďuďová, Kanianska, Marková, 2017). Dôležitou súčasťou je aj zelený rast, 

ktorý je environmentálne udržateľný, pretože podporuje ekonomický rozvoj a zároveň 

zabezpečuje, aby prírodné bohatstvo mohlo naďalej poskytovať zdroje a environmentálne služby, 

na ktorých závisí náš blahobyt. Zelený rast je efektívny pri využívaní prírodných zdrojov, pretože 

minimalizuje znečistenie a vplyvy na životné prostredie a zároveň zohľadňuje prírodné riziká 

prostredníctvom environmentálneho manažmentu a prírodného kapitálu pri predchádzaní fyzickým 

katastrofám (Greening Economies Enterprises and Jobs, 2016). Jedným z nástrojov realizácie 

zelenej ekonomiky a udržateľného hospodárstva sú nielen podľa Európskej komisie, ale aj podľa 

ostatných vplyvných svetových inštitúcií zelené pracovné miesta a zvyšovanie zelenej 

zamestnanosti.  
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Predložený článok sa zameriava na pracovné činnosti a profesie v súvislosti s tvorbou 

zelených pracovných miest v kontexte princípov spoločenskej zodpovednosti, na prepojenie 

politiky zamestnanosti s environmentálnou politikou s ohľadom na udržateľnosť životného 

prostredia. Cieľom príspevku je analyzovať zamestnanosť v zelenej ekonomike a charakterizovať 

možnosti vytvárania zelených pracovných miest vo vybraných odvetviach hospodárstva v kontexte 

koncepcie spoločenskej zodpovednosti na Slovensku.  

 

1. Teoretické východiská zelených pracovných miest 

Environmentálna zodpovednosť sa stáva pre podniky pevnou súčasťou podnikovej praxe a 

tak na dôležitosti a význame stále naberá aj realizácia spoločensky zodpovedného podnikania, kde 

environmentálna oblasť zastáva pevné miesto, a to prostredníctvom dobrovoľného začlenenia 

environmentálnych aspektov do svojich obchodných činností a vzájomných vzťahov so 

zainteresovanými skupinami (Zelená kniha, 2001) a tiež prostredníctvom prevzatia zodpovednosti 

podnikmi za všetky svoje vplyvy na spoločnosť s cieľom identifikovať a zmierňovať ich možné 

nepriaznivé vplyvy, prípadne im predchádzať (Obnovená stratégia EÚ pre sociálnu zodpovednosť 

podnikov, 2011, s. 6). Koncepcia spoločensky zodpovedného podnikania je založená na rovnováhe 

medzi ekonomickou, sociálnou a environmentálnou oblasťou podnikania. Environmentálna oblasť 

spoločensky zodpovedného podnikania bola podľa Dahlsruda (2008) spomenutá v 37 definíciách 

o spoločensky zodpovednom podnikaní v 59 %, ekonomická oblasť bola spomenutá v 86 % 

definíciách a sociálna oblasť v 88 % definíciách. Vychádzajúc z uvedeného môžeme konštatovať,  

že aj v teoretickom rámci táto oblasť ťahá za kratší koniec. Podobne je to aj v podnikovej praxi na 

Slovensku.   

Pre Slovensko je typické veľké množstvo energeticky náročných odvetví hospodárstva, ktoré 

sú charakteristické neefektívnym nakladaním s odpadmi, vodou a emisiami, a zároveň  aktivizujú 

neudržateľné vzorce spotreby a výroby. Nielen Slovensko, ale aj ďalšie krajiny v Európe a vo svete 

čelia mnohým výzvam v oblasti spoločenskej zodpovednosti, ktoré sa ťažiskovo dotýkajú najmä 

sociálnej a environmentálnej oblasti.  Jedným z problémov je aj skutočnosť, že slovenskej 

ekonomike v súčasnosti dominujú malé a stredné podniky, ktorým často chýbajú finančné a ľudské 

zdroje, aby implementovali všetky princípy komplexnej koncepcie spoločensky zodpovedného 

podnikania a zároveň udržali ekonomickú prosperitu.  

Pri prechode na zelenú ekonomiku sa kladie dôraz na rast, ktorý by mal byť zabezpečený najmä v 

dlhodobom horizonte, pretože to bude viesť k naplneniu cieľov, ktoré chce zelená ekonomika 

dosiahnuť.  

Zelený rast je výzvou aj príležitosťou pre trh práce, pričom kľúčovými faktormi sú zručnosti 

umožňujúce takýto rast. Prechod vedie k zásadným zmenám v celom hospodárstve, ktoré sa týkajú 

širokého okruhu ľudí: vytvoria sa nové pracovné miesta, kým časť doterajších sa nahradí alebo len 

predefinuje. V tomto zmysle je zelená ekonomika chápaná ako strategická koncepcia Organizácie 

spojených národov, ktorá má zabezpečiť rozvoj a pokrok spoločnosti a technologickej vyspelosti, 

čo zahŕňa širokú škálu významov a implikácií (Paluš, Parobek, Šimo-Svrček, 2017, s. 41) v zmysle 

ekologického poľnohospodárstva a využívania environmentálne priaznivých technológií a výroby, 

ktoré nepoškodzujú životné prostredie (OECD, 2018). 

Značný vplyv pri tvorbe nových zelených pracovných miest alebo pretváraní už existujúcich 

pracovných miest na ekologickejšie majú organizácie, ktoré vznikli v záujme potreby zvýšenia 

zelenej zamestnanosti. Jednou z nich je Medzinárodná organizácia práce a zamestnávateľov, ktorá 

zastupuje záujmy podnikania v pracovnej a sociálnej dimenzii trvalo udržateľného rozvoja na 

globálnej úrovni a jej poslaním je presadzovať a obhajovať záujmy zamestnávateľov na 

medzinárodných fórach, ale aj monitorovať a ovplyvňovať dimenzie zamestnanosti a sociálnej 
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politiky trvalo udržateľného rozvoja, životného prostredia, zmeny klímy a zelených pracovných 

miest (https:// www.ilo.org). 

Čím viac podnik minimalizuje odpad a znečistenie, zvyšuje materiálovú a energetickú 

efektívnosť a chráni pracovníkov a poskytuje im sociálne výhody, tým vo väčšej miere prispieva 

k udržateľnej budúcnosti. Všetky krajiny sa nachádzajú v rôznych štádiách rozvoja a majú rôznu 

kapacitu na implementáciu zmien, ktoré sú potrebné pre ekologické pracovné miesta a ekonomické 

aktivity. Zlepšovanie environmentálnych a sociálnych podmienok pracovných miest, podnikov, 

priemyselných odvetví a ekonomík je nepretržitý proces. Konečným cieľom je dosiahnutie úplných 

ekologických miest (Green Jobs, 2016). 

Zelené pracovné miesta majú vo všeobecnosti vyššiu mzdu bez ohľadu na úroveň zručností 

pracovníkov ako obyčajné pracovné miesta. Ekologizácia ekonomiky ovplyvní kariérne cesty 

súčasných aj budúcich pracovníkov. Zamestnania, ktoré budú ovplyvnené ekologizáciou sa 

rozdeľujú na 3 podkategórie podľa toho, aký bude mať vplyv ekologizácia na úlohy, zručnosti a 

znalosti potrebné pre danú prácu. 

1. Zelené pracovné miesta so zvýšeným dopytom - pracovné miesta, ktoré už existujú, 

očakáva sa pri nich vysoký dopyt v dôsledku ekologizácie, ale nevyžadujú si významné zmeny v 

úlohách, zručnostiach alebo znalostiach. Považujú sa za nepriamo zelené, pretože podporujú zelenú 

ekonomiku, ale nezahŕňajú žiadne ekologické úlohy, takže pri prechode na novú ekonomiku si 

môžu vyžadovať iba školenie na pracovisku, pre týchto pracovníkov budú zmeny, ktoré počas 

práce vykonajú, iba kariérne zmeny tzn. súčasné prechody. 

2. Zelené pracovné miesta so zlepšenými zručnosťami - už existujúce pracovné miesta, ale v 

dôsledku ekologizácie si vyžadujú výrazné zmeny v úlohách, zručnostiach a znalostiach, pri 

prechode na novú ekonomiku si budú vyžadovať väčšiu odbornú prípravu, viac vzdelania a 

skúseností na pracovisku, ale na manuálne zručnosti sa spoliehajú menej, pracovníci podstúpia 

taktiež kariérne zmeny teda súčasné prechody. 

3. Novovznikajúce zelené pracovné miesta - jedinečné pracovné miesta, ktoré vznikajú na 

uspokojenie nových potrieb zelenej ekonomiky, títo pracovníci budú podstupovať tzv. budúce 

prechody (Bowen, Kuralbayevab, Tipoe, 2018). 

Na Slovensku je tvorba zelených pracovných miest výzvou aj pre mnohé ekonomické 

sektory,  ktoré generujú zisky, podieľajú sa na hospodárskom raste, ale zároveň vytvárajú tlak na 

životné prostredie a prispievajú k mnohým environmentálnym problémom. Takými ekonomickými 

sektormi sú podľa Kordošovej, Krammera a Václavovej (2019) najmä:  

- poľnohospodárstvo,  

- energetika,  

- priemysel,  

- doprava,  

- cestovný ruch. 

 

2. Analýza zelených pracovných miest doma a v zahraničí 

Slovensko zatiaľ nedisponuje ucelenou koncepciou na identifikovanie zelených pracovných 

miest. Rovnako v súčasnosti neexistuje žiaden oficiálne využívaný zoznam takýchto 

ekonomických činností. Zelené pracovné miesta je možné vytvoriť zmenou školských 

vzdelávacích systémov, neformálneho vzdelávania v kurzoch, či rekvalifikáciou súčasných 

povolaní na nové, tzv. „zelené povolania“. Na uskutočnenie týchto zmien, je potrebné zmeniť 

učebné osnovy, či obsahovú náplň vzdelávania už od primárneho vzdelávania až po vzdelávanie a 

rekvalifikáciu dospelých a zamestnancov.  
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 V zahraničí existuje niekoľko zahraničných pracovných portálov, na ktorých sa nachádzajú 

ponuky zelených pracovných miest. Pre potreby prieskumu sme zvolili kanadské a americké 

portály a portál Spojeného kráľovstva.  

Kanadský portál (https://eco.ca) inzeruje 714 pracovných ponúk, ktoré spĺňajú 

charakteristiky zelených pracovných miest. Ďalší kanadský pracovný portál 

(https://www.goodwork.ca)  inzeruje ďalších 50 zelených pracovných ponúk, ktoré tvoria až 9 % 

z celkového počtu inzerátov pracovných ponúk na tomto portály.  

Spojené kráľovstvo využíva na inzerciu zelených pracovných miest portál 

environmentjob.co.uk, ktorý tiež inzeruje množstvo pracovných ponúk, ktoré sa rozdeľujú podľa 

sektorov, napríklad sektor udržateľnosti, poľnohospodárstva a záhradníctva, ochrany divokej 

zvery, trvalo udržateľnej dopravy, ochrany mora, environmentálnej politiky a ekológie 

(https://www.environmentjob.co.uk). Ďalší portál venovaný zeleným pracovným miestam je 

ecojobs.com, na ktorom sa ponuky zelených prác tiež delia do sektorov, napríklad práca v oblasti 

prírodných zdrojov a ochrany, kde nájdeme inzerciu prác na pozície projektového špecialistu v 

teréne, manažéra ochrany pôdy, manažéra lesného hospodárstva a ciest, inštruktora prírodných 

zdrojov, inšpektora ochrany lesov, manažéra obnovy riek a hlavného ekológa obnovy. Ďalším 

sektorom na tomto portály je práca v oblasti environmentálnej vedy a inžinierstva, kde sa 

nachádzajú pracovné pozície ako koordinátor odpadu, výskumný pracovník a regionálny manažér 

(odborník na ochranu životného prostredia). Tretí sektor tvoria práce v oblasti environmentálnej 

advokácie a komunikácie. Sem patrí výkonný riaditeľ, marketingový manažér, mediálny 

koordinátor a programový riaditeľ. Štvrtý sektor zahŕňa pracovné miesta v oblasti 

environmentálneho práva a politiky, kam spadá manažér, inšpektor ochrany lesov, riaditeľ štátnej 

politiky, špecialista na regulačné záležitosti a manažér politiky. Piaty sektor tvoria pracovné miesta 

v oblasti obnoviteľnej energie a udržateľnosti. Patria sem povolania ako rezidenčný solárny 

poradca, manažér udržateľnosti, konzultant regionálnej energetickej politiky a špecialista na 

udržateľnosť – znižovanie odpadu. Do šiesteho sektoru spadajú pracovné miesta v oblasti výchovy 

v prírode a životného prostredia, napríklad učiteľ horolezectva, učiteľ rybolovu a člnkovania, 

farmársky a záhradný pedagóg a environmentálny pedagóg (asistent prírodovedca). Táto stránka 

ponúka aj environmentálne stáže, ktoré môžu byť zaujímavé hlavne pre mladých ľudí a študentov, 

napríklad stáž na leto v reštaurátorskom tíme na pozíciu supervízora a tiež stáž v oblasti 

záhradníctva (https://ecojobs.com). 

Podľa Consoliho (2016), v Spojenom kráľovstve zaznamenávajú štyri prístupy na 

identifikáciu zelených pracovných miest (Tabuľka 2). 
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Tab. č. 2: Prístupy na identifikáciu zelených pracovných miest 

Prístup Odvetvie Charakteristika 

Povolania zapojené do 

zelených priemyselných 

procesov 

Odpadové hospodárstvo, 

recyklácia a spracovanie 

Informácie sú špecifické iba 

pre jednu firmu 

Produkty a služby 

s ohľadom na životné 

prostredie 

Hybridné a elektrické 

automobily, izolačné 

produkty a systémy 

monitorovania energie 

Prispievajú k cieľom ochrany 

životného prostredia 

Povolania, pri ktorých sa 

prihliada na zelené aktivity 

Úspora energie v rámci 

firmy, recyklácia 

Aktivity nie sú priamo spojené 

s výrobou konkrétneho 

produktu alebo služby 

Povolania, ktoré sa aktívne 

zapájajú do 

environmentálnych aktivít 

Výroba energeticky 

účinných zariadení, filtrov, 

veterných turbín 

Zachytenie zamestnanosti na 

úrovni odvetvia, čím je možné 

ich porovnávanie 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Consoliho a kol., 2016. 

 

Pri identifikácii zahraničných zelených pracovných miest je veľkou výhodou skutočnosť, že 

potenciál ich tvorby je viditeľný vo všetkých odvetviach a v každom odvetví, nielen v oblasti 

životného prostredia. 

Americký úrad uvádza, že v rokoch 2016-2026 je plánovaný nárast počtu zelených 

pracovných miest. Tento nárast spôsobia odvetvia, ktoré berú ohľad na životné prostredie alebo 

súvisia so zachovaním prírodných zdrojov. Najviac zelených pracovných miest by malo vzniknúť 

na pracovnej pozícii inštalatér solárnych fotovoltaických zariadení, čo by malo predstavovať až 11 

800 pracovných miest. Ďalšou pozíciou by mal byť environmentalista a špecialista vrátane zdravia, 

ktorý by mal zabezpečiť až 9 900 pracovných miest. Pozícia pracovníka na odstraňovanie 

nebezpečných materiálov by mala poskytnúť 7 900 nových pracovných miest. Servisný technik 

veterných turbín je ďalším povolaním, ktoré môže obsadiť až 5 600 nových pracovníkov. 

Nasledovné údaje predstavujú o čosi menší nárast nových pracovných miest, ale aj to zohráva 

veľkú rolu. Environmentálny inžinier môže vytvoriť 4 500 nových pracovných miest. Technik 

environmentálnej vedy a ochrany zdravia dokáže zabezpečiť prácu 4 200 novým pracovníkom. 

Technik environmentálneho inžinierstva zabezpečí 2 200 nových pracovných miest a ochranár iba 

1 400.  

Štatistiky však uvádzajú, že nárast týchto pracovných miest znamená aj nárast priemernej 

ročnej mzdy v týchto povolaniach. Taktiež sa kladú vyššie nároky na požadované vzdelanie pre 

zamestnancov takejto pozície ako je bakalársky titul, pridružený titul, stredoškolský diplom alebo 

ekvivalent alebo post sekundárne udelenie diplomu. Z uvedeného vyplýva, že zelené pracovné 

miesta sú drahšie a požadujú odbornejšiu kvalifikáciu pracovníka ako pracovné miesta, ktoré 

neberú ohľad na životné prostredie (https://www.bls.gov/). 

Podľa Kuralbayeva (2018) za uplynulé roky stúpla zamestnanosť v oblasti obnoviteľnej 

energie. V Spojených štátoch amerických sa počas roku 2016 zvýšila zamestnanosť v oblasti 

solárnej energie o 25 % a taktiež v odvetví veternej energie o 32 %. Tieto povolania patria medzi 

zelené pracovné miesta, ktoré tvoria z celkového počtu pracovných miest v Spojených štátoch 

amerických až 9 %. Táto štúdia tiež uvádza, že 1 z 10 pracovníkov v Spojených štátoch amerických 

v práci vykonáva ekologické úlohy. Približne 1 % pracovných miest tvoria povolania, ktoré sú pre 

zelenú ekonomiku jedinečné, to znamená, že pracovníci dostávajú úlohy, ktoré berú ohľad na 
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životné prostredie ako napríklad servisný technik veterných turbín. Ďalších 9 % predstavujú 

pracovné miesta, ktoré sa snažia podporovať aktivity vedúce k zlepšeniu životného prostredia. 

Nazývajú sa tiež nepriame zelené pracovné miesta, pretože priamo nepodporujú ekologické 

aktivity. Patria sem napríklad finanční analytici, pretože dokážu identifikovať environmentálne 

vhodné investície, ale aj odporučiť finančné produkty, ktoré súvisia so životným prostredím. Títo 

pracovníci by mali mať ľahký prechod na priame zelené pracovné miesta, pretože nebudú 

potrebovať žiadne nové zručnosti. 45 % tvoria pracovné miesta, ktorých pracovníci majú potrebné 

zručnosti pre výkon ,,zelených“ úloh, ale zatiaľ nepodporujú tento smer. Ďalších 36 % sú pracovné 

miesta, ktoré sa v Spojených štátoch amerických nepovažujú za zelené, pretože ich prechod na 

nízkouhlíkové hospodárstvo neovplyvní. Patria sem napríklad učitelia alebo lekári. Čo sa týka 

rekvalifikácie pracovných síl nebude potrebná vo vysokej miere. Nakoľko aj predavačky môžu 

predávať tovar, ktorý je vyrobený udržateľným spôsobom alebo môžu využívať solárne panely na 

výrobu energie v obchode. Toto môže spôsobiť rýchly nárast pracovnej sily, ktorá je pre zelenú 

ekonomiku potrebná. Zvyšných 9 % už tvoria konkrétne zelené pracovné miesta 

(https://www.lse.ac.uk/). 

Niektoré krajiny sveta nemajú možnosť prechodu na zelenú ekonomiku, pretože nemajú 

dostatočný počet pracovných síl, ktoré by mali požadovanú kvalifikáciu na výkon ,,zelených“ 

činností. Hlavným dôvodom je tiež chudoba krajín, ako sme už spomínali podľa štúdie Amerického 

úradu ,,zelené“ povolania sa radia medzi povolania, ktoré majú mzdy na vyššej úrovni ako 

poskytujú svojim pracovníkom v súčasnosti. 

Na Slovensku inzeruje ponuku zelených pracovných miest portál www.enviroportal.sk, kde 

zamestnávatelia umiestňujú ponuky pracovných miest v oblasti životného prostredia ako napríklad 

potravinársky technológ, plánovač výroby, špecialista pre potravinovú legislatívu, technik, 

laborant, technológ vývoja v potravinárskej výrobe, ekológ, agronóm v skleníkovom hospodárstve 

a konzultant pre životné prostredie. Najväčším pracovným portálom na Slovensku je profesia.sk, 

kde sa nachádza viac ako päť tisíc voľné pracovných pozícií, ale žiadny inzerát, ktorý je uvedený 

na tejto stránke nie je propagovaný ako ,,zelený“. V odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva 

sa nachádza celkovo 231 voľných inzerovaných pracovných miest, z ktorých iba 6 je uvedených 

ako pracovné miesta v oblasti životného prostredia (www.enviroportal.sk).  

 

3. Možnosti rozvoja zelenej zamestnanosti na Slovensku 
Perspektívu tvorby nových zelených pracovných miest môžeme demonštrovať na  pozícii 

poľnohospodárskeho inžiniera. Táto pracovná pozícia v súčasnosti nie je až taká populárna, dokáže 

vytvoriť iba okolo 300 nových pracovných miest. Uvedenú pozíciu by bolo možné v zmysle 

zvyšovania zelenej zamestnanosti rozšíriť na ďalšie voľné pracovné miesta ako je 

poľnohospodársky a biologický inžinier, inžinier biologických systémov a inžinier biologických 

zdrojov. Nakoľko v súčasnosti vznikajú nové požiadavky v oblasti biologického spracovania, 

bezpečnosti potravín a obnoviteľnej energie, biologický inžinier sa zaoberá najmä spracovaním 

biomasy, ochranou životného prostredia a sanáciou. Poľnohospodársky inžinier sa zameriava 

najmä na prácu spojenú so zvieratami, ale aj systémami na manipuláciu s odpadom a skladovacie 

zariadenia. Inžinier biologických systémov spravuje informačné a elektrické technológie ako je 

bioinformatika, geografické informačné systémy, ale aj chráni a riadi prírodné zdroje. Inžinier 

biologických zdrojov sa špecializuje na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a alternatívnych 

energetických systémov a environmentálny inžinier spravuje pestovateľské škôlky a skleníky. 

Potravinársky a technologický inžinier sa zaoberá potravinárstvom a bioprocesmi. Tieto povolania 

majú možnosť ďalej sa rozvíjať na vyššie pracovné pozície ako sú manažérske pozície alebo 

pozície dozoru inšpekcie a mali by mať za úlohu zabezpečiť zlepšovanie kvality pôdy a vody.  a 
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tiež by mali byť schopní zabezpečiť využívanie nových pesticídov v poľnohospodárstve. Hlavnými 

prínosmi všetkých pracovných pozícií v poľnohospodárstve a potravinárstve je obmedzenie až 

úplné zbavenie sa škodlivých vplyvov na životné prostredie, vytvoriť nové pracovné miesta, ktoré 

by dokázali znížiť nezamestnanosť so zreteľom na životné prostredie, taktiež je kladená dôležitosť 

k prechodu využívania environmentálne bezpečných pesticídov pre rastliny a hmyz 

(https://www.ia.gov.sk). 

 Ďalšie perspektívne odvetvie je odvetvie stavebníctva a dizajnu. Vzhľadom k tomu, že vláda 

podporuje výstavbu ekologických budov, ktoré sú energeticky účinné a ekologicky udržateľné, 

objavujú sa nové pracovné miesta v oblasti ,,zelenej“ architektúry. Podľa Kordošovej, Krammera 

a Václavovej (2019) je možné očakávať neustály nárast zamestnanosti práve v tomto odvetví, 

nakoľko povolania ako dodávateľ stavby, stavebný inšpektor, návrhár nábytku, interiérový 

dizajnér, geodet, urbanista a záhradný architekt zaznamenali nárast zamestnanosti v roku 2021 až 

o 18 %. Ako jedna z príčin rastu zamestnanosti v tomto odvetví sa udáva nárast populácie, a teda 

uspokojenie potrieb všetkých ľudí, nakoľko štát je povinný zabezpečiť prístup k vzdelaniu 

všetkým, a preto bude potrebná výstavba nových škôlok, ale aj škôl, ktoré by mali byť 

ekologickými budovami. Väčšina architektov (70 %) pracuje pre architektonické a inžinierske 

firmy, 20 % architektov sú samostatne zárobkovo činné osoby a zvyšných 10 % pracuje pre rôzne 

stavebné spoločnosti. Okrem navrhovania budov tiež navrhujú elektrické systémy budov, ako 

napríklad vykurovacie, klimatizačné a vetracie systémy. Pri tvorbe týchto plánov musia 

zohľadňovať platné predpisy a zákony a sú zodpovední za prácu, ktorú vykonávajú dodávatelia 

stavby. Výstavba ,,zelenej“ budovy si vyžaduje odborné znalosti architektov – program certifikácie 

budov Leadership in Energy and Environmental Design. Tento program zaručuje, že budova má 

energeticky efektívne systémy na vykurovanie a chladenie, osvetlenie, využívanie a likvidáciu 

vody, čisté využívanie obnoviteľnej energie, prírodné a trvalo udržateľné materiály, kvalitu 

vnútorného vzduchu, inovatívny dizajn, ale aj udržateľné miesto, na ktorom je postavená. Toto 

povolanie si vyžaduje získanie potrebných znalostí, a preto sa radí medzi náročnejšie povolania 

zelenej ekonomiky.  

Pri výstavbe ,,zelených“ budov zohrávajú dôležitú úlohu aj záhradní architekti, ktorí 

navrhujú zelené strechy a plánujú pokrytie budov. Krajinní dizajnéri majú v náplni práce nápravu 

a obnovu environmentálne citlivých lokalít, ako napríklad mokrade a lesy, ale aj ochranu a obnovu 

historických lokalít a tiež plánovanie bezpečných cyklistických chodníkov. Uvedené povolanie má 

potenciál najmä pre mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o širší kontext stavebníctva a životného 

prostredia. Prínosom zelených pracovných miest v stavebníctve a dizajne je celkové skvalitnenie 

životného prostredia, ale aj efektívne využívanie striech budov, výstavba nových ,,zelených“ 

budov (https://www.ia.gov.sk). Pri uvedených pozíciách a súčasných povolaniach existujú 

možnosti rekvalifikácie pracovníkov v stavebníctve a dizajne s cieľom uplatnenia princípov zelenej 

ekonomiky a tvorby zelených pracovných miest so získanými zručnosťami v podobe 

rekvalifikačných kurzov, vzdelávacích programov  v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry, 

záhradníctva, okrasných a liečivých rastlín ako súčasti životného prostredia človeka, krajinného 

plánovania a pozemkových úprav. 

  



160  

    

Záver 

Prechod k zelenému rastu a ekonomike je výzvou pre mnohé ekonomické sektory aj na 

Slovensku. Zelené pracovné miesta sú všeobecným pojmom zahŕňajúcim širokú škálu pracovných 

príležitostí v rôznych sektoroch s rôznymi pracovnými podmienkami a pracovnými postupmi, ako 

aj rozmanitú pracovnú silu. 

V oblasti poľnohospodárstva by malo Slovensko znížiť nepriaznivé environmentálne 

dôsledky na životnom prostredí spôsobených poľnohospodárskymi činnosťami a podporiť 

environmentálne služby. Hlavné úsilie v priemysle by malo byť zamerané na zavádzanie inovácií 

a vývoj technológií uzavretých cyklov, postavených na recyklácii a opätovnom využívaní zdrojov. 

Rozvoj zelenej zamestnanosti na Slovensku prináša nové kvalifikačné požiadavky v zamestnaniach 

– pracovná sila bude potrebovať nové kvalifikácie a kompetencie. Nakoľko zelené pracovné miesta 

majú vo všeobecnosti vyššiu mzdu bez ohľadu na úroveň zručností pracovníkov ako obyčajné 

pracovné miesta, ekologizácia ekonomiky ovplyvní nielen kariérne cesty súčasných a budúcich 

pracovníkov, ale vo vyššej miere ovplyvní aj osobné náklady podnikov ako zamestnávateľov. 

Nakoľko mnohé ekonomické sektory nielen generujú zisky, podieľajú sa na hospodárskom 

raste, ale zároveň vytvárajú tlak na životné prostredie a prispievajú k mnohým environmentálnym 

problémom. Tvorba zelených pracovných miest je pevnou súčasťou environmentálnej oblasti 

spoločenskej zodpovednosti a v súčasnosti naberá na dôležitosti a význame s cieľom identifikovať 

a zmierňovať možné nepriaznivé vplyvy podnikania, prípadne im predchádzať.  
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SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ V ORGANIZÁCIÁCH KULTÚRY 

 
Hamadová Veronika, SR, Beresecká Janka, SR 

 

Výstup je podporený na základe projektu podporeného Agentúrou na podporu výskumu a 

vývoja na základe Zmluvy č. APVV-21-0363 s názvom "Obmedzenia a limity metód merania 

výkonnosti v miestnej samospráve - problém heterogenity poskytovania služieb",  projektu 

VEGA 1/0514/20|13| „Uplatňovanie konceptu spoločenskej zodpovednosti v organizáciách 

verejného sektora“, projektu  KEGA č. 033SPU-4/2022 s názvom „Funkčné, inovačné a 

digitálne vzdelávanie predmetu Marketing cestovného ruchu",   

ako aj spolupráce s SAPV OEaM. 

 

Abstrakt 

Narastajúci tlak na verejné rozpočty, obmedzené možnosti prerozdeľovania zdrojov, nastupujúce 

spoločensko - ekonomické krízy vyvolávajú potrebu efektívneho vynakladania verejných zdrojov. 

Organizácie vo verejnom sektore sú čoraz viac nútené zodpovedne vynakladať pridelené zdroje. 

Cieľom vedeckej state je poukázať na možnosti a obmedzenia merania výkonnosti v organizáciách 

kultúry. Aj napriek priamej väzbe na pozitívne externality poskytujú aj kultúrne služby možnosti 

kvantitatívneho a následne finančného vyjadrenia ich výkonov. Vedecká stať je podporená v rámci 

projektu 1/0514/20 |13| Uplatňovanie konceptu spoločenskej zodpovednosti v organizáciách 

verejného sektora a projektu APVV-21-0363- Obmedzenia a limity metód merania výkonnosti v 

miestnej samospráve - problém heterogenity poskytovania služieb. 

 

Kľúčové slová: spoločenská zodpovednosť, kultúra, knižnice, verejný sektor, kvantitatívne 

ukazovatele knižníc.  

 

Úvod 

Doba, v ktorej aktuálne žijeme sa rýchlo mení. Ak má človek obstáť v dynamickom 

prostredí, musí do určitej miery akceptovať a prispôsobovať sa jej požiadavkám, rozširovať svoje 

schopnosti a zručnosti, tak aby dokázal využiť možnosti a príležitosti, ktoré súčasná doba, 

spoločnosť poskytuje. Schopnosť a ochota uvedomiť si potrebu informácií, vedieť ich vyhľadať, 

hodnotiť, spracovať a komunikovať sa považuje  za informačnú gramotnosť. Túto je možné získať 

aj prostredníctvom knižníc. Bellérová a kol. (2010) uvádzajú, že podľa materiálu Americkej 

asociácie akademických a vedeckých knižníc (ACRL) A Progress Report on Information Literacy 

(1998, nestr.) „Informačne gramotní ľudia sú pripravení na efektívne rozhodovanie, slobodu 

výberu a plnú účasť v demokratickej spoločnosti“. 

Ekonomický rast sa odvíja aj od talentovaných ľudí. Spoločnosť založená na znalostnej 

ekonomike je jednou z možných efektívnych alternatív presadiť sa krajine ako celku v silnom 

konkurenčnom prostredí. Ako predpoklad jej rozvoja a za jednu z podstatných súčastí znalostnej 

ekonomiky možno považovať kvalitné ľudské zdroje, čo možno chápať aj ako dostupnú 

a dostatočne alebo vysoko kvalifikovanú, flexibilnú a tvorivú pracovnú silu. 

Meranie kvality a úrovne kvalifikácie pracovnej sily v spoločnosti ako celku predstavuje 

dlhodobý problém tak z hľadiska ekonomického ako aj exaktne štatistického. V 90-tych rokoch 

20. storočia nastal veľký rozvoj empirických výskumov, v ktorých sa posudzovali vplyvy rôznej 

vzdelanostnej úrovne na ekonomický rast spoločnosti. Tieto efekty vstupujú do rôznych 

empirických modelov rastu, pričom jedným z problémov je exaktné vyjadrenie a meranie 
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vzdelanostnej úrovne na makroekonomickej úrovni. V publikácii OECD, Education at a Glance 

(2021) sa prostredníctvom indikátorov porovnávajú vzdelávacie systémy členských a partnerských 

štátov. Celosvetovo sa jednotlivé štáty sa snažia odpovedať na technologické, ekologické 

a sociálne transformácie. Uvedené transformácie zapríčinili, že intelektuálny kapitál sa stal 

najcennejšou devízou našej spoločnosti a súčasnej doby. Jadrom intelektuálneho kapitálu sú 

vedomosti a ekonomický rast sa odvíja od talentovaných a kreatívnych ľudí. Dôležité je rozvíjanie 

vedomostí prostredníctvom  vzdelávania, ktorého miera je diferencovaná nielen kritériami ale aj 

výsledkami, tej ktorej krajiny. Bližšie uvedené v grafe 1.  

 

Graf 1. Dosiahnuté vzdelanie v jednotlivých krajinách OECD vo veku 25 - 64 rokov v % -nom 

vyjadrení v roku 2020 

 
nižšie ako sekundárne            nižšie ako sekundárne alebo po sekundárne, neterciárne            terciárne 

 
Pozn.: jednotlivé štáty sú zoradené vzostupne podľa podielu 25 - 64 ročných s nižším než vyšším 

stredoškolským vzdelaním. 

Zdroj: Education at a Glance, OECD, 2021. 

 

V posledných rokoch bol na Slovensku zaznamenaný nárast počtu ľudí 

s absolvovaným vysokoškolským vzdelaním, avšak tento nárast je stále nižší ako 

vo väčšine štátov OECD. V krajinách OECD má v priemere 39 % dospelých vysokoškolské 

vzdelanie (Graf 1). V rámci OECD a partnerských krajín sa toto percento pohybuje od 20 % a 

menej v Brazílii, Číne, Indii, Indonézii, Taliansku, Mexiku a Južnej Afrike. Výrazne nad 

priemerom krajín OECD sú krajiny ako Kanada, so 60% podielom vysokoškolského vzdelania 

alebo Ruská federácia s 56,7% podielom (OECD, 2022). 

Vzdelanie predstavuje investíciu, ktorou sa v prípade verejne poskytovaného vzdelávania 

štát a v prípade súkromného vzdelávania jednotlivec vzdávajú svojej súčasnej spotreby s cieľom 

získať vyššie príjmy v budúcnosti. Aj v prípade verejne, aj v prípade súkromne poskytovaného 

vzdelávania získava v budúcnosti štát aj jednotlivec. S vyšším dosiahnutým vzdelaním môže 

jednotlivec očakávať vyšší príjem, ktorý môže vynaložiť na svoju spotrebu, prípadne ho investovať 

do svojho ďalšieho osobnostného rozvoja. Naopak štát získava naspäť, do vzdelávania, vložené 

finančné prostriedky v podobe vyšších príjmov jednotlivca (Mihályi, Hronec, Beresecká, 2021). 
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Krajiny okrem iného investujú do vzdelávacích inštitúcií, aby pomohli podporiť hospodársky 

rast, zvýšiť produktivitu, prispieť k osobnému a sociálnemu rozvoju a znížiť sociálnu nerovnosť 

(OEDC, 2021). Úroveň výdavkov na vzdelávacie inštitúcie, bližšie graf č. 2 je ovplyvnená 

veľkosťou školopovinnej populácie v danej krajine, mierou zápisu, úrovňou platov učiteľov a 

organizáciou a poskytovaním výučby.   

 

Graf 2. Celkové výdavky na vzdelávacie inštitúcie v pomere k HDP 

 
primárne, sekundárne a po sekundárne neterciárne          terciárne 

 
Zdroj: Education at a Glance, OECD, 2021. 

 

Výdavky na inštitúcie základného až terciárneho vzdelávania v pomere k HDP podľa zistení 

OECD (2021) sa pohybujú medzi 6 % a viac, konkrétne v Čile, Izraeli, Novom Zélande, Nórsku, 

Spojenom kráľovstve a Spojených štátoch, do 3 - 4 % v Grécku, Maďarsku, Írsku, Japonsku, Litve, 

Luxembursku , Rusku a Slovenskej republike. Ako je zrejmé z Grafu 2 vo všetkých krajinách 

OECD a partnerských krajinách je podiel národných zdrojov venovaných vzdelávacím inštitúciám 

v neterciárnom stupni (primárne, sekundárne a postsekundárne vzdelávanie) oveľa väčší, ako 

podiel venovaný terciárnemu vzdelávaniu. 

V rokoch 2012 až 2018 krajiny OECD zvýšili verejné výdavky na vzdelávacie inštitúcie na 

všetkých úrovniach vzdelávania (Graf 3), ale pomalším tempom ako priemerný rast 

HDP. Výnimkou z tohto modelu sú Čile, Maďarsko, Island, Izrael, Taliansko, Slovenská republika 

a Švédsko, kde verejné aj celkové výdavky na vzdelávacie inštitúcie rástli v tomto období 

rýchlejšie ako HDP (OECD, 2021).   
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Graf 3. Zmena v HDP, verejných a celkových výdavkov na vzdelávacie inštitúcie v rokoch 2012 

a 2018 
verejné výdavky    celkové výdavky           HDP 

 
Zdroj: Education at a Glance, OECD, 2021. 

 

Dôraz na to, aby sa organizácie správali zodpovedne vo vzťahu k spoločnosti sa postupne 

rozšíril z podnikateľského sektora aj na sektor verejný a organizácie v ňom pôsobiace. Spoločenská 

diskusia k odvetviam, ktoré sú v SR často doménou štátu (zdravotníctvo, školstvo, sieťové 

odvetvia) už v súčasnosti otvára koncepčné témy ako sú udržateľnosť systému, či dlhodobé dopady 

na spoločnosť, ekonomiku alebo životné prostredie. Hovorí o podnikaní takým spôsobom, ktorý je 

priateľský k spoločnosti a k životnému prostrediu (Musová, 2020)  súčasne sa má prelínať so 

všetkými firemnými činnosťami (Tetrěvová, 2017). Koncepcia  pojmu spoločenskej zodpovednosti 

predstavuje neustálu zainteresovanosť všetkých kľúčových partnerov do každodenných aktivít 

firiem a inštitúcií, čo im v konečnom dôsledku umožňuje predikovať a využiť rýchlo sa meniace 

očakávania spoločnosti a prostredia. Sektor vzdelávania patrí v posledných rokoch medzi tie, o 

ktorých sa živo diskutuje vzhľadom na jeho strategickú úlohu v spoločnosti.  Vyplývajúc zo 

základných charakteristík spoločenskej zodpovednosti tak, ako ich rôzni autori v historickom 

kontexte definovali a na základe výsledkov výskumu Dahlsruda (2008), k základným aspektom, 

ktorými sa spoločenská zodpovednosť vyznačuje, patria: tri základné oblasti spoločenskej 

zodpovednosti – tzv. tripple bottom line (ekonomická, sociálna a environmentálna oblasť), 

zainteresované strany (tzv. stakeholderi) a dobrovoľnosť spoločensky zodpovedného správania. 

 

Vzťah kultúry a ekonomiky  

  Pri slove kultúra väčšine z nás ako prvé napadnú asociácie ako umenie, spoločenské normy, 

či tradície a zvyky. Pravdepodobne málokto si pojem kultúry zlučuje s ekonomikou. Avšak tieto 

dva pojmy sú pomerne silno prepojené a v súčasnosti už slovné spojenie ekonomika kultúry 

identifikuje významný sektor národného hospodárstva. Tajtáková (2013) považuje kultúru za 

štvrtý pilier udržateľného rozvoja, spolu s ekonomickým, sociálnym a environmentálnym 

pilierom. Súčasnú dobu identifikujú moderné informačno-komunikačné technológie, ale jednotlivé 
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knižnice zvyšujú blahobyt užívateľom a aj celej spoločnosti. Gradmann (2011) vo svojej publikácii 

píše: ,,V knižnici budúcnosti stratila kniha svoju funkciu ako hlavné médium. Kniha bude úplne 

alebo aspoň prevažne nahradená digitálnymi zdrojmi. Tým sa, ale budova knižnice v žiadnom 

prípade nestane zbytočnou, medziľudský kontakt bude naďalej potrebný“. Budovy knižníc 

v kontexte kultúrnych činností zohrávajú kľúčovú úlohu ako miesto stretávania a socializovania 

sa, najmä v súčasnej po pandemickej situácii. 

Podľa Zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, knižničný systém tvoria: ,,knižnice, ktorých 

zameranie, pôsobnosť a úlohy sú dané zložením a špecializáciou knižničného fondu a rozsahom 

poskytovaných knižnično-informačných služieb“. 

 

Cieľ práce a metódy spracovania 

Cieľom vedeckej state je poukázať na možnosti a obmedzenia merania výkonnosti v 

organizáciách kultúry. Predpokladáme, že záujem o knižnice zo strany verejnosti klesá, čím úzko 

súvisí  počet výpožičiek, čo sa prejaví počtom zamestnaných v týchto podnikoch a výškou prímov 

v Eurách.  

Na základe týchto predpokladov formulujeme nasledujúce hypotézy.  

H1 Počet vypožičaných knižných jednotiek má silný vplyv na počet zamestnaných 

v knižniciach. 

H2   Počet vypožičaných knižných jednotiek má silný vplyv na dosiahnuté príjmy v Eur. 

  Objektom skúmania sú krajiny verejné knižnice na území   Slovenskej republiky. 

Pri spracovaní údajov sme použili základné prístupy používané v štatistickej analýze 

časových radov. Za časový rad považujeme chronologicky a vecne usporiadané údaje 

kvantitatívneho štatistického znaku. Počet takto usporiadaných údajov, v jednom rade, označujeme 

za dĺžku časového radu. Za účelom zistenia koľko zmien nastalo počas tohto obdobia bola použitá 

percentuálna zmena, ktorá sa veľmi využíva pri analýze a porovnávaní štatistických údajov v čase 

a percentuálne body pri analýze rozdielov v mierach. K poznaniu a matematickému popisu 

štatistickej závislosti medzi kvantitatívnymi štatistickými znakmi sme použili metódu regresnej a 

korelačnej analýzy. Predpokladajme, že medzi závisle premennou Y a vysvetľujúcimi (nezávisle) 

premennými Xi i=1, 2, ... k je závislosť popísaná rovnicou: 

Y = f (X1, X2, ... Xk , β0, β1, β2, ... βk) + ε 

ktorú odhadneme: 

yj´ = f (x1j, x2j, ... xkj, b0, b1, ... bk) 

pričom sú splnené podmienky klasického lineárneho modelu a koeficienty b0, b1, ... bk sú odhadmi 

neznámych parametrov β0, β1, ... βk. (Matejková, E.,Pietriková, M., Poláková, Z, 2015). 

Čerpané údaje sú z Ročných výkazov o kultúrno-osvetovej činnosti KULT(MKSK)3-01, 

ktoré majú  povinnosť vykazovať spravodajské jednotky v elektronickom štatistickom 

systéme  Ministerstva kultúry SR. 

 

Výsledky  

Slovenská spoločnosť neprikladá kultúre dostatočný význam. Prehliada jej zásadný vplyv na 

všetky ostatné oblasti života. Ak sa má kultúrne dianie stať bežnou súčasťou života, je potrebné 

zabezpečiť všeobecnú dostupnosť a efektívnu prezentáciu tradičných i nových kultúrnych 

produktov. Kultúrne aj verejné inštitúcie musia hľadať inovatívne prístupy k sprostredkovaniu 

kultúrnych hodnôt verejnosti (Stratégia rozvoja kultúry SR na roky 2014 - 2020). Ako sú napĺňané 

deklarované  kultúrne potreby a dopyt po kultúre uvádzajú výsledky v tabuľke 1.  
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Tab č. 1: Počet knižníc a pobočiek v rokoch 2016 - 2020 
Ukazovateľ Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018  Rok 2019  Rok 2020  Zmena v % 

Počet knižníc 

spolu / ved. 

knižnice 

1* 2* 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1857 217 1797 206 1722 211 1677 200 1555 183 
-

16,26 

-

15,67 

vedecké 

knižnice 
9 7 8 7 8 7 8 7 8 7 

-

11,11 

 

0 

verejné knižn. 

a ich pobočky 

spolu  

1581 141 1525 144 1461 144 1421 156 1302 151 
-

17,65 

 

7,09 

v
 t

o
m

 

regionál. 

s krajskou 

pôsob. 

8 29 8 30 8 30 8 30 8 31 0 6,90 

regionál. 
29 37 29 36 29 34 30 34 30 33 

 

3,45 

-

10,81 

mestské 
103 55 102 53 102 56 102 70 101 67 

- 

1,94 
21,82 

obecné 

spolu 
1441 20 1386 25 1322 24 1281 22 1163 20 

-

19,29 
0 

špeciálne 

knižnice a ich 

pobočky spolu  

267 69 264 55 253 60 248 37 245 25 
- 

8,24 

-

63,77 

v
 t

o
m

 

lekárske 
46 12 45 4 41 10 39 9 38 3 

-

17,39 

-

75,00 

technické 
11  - 9 -  7 -  7 -  7 -  

-

36,36 
- 

pôdohosp. 
8 3 9 2 8   7   7   

-

12,50 
- 

múzeí a 

galérií 
75 17 76 12 72 11 72 9 73 6 

- 

2,67 

-

64,71 

inštitúcií 

SAV 
46 10 44 9 44 11 44 11 43 10 

- 

6,52 
0 

vojenské 
11 -  11 1 11 1 10 1 9 -  

-

18,18 

- 

ZVJS 43 -  43  - 43 -  43  - 43 -  0 - 

iné 
27 27 27 27 27 27 26 7 25 6 

- 

7,41 

-

77,78 

Pozn. 1 počet knižníc, 2 počet pobočiek 

Zdroj: vlastné spracovanie, Ročné výkazy o knižnici z roku 2016 – 2020 (MK SR) 

 

Za sledované obdobie v horizonte piatich rokov počet knižníc ako aj počet pobočiek má 

klesajúci charakter.  Najvyšší úbytok v krajine zaznamenali špeciálne knižnice profilované na 

technické vedy a pobočiek profilovaných na iné vedy a vedy lekárske.  

Absolútnym klesajúcim číslam počtov knižníc a pobočiek nemožno pripisovať aj nezáujem 

o výpožičky v nich nachádzajúce sa. Ďalším skúmaním bolo v horizonte piatich rokov skúmať 

počet výpožičiek a ich percentuálna časová zmena počas tohto obdobia, bližšie nasledovná 

tabuľka.  
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Tab č. 2: Výpožičky kníh spolu v rokoch 2016 - 2020 
Ukazovateľ Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Zmena v 

% 

Výpožičky spolu 17 410 288 16 681 809 16 441 383 15 982 254 11 415 968 -34,43 

v
 t

o
m

  

odborná literatúra pre 

dosp. 
4 859 469 4 491 052 4 210 874 3 976 651 2 862 922 -41,09 

krásna literatúra pre 

dosp. 
6 205 745 6 022 694 6 082 989 5 993 194 4 738 175 -23,65 

odborná literatúra pre 

deti 
806 809 759 493 826 203 834 693 496 371 -38,48 

krásna literatúra pre 

deti 
2 813 714 2 805 586 2 841 321 2 965 198 2 072 393 -26,35 

výpožičky 

periodických publ. 
2 724 504 2 602 980 2 479 996 2 212 518 1 246 107 -54,26 

z 
to

h
o
 

špeciálne dok. spolu 326 879 168 693 143 033 126 758 99 545 -69,55 

v
 t

o
m

 

audiovizuálne 25 027 23 966 24 094 21 813 15 508 -38,03 

elektronické (aj 

digitálne) 
236 642 91 055 69 668 67  084 62 241 -73,70 

mikroformy 5 696 5 965 5 237 3526 2156 -62,15 

rukopisy 3 643 1 438 610 413 212 -94,18 

iné špeciálne 

dok. 
55 871 46 269 43 424 33 922 19 428 -65,23 

Edičná činnosť knižnice 

(počet titulov) spolu 
1929 1 872 1 616 1 447 1 325 -31,31 

v
 t

o
m

 tituly v tlačenej forme 590 701 661 595 411 -33,34 

tituly v elekt. forme* 1339 1171 955 852 914 -31,74 

Knižnica má pripojenie na 

internet 
873 890 882 880 879 0,69 

Prip. Wifi v priestoroch 

knižnice pre používateľov 
434 479 527 528 551 26,96 

Pozn. * vrátane sprístupňovaných titulov prostredníctvom internetu 

Zdroj: vlastné spracovanie, Ročné výkazy o knižnici z roku 2016 – 2020 (MK SR) 

 

Z výsledkov je zrejmé, že počet výpožičiek  klesá, alarmujúci je počet odbornej literatúry pre 

dospelých, či výpožičky periodických publikácií. Ak keď sa nachádzame a deklarujeme, že žijeme 

v dobe elektronizácie, enormného využívania internetu, verejné knižnice patriace do pôsobnosti 

MK SR tomu nie sú prispôsobené a naklonené. Toto tvrdenie možno deklarovať percentuálnou 

zmenou -73,70% v ukazovateli výpožičky elektronické aj digitálne.  

 

Tab č. 3: Ekonomické ukazovatele knižníc v rokoch 2015 - 2020 
 Ukazovateľ Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Zmena v % 

Príjmy (v mil. €) 69,4 56,7 55,7 60,3 68,4 -1,44 

Výnosy (v mil. €) 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 -5,88 

Náklady (v mil. €) 56,1 53,8 55,3 62,6 67,1 19,61 

Počet zamestnancov 2992 2386 2338 2400 2371 -20,76 

Priemerná mzda v €  357 528 594 835 947 165,26 

Zdroj: vlastné spracovanie, Ročné výkazy o knižnici z roku 2016 – 2020 (MK SR) 
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Z výsledkov ekonomických ukazovateľov vyplýva pokles príjmov, výnosov a zamestnancov 

knižníc. Opakom je nárast nákladov a priemernej mzdy pracujúcich v týchto zariadeniach.  

Za účelom hľadania odpovede na H1 bola spracovaná prostredníctvom korelačnej analýzy 

závislosť medzi premennými, ktorých výsledky sú zobrazené v tabuľke.   

 

Tab č. 4: Výpožičky a zamestnanosť – závislosť   
Regression Statistics 

       

Multiple R 0,095 
       

R Square 0,0090801

36 

       

Adjusted R 

Square 

-

0,486379

795 

       

Standard 

Error 

726978,21

04 

       

Observatio

ns 

4 
       

         

ANOVA 
        

 
df SS MS F Significan

ce F 

   

Regression 1 1E+10 96856020

43 

0,0183 0,0090 
   

Residual 2 1,057E+1

2 

5,28497E

+11 

     

Total 3 1,067E+1

2 

      

         

 
Coefficien

ts 

Standard 

Error 

t Stat P-

value 

Lower 

95% 

Upper 

95% 

Lower 

95,0% 

Upper 

95,0% 

Intercept 11560842,

91 

37438886

,41 

0,3088 0,0079 -

14952568

3,9 

17264736

9,7 

-

14952568

3,9 

17264736

9,7 

Počet 

zamestnan

cov 

2135,0566 15771,29

94 

0,1354 0,0090 -

65723,36

76 

69993,48

08 

-

65723,36

761 

69993,48

08 

Zdroj: vlastné spracovanie, 2022 

 

Výsledky uvedené v tabuľke prezentujú veľmi slabú štatistickú závislosť medzi výpožičkami 

spolu a počtom zamestnancov, percento vysvetlenej variability je na úrovni 0,9 %. Z výsledkov 

však  aj vyplýva, že ak zvýšime počet zamestnancov o 1 osobu, tak počet výpožičiek vzrastie 

o 2135.  

Výsledky  slúžiace k potvrdeniu či vyvráteniu hypotézy H2 sú zobrazené v tabuľke 5. 
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Tab č. 5: Výpožičky spolu a príjmy v Eur 
Regression Statistics 

       

Multiple 

R 

0,804174

509 

       

R Square 0,646696

641 

       

Adjusted 

R Square 

0,470044

962 

       

Standard 

Error 

434086,2

306 

       

Observati

ons 

4 
       

         

ANOVA 
        

  df SS MS F Significan

ce F 

   

Regressio

n 

1 6,8982E+

11 

6,8982E+

11 

3,660857

589 

0,00196 
   

Residual 2 3,7686E+

11 

1,8843E+

11 

     

Total 3 1,0667E+

12 

      
   

         

  Coefficie

nts 

Standard 

Error 

t Stat P-value Lower 

95% 

Upper 

95% 

Lower 

95,0% 

Upper 

95,0% 

Intercept 21641927

,45 

2629001,

536 

8,231994

982 

0,0144 10330246

,82 

32953608

,08 

10330246

,82 

32953608

,08 

Príjmy -0,0832 0,0435 -1,9133 0,0196 -0,2702 0,1039 -0,2702 0,1039 

Zdroj: vlastné spracovanie, 2022 

 

Z výsledkov vyplýva, silná štatistická závislosť medzi výpožičkami spolu a príjmami 

knižníc, percento vysvetlenej variability je na úrovni 64,66%. Ak vzrastie príjem o 1 €, tak počet 

výpožičiek poklesne o 0,08.     

 

Záver 

Kultúrne inštitúcie v rezorte Ministerstva kultúry SR a ich odborná činnosť zameraná na 

verejnosť sú základom pre rozvíjanie záujmu o kultúru u širokej verejnosti. Preto efektivita a 

správne nastavenie ich fungovania je nevyhnutným predpokladom kultúrneho pôsobenia na 

verejnosť. Je potrebné nastaviť nový efektívny prístup k fungovaniu kultúrnych inštitúcii, 

zameraný na  zefektívnení ich činnosti, zlepšení ich materiálno-technického stavu a na zavedení 

funkčného systému manažmentu. Z výsledkov výskumu možno konštatovať, že H1 je potvrdená, 

nakoľko  výsledky poukazujú na veľmi slabú štatistickú závislosť medzi výpožičkami spolu 

a počtom zamestnancov. H2 je potvrdená, nakoľko bola štatisticky preukázaná  silná štatistická 

závislosť medzi výpožičkami spolu a príjmami knižníc. Príspevok má svoje limity, ktoré si 

vyžadujú ďalšie hlbšie vedecké bádanie.  
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SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝDAVKOV PREVENTÍVNEJ 

A LIEČEBNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V KRAJINÁCH EÚ 

Štefan Hronec, SR, Radovan Lapuník, SR 

Výstup je podporený na základe projektu podporeného Agentúrou na podporu výskumu a 

vývoja na základe Zmluvy č. APVV-21-0363 s názvom "Obmedzenia a limity metód merania 

výkonnosti v miestnej samospráve - problém heterogenity poskytovania služieb",  projektu 

1/0514/20 | 13 | „Uplatňovanie konceptu spoločenskej zodpovednosti v organizáciách 

verejného sektora“. 

Abstrakt 

Efektívna preventívna a liečebná zdravotná starostlivosť pozitívne ovplyvňuje dravotný stav 

obyvateľstva. Práve zdravotný stav je jeden zo základných faktorov tvorby a akumulácie 

ekonomického bohatstva. Zdravotne spôsobilý ľudský kapitál je významným nehmotným 

rastovým faktorov každej ekonomiky. Cieľom vedeckej state je skúmanie vzájoného vzťahu medzi 

objemom výdavkov na liečebnú starostlivosť a preventívnu starostlivosť a ekonomického rastu 

krajiny v rámci EÚ. Výsledky analýzy vedeckej štúdie potvrdzujú v zahraničí publikované 

výsledky získané na základe analýz údajov z rozvojových krajín sveta.  Vnútorná štruktúra 

verejných výdavkov na zdravotnú starostlivosť môže mať reálny vplyv na ekonomický rast krajiny. 

Potvrdzuje sa existencia tesnej väzby výdavkov na liečebnú starostlivosť a prevenciu 

s medziročným nárastom HPD krajín Európskej únie. V rámci analýzy boli využité matematicko - 

štatistické metódy zamerané na meratie tesnosti závislosti medzi ekonomickými veličinami, 

historicko - logická metóda pri verifikácii záskaných výsledkov resp. formulovaní predpokladov 

definovaných v metodickej časti vedeckej state. Predmetom skúmania boli výdavky na preventívnu 

a liečebnú starostlivosť v kontexte ich dopadov na vybrané ekonomické kategórie. Objektom 

skúmania boli vybrné krajiny EÚ.   

 

Kľúčové slová: spoločenská zodpovednosť, ekonomický rast, verejné výdavky efektívnosť, 

preventívna a liečebná zdravotná starostlivosť, ľudské zdroje. 

 

Úvod  

Oblasť zdravia a zdravotníctva je neoddeliteľnou súčasťou verejného sektora. Zdravie ako 

ekonomická kategória má niekoľko úrovní. V prvom rade predstavuje základné aktívum, ktoré má 

verejné zdravotníctvo podporovať, preventívne riešiť zdroje nákaz a príčiny ich prepuknutia. 

Zdravie na mikroekonomickej úrovni, ako kategória viažúca sa na každého občana, ako aj zdravie 

na makro úrovni, tz, na provni kolektívnej, spoločnosti ako celku, vymedzujeme ako verejné 

zdravie. Zdravie jednotlivca a spoločnosti je ovplyvňované viacerými faktormi, ktoré možno 

označiť ako determinanty zdravia. Medzi základné individuálne faktory patria genetické faktory 

(cca. 20%), zdravotná starostlivosť (cca. 10%), životné prostredie (cca. 30%), životný štýl (cca. 

40%) (Hegyi et.Al., 2011). Niektorí autori (Booske, 2010, McGovern, 2015), ktorí sa touto 

problematikou zaoberali, zaraďujú medzi základné determinanty alebo hybné sily zdravia sociálne 

a ekonomické faktory (40 %), správanie jednotlivca ku svojmu zdraviu (30 %), zdravotnú 

starostlivosť (20 %) a faktory prostredia (10 %) (Booske et.Al., 2010, McGovern et.Al., 2014). 

V druhom prípade autori abstrahujú od genetických faktorov jednotlivca, ktoré nie je možné 

ovplyvniť a dopĺňajú zoznam o sociálne a ekonomické faktory (drivers). Tie spolu so zdravotnou 

starostlivosťou ovplyvňujú zdravie v odhadovanej úrovni 60 %. Faktory zdravia sú vzájomne 
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prepojené a navzájom sa ovplyvňujú. Ekonomický status osoby alebo prostredie môže motivovať 

alebo negatívne ovplyvniť jeho rozhodnutia a správanie. Efekty pôsobenia jednotlivých faktorom 

môžu byť časom akumulované. Zdravie je súčasne dôležitý indikátor životného štandardu danej 

krajiny.  

Literatúra uvádza ako základné faktory ekonomického rastu prírodné zdroje, fyzický kapitál 

alebo infraštruktúru, ľudské zdroje a technologické zmeny (Samuelson et al., 2010). Lucas (1988) 

sa prikláňal k názoru, že akumulácia fyzického kapitálu je najvýznamnejším zdrojom 

ekonomického rastu hlavne z krátkodobého pohľadu. Technický vývoj ako exogénny determinant 

hlavne z dlhodobého hľadiska. Mnoho ekonómov tvrdí, že práve kvalita práce (zručnosti, znalosti 

a disciplína) je tým najdôležitejším prvkom ekonomického rastu (Schulz, 1960; Cheshire, Margini, 

2000;DiLiberto, 2008). Nové teórie pojednávajú o raste závislom na endogénnych faktoroch, kde 

ekonomický vývoj je naviazaný na technologickom pokroku. Barro, Sala, Martin (1995) doplnili 

teórie  o migráciu osôb, fertilitu a variabilnú ponuku práce. Ehrlich, Lui (1991) a Meltzer (1995) 

a empirická štúdia Barra (1996) a ďalších naznačuje, že zdravotný status meraný prostredníctvom 

ukazovateľa veku dožitia a ďalšími agregovanými ukazovateľmi sú dôležitým faktorom 

ekonomického rastu. Štúdie zamerané na zdravie  a pracovný trh potvrdili, že lepšie zdravie priamo 

zvyšuje participáciu na trhu práce a produktivitu zamestnancov (Strauss, Thomas, 1998; Bloom, 

Canning, 2000; Schultz, 2002). Zvyšovaním očakávaného veku dožitia sa vytvára predpoklad 

investícií do vzdelania, inovácii a fyzického kapitálu (Bloom et al., 2007, 2014, Cervellati, Sunde, 

2013, Prettner, 2013) a lepšie zdravie, predovšetkým u žien, znižuje sa fertilitu a naštartuje sa 

ekonomická zmena od stavu stagnujúcich príjmov k udržateľnému ekonomickému rastu (Galor, 

Weil, 2000; Galor, 2005, 2011, Cervllati, Sunde, 2005, 2011; Bloom et al., 2015). V posledných 

dekádach je zvýrazňovaná úloha nehmotného kapitálu, ako faktora ekonomického rozvoja. 

Produktivita ľudskej práce závisí od úrovne akumulácie ľudského kapitálu, ktorý je závislý od 

zdravia a úrovne vzdelania. Ak sa zvýši produktivita práce, má to priamy vplyv na produkčný 

proces a súčasne priamy vplyv na objem a kvalitu výstupu produkcie krajiny.  

 

1. Výdavky na preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť  ich vzťah k ekonomickému 

rastu 

Všeobecne platí, že výdavky na zdravotnú starostlivosť sú dôležitým faktorom akumulácie 

ľudského kapitálu, čo má priamy vplyv na ekonomický rast krajiny. Súčasne je potrebné povedať, 

že s rastom príjmu sú spojené aj efekty s negatívnym dopadom na úroveň zdravia ako sú napríklad 

znečistenie životného prostredia, nedostatok fyzickej aktivity alebo konzumácia nevhodnej stravy. 

Už prvé štúdie (Kleinman, 1974; Newhouse,1977) identifikovali príjem ako najdôležitejší 

faktor vysvetľujúci rozdiely medzi hospodárskym vývojom krajín a rastom výdavkov na zdravotnú 

starostlivosť. Vzťah medzi ekonomickým rastom a výdavkami na zdravotnú starostlivosť je 

predmetom opakovaných diskusií v literatúre. 

Prvá časť autorov štúdií zastáva názor, že výdavky na zdravie prispievajú k ekonomického 

rastu (Rivera and Currais, 2003; Lago-Penas et. al., 2013; Naidu and Chand, 2013; Piabuo and 

Tieguhong, 2017; Ercelik, 2018). Wang (2011) skúma vzťah medzi výdavkami na zdravotnú 

starostlivosť a ekonomickým rastom 31 krajín využitím panelovej a quantilovej regresnej techniky 

v časovom období 1986 až 2007. Výsledky jeho štúdie naznačujú, že rastúce výdavky na 

zdravotníctvo majú dopad na rast ekonomiky, ale naopak ekonomický rast znižuje výdavky na 

zdravotnú starostlivosť. Súčasne dodáva, že rastúce výdavky na zdravie mali pozitívny vplyv na 

ekonomický rast krajín dosahujúcich strednú alebo vysokú mieru ekonomického rastu.  

Druhá skupina vedcov tvrdí, že krajiny s vysokou mierou ekonomického rastu vynakladajú 

viac na zdravotnú starostlivosť (Martin et al., 2008; Wang et. Al. 2018; Khoshnevis Yazdi and 
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Khanalizabeh, 2017). Martin (2008) predkladá empirické dôkazy o priamom vzťahu výdavkov na 

zdravotnú starostlivosť a ekonomický rast na základe vyhodnotení údajov 295 Primary care trusts, 

ktoré boli do roku 2011 ako administratívne jednotky súčasťou Národnej zdravotnej služby Veľkej 

Británie.  

Autori, ku ktorým sa prikláňame, zastávajú názor o obojstrannom vzťahu medzi týmito 

dvomi premennými (Mukherjee, 2017; Khan et al., 2016; Amiri and Ventelou, 2012). Štúdia 

Amiria Venetelou (2012) skúmala vzťah výdavkov na zdravie a ekonomický rast 20 vyspelých 

krajín OECD v časovom rade medzi 1970 a 2009. Štúdia naznačuje, že medzi veličinami je 

obojstranná kauzalita. Výdavky na zdravie sú funkciou dostupných zdrojov (príjem alebo 

bohatstvo) a naopak príjem je funkciou výdavkov na zdravie z dôvodu, že je determinantom 

ľudského kapitálu, ponuky práce a produktivity (Van Zon, 2001). Potvrdzuje to aj štúdia Bedir 

(2016), podľa ktorej výdavky na zdravie môžu byť determinantom ekonomického rastu, pričom 

miera ich vplyvu klesá ako rastie saturácia ekonomiky. Zdravie je dôležitou formou ľudského 

kapitálu s možným vzťahom úrovne zdravia spoločnosti a jej ekonomického rozvoja. 

Multiplikačný dopad zdravia na produktivitu ľudského kapitálu je ťažko merateľný. Cylus et al 

(2012) naznačil spomalenie výdavkov na zdravotníctvo a predpovedal čiastočne zmenu v štruktúre 

výdavkov krajín Európskej únie ako odpoveď na recesiu. Zvýšenie výdavkov na ľudského kapitál 

vedie k rastu príjmu, čo umožňuje lepší prístup k zdravotnej starostlivosti. Darby a Melitz (2008) 

dopĺňajú diskusiu o tvrdenie, že výdavky na zdravotnú starostlivo pôsobia počas ekonomických 

cyklov ako stabilizačný prvok. Autori Dincer, Yuksel (2019) skúmali vzťah medzi výdavkami na 

zdravie (verejné a súkromné) a ekonomickým rastom krajín E7 (Čína, India, Pakistan, Nigéria, 

Bangladéš, Vietnam a Indonézia). 

Výdavky na zdravotníctvo rastú súčasne s rastom životnej úrovne, vývojom zdravotníckej 

technológie, predlžovaním veku dožitia obyvateľov vyspelých krajín a ich dobiehanie rozvojovými 

krajinami. S predlžujúcim sa vekom dožitia sa stávajú chronické ochorenia hlavnou príčinou úmrtí, 

pričom Svetová zdravotná organizácia udáva k dátumu 15.11.2021 približne 71 % zo všetkých 

úmrtí tvoria úmrtia na chronické ochorenia (41 miliónov ľudí ročne) (Jakubowska et al., 2016). 

Zdravotná starostlivosť je zameraná na liečbu ochorení, znižovanie úmrtnosti a predĺženie veku 

dožitia (Hao et. al., 2020). Liečebná starostlivosť je zameraná na odstránenie stavu choroby 

a minimalizáciu jej následkov. Preventívna zdravotná starostlivosť predchádza vzniku chorôb resp. 

zameriava sa na ich identifikáciu v počiatočnej fáze. Primárna a preventívna zdravotná 

starostlivosť predĺžia vek dožitia bez potreby dodatočného navýšenia výdavkov na zdravotníctvo 

(Rasmussen et. al., 2007). V posledných rokoch sa predmetom diskusií stáva význam preventívnej 

zdravotnej starostlivosti a jej význam z pohľadu nákladovej efektívnosti v porovnaní kuratívnou 

zdravotnou starostlivosťou (Chin et. al., 2015). Súčasťou diskusií je aj uprednostnenie preventívnej 

zdravotnej starostlivosti z pohľadu obyvateľov ak je súčasťou verejného zdravotného poistenia 

(Luyten et. al., 2015). 

Preventívna medicína je zameraná na ochranu, podporu a udržanie dobrého zdravia zameraná 

na prevenciu chorôb a smrti.Prevencia chorôb sú špecificky chápané, populačne alebo individuálne 

založené opatrenia primárnej, sekundárnej prevencie zameranej na minimalizáciu záťaže 

chorobami a rizikovými faktormi, ktoré ich spôsobujú (Kenkel, 2000). Primárna prevencia je 

zameraná na činnosti zabraňujúce vzniku choroby, opatrenia zamerané na zlepšenie zdravia 

ovplyvňovaním dopadov sociálnych a ekonomických faktorov zdravia, poskytovanie informácií na 

faktory správania ovplyvňujúce zdravie jednotlivca a spoločnosti, nutričné a stravovacie 

poradenstvo, vzdelávanie o ústnej a dentálnej hygiene, klinické preventívne služby ako imunizácia 

a vakcinácia detí, dospelých a ľudí v postproduktívnom veku. Sekundárna prevencia je zameraná 

na skorú detekciu chorôb formou skríningu. Prevencia je v mnohých prípadoch nákladovo 
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efektívnejšia ako následná liečba (Li et. al., 2010; Mooran et. al., 2014; Kupersmith et. al., 1995). 

Pomer výdavkov na preventívnu a kuratívnu zdravotnú starostlivosť môže mať vplyv na mieru 

ekonomického rastu čo potvrdzuje štúdia Wang (2018). Súčasne naznačuje, že skorá prevencia 

a zdravotná prehliadka môžu zlepšiť zdravie a ušetriť výdavky na následnú zdravotnú starostlivosť. 

Vyšší podiel výdavkov na prevenciu môže súvisieť s vyšším ekonomickým rastom. Prekročením 

určitej výšky podielu výdavkov na prevenciu môže mať negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva 

a ekonomický rast. Je to spôsobené obmedzenými zdrojmi použiteľnými na zdravotnú starostlivosť 

v rámci ktorých si preventívna a liečebná zdravotná starostlivosť konkurujú.  

 

2. Materiály a metódy 

Cieľom vedeckej štúdie bolo analyzovať možný vzťah medzi výdavkami na liečebnú 

zdravotnú starostlivosť, výdavkami na preventívnu zdravotnú starostlivosť a ekonomickým rastom 

krajín Európskej únie. Podkladom boli údaje databázy OECD a Eurostat, ktoré poskytujú 

informácie o miere financovania zdravia a ekonomického rastu, ako výdavku na jedného obyvateľa 

v € v parite kúpnej sily (Purchasing power parities). Jednotka vyjadruje pomer národnej meny 

v prepočte na kúpnu silu košíka štandardizovaných tovarov a služieb medzi krajinami a ich 

menami. V systéme zdravotných účtov SHA 2011 sú z pohľadu účelu výdavkov členené na HC.1 

Liečebná starostlivosť, HC.2 Rehabilitačná starostlivosť, HC.3 Dlhodobá starostlivosť (zdravotná), 

HC.4 Doplnkové služby (nešpecifikované podľa funkcie), HC.5 Zdravotnícke tovary 

(nešpecifikované podľa funkcie), HC.6 Preventívna starostlivosť, HC.7 Verejná správa a správa 

zdravotného systému a financovania, HC.9 Ostatné služby zdravotnej starostlivosti nezatriedené 

inde. Vo vedeckej štúdii sme sa zamerali na výdavkové skupiny pre kuratívnu zdravotnú 

starostlivosť HC.1, HC.2 a preventívnu zdravotnú starostlivosť HC.6 a ich možný vplyv na úroveň  

a rast HDP krajiny.  

V tejto oblasti bolo realizovaných niekoľko štúdií. Štúdie analyzovali hlavne vzťah zdravia, 

výdavkov na zdravie a ekonomický rast krajín rôznymi štatistickými a ekonometrickými 

metódami. Z pohľadu vedeckej štúdie sa zameriavame na metodiky využité pri skúmaní týchto 

vzťahov. 

V základných analýzach vzájomných väzieb možno použiť štatistickú metódu - koeficient 

korelácie a pre vyjadrenie miery rastu resp. poklesu metódu lineárnej regresie (Jakubowska, 

Horváthová, 2016). Jakubowska a Horváthová (2016) využili metódu analýzy vzťahu 

ekonomického rastu a vybraných ukazovateľov zdravotného stavu „starých“ a „nových“ členov 

Európskej únie. Ďalšou metódou bola metóda LSVD založená na odvodení dynamických 

nevyvážených panelových dát, ktorú použili vo svojej štúdii Brendle a Colombier (2016). Išlo o 

určenie zdroja dynamiky nárastu výdavkov na zdravotnú starostlivosť Švajčiarskych kantónov 

v časovom intervale 40 rokov. Ekonometrickú a štatistickú metóda použitú v štúdii Wang (2018) 

pod názvom Generalized method of moments (GMM) bolo možné použiť ako generickú metódu 

odhadu parametrov v štatistických modelov. 

Často využívanou metódu je kvantilová regresná panelová analýza (QR, z angl. Quantile 

Regression) sa dá chápať ako nástroj na prieskum podmieneného rozdelenia pravdepodobnosti. 

Wang (2011) ju využil pre analýzu údajov 31 krajín z pohľadu výdavkov na zdravotnú starostlivosť 

a ich dopad na ekonomický rast. Panelová regresná analýza kombinovaných prierezových a 

časových údajov bola základom štúdie autora Hone (2019) pri aplikácii na údajoch o mortalite 5 

565 Brazílskych obcí vo vzťahu k výdavkom na zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Kointegračná 

panelová analýza zameraná na určenie miery vzťahu časových radov väčšieho rozsahu medzi 

viacerými premenným. Grangerova kauzálna analýza založená na predikcii  využitá v štúdii Bedir 

(2016) vychádzala z modelu, kde ekonomický rast bol funkciou výdavkov na zdravotníctvo. 
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Analýza sa týkala 16 krajín Európy, stredného východu, Afriky a krajín Ázie. Ďalšia štúdia Amiri, 

Ventelou (2012) využila modifikovanú Grangerovu kauzálnu analýzu na vyjadrenie vzťahu 

výdavkov na zdravotníctvo a ekonomickým rastu krajín OECD. Túto výskumnú metódu využili aj 

autori Tunali a Saruc (2021) pri analýze vzťahu výdavkov na zdravie a ekonomického rastu krajín 

OECD v časovom období 1994 – 2014. V rámci skúmania problematiky bola využvan aj metóda 

DEA ako neparametrická analýza lineárneho programovania. Autorka, ktorá založila svoj výskum 

na tejto metóde bola Dovaľová (2011). Išlo o meranie efektívnosti investícií do zdravotníctva v 

kontexte ekonomického rastu. Wang (2016) vytvoril vlastný teoretický model, ktorý meral 

pozitívnu užitočnosť vo vzťahu k spotrebe krajín OECD. Model dával do súvisu vek dožitia 

a úmrtnosť s výdavkami na liečebnú a preventívnu zdravotnú starostlivosť a ďalšími štatistickými 

ukazovateľmi. Model vychádzal z predpokladu, že preventívna zdravotná starostlivosť v pomere 

k celkovým výdavkom na zdravotnú starostlivosť, nepriamo ovplyvňuje mieru ekonomického 

rastu. 

Objektom nášho výskumu boli krajiny OECD. Hlavným indikátorom modelu bol hrubý 

domáci produkt na obyvateľa v USD od roku 2010 vo vzťahu k preventívnej a liečebnej zdravotnej 

starostlivosti, očakávanému veku dožitia, výdavkom na vzdelanie v pomere k HDP, pomeru úspor 

k HDP, obchodnému saldu k HDP, úrokovej miere, pomeru starších ľudí v populácií. 

Skúmané údaje sa týkali 28. členských krajín Európskej únie (spolu s Veľkou Britániou) a 

ich vzájomná súvislosť bola predmetom korelačnej analýzy s využitím Spearmanovho koeficientu 

poradovej korelácie. Koeficient poradovej korelácie je používaný pre poradové premenné. 

Nepoužíva sa pri počte hodnôt n<5. Nadobúda hodnoty od -1 po 1. 

 

                (1) 

 

 

 

Následne po potvrdení štatistickej významnosti skúmaných premenných sme údaje podrobili 

jednoduchej lineárnej regresii pre predikovanie hodnoty závisle premennej y a na základe 

regresného koeficientu h1 mohli určiť mieru nárastu závisle premennej v prípade rastu nezávisle 

premennej. 

yi=h1xi+h0                            (2) 
i = 1,2,...n 

Nasledujúci text prezentuje výsledky skúmaných vzťahov.  
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3. Výsledky a diskusia 

Na základe realizovanej analýzy možno potvrdiť vysokú mieru priamej lineárnej závislosti 

medzi výdavkami na liečebnú starostlivosť a zmenou dosiahnutého hrubého národného produktu 

krajiny vyjadrených parite kúpnej sily. Hodnoty boli testované testom významnosti poradovej 

korelácie R na hladine α = 0,01 a sú štatisticky významné. Miera možných väzieb nebola testovaná 

za Maltu z dôvodu nedostupných údajov a krátkeho časového radu dostupných údajov (5 rokov). 

Nižší stupeň väzby medzi výdavkami sme zaznamenali pri Grécku a Luxembursku. Grécko po 

kríze v roku 2008 zaznamenalo prepad dosiahnutého HDP a súčasne pokles výdavkov na liečebnú 

starostlivosť. Následný rast HDP od roku 2014 nekopíroval rast výdavkov na liečebnú 

starostlivosť, ktorý ani v roku 2019 nedosiahol úrovne z pred roku 2010. Podobný vývoj výdavkov 

na ZS a dosiahnutý HDP je možné pozorovať aj vo vykázaných hodnotách Luxemburgu. 

 
Obrázok 1. Prehľad väzieb dosiahnutého HDP na obyvateľa v jednotkách PPP a výdavkov na 

liečebnú starostlivosť v PPP  

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Obrázok 2 ilustruje vzájomné väzby medzi výdavkami na preventívnu starostlivosť 

a výkonom skúmaných ekonomík. Hodnoty boli rovnako testovanej testom významnosti poradovej 

korelácie na hladine α = 0,01 okrem Bulharska, Maďarska, Írska a Slovenska sú štatisticky 

významné. Malta z dôvodu nedostatočného časového radu údajov nebola predmetom analýz. 

Z obrázku 2 je zrejmá nižšia miera väzieb medzi výdavkami na preventívnu zdravotnú starostlivosť 

a výkonnosťou ekonomiky. Celkovo 9 krajín dosiahlo silný (Luxembursko, Litva, Slovinsko, 

Holandsko, Bulharsko) resp. nulový stupeň väzby medzi štatistickými znakmi (Írsko,Maďarsko, 

Slovenská republika). Dôvodom sú pomalšie rastúce (Írsko), konštantné resp. klesajúce (Slovenská 

republika) výdavky na preventívnu starostlivosť s rastom HDP.  

23; 85%

2; 7%

1; 4%
1; 4%

Veľmi tešná väzba r ≥ 0,9
Vysoký stupeň väzby 0,7 ≤ r < 0,9
Význačný stupeň väzby 0,5 ≤ r < 0,7
Mulový stupeň väzby



178  

    

,  

Obrázok 2. Prehľad väzieb dosiahnutého HDP na obyvateľa v jednotkách PPP a výdavkov na 

preventívnu starostlivosť v PPP 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Obrázok 3 obsahuje dosiahnuté hodnoty regresných koeficientov modelu jednoduchej 

lineárnej regresie. Koeficient je približným určením zmeny závisle premennej o jednu jednotku 

nezávisle premennej. Nárastom jednotky PPP nezávisle premennej je odhadovaný potenciálny 

nárast ekonomiky od 10,46 PPP (Grécko) až po 73,60 PPP (Írsko). Po zoradení od najvyššieho 

možného prírastku z pohľadu liečebnej starostlivosti, sú v prvej časti poradia krajiny s výnimkou 

Luxemburgu s tesnou väzbou ekonomického rastu a výdavkov na liečebnú starostlivosť. Súčasne 

sú to krajiny priemerne nižšou mierou väzby ekonomického rastu na preventívnu zdravotnú 

starostlivosť.  
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Obrázok 3. Prehľad regresných koeficientov h1 jednotlivých krajín EÚ,  

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Eurostat 

 

Zoradením hodnôt regresného koeficientu prírastku HDP pravdepodobne spôsobeného 

rastom výdavkov na prevenciu o jednotku PPP boli dosiahnuté hodnoty od 181 (Holandsko) PPP 

až po 1191 PPP (Írsko). Krajiny s vyšším priemerným regresným koeficientom súčasne dosahujú 

vyšší priemerný ročný nárast HDP (koeficient rastu 1,055 v porovnaní 1,037) v jednotkách PPP na 

obyvateľa.  

 

Záver 

V rámci vedeckej štúdie sme uskutočnili prehľad a komparáciu záverov vedeckých štúdii 

domácich a zahraničných autorov týkajúcich sa problematiky vplyv zdravia, výdavkov na 
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zdravotnú starostlivosť a ich štruktúry vo vzťahu k ekonomickému rastu ekonomiky. Z dôvodu 

absentujúcich vstupných údajov krajín Európskej únie (časť je uvedená v analýzach krajín OECD) 

sme spracovali štatistickú analýzu dostupných údajov zo zdrojov OECD a Eurostat. Databáza 

Eurostat rovnako ako OECD zaznamenáva zdravotnícke štatistiky na základe SHA pri väčšine 

krajín ale až od roku 2011 resp. 2012 a posledné dostupné údaje sú z roku 2019 čo je v porovnaní 

s údajmi OECD kratšie obdobie (údaje od roku 2000). 

Vedecká štúdia poskytuje kvantitatívny odhad dopadu výdavkov na rôzne druhy zdravotnej 

starostlivosť a výkon ekonomiky skúmaných krajín EÚ. Výskum potvrdil tesnú väzbu výdavkov 

na liečebnú zdravotnú starostlivosť a ekonomický rast a súčasne vysoký stupeň väzby výdavkov 

na prevenciu a ekonomický rast krajín EÚ, o prezentuje aj nasledujúca tabuľka.  

 

Tab. č. 1: Výsledky analýzy závislosti výdavkov na preventívnu zdravotnú starostlivosť a HDP 

Krajina 

Premerný 

koef rastu 

HDP PPP 

HDP 2018 
ZS ako % 

HDP 

Preventívna 

starostlivosť 

ako % ZS 

K HC.1,2 k HC.6 

Regresný 

koeficient 

liečebnej ZS 

Regresný 

koeficient 
preventivnej 

ZS 

United Kingdom 1,035 47881 9,900 4,978 1,000 1,000 19,933 309,659 

Italy 1,027 43512 8,700 4,581 0,857 0,986 31,548 198,087 

Finland 1,033 49701 9,000 4,049 0,994 0,994 13,313 192,586 

Estonia 1,079 36237 6,700 3,534 0,991 0,986 25,310 344,772 

Sweden 1,035 53553 10,900 3,396 0,995 0,979 20,133 216,293 

Germany 1,039 55142 11,500 3,254 0,997 0,997 17,237 242,461 

Netherlands 1,032 57900 10,000 3,238 0,992 0,651 15,782 181,317 

Slovenia 1,043 38953 8,300 3,132 0,994 0,686 20,779 396,718 

Croatia 1,046 12880 6,850 3,130 0,964 0,946 19,963 322,666 

Hungary 1,057 31863 6,500 3,058 0,964 0,158 30,547 200,011 

Bulgaria 1,067 8000 7,340 2,650 1,000 0,650 23,803 436,656 

Czech Republic 1,053 41148 7,520 2,650 0,992 0,970 20,896 306,338 

Ireland 1,094 84782 6,900 2,605 0,933 0,283 73,596 1191,508 

Latvia 1,068 30814 6,200 2,578 0,947 0,694 29,936 312,271 

Denmark 1,040 57453 10,100 2,441 0,998 0,923 16,902 397,295 

Poland 1,064 31614 6,300 2,283 0,998 0,924 19,978 530,891 

Lithuania 1,078 36365 6,500 2,283 0,994 0,871 24,665 394,979 

Luxembourg 1,042 117080 5,300 2,176 0,292 0,561 23,065 587,205 

Spain 1,036 40747 9,000 2,116 0,944 0,868 19,027 283,323 

Austria 1,037 57078 10,300 2,100 0,998 0,995 17,719 382,672 

France 1,034 46419 11,200 1,883 0,998 0,944 15,684 545,599 

Portugal 1,036 34932 9,400 1,779 0,986 0,704 15,121 869,797 

Belgium 1,037 52624 10,800 1,573 0,990 0,924 14,870 506,431 

Romania 1,074 10500 5,560 1,420 1,000 0,991 20,840 722,978 

Malta 0,000 0 8,950 1,300 x x x x 

Greece 1,017 29653 8,000 1,263 0,679 0,618 10,459 284,918 

Cyprus 1,013 24840 6,770 1,260 0,867 0,818 22,828 208,860 

Slovak Republic 1,053 31535 6,700 0,768 0,968 -0,529 24,400 -50,659 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Eurostat, 

 

Výsledky naznačujú nižšiu silu väzby výdavkov na zdravotnú starostlivosť a ekonomický 

rast krajín, kde došlo po roku 2008 ku krátkodobému ekonomickému poklesu a následnému 
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postupnému poklesu výdavkov na liečebnú a preventívnu zdravotnú starostlivosť potvrdené 

štúdiou Keegan et al. (2012), ktoré v mnohých prípadoch nedosiahli svoju pôvodnú úroveň. Nižšia 

väzba je pozorovateľná vo vzťahu ekonomického rastu a výdavkov na preventívnu zdravotnú 

starostlivosť. Z pohľadu objemu výdavkov tvorí preventívna zdravotná starostlivosť skúmaných 

krajín v roku od 0,77 % (Slovenská republika) po 4,98 % (Veľká Británia) celkových výdavkov na 

zdravotnú starostlivosť. Z dôvodu obmedzených zdrojov krajín je predmetom nižšej alokácie 

zdrojov v prospech liečebnej zdravotnej starostlivosti (Quaglio et al., 2013).  

Porovnanie regresných koeficientov odhaľuje, že vyššiu mieru prírastku môžu dosiahnuť 

krajiny s vyššou mierou tesnosti väzby ekonomického rastu a výdavkov na liečebnú starostlivosť. 

Nižšia miera väzby na preventívnu starostlivosť naznačuje, že výdavky na prevenciu nemajú 

podstatný vplyv na ekonomický rast čo súčasne vyvracia čiastkový záver, že krajiny s vyšším 

priemerným regresným koeficientom vo vzťahu k preventívnej starostlivosti súčasne dosahujú 

mierne vyšší priemerný ročný nárast HDP. 

Naša vedecká štúdia potvrdzuje vzájomný vplyv výdavkov na zdravie a ekonomický rast 

krajiny. Existujúce štúdie krajín Európskej únie nekvantifikujú ideálny pomer skupín výdavkov 

a ich vzťah k HDP. Realizované výskumy krajín OECD v oblasti pomeru výdavkov na liečebnú 

a preventívnu zdravotnú starostlivosť potvrdzujú možný vplyv stanovenia optimálneho pomeru 

predmetných skupín výdavkov na ekonomický rast krajín (Wang, 2016, Wang, 2018). Wang vo 

svojich výstupoch naznačil, že správne určeným pomerom výdavkov, môže populácia dosiahnuť 

vyššiu úroveň zdravia, čo nepriamo prispeje k ekonomickému rastu, zvýšenej produktivite práce 

a zníženému dopytu po zdravotnej starostlivosti. V štúdii z roku 2018 sa v krajinách OECD určil 

optimálny pomer výdavkov na preventívnu zdravotnú starostlivosť na 0,25 % a liečebnú zdravotnú 

starostlivosť na 8,26 % v pomere k dosiahnutému HDP na obyvateľa. 

Preventívna zdravotná starostlivosť vykazovaná SHA 2011 ako skupina HC.6 má z dôvodu 

prebiehajúcej pandémie veľký význam. Mala by obsahovať hlavne výdavky na podporu 

prirodzenej imunity, dobrej psychickej kondície obyvateľstva, a až následne klasických 

očkovacích programov (mimo experimentálnych, využívaných v súčasných nátlakových 

nedôveryhodných schémach). Mal by obsahovať aj výdavky spojené s monitorovaním zdravotného 

stavu, epidemiologickým dohľadom a programami kontroly rizík chorôb a reakčné programy 

pripravovania sa na katastrofy a stav núdze. Podľa informácii publikovaných v databáze Eurostat 

v súvislosti s ochorením Covid-19 krajiny Európskej únie vynakladajú priemerne iba 3 % 

zdravotníckych výdavkov na preventívnu zdravotnú starostlivosť. Najnižšie úrovne dosahujú 

krajiny Slovensko 0,8%, Grécko a Malta 1,3% a Rumunsko 1,4%.  
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SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ NA ÚROVNI MIESTNEJ 

SAMOSPRÁVY 
  

Štefan Hronec, SR, Mária Vavrúšová, SR 

 

Výstup je podporený na základe projektu podporeného Agentúrou na podporu výskumu a 

vývoja na základe Zmluvy č. APVV-21-0363 s názvom "Obmedzenia a limity metód merania 

výkonnosti v miestnej samospráve - problém heterogenity poskytovania služieb",  projektu 

1/0514/20 | 13 | „Uplatňovanie konceptu spoločenskej zodpovednosti v organizáciách 

verejného sektora“. 

  

Abstrakt 

Úsilie o zvýšenie spoločenskej zodpovednosti (SZ) organizácií  vo verejnom sektore narastá najmä 

pod tlakom verejnej mienky a preto sa stáva problematikou presahujúcou záujem podnikov, 

spotrebiteľov či odbornej verejnosti. Keďže všetky organizácie verejného sektora hospodária s 

prostriedkami z verejných rozpočtov, ich výkon podlieha verejnej kontrole a rozhodovanie 

prebieha verejnou voľbou, je pre ne nevyhnutné integrovať spoločenské a environmentálne aspekty 

do vlastnej činnosti a rozhodnutí, ktoré majú vplyv na spoločnosť a životné prostredie. Cieľom 

vedeckej state je analýza a zhodnotenie uplatňovania konceptu SZ v organizáciách verejného 

sektora s ohľadom na ich spoločensko-ekonomickú podstatu a ekonomickú efektívnosť.  
 

Kľúčové slová: spoločenská zodpovednosť, verejný sektor, miestne samosprávy 

 

Úvod 

Rastúci význam udržateľnosti ekonomiky ako takej, vrátane jednotlivých odvetví a sektorov 

spoločnosti v posledných dekádach otvára otázka, akú zodpovednosť voči spoločnosti možno 

očakávať od podnikateľov? Súčasná spoločnosť, zaťažená množstvom sociálnych, ekonomických, 

ekologických a mnohých ďalších problémov musí reagovať na tieto meniace sa spoločensko-

ekonomické faktory. Koncept spoločenskej zodpovednosti sa snaží poskytnúť možné spôsoby 

fungovania, ktoré by lepšie reagovali na aktuálny vývoj modernej spoločnosti. 

Problematikou spoločenskej zodpovednosti v prostredí verejného ako aj súkromného sektroa 

v kontexe verejného sektora sa zaoberali Wienholt, N., Feldmann, J. (2018), Tarigan, J., Hatane 

S.E, Stacia L., Widjaja, D.C. (2019), ktorí skúmali problematiku spoločenskej zodpovenosti vo 

vzťahu verejný a súkromný sektor, prípadne Votaw, D. (1973), ktorý sa zameral na reformné prvky 

konceptu spoločenskej zodpovednosti. Medzi ďalších významných autorov patrili Shayan, 

F.,Niloufar, Mohabbati-Kalejahi, N., Alavi, S., Ali Zahed, M. (2022), ktorí skúmali jednotlivé 

aspekty spoločenskej zodpovednosti v kontexte trvalej udržateľnosti, prípadne Said, L., Swandari, 

F., Said, M. (2021), skúmajúci implementáciu spoločenskej zodpovednosti v organizáciách 

verejného sektora - utilitách. Koncept spoločenskej zodpovednosti v kontexte s verejných sektorom 

skúmali aj autori Lozano, J. M., Albareda, L., Ysa, T., Roscher, H. Marcuccio, M. (2008) a 

McNally, J. J. (2018). Z českých autorov skúmali implementáciu prvkov spoločenskej 

zodpovednosti v jednotlivých politikách Rosecká, N., Machek, O., Stasa, M.,  Kubíček, A. (2021).  

Spôsobmi merania úrovne spoločeskej zodpovednosti sa zaoberali autori Mili, S., Soto, C., 

Bouayad, A. (2019), ďalej Kansal, M., Joshi, M., Babu, S., Sharma, S. (2018) vo svojej práci: 

“Reporting of Corporate Social Responsibility in Central Public Sector Enterprises: A Study of 
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Post Mandatory Regime in India”, ako aj Kiuriene, V. 2016. Importance of public interest to social 

responsibility. 

 

1. Oblasti spoločenskej zodpovednosti v miestnej samospráve 

V rámci uplatňovania konceptu spoločenskej zodpovednosti je potrebné aktivity, ktoré 

samospráva vykonáva buď v zmysle legislatívnych povinností, alebo spontánne, prípadne zámerne 

a dobrovoľne nad rámec toho, čo jej ukladá zákon, rozdeliť do relatívne homogénnych oblastí (aj 

keď sa mnohé aktivity vzájomne prelínajú). V zmysle teórie zaoberajúcej sa problematikou 

spoločenskej zodpovednosti ide o koncepciu 3P. Tá rozdeľuje aktivity na na ekonomickú oblasť, 

spoločensku, prípadne sociálnu a nakoniec environmentálnu, pri ktorej sa v prípade miestnych 

samospráv vytvára čoraz väčší tlak. Indikátory, ktoré spadajú pod tieto oblasti z celkového pohľadu 

prispievajú k udržateľnému fungovaniu samosprávy.  

Ekonomická oblasť: sa zameriava na problematiku finančného zabezpečenia samosprávnych 

funkcií, ekonomickej výkonnosti a stability, kvality dodávateľsko - odberateľských vzťahov, 

sociálnych ako aj fyzických investícií, ktoré pozitávne vplývajú na rozvoj a udržateľnosť prostredia 

v ktorom spolu s ostatnými zainteresovanými subjektami pôsobia. Súčasťou ekonomickej oblasti 

musia byť aj normy a procesy týkajúce sa transparentnosti, postojom k nežiadúcim javom a 

pravidlá etiky spojené s prácou zamestnancov a volených zástupcov samosprávy. 

Spoločenská oblasť (sociálna rovina) : táto oblasť predstavue viaceré roviny pôsobenia. 

Jdnak sa zameriava na ľudský kapitál disponibilný v miestnej samospráve a zvlášť v samotnej 

organizácii (zahŕňajúce aktivity na ochranu zamestnancov, ľudských práv, šikanovanie na 

pracovisku, mobbing, tvorba pracovného prostredia, ktoré je v súlade s potrebami zamestnancov a 

podporuje ich výkonnosť a kreativitu (v rámci zákonných obmedzení), či odmietanie neeického 

konania). 

Druhá rovina tejto oblasti predstavuje otvorenosť miestnej samosprávy vo vzťahu k jej 

obyvateľom a ostatným zainteresovaným skupinám. Týka sa to pravidelného a transparentného 

informovania ohľahne hospodárenia, zverejňovanie návrhov rozpočtov, schválených rozpočtov, 

výročných správ, hodnotiacich a monitorovacích správ. Aktivity v rámci tejto roviny by mali 

spadať aj do oblasti tvorby otvorených systémov vzájomnej efektívnej komunikácie (podávanie 

sťažností, želaní, návrhov a podnetov). Práve v tejto oblasti majú mnohé samosprávy veľké 

nedostatky.  

V environmentálnej oblasti sa v prípade samospráv pozornosť orientuje na celkový 

environmentálny manažment, ktorý je spojený primárne s legislatívnymi povinnosťami v oblasti 

odpadov (zber, triedenie, zhodnocovanie), zdokonaľovnaie systémov nakladania s odpadom 

vrátane nfraštruktúry potrebnej na recykláciu a bezpečné nakladanie s nebezpečnými odpadmi  do 

doby prevzatia oprávnenou osobou, plánovanie v oblasti odpadového hospodártva, výkazníctvo, 

systémy vzdelávania a zvyšovania environmentálneho povedomia obyvateľov. Spoločensky 

zodpovedné samosprávy vykonávajú činnosti nad rámec legislatívy systematickou prácou v oblasti 

propagácie rôznych zložiek životného prostredia, zvyšovania povedomia obyvateľov a 

návštevnékov o potrebe a spôsobe predmetu ochrany na svojom území a pod..  

 

2. Metodologické východiská skúmania 

Vedecký cieľ state je naplnený prostredníctvom metodiky hodnotenia efektívnosti 

implementácie jednotlivých konceptov spoločneskej zodpovednosti, a ich potenciálneho dosahu na 

celkovú ekonomickú výkonnosť samosprávy, v tomto prípade finančného zdravia. V rámci riešenia 

problematiky sú konfrontované základné motívy implementácie koncetu spoločenskej zodovenosti 
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do prostredia samosprávy s jeho reálnym dosahom na ekonomickú výkonnosť a ekonomickú 

stabilitu.    

Výberový súbor tvorilo 159 samospráv v Slovenskej republike, ktoré boli vyberané 

náhodným výberom podľa kritéria veľkosti. Nasledujúce tabuľky prezentujú analyzované miestne 

samosprávy z pohľadu alokácie v rámci západného, stredného a východného Slovenska, vzdelania 

primátorov a starostov a priemernej veľkosti samospráv v rámci veľkostnej skupiny. 

 

Tab. č. 1: Počet miestnych samospráv podľa lokalizácie 

Skupina / Ukazovateľ  
priemerná 

veľkosť 

Lokalizácia Slovensko 

západné stredné východné 

500 254 11 4 10 

1000 783 9 6 10 

5000 3882 8 6 11 

10000 7720 9 10 6 

20000 15469 13 7 5 

50000 30039 12 6 7 

10000 70435 3 3 1 

100001 -  352271 1 0 1 

Spolu  66 42 51 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Najviac samospráv bolo alokovaných v rámci západného Slovenska (66). Celkovo 51 

samospráv bolo z východného Slovenska. Samosprávy nad 20000 obyvateľov predstavovali 

takmer 100 % základného súboru. Obce do 500 obyvateľov, ktoré boli predmetom výskumu tvorili 

2,23 % základného súboru. Obce do 1000 obyvateľov tvorili 3,337 % základného súboru.   

V rámci primárneho výskumu bol analyzovaný stav implementácie jednotlivých konceptov 

spoločenskej zodpovednosti v miestnych samosprávach, motívy zavádzania spoločenskej 

zodpovednosti, ktoré boli skúmané vo vzťahu k ekonomickým ukazovateľom miestnych 

samospráv v dlhodobom horizonte, ako aj vybraných kľúčových charakteristík, ako sú alokácia v 

rámci Slovenska, veľkosť samosprávy, či vzdelanostná štruktúra riadiacich orgánov miestnych 

samospráv. Úroveň implementácie miestnych samospráv bola zisťovaná podľa hodnotenia 

intenzity aktivít analyzovaných samospráv. Pri hodnotení úrovne implementácie konceptu sa 

vychádzalo z rozpočtov, hodnotiacich správ, výročných správ, reportov, propagačných a 

informačných materiálov, mediálnych správ o aktivitách analyzovaných samospráv a informácií 

publikovaných na webových stránkach miestnych samospráv. Významným informačným zdrojom 

boli hodnotenia miestnych samospráv z hľadiska ich úrovne hospodárenia vstupujúceho do 

komplexného indexu finančného zdravia.  

  

3. Závery a diskusia 

Podľa dostupných materiálov boli rozdelené sledované indikátory do 3 skupín: ekonomika, 

spoločnosť a životné prostredie. V každej skupine boli indikátory rozdelené podľa 

zainteresovaných skupín. 

V rámci primárneho výskumu bol analyzovaný stav implementácie jednotlivých konceptov 

spoločenskej zodpovednosti v miestnych samosprávach, motívy zavádzania spoločenskej 

zodpovednosti, ktoré boli skúmané vo vzťahu k ekonomickým ukazovateľom miestnych 

samospráv v dlhodobom horizonte, ako aj vybraných kľúčových charakteristík, ako sú alokácia v 

rámci Slovenska, veľkosť samosprávy, či vzdelanostná štruktúra riadiacich orgánov miestnych 
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samospráv. Úroveň implementácie miestnych samospráv bola zisťovaná podľa hodnotenia 

intenzity aktivít analyzovaných samospráv. Pri hodnotení úrovne implementácie konceptu sa 

vychádzalo z rozpočtov, hodnotiacich správ, výročných správ, reportov, propagačných a 

informačných materiálov, mediálnych správ o aktivitách analyzovaných samospráv a informácií 

publikovaných na webových stránkach miestnych samospráv. Významným informačným zdrojom 

boli hodnotenia miestnych samospráv z hľadiska ich úrovne hospodárenia vstupujúceho do 

komplexného indexu finančného zdravia.  

Podľa dostupných materiálov boli rozdelené sledované indikátory do 3 skupín: ekonomika, 

spoločnosť a životné prostredie. V každej skupine boli indikátory rozdelené podľa 

zainteresovaných skupín. 

Celkovo bolo v tejto ekonomickej oblasti stanovených 19 indikátorov, pričom jednotlivé 

indikátory boli aplikované a prispôsobené na špecifické prostredie miestnej samosprávy. V rámci 

nastavených indikátorov sme zadefinovali cieľové skupiny - obyvatelia (v tradičnom ponímaní 

konceptu - vlastníci), zamestnanci (predstavujú zamestnancov priamo obecného alebo mestského 

úradu), zákazníci - špecifická skupina zastupujúca návštevníkov samospráv, resp. turistov, ktorí do 

obce prichádzajú. Ďalej sú to dodávatelia, ktorí predstavujú rovnakú zainteresovanú skupinu, ako 

v prípade konceptu v súkromnom sektore. V prípade Konceptu spoločenskej zodpovednosti 

predstavujú konkurenciu (ale zároveň spoluprácu) v prenesenom význame okolité obce. Vo 

verejnom sektore je konkurencia značne špecifická, uplatniteľná len na vybrané oblasti pôsobenia 

samosprávy, ako napr. poskytovanie vzdelávacích služieb, sociálnych služieb, resp. cestovného 

ruchu a turizmu. Poslednými cieľovými skupinami sú vláda a mimovládne organizácie. Vláda v 

prípade miestnej samosprávy predstavuje na jednej strane partnera v poskytovaní a zabezpečovaní 

verejných služieb (originálne a presenesené kompetencie) a na strane druhej predstavuje 

najdôležitejší subjekt kontroly. 

Z hľadiska priemerných hodnôt za všetky 3 sledované oblasti plnenia indikátorov 

spoločenskej zodpovednosti boli najvyššie plnenia pri zainteresovaných skupinách obyvatelia 

(1,55) a mimovládne organizácie. Naopak najnižšie plnenie bolo v zainteresovanej skupine 

dodávatelia (1,28).   

 

Tab. č. 2: Úroveň plnenia priemerných indikátorov podľa veľkostných skupín 

Priemer  obyvatelia zamestnanci 

Obyv. / 

Turisti / 

Náv 

dodávatelia okolité obce vláda MVO Priemer  

500 1,06 1,40 1,17 1,11 0,96 0,85 1,21 1,11 

1000 1,28 1,40 1,24 1,19 0,89 1,20 1,27 1,21 

5000 1,56 1,44 1,26 1,25 1,40 1,54 1,37 1,40 

10000 1,67 1,44 1,33 1,32 1,52 1,60 1,49 1,48 

20000 1,58 1,46 1,40 1,32 1,36 1,57 1,49 1,45 

50000 1,67 1,46 1,32 1,39 1,69 1,63 1,54 1,53 

10000 1,79 1,46 1,37 1,37 1,74 1,75 1,62 1,58 

100001 -  1,78 1,46 1,36 1,31 1,58 1,58 1,61 1,53 

Priemer zaint. sub. 1,55 1,44 1,31 1,28 1,39 1,47 1,45   

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Ako v predchádzajúcich prípadoch, najnižšie % plnenie indikátorov konceptu spoločenskej 

zodpovednosti bolo v prípade skupina najmenších samospráv. Nízke dosahované hodnoty sú 

pochopiteľné z pohľadu nedostatku financií, ako aj nedostatočných personálnych kapacít 
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samosprávy. Uvedené samosprávy ale dosahovali vysoké hodnoty v oblasti indikátorov obyvatelia 

a dodávatelia. V neporovnateľne vyššej miere plnili podmienky dodávateľsko odberateľských 

vzťahov. Hodnoty záväzkov 60 dní po lehote splatnosti boli minimálne.  

 

Tab. č. 3: Úroveň plnenia konceptu spoločenskej zodpovednosti v % 

Priemer  obyvatelia zamestnanci 

Obyv. / 

Turisti / 

Náv 

dodávatelia okolité obce vláda MVO Priemer  

500 52,89 70,14 58,33 55,33 47,78 42,67 60,69 55,40 

1000 64,22 70,14 61,78 59,56 44,67 60,00 63,25 60,52 

5000 78,11 72,22 62,89 62,56 70,11 77,22 68,47 70,23 

10000 83,33 72,06 66,33 65,89 76,00 80,11 74,33 74,01 

20000 78,44 72,00 69,44 65,11 67,11 78,22 74,28 72,09 

50000 83,33 72,92 66,11 69,67 84,67 81,33 76,78 76,40 

10000 89,29 72,92 68,65 68,25 86,90 87,30 81,15 79,21 

100001 -  88,89 72,92 68,06 65,28 79,17 79,17 80,56 76,29 

Priemer zaint. sub. 77,31 71,91 65,20 63,96 69,55 73,25 72,44   

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Variabilita % plnenia všetkých indikátorov bola najvyššia pri stredne veľkých samosprávach. 

Z pohľadu veľkosti samospráv je viditeľný mierne stúpajúci sklon práve pri menších 

samosprávach, krivka sa v následne vyrovnáva. Samosprávy od 1000 obyvateľov majú 

porovnateľné plnenia indikátorov. 

 

 
Obrázok 1 Variabilita plnenia indikátorov v % v priemere 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Nasledujúci graf prezentuje variabilitu v jednotlivých skupinách. Ako aj v predchádzajúcom 

prípade, najväčia variabilita bola dokázná pri najmenšej veľkostnej skupine. Relatívne najmenšie 

rozdiely boli zistené pri samosprávach do 50000 obyvateľov.  

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180



190  

    

 
Obrázok 2 Variabilita plnenia indikátorov podľa veľkostných skupín 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Okrem veľkosti samospráv a nastavenej legislatívy môžu úroveň uplatňovania konceptu 

spoločenskej zodpovednosti ovplyvňovať viaceré iné faktory. Možno predpokladať, že v 

pozitívnom zmysle ovplyvní úroveň výška dosiahnutého vzdelania štatutára ako aj poslaneckého 

zboru samosprávy. Vzdelanejší manažment môže mať pozitívnejší sklon k realizovaniu opatrení 

spadajúcich do konceptu spoločenskej zodpovednosti ako v prípade nižšieho vzdelania. Ďalším 

faktorom môže byť samotná alokácia samosprávy. Možno predpokadať, že regióny, ktoré sú 

diferencované rôznym stupňom rozvoja budú mať aj rôznu úroveň uplatňovania konceptu. Dôležité 

sú ale aj následné dopady uplatňovania konceptu, ktoré môžu slúžiť ako hlavný motív realizovania 

aktivít.  
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ANALÝZA RIZÍK VEREJNEJ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY V KONTEXTE 

CSR 

 
Tento článok je podporený projektom VEGA 1/0514/20 „Uplatňovanie konceptu spoločenskej 

zodpovednosti v organizáciách verejného sektora“. 

 

Jana Jaďuďová, SR, Jana Hroncová Vicianová, SR 

 

Abstrakt  

Spoločenská zodpovednosť predstavuje štandard, pomocou ktorého organizácie prispievajú k 

udržateľnému rozvoju a prosperite spoločnosti. Filozofia spoločenskej zodpovednosti vo verejnej 

správe vychádza z predpokladu, že žiadny úrad neexistuje len v ekonomických súvislostiach, ale 

ovplyvňuje celé okolie. Príspevok sa zaoberá riadením rizík vo verejnej správe. Podáva návrh 

kategórie rizík rozdelených somskupín (finančné, organizačné, právne, technické a vecné). V 

manažmente rizík je podstatná povinnosť vyhľadať konkrétne riziko vo verejnej správe, následne 

je dôležité ho oceniť a prijať vhodné opatrenia.  

 

Kľúčové slová:  verejná správa a samospráva, spoločenská zodpovednosť, analýza rizík 

 

Úvod 

Ako uvádza organizácia Transparency International Slovensko (2022) mestá a obce na   

Slovensku hospodária s 7,5 miliardami eur ročne. To je porovnateľné s výdavkami ministerstiev 

vnútra, obrany a práce, sociálnych vecí a rodiny SR dokopy. Ďalšie miliardy samosprávy spravujú 

vo svojich majetkoch, prevádzkujú aj tisíce organizácií a stovky obchodných firiem. Služby 

samosprávy sú službami pre občanov, ktorí požadujú dôveryhodnosť, transparentnosť, spoluprácu 

a skvalitnenie poskytovaných služieb. Podľa aktuálneho rebríčka najtransparentnejšou župou 

v Slovenskej republike za rok 2022 je Trenčianka župa (s hodnotením A+ a bodovým skóre 81%) 

a najmenej transparentnou je Nitrianska župa (s hodnotením B- a bodovým skóre 58%).   

Ústavné postavenie územnej samosprávy upravuje Ústava Slovenskej republiky v štvrtej 

hlave. Predraďuje ju pred zákonodarnú, výkonnú a súdnu moc štátu. Podľa Chlebcovej, Lorencovej 

(2005) máme prioritné postavenie samosprávy v porovnaní s ústavami iných európskych štátov. 

Územná samospráva je charakterizovaná ako samostatné územné samosprávne celky a správne 

celky Slovenskej republiky združujúce osoby, ktoré majú na ich území trvalý pobyt. V zmysle 

koncepcie decentralizácie samosprávy Slovenskej republiky z roku 2000 sem zaraďujeme obce a 

vyššie územné celky (Jaďuďová, Zelený, 2015). Územná samospráva vykonáva činnosti v mene 

občanov. Plní úlohy, ktoré sú jej udelené zákonom, ale aj úlohy, na ktorých sa občania danej 

samosprávy dohodnú. Vyvíja aktivity v oblasti životného prostredia (do jej pôsobnosti patrí: vodná 

správa, verejné vodovody a kanalizácie, ochrana pred povodňami, oblasť rybárstva, odpadové 

hospodárstvo, ochrana ovzdušia, ochrana prírody a krajiny). Pokrýva aj oblasť sociálnej 

starostlivosti o obyvateľov, ponúka služby na uspokojenie ich potrieb a ako každá organizácia, aj 

ona hospodári podľa prideleného rozpočtu (Jaďuďová, Repa, 2011).  

Ako už bolo naznačené verejná správa a samospráva predstavuje zložitý systém vzájomne 

prepojených komponentov, v ktorom dôležitú úlohu zohrávajú nielen legislatíva, štruktúra 

organizácie a správnych orgánov, stratégia ľudských zdrojov, ale aj úroveň technických 

a technologických prostriedkov a zodpovednosť týchto subjektov voči širokej verejnosti. V tejto 

súvislosti do popredia vystupuje otázka spoločenskej zodpovednosti (CSR, Corporate Social 
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Responsibility) ako nového prístupu pre skvalitnenie riadenia týchto subjektov (Jaďuďová, Repa, 

2011). Z historického pohľadu sa koncepcia spoločenskej zodpovednosti začala aplikovať 

v podnikateľskom prostredí. Napriek svojmu univerzálnemu charakteru sa v našich zemepisných 

podmienkach udomácnila viac v privátnom sektore, o čom svedčí množstvo dostupnej literatúry 

z danej problematiky. Intenzívnejšie sa význam spoločenskej zodpovednosti zdôrazňuje aj 

v organizáciách verejného sektora, od štátnych organizácií, až po subjekty územnej správy 

a samosprávy. Z prieskumu organizácie CAF centrum (2021) vyplynulo, že žiadna 

z odpovedajúcich samospráv nespochybnila význam spoločensky zodpovedného správania, tak do 

vnútra organizácie (vo vzťahu k zamestnancom, organizačným procesom), ako aj smerom navonok 

(vo vzťahu k tretím osobám: občanom, spoločnosti, životnému prostrediu, miestnej komunite). 

Napriek tomu majú realizované aktivity nesystémový charakter (bez stratégie, plánu, organizačnej 

zložky).  

Uplatňovanie spoločenskej zodpovednosti vo verejnej správe a samospráve má osobité 

postavenie vychádzajúce z jej poslania. CAF centrum (2021, s. 13) špecifikoval úlohy samosprávy 

v kontexte CSR: 

1. Spravujú verejné zdroje, pričom manažment verejných zdrojov sa riadi osobitnými 

legislatívnymi úpravami, organizačnými schémami, nárokmi na transparentnosť 

a participáciu verejnosti na rozhodovacích a kontrolných procesoch. 

2. Poskytujú verejné služby (v prípade ktorých sú často monopolnými poskytovateľmi), 

konajú vo verejnom záujme, konajú v záujme rôznych skupín obyvateľstva a subjektov 

(predmetom služieb poskytovaných verejnými inštitúciami sú: služba občanom, verejné 

blaho, životné prostredie). 

3. Vybraní predstavitelia mnohých z organizácií verejnej správy sú volení občanmi, resp. sú 

vyberaní na základe transparentných výberových postupov. 

4. Činnosť aj nakladanie s financiami organizácií verejnej správy podliehajú kontrole 

verejnosti. 

Hronec, Hroncová et al. (2019) za kľúčové faktory CSR vo verejnom sektore pokladajú 

etické správanie, spočívajúce v nestrannosti, angažovanosti, aktívnej spolupráci so 

zainteresovanými stranami a v transparentnom konaní. Príspevok sa zameriava na analýzu rizík 

vyplývajúcich z uplatňovania konceptov CSR v podmienkach verejnej správy a samosprávy. 

Podáva návrh riadenia rizík a zoznam príkladov rizík rozdelených do skupín (finančné, 

organizačné, právne, technické a vecné).   

 

2. Manažérstvo rizika verejnej správy a samosprávy 

Vo všeobecnosti je riziko nebezpečenstvo, ktoré môže negatívne ovplyvňovať dosiahnutie 

cieľov. Riziko sa spája s negatívnymi vplyvmi a nepriaznivými vplyvmi a stratami a môže sa 

chápať ako nebezpečenstvo alebo hrozba. Hopkins, Nightingal (2006) konštatujú, že existuje veľmi 

veľa definícií rizika a väčšina autorov súhlasí s tým, že riziko je ťažko definovateľný pojem. Inými 

slovami, väčšina autorov sa snaží ponúknuť definície pojmov, ktoré sa v rôznych organizáciách 

líšia. Půček (2015) pojal definíciu rizika tak, že riziko je nebezpečenstvo vzniku udalosti, ktoré 

môže negatívne ovplyvňovať dosiahnutie cieľov, ktoré si obec alebo podnik jasne stanoví. Jedná 

sa o budúcu udalosť, ktorá má náhodnú povahu. Oláh, Šideľský, Cibák (2009) riziko charakterizujú 

ako možnosť, pravdepodobnosť alebo identifikovanú a popísanú situáciu, ktorá môže spôsobiť 

nežiadúce následky pre splnenie cieľov, spôsobiť potenciálne politické, finančné, morálne škody 

alebo straty. Zelený (2015) definuje riziko ako účinok neistoty zámerov, pričom účinok je odchýlka 

od očakávania (kladná alebo záporná) a zámery môžu mať rozlične aspekty (finančné, zdravotné, 
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bezpečnostné, environmentálne) a môžu sa uplatňovať na rozličných úrovniach (v rámci celej 

organizácie, projektu, produktu alebo procesu). 

Riadenia rizika sa realizuje aj v orgánoch verejnej správy a samosprávy, napriek tomu, že nie 

je organizované a vnímané ako súčasť manažérskej kultúry príslušného orgánu. Riadenie rizík je 

nepretržitá, cieľavedomá, systematická a plánovaná analytická činnosť, organizovaná a riadená 

vedúcimi zamestnancami orgánu verejnej správy v oblasti jeho vnútorného kontrolného systému, 

finančného riadenia a iných činností, ktorá je schopná odhaľovať, identifikovať, hodnotiť, 

minimalizovať alebo eliminovať riziká v súvislosti s plnením cieľov a úloh (Oláh, Šideľský, Cibák, 

2009). Ak má byť riadenie rizík efektívne, musia byť splnené minimálne tri základné predpoklady, 

ako uvádza Zelený (2015): 

• riziko musí byť spoľahlivo identifikované, kvalifikované a kvantifikované; 

• kľúčovým princípom riadenia rizika musí byť princíp proaktivity (ešte pred rizikom prijať 

opatrenia) a nie reaktivita (realizovať opatrenia až po vzniku rizika); 

• systém riadenia rizika musí tvoriť neoddeliteľnú súčasť systému riadenia celej organizácie. 

Riziká je možné deliť z rôznych hľadísk. Šimunek (2006) rozdeľuje rizika podľa tzv. 

situačného hľadiska na dve hlavné skupiny, vnútorné a vonkajšie riziká. Za vnútorné riziká 

považuje faktory, ktoré sú súčasťou pracovného prostredia orgánu verejnej správy a jeho 

vnútorného kontrolného systému (úroveň vnútorného kontrolného systému, komunikácia a 

odovzdávanie informácií, variabilita organizačnej štruktúry, odbornosť zamestnancov, personálna 

politika, mzdová politika, úroveň a štýl riadenia a pod.). Vonkajšie riziká majú pôvod vzniku rizika 

výlučne mimo orgánu verejnej správy, teda nie sú v pôsobnosti vnútorného kontrolného systému 

(napr. politické, legislatívne, finančné, vojenské, zahraničnopolitické, kultúrne, trestnoprávne, 

katastrofické a pod.). Dyčková (2004) vychádza pri kategorizácií rizík vo verejnej správe 

a samospráve z ekonomického pohľadu a kategorizuje ich do troch skupín – všeobecné 

(legislatívne riziko, riziko spojené s riadením, riziko spojené s poškodzovaním orgánu verejnej 

správy, riziko spojené s náročnosťou atď.), účtovné (spojené s hospodárením s majetkom, so 

zapojením vlastných a cudzích zdrojov, riziko nesprávneho, nepravdivého alebo neúplného 

účtovníctva atď.) a rozpočtové riziká (spojené s dodržiavaním ukazovateľov, spojené 

s transparentnosťou, úplnosťou a reálnosťou rozpočtu, spojené s plnením rozpočtu atď.). Půček 

(2015) riziká klasifikuje do piatich kategórií a to sú finančné, organizačné, právne, technické 

a vecné riziká. Pre potreby príspevku a ďalšej analýzy rizika CSR vo verejnej správe budeme 

vychádzať z klasifikácie rizík v zmysle Půčeka (2015). 

Finančné riziká, sú riziká spájané s finančnými aktivitami, s dotáciami, finančnými zdrojmi 

a zadlžovaním. Predstavujú potenciálnu (neočakávanú) finančnú stratu subjektu, teda nie 

existujúcu už realizovanú, ale stratu v budúcnosti, ktorá vyplýva z finančného či komoditného 

nástroja alebo finančného či komoditného portfólia. Organizačné riziká sú dnes považované za 

najdôležitejšie. Medzi tieto organizačné riziká patrí hlavne riadenie mesta a spolupráca s krajmi. 

Technické riziká súvisia hlavne so stavom budov, vybavením a technickou infraštruktúrou. Právne 

riziká sa zaoberajú hlavne legislatívou. Vecné riziká v samospráve sú spájané veľmi často so 

starnutím, neadekvátnymi požiadavkami občanov čo znamená, že tam patrí hlavne rozvoj, prípadne 

otázka migrácie. 

 

2.1 Analýza rizika 

Analýza rizika je pojem v praxi často používaný pre označenie procesu identifikácie, 

analýzy, hodnotenia a hľadania opatrení na elimináciu alebo zníženie rizík. Je to proces 

identifikácie nebezpečenstva a zhodnotenie rizika pre jednotlivcov alebo skupiny obyvateľov, 
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objektov, okolitého prostredia. Tento proces je v prevažnej väčšine subjektívnym hodnotením 

opierajúci sa o kvantitatívne ukazovatele a expertné hodnotenia (Belan, 2015). Analýza rizika 

obsahuje úvahy o príčinách a zdrojoch rizika, o ich kladných a záporných následkoch, ako aj o 

pravdepodobnosti, že tieto následky môžu nastať (Zelený, 2015). Po skončení procesu analýzy je 

potrebné odhadnuté riziká porovnať s kritériami rizík, ktoré si stanovila samospráva. Medzi kritéria 

môžu patriť náklady a výnosy, právne požiadavky, spoločensko-hospodárske a environmentálne 

faktory, záujmy zainteresovaných strán a iné (Hronec, Meričková, Vlčekova, 2006).  

Medzi najbežnejšie hodnotenie významnosti rizika zaraďuje  Půček (2015) hodnotenie dvoch 

kritérií - pravdepodobnosť výskytu hodnoteného rizika a vplyv (dopad) hodnoteného rizika. 

Očakávaná pravdepodobnosť aj odhadovaný dopad sa pri každom riziku hodnotí pomocou 

škálovania. Najčastejšie sa používajú dva spôsoby hodnotenia rizika, a to v škále od 1 do 3 alebo 

od 1 do 5. Hodnota 1 predstavuje veľmi malý dopad a hodnota 3 (5) veľmi veľký dopad (tab. 1, 

tab. 2). Výsledná významnosť rizika je súčinom bodového hodnotenia pravdepodobnosti a dopadu 

rizika. 

 

Tab č.1: Príklad hodnotenia rizika päť stupňovou škálou pre faktor pravdepodobnosť výskytu 

rizika  

Pravdepodobnosť  Hodn

otenie  

Odhad pravdepodobnosti výskytu  

Veľmi mala 1 môže nastať, ale nepredpokladáme že o 5 rokov nastane 

Malá 2 menej často než raz za rok, ale častejšie než raz za 5 rokov 

Stredná 3 ročná početnosť je v rozsahu 1 až 5 rokov 

Vysoká 4 častejšie než raz za mesiac a ročná početnosť je v rozsahu 

6 až 20 

Veľmi vysoká 5 viackrát za mesiac a ročná početnosť je vyššia než 20 

Zdroj: Půček, Ochrana, 2020 

 

Tab č.2: Priradenie hodnôt v trojstupňovej škále  

Pravdepodobnosť / frekvencia Vážnosť dopadu 

Úroveň  Hodnota Úroveň  Hodnota 

Nízka  1 Nízka  1 

Stredná  2 Stredná  2 

Vysoká  3 Vysoká  3 

Zdroj: Šimunek, 2006 

Vzhľadom na použité číselne hodnotenie, je potrebné stanoviť hranicu akceptovateľnosti. 

Hodnota významnosti sa pohybuje v rozmedzí 1-6 alebo 1-25. Napríklad v 5 stupňovom systéme 

je hodnota 15 vyjadrením neakceptovateľného rizika. Hodnotenie rizika rozdeľuje riziká na malé, 

stredne a veľké riziko, práve podľa zisteného významu rizika (Půček, 2015). Určenie hranice 

významnosti má význam pre prijatie stratégie na zvládanie rizika, ktorá je treťou fázou systému 
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riadenia rizík. Samosprávy by sa mali na základe hodnotenia rizika zamerať na skupinu veľkých 

rizík (s najvyšším bodovom hodnotením)  a prijať opatrenia na ich elimináciu. Pri stredných 

rizikách sa odporúča podľa konkrétnej situácie v závislosti od nákladov prijať opatrenia. Pri malých 

rizikách sa môže prijať opatrenie alebo ho iba monitorovať. Ide o to, že náklady na realizáciu 

opatrenia môžu presiahnuť negatívny dopad rizika do rozpočtu, preto sa u malých rizík z úsporných 

dôvodov zvyčajne opatrenie neprijíma (Půček, 2015).  

Posledná fáza systému riadenia rizík je monitoring (kontrola). Ide o systematický a dlhodobý 

proces, ktorý monitoruje a efektívne overuje riadenie rizík. V tejto fáze sa sledujú riziká z hľadiska 

zistenia nových rizík vplyvom vnútorných a vonkajších zmien, ktoré majú nejaký vplyv.  

 

2.2 Riziká verejnej správy a samosprávy  
V tejto časti podávame návrh rizík verejnej správy a samosprávy, ktoré môžu vstupovať do 

analýzy rizika. Členenie rizík je v zmysle Půčeka (2015): 

A. Finančné riziká 

• nedostatok financií na opravy, investície, bežnú prevádzku samosprávy; 

• nesprávne čerpanie dotácií; 

• neadekvátne prostriedky na veľké opravy; 

• nedostatok finacií na mzdy; 

• neochota občanov samosprávy platiť dane; 

• nedostatočná dotácia zo strany štátu, kraja a pod. 

B. Organizačné riziká 

• zlé riadenie samosprávy (nesprávne rozhodovanie); 

• nedostatočná pripravenosť na krízové situácie; 

• nedostatok kvalifikovaných zamestancov na úrade; 

• fluktuácia zamestancov; 

• dočasné uzavretie samosprávy z dôvodu vojny alebo pandémie a pod. 

C. Právne riziká 

• zmeny v legislatíve; 

• chyby v podpísaných zmluvách; 

• veľké množstvo zákonov, ktoré sa nedá zvládnuť s malým množstvom zamestnancov; 

• prehra v správnych sporoch a pod. 

D. Technické riziká 

• zlý stav dopravnej infraštruktúry (cestnej siete); 

• stav parkov a zelene v samospráve; 

• riziká zo starých budov a zaťažení; 

• narušenie dodávky tepla; 

• chýbajúca kanalizácia, vodovod; 

• stav vybavenia kancelárskych potrieb na úrade; 

• stav pokrytia mobilnej siete, internetu; 
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• dočasné odstavenie úradu z technického dôvodu; 

• poškodenie internetových stránok obce a pod. 

E. Vecné riziká 

• povodeň; 

• pandémia COVID19; 

• zvýšená migrácia; 

• zhoršenie ovzdušia vplyvom dopravy, vykurovania, priemyslu; 

• existencia kriminality a vandalizmu; 

• búrky, dážď, sucho, snehová kalamita a iné živelné pohromy; 

• zrušenie prevádzky vlakovej a autobusovej dopravy; 

• zrušenie prevádzky obchodu so základnými potravinami a pod. 

Každá samospráva je špecifická a zoznam rizík si môže prispôsobiť svojim podmienkam. 

Autori príspevku ponúkli návrh základných najčastejšie sa vyskytujúcich rizík verejnej správy a 

samosprávy vychádzajúc z princípov konceptu CSR. 

 

Záver 

Spoločenská zodpovednosť sa verejného sektora dotýka v dvoch rovinách. Na jednej strane 

sa od verejného sektora, osobitne od štátu, očakáva, že bude vytvárať legislatívne prostredie, 

prípadne participovať a aktívne sa zapájať do CSR, resp. finančne podporovať (formou grantov, 

oceňovania, daňových úľav a pod.). Na druhej strane sa verejného sektora spoločensky zodpovedné 

správanie dotýka aj ako každej inej organizácie, v ktorej pôsobia zamestnanci, ktorá má sídlo v 

určitom území, ktorá poskytuje služby fyzickým a právnickým osobám (zákazníkom), ktorá 

vstupuje do obchodných vzťahov so svojimi dodávateľmi a odberateľmi (CAF centrum, 2021). Na 

to, aby úrad verejnej správy a samosprávy mohol adekvátne fungovať, musí poznať riziká, ktoré 

súvisia s jeho prevádzkou.  
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KOMPETENCE UČITELŮ A SOCIÁLNÍCH PEDAGOGŮ PŘI PRÁCI S 

ROMSKÝMI ŽÁKY 
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Príspěvek vznikl v souvislosti s projektem „Posílení kompetencí učitelů a dalších 

pedagogických pracovníků v oblasti začleňování žáků ze sociokulturně znevýhodněného 

prostředí“ (EHP-CZ-IN-2-003). Projekt je podpořen Fondy EHP. 

 

Abstrakt 

Příspěvek sleduje problematiku práce učitelů s žáky z odlišných kulturních a životních podmínek. 

Věnuje se charakteristice situace žáka z tohoto prostředí v české škole a různým aspektům jeho 

edukace. Dále jsou představeny dílčí výsledky výzkumného šetření realizovaného v rámci projektu 

Posílení kompetencí učitelů a dalších pedagogických pracovníků v oblasti začleňování žáků ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí (EHP-CZ-IN-2-003). Učitelé vyjadřují své potřeby a 

zároveň popisují oblasti, v nichž je edukace žáků složitá a spolupráce s jejich rodiči problémová.   

 

Klíčová slova: žák z odlišných kulturních a životních podmínek, kultura chudoby, jazyková 

bariéra, environmentální podmínky 

 

Úvod 

Jednou z klíčových oblastí přeměny vzdělávání v České republice do roku 2030 je zaměření 

vzdělávání na rozvoj kompetencí potřebných pro dosažení kvality života. Zároveň jedním 

z problémů dosahování požadované kvality vzdělávání, na který poukazují sociologické výzkumy 

v posledních letech, je rostoucí riziko sociální exkluze a nerovného přístupu ke vzdělávání (PAQ 

Research, 2019, 2020). Společenská odpovědnost, která je přenášena na školu a učitele, má ze 

školy učinit prostředí, které je schopno eliminovat negativní sociální dopady na dítě a pomáhat mu 

překonávat sociální a kulturní deficity. To je ale možné pouze tehdy, pokud budeme schopni 

porozumět specifičnosti životní situace dítěte, které do v podstatě středostavovské instituce 

přichází z prostředí kulturně a sociálně často velmi odlišného. 

Vymezit a definovat situaci žáků z odlišných kulturních a životních podmínek se ukazuje 

jako velmi problematické. Svou roli přitom sehrává nejednoznačnost kategorií, kterými se sociální 

vědy snaží popsat a ukotvit proměnlivost lidské bídy do vědeckých pojmů a kategorií. V kontextu 

žáků z odlišných kulturních a životních podmínek zde budeme hovořit o žácích z tzv. sociokulturně 

znevýhodněného prostředí, o žácích ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí, ale také o 

dětech z výchovně a sociálně méně podnětného prostředí.  

Znaků sociálního znevýhodnění je v literatuře uváděna celá řada. Šimíková, Bůčková a 

Smékal (2003) například vybírají následující charakteristiky sociálně znevýhodněných rodin:  

- omezený přístup na trh práce, 

- chudoba, 

- nízký příjem, 

- nízká míra sociální podpory, 

- bydlení a život v rámci lokality, 

- vyloučení ze služeb. 
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Při analýze postavení romské minority na Slovensku k těmto charakteristikám Kozubík 

(2008) doplňuje ještě tyto rysy: 

- nedostatečná zdravotní péče a nízká hygiena, 

- problematická vzdělanostní úroveň a přístup ke vzdělávání.  

Začlenění dětí do hlavního vzdělávacího proudu a jejich fungování v dětském kolektivu 

může být díky výše uvedeným charakteristikám rodinného prostředí výrazně ohroženo. Již 

v takzvané epoše reálného socialismu doložili Langmeier a Matějek (1974) to, jak nízká kulturní 

úroveň rodiny dopadá na neuspokojení sociálních a kulturních potřeb dítěte. Nástup dítěte do školy 

a nároky školní socializace pak mohou způsobit silnou zátěž. S přechodem dítěte do školního 

vzdělávání se může u dětí i rodičů z tohoto prostředí projevit výrazná disproporce mezi kulturními 

návyky jednotlivců a docházet ke konfliktům s reprezentanty instituce. Jakoubek (2005) v tomto 

kontextu používá termín kultura chudoby, kterým demonstruje, jak disparátní jsou vzorce chování, 

které si rodiče i děti osvojily v procesu adaptace na dlouhodobou chudobu, s modely chování 

požadovanými ve škole. Hodnoty a normy, které jim pomáhají přežívat například v sociálně 

vyloučených lokalitách, jsou bariérou pro školní integraci.    

Budeme-li v pedagogické práci v obecné rovině identifikovat problémy, které budou 

charakterizovat snahu o inkluzívní zapojení těchto dětí do výchovně vzdělávacího procesu, 

najdeme přinejmenším následující klíčové momenty: 

1) Prvním důležitým momentem, ovlivňujícím efekt výchovné a vzdělávací práce s dětmi ze 

sociálně znevýhodněného prostředí, bude existence bariéry strachu. Její podstatou bude 

neuvědomovaný přenos historické kulturní zkušenosti skupiny do postojů a chování rodičů a dětí. 

Liégeois (1997) situaci vysvětluje jako reziduum pocitu násilné asimilace, jejímž nástrojem 

v minulosti byla škola, dětský domov nebo jiná instituce, do které byly děti umisťovány. V tom 

smyslu může být stále školní docházka doprovázena pocitem plnění z vnějšku přicházející 

povinnosti.  

2) Druhým aspektem, který charakterizuje edukaci žáků z odlišných kulturních a životních 

podmínek, je jejich jazyková a kulturní bariéra. Roli jazyka v kulturní deprivaci popsala řada 

autorů, např. Bernstein (1961), ve vztahu k romským žákům pak Kyuchukov (2014). Výzkumy 

polských autorů (Barzykowski et al. 2013) sledují dopady kulturního a jazykového šoku na děti, a 

to, jak na případech dětí migrantů, tak polských dětí navracejících se s rodinami po dlouhých 

pobytech v jiných zemích zpět do vlasti. Dané situace jsou pro obě skupiny dětí zdrojem stresu a 

jsou potenciálně patologické. 

Zapojení dětí z odlišných kulturních a životních podmínek do mateřských a základních škol 

bude záviset na řadě proinkluzívních opatření. Bude se jednat například o: 

- zohlednění období delší adaptace na prostředí školy, 

- zohlednění kulturních a jazykových specifik dětí, 

 - zohlednění konkrétních specifik sociálního a rodinného zázemí dětí. 

 

Zkušenosti učitelů a sociálních pedagogů z edukace romských žáků 

V rámci projektu zaměřeného na podporu učitelů a dalších pedagogických pracovníků 

v oblasti začleňování žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, primárně romských žáků, 

byly realizovány workshopy a panelové diskuze, kterých se účastnili učitelé, výchovní poradci a 

sociální pedagogové z vybraných škol jihočeského regionu. Společným rysem zapojených škol 

byly vysoké počty romských žáků a žáků s odlišným mateřským jazykem a zároveň školy 

charakterizovala potřeba pedagogů sdílet své zkušenosti a hledat řešení pro často velmi složité 

situace, které v praxi řeší.  
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Výsledkem rozhovorů s pedagogy a výstupem z fokusních skupin bylo identifikování následujících 

oblastí, které zapojení pedagogové vnímají jako klíčové [stejné oblasti byly identifikovány i ve 

výzkumném šetření realizovaném týmem PF JU na MŠ Větrná (Procházka, Najmonová & Finková, 

2021)]: 

- komunikace školy s rodinou dítěte, 

- komunikace se zástupci komunity rodičů, 

- poznání sociálních a kulturních projevů a specifik dětí, 

- vyhodnocení sociokulturních aspektů dopadu environmentálních vlivů na děti, 

- nastolení komunikace s dalšími partnery v sociální péči o děti, 

- nastolení komunikace s nadřízenými orgány. 

 

K dílčím výsledkům u jednotlivých oblastí lze uvést následující zkušenosti: 

- komunikace školy s rodinou dítěte  

Téma komunikace s rodiči dětí se stalo nejčastěji frekventovanou otázkou. Nastolení spolupráce 

s rodinami byla učiteli vnímána jako jeden z faktorů udržení dítěte ve škole či zachování 

pozitivních výsledků učení. Jedním z možných způsobů řešení této skupiny problémů, na který 

upozorňovali zapojení pedagogové, byla potřeba posílit kompetence v oblasti iniciování a 

udržování komunikace po celou dobu školního roku. Zkušenost zapojených škol ukazuje, že po 

prvotním, často velmi silném zájmu o školu, se brzy u rodičů deklarovaná podpora dítěte vytrácí a 

rodiče se jako komunikační partneři kamsi ztrácejí. Pedagogové zároveň vyjadřovali zklamání nad 

situacemi tohoto typu, popisovali pocity bezradnosti, objevoval se smutek, ale též hořkost a potřeba 

identifikovat na druhé straně problém.   

- komunikace se zástupci komunity rodičů 

Průběh školní docházky v řadě příkladů, které participanti vyjadřovali, charakterizovalo také napětí 

mezi rodinami v komunitě. Učitelé byli nezřídka svědky sporů mezi rodinami mezi sebou a čelili 

odmítání vzájemné spolupráce a komunikace jedněch s druhými. Řada pedagožek vyjadřovala 

v průběhu projektu překvapení z ostrého charakteru sporů, které naznačovaly přetrvávající rodové 

či lokální spory mezi rodinami. Ukazuje se, jak je v praxi důležité znát strukturu komunit a mít 

k dispozici komunikačního partnera. Tuto roli by, podobně jako na Slovensku (Hroncová & 

Emmerová et al., 2015), mohl sehrávat romský asistent či sociální pedagog. Analogickým situacím 

v Polsku systém předchází zapojováním romských asistentů (asystent edukacji romskiej) nebo 

asistentů učitele (Kwadrans, 2008, Bladycz, 2013).  

- sociální a kulturní specifika dětí 

Jedním z efektu projektu je postupné posilování multikulturní kompetence zapojených pedagogů. 

Ukazuje se, že práce s dětmi z prostředí minorit pedagogům přináší nové poznatky o jiném vnímání 

času romskými dětmi, o specifických návycích ve stravování, kolegyně z mateřských škol 

zaznamenaly zájem  romských dětí o jiné typy hraček, které upřednostňovaly romské děti při volné 

hře, aj.    

- environmentální podmínky projektu 

V diskuzi s pedagogy zazněly i souvislosti, které charakterizuj průběh školní docházky během 

školního roku. Zajímavá v tomto směru byla zkušenost s proměnou školní docházky podle 

charakteru venkovního klimatu, např. nástup sychravého počasí aj.. Také výběr školy se ukázal 

jako daleko více propojený se zkušeností rodičů, kteří oproti spádové škole upřednostňovali umístit 

své dítě do školy, do které docházeli sami.  

- komunikace s dalšími partnery v sociální péči o děti 

V další oblasti připomínek byla formulována potřeba orientovat se v komunikaci i na spolupráci 

s dalšími partnery, kteří se mimo školní výuku podílejí na doučování či jiné podpoře dětí. Ukazuje 
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se, že vedle sebe působí škola a subjekty neformálního vzdělávání a nijak pomoc dětem 

nekoordinují. Další příklady také naznačily potřebu orientovat se v sociální práci a iniciovat 

komunikaci s partnery v této oblasti (OSPOD). 

 

Posilování kompetencí učitelů a dalších pedagogických pracovníků pro edukaci žáků 

z odlišných kulturních a životních podmínek 

Projekt EHP (EHP-CZ-IN-2-003) Posílení kompetencí učitelů a dalších pedagogických 

pracovníků v oblasti začleňování žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí reflektuje výše 

zmíněné oblasti, které učitelé vnímají jako důležité, zároveň problematické, tedy takové, které si 

zaslouží větší pozornost. Workshopy, které jsou v rámci projektu realizovány, vycházejí z těchto 

závěrů. Učitelé a další pedagogičtí pracovníci (mezi kterými jsou speciální a sociální pedagogové, 

výchovní poradci, metodici prevence) projevili zájem např. o tato témata: Funkční analýza chování 

jako nástroj diagnostiky a intervence; Žák s odlišným mateřským jazykem – zmapování aktuální 

situace, pedagogická diagnostika, plán pedagogické podpory a spolupráce s rodinou žáka; 

Spolupráce s neziskovými organizacemi a orgánem sociálně-právní ochrany dítěte; Hodnocení 

žáka; Spolupráce s rodinou a Motivace žáků z odlišných kulturních a životních podmínek. 

Kromě posilování kompetencí učitelů a dalších pedagogických pracovníků prostřednictvím 

workshopů, jsou v rámci projektu měsíčně realizována setkání na šesti vybraných školách 

zapojených do projektu, on-line konzultace. Dále se vybraní odborníci budou inspirovat příklady 

dobré praxe v konkrétních norských školách a na Islandu. Na závěr projektu bude vydána odborná 

monografie zaměřená na problematiku vzdělávání žáků z odlišných kulturních a životních 

podmínek, metodika s příklady dobré praxe (blíže https://projekty.pf.jcu.cz/pku/). 

 

Záver 

Řada studií dokládá, že úspěšnost výchovy a vzdělávání dítěte z odlišných kulturních a 

životních podmínek ve škole je závislá na způsobu života romské rodiny (Štrbová, Selická & 

Švajcarová, 2014, s. 71). Autorky uvádějí, že situace těchto rodin je specifická a složitá, že se do 

komunikace i nastartování změny musí ve prospěch školní docházky angažovat i další odborníci. 

V České republice byla v roce 1998 pro základní a zvláštní školy s větším počtem žáků romského 

etnika zřízena pozice romského asistenta, která byla v roce 2001 nahrazena funkcí vychovatele – 

asistenta učitele. Tato pozice byla doporučena pro školy s vyšším počtem sociálně 

znevýhodněných žáků. Od r. 2005 je nahrazena pozicí asistent pedagoga, která již nesouvisí ani 

s etnicitou žáka, ani jeho sociálním znevýhodněním (Němec, 2014), ale je podpůrným opatřením 

ve vzdělávání určeným pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (Vyhláška 27/2016 Sb., o 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných). V současnosti se 

v některých školách v České republice můžeme setkat s pozicí sociálního pedagoga, o kterou lze 

rozšířit školní poradenské pracoviště a v jehož kompetenci je řešení sociální situace žáků a její 

negativní dopady na vzdělávání, pravidelnou školní docházku, fungování základních společenských 

mechanismů v rodině a přítomnost základních sociálních a hygienických návyků u žáka (Tománek, 

2015, s. 167). Dále se v České republice můžeme setkat s pozicí školního asistenta (není 

pedagogickým pracovníkem), který však není legislativně ukotven a vychází z projektových výzev 

MŠMT (Šablony). Jeho význam spočívá v podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, 

a to v důsledku nedostatečné podpory vzdělávání ze strany rodiny, dlouhodobě špatného 

prospěchu, nízké motivace nebo kázeňských přestupků a dětí a žáků ze sociálně znevýhodněného 

prostředí. Lze tedy konstatovat, že ač není situace vzdělávání dětí z odlišných kulturních a 

životních podmínek, konkrétně Romů, jednoduchá, mohou učitelé v současné době kooperovat 

s řadou spolupracovníků, kteří jim mohou být oporou. Současně projektem Posílení kompetencí 
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učitelů a dalších pedagogických pracovníků v oblasti začleňování žáků ze sociokulturně 

znevýhodněného prostředí (EHP-CZ-IN-2-003) cílíme na rozvoj kompetencí a podporu oblastí, 

které sami učitelé těchto dětí a žáků identifikují jako problematické.  
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BARIÉRY IMPLEMENTACE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO 

CHOVÁNÍ VE ŠKOLE - PŘÍLEŽITOST PRO SOCIÁLNÍHO PEDAGOGA? 

 
Miroslav Procházka, ČR 

 

Abstrakt 

Příspěvek reflektuje podmínky, ve kterých se na českých základních školách realizuje školní 

prevence. Prostředí školy je obecně ideálním místem pro systematické výchovné a preventivní 

působení. Ve vztahu k legislativě i metodikám nadřízených orgánů je to i důležitý úkol, který má 

být ve škole realizován. Pro vytvoření podmínek pro prevenci ve škole je zavedena specializovaná 

učitelská role – školní metodik prevence. Ten je začleněn do tzv. školního poradenského pracoviště 

a má za úkol kooperovat a koordinovat preventivní programy napříč školou. Text připomíná 

některé výsledky výzkumu, který mapoval problémy, které výkon pozice metodika charakterizují. 

Mnohé z nich naznačují prostor, který by v rámci prevence ve škole mohl efektivně využívat 

sociální pedagog.  

 

Klúčové slová: školní prevence, rizikové chování, preventivní programy, školní poradenské 

pracoviště, metodik prevence, sociální pedagog. 

 

Primární prevence rizikového chování v podmínkách české základní školy 

Aktuální strategie primární prevence v České republice, deklarovaná Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky (dále MŠMT) pro roky 2019–2027 (MŠMT, 2019) 

charakterizuje školní prevenci jako důležitou součást rozvoje kompetencí žáka, které jej vedou 

k aktivnímu životu a ochraně sebe i druhých před rozmanitými sociálními riziky. Strategie 

prevence se svým zaměřením, svými cíli, dostává do souladu s proměnou české školy tak, jak ji 

naznačuje aktuální cesta transformace české vzdělávací soustavy (MŠMT, 2020). Prevence se stává 

součástí školního vzdělávacího programu a směřuje do oblasti kompetencí pro aktivní občanský i 

profesní život.  

Ve vztahu ke konkrétní podobě preventivních programů školy je východiskem pro jejich 

koncipování na úrovni státu definovaný tzv. Rámcový vzdělávací program (MŠMT, 2017), 

rozpracovaný do modelu očekávaných výstupů a osvojených klíčových kompetencí žáka. Na 

úrovni školy je prevence rozčleněna na témata tzv. specifické prevence, přímo se angažující 

v otázkách rizik obklopujících děti a mládež, a do témat tzv. nespecifické prevence, která cílí na 

podporu takového způsobu chování, jež samo o sobě působí protektivně (Miovský et al., 2015a; 

Miovský et al., 2015c). Koncepčně má škola určenu povinnost explicitně popsat svou preventivní 

strategii a rozpracovat detailní preventivní program, zahrnující všechny ročníky školy. Program 

má reflektovat témata, která jsou pro školu ve vztahu k monitoringu problémů aktuální, ale také 

oblasti, které jsou stanoveny ve zmíněné národní strategii a odrážejí společenskou poptávku po 

řešení problémů, které mají přesah na situaci v celé společnosti (Miovský et al., 2015b; Miovský 

et al., 2012). Klíčovým nástrojem pro prosazení preventivní strategie i programu ve škole je ale 

konkrétní učitel, který je postaven před úkol být k dispozici, pomoci, poradit, aktivizovat, 

supervidovat (Bakic, Diebäcker, Hammer, 2008). 

Z poznatků sociální pedagogiky a dalších sociálních věd je patrné, že pro optimální vývoj 

dítěte je školní prostředí klíčové. Helus (2007) v tomto kontextu hovoří o socializační roli školy, 

kde se jedinec dostává do intenzívního kontaktu se svými vrstevníky a střetává se s dalšími 

dospělými autoritami. Dotváří se zde jak řada jeho individuálních osobnostních rysů, tak se 
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projevuje jeho schopnost uplatňovat se v nových sociálních rolích. Pro školu je tedy důležité 

vnímat dětský třídní kolektiv jako jedno z mála míst přirozené dětské socializace, v níž mohou děti 

uspokojovat své potřeby nalézat a udržovat přátelské vztahy. Matějček (1986) upozorňuje na fakt, 

že skupinové normy v dětském kolektivu pak přirozeně začnou konkurovat normám rodinným, a 

pokud se učitelé i rodiče pustí bez přípravy a neprozřetelně do zápasu o moc a autoritu, může rodina 

i škola prohrát. Dítě potřebuje být spolužáky respektováno a nechce si zadat tím, že bude 

vysmíváno jako jedinec závislý na svých rodičích či na učiteli. Ztrácí tak mnohdy v očích svých 

vychovatelů důvěru, na druhou stranu ve skupině získává city kamarádství a přátelství, kultivuje 

své vědomí vrstevnické solidarity a kooperace. Tento socializační aspekt prevence je při její 

realizaci významný a neopomenutelný. Ve vztahu k výchovné roli školy je pak uvědomění si vazby 

výchovy na prostředí. Tento fenomén v moderní pedagogice rozpracoval Pelikán (1997, 2002). 

Důležitým je především jeho akcent na roli životní situace ve výchově i na vztah výchovy, 

člověka a sociální skupiny. Pro prevenci je tedy důležité využívat výchovných situací, které ve 

škole i školní třídě vznikají. Citlivě pak na ně reagovat a ukazovat, jaká pravidla a jaké skupinové 

normy se v nich v praxi zrcadlí. Jednou z podmínek účinnosti prevence tedy bude to, když se podaří 

program připravit s co nejpřesnější znalostí školního prostředí, když bude reagovat na situace 

vznikající ve školních třídách a na potřeby, které konkrétní žáci pro řešení těchto situací budou 

v rámci školní edukace vnášet. Z výše uvedeného vyplývá, že realizátorem prevence tedy musí být 

pedagog či jiný odborník, který je s konkrétním prostředím školy prostředím sžitý a funguje v její 

struktuře.  

 

Personální aspekty realizace školní prevence 

Efektivní realizace školní prevence je úkolem, který má ve škole garantovat učitel 

kvalifikovaný do specializované pozice školního metodika prevence. Standardní činnosti školního 

metodika prevence jsou vymezeny ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb 

ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Povinnosti vyhláška 

klasifikuje do tří oblastí: 

- metodické a koordinační činnosti; 

- informační činnosti; 

- poradenské činnosti. 

Aktuální vymezení pozice školního metodika prevence definuje Národní strategie primární 

prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019–2027 (MŠMT, 2019). Strategický 

dokument obsahuje výčet činností, kdy dominují pojmy koordinace, participace, metodické vedení. 

Výčet širokého spektra v podstatě mentorských a manažerských činností, které je přisouzeno 

jednou z pedagogických pracovníků školy, ukazuje, jak náročné bude plnit tuto funkci a jak vysoká 

jsou očekávání s touto speciální činností spojena. Výše uvedený přehled činností metodika ukazuje, 

že většina jeho úkolů má koordinační charakter. Předpokládá se tedy, že takto připravený pedagog 

bude schopen především vytvářet a vést (koordinovat) vztahy uvnitř a vně školy. Své kompetence, 

získané specializačním studiem pak využije nejen k vykonávání stanovených činností, ale také 

k prosazování osobnostního a sociálního přístupu k žákům, k ovlivňování pozitivního sociálního 

klimatu ve škole.  

Z výše uvedeného je nepochybné, že metodik potřebuje disponovat kompetencemi ve vztahu 

k týmové spolupráci a zkušenosti v tomto směru budou pro jeho optimální fungování důležité. 

V opačném případě se ocitne bez podpory ostatních a hrozí pak, že se prevence stane sledem 

izolovaných a často nahodile organizovaných aktivit, fungujících jaksi „navíc“, tedy nad či mimo 

školní vzdělávací program. Na nízkou efektivitu takovýchto opatření upozorňuje řada autorů 

(Miovský et al., 2015b; Gallà et al., 2005; Čech, 2011; Procházka, 2019).   
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V optimálním případě je tedy školní metodik prevence pracovníkem, který dokáže vést své 

kolegy k prioritním otázkám výchovné a preventivní práce ve škole. Kvalitativní výzkum, který 

jsme realizovali v základních školách v roce 2019 s cílem zmapovat, jak probíhá spolupráce mezi 

metodikem prevence a ostatními učiteli, odhalil v tomto směru řadu příkladů dobré praxe 

(Tomková a kol., 2020). Podle dotazovaných učitelů je metodik schopen identifikovat vhodná 

tematická místa v rámci ŠVP a přinášet do výuky konkrétních předmětů témata jak z oblasti tzv. 

specifické prevence (aktivity zaměřené přímo na projevy chování, které jsou pro žáky i jejich okolí 

rizikové), tak pomáhá odhalovat potenciál školní práce jednotlivých učitelů v rozvoji životních 

kompetencí žáků v rámci tzv. nespecifické prevence (tematizované na kompetence, které svým 

způsobem imunizují jedince před vlivy sociálně rizikového chování). Třídní učitelé navíc 

podtrhávali, že metodik je schopen konkrétně pomáhat v diagnostice problémů ve třídním 

kolektivu a následně v rámci školního poradenského pracoviště přinášet impulzy pro řešení 

konkrétních výchovných situací a projednávat je s rodiči, vedením školy a případně též s 

patřičnými orgány. Učitelé také oceňují, že metodik má k dispozici kontakty na specialisty mimo 

školu, na kvalitní lektory i odborníky, kteří se věnují např. intervenci.  

Realita české školy ale samozřejmě složitější, podmínky a kolegiální podpora pro práci 

metodika jsou na úrovni jednotlivých škol velmi rozdílné. To doložil výzkum, který byl proveden 

v roce 2020 na 28 základních školách. Metodici prevence pomocí myšlenkových map zachycovali, 

jaké si uvědomují limity při realizaci úkolů vyplývajících ze své funkce, a následně, ve fokusních 

skupinách diskutovali, jak dané limity vnímají a přibližovali jejich souvislosti (Procházka, 2020).  

Výsledky naznačily tři skupiny problémů.  

 

1) Klíčovým se ukázalo to, jak metodici jsou schopni zvládnout svou koordinační metodickou roli. 

Jako zásadní problém participanti popisovali především aktivní spolupráci s kolegy. Metodici zde 

identifikovali to, že část pedagogického týmu školy, kterou tvoří učitelé odmítající zapojování se 

do výchovných a preventivních aktivit, se jakékoli spolupráci a priori brání. Někteří participanti 

výzkumu označovali tyto učitele jako pedagogy, kteří vnímají jádro své pedagogické práce pouze 

v předávání poznatků při výuce svých předmětů a ostatní aktivity označují za nežádoucí narušování 

tohoto procesu. Na druhou stranu je tento jejich přístup vystaven narůstající nekázní žáků a 

nerespektováním této strategie výuky rodiči i žáky. Souvislost je v tomto směru s celkovou 

ohrožeností výuky nekázní. Výzkumy popisují pocity narůstající nespokojenosti učitelů (např. 

Vítečková, 2018, Hanušová, Píšová a kol., 2017) s chováním žáků a obtíže při zvládání agresívních 

žáků a neukázněných žákovských kolektivů.  Řešení tohoto stavu je možné spatřovat právě ve 

výraznější orientaci učitelů na výchovnou a preventivní práci. Za jednu z příčin tohoto stavu 

označujeme obavy učitelů z nezvládnutí specifických nároků na práci s dětmi, nově zařazovanými 

do třídních kolektivů v rámci inkluze a s řešením souvisejících vzdělávacích, výchovných a 

kázeňských problémů. Velkou roli bude sehrávat možnost doplnit školní poradenské pracoviště 

také o sociálního pedagoga, který může volněji nabídnout své kapacity pro práci s problémovými 

kolektivy a s žáky s poruchami chování.  

 

2) Výzkum dále ukázal, že v oblasti organizačních podmínek pro realizaci prevence participanti 

jako velký limit pro svou práci vnímají čas. Tento problém značně souvisí s předchozím 

fenoménem nedostatečného zapojování části učitelských sborů do prevence. Pokud učitel metodik 

prevence zůstává v týmu izolovaný, jen obtížně skloubí své běžné povinnosti v rámci učitelského 

úvazku s úkoly koordinátora a rádce v oblasti prevence. Výsledky tak do značné míry potvrzují 

zkušenost s negativními dopady kumulování funkcí a odpovědností učitelů s běžným úvazkem. 

Řešení se zde samozřejmě nabízí. Pozitivní je příklad se slovenských základních škol, kdy 
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preventivní a sociálně výchovnou práci úspěšně realizuje sociální pedagog (Hroncová, Niklová, 

Hanesová, Dulovics, 2020). Podobnou zkušenost s uplatňováním sociálních pedagogů ve 

školní prevenci, ve výchovné práci s dětmi a mládeží ze sociálně rizikového prostředí či 

v komunikaci s rodinami ze sociálně a kulturně odlišného prostředí nalezneme ve školách 

v Maďarsku, Norku, Finsku nebo Španělsku. Při uplatňování přístupů inkluzívního vzdělávání a 

při nárůstu společenské, kulturní i ekonomické rozmanitosti dětí může být sociální pedagog v české 

škole jakýmsi pomyslným svorníkem a plnohodnotným podporovatelem žáků, rodičů i kolegů ve 

školním poradenském pracovišti (Procházka, Paroubková, Šimerová, 2019).  

 

3) Poslední limity prevence souvisí s pocitem vlastní připravenosti a kompetentnosti učitelů 

metodiků prevence. Participanti vyjadřovali pochybnosti o kvalitě své přípravy, a to jak na realizaci 

prevence, tak na  řešení výchovných problémů, na které v této souvislosti narážejí. Potvrdila se tak 

výzkumná zjištění, která ukazují, že oblast výchovné práce učitele patří k nejproblémovějším a 

učitelé se v této oblasti cítí nedostatečně připraveni (Vítečková, 2018). V pochybnostech o 

vlastních kompetencích je cítit i negativní zpětná vazba od kolegů ve sboru a podceňování práce 

metodika. Souvislosti v tomto směru cítíme ve vnímání koroze učitelské autority a kloníme se 

k závěrům Vališové (1999) o dopadech narůstajících disproporcí v sociální struktuře společnosti 

na vnímání vážnosti učitelské profese.  

 

Výsledky výzkumného šetření naznačují, jak složité je postavení realizátorů výchovné a 

preventivní práce ve škole. Na jedné straně jejich činnost část učitelů vítá a využívá při řešení svých 

potíží v práci se školní třídou, ale druhá část pedagogického sboru setrvává v opozici vůči jakékoli 

jiné pedagogické činnosti, než tradičně realizované výuce. Narůstající výchovné problémy pak 

narušují kohezi školních kolektivů a přinášejí velké problémy všem učitelům. Jak těm 

angažovaným, tak těm nespolupracujícím. Velký význam v takovéto situaci bude mít zajištění plně 

funkčního školního poradenského pracoviště, kde by spolu nad předcházením i řešením 

výchovných problémů kooperovali učitelé s dalšími odborníky, mimo jiné i sociálními pedagogy.  
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TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ SOCIÁLNOPEDAGOGICKÝCH 

PROCESNÝCH KOMPONENTOV V MENIACOM SA 

VYSOKOŠKOLSKOM KURIKULE  
 

Kristína, Liberčanová SR 

 

Táto štúdia bola podporená a je výstupom projektu KEGA č. 017TTU4/2020: „Implementácia 

sociálnoprávnych a socioterapeutických postupov do obsahu vysokoškolského vzdelávania v 

študijnom programe sociálna pedagogika a vychovávateľstvo.“ 

 

Abstrakt  

Vo vysokoškolskej výučbe sociálnych pedagógov predstavuje štúdium procesných komponentov 

prioritnú oblasť štúdia. Koncepty, formy, metódy, techniky predstavujú dynamickú zložku vednej 

disciplíny, prepájajú teóriu s praxou. Vo vysokoškolskom kurikule sa štúdium 

sociálnopedagogických komponentov zabezpečuje prostredníctvom teoretických, aplikačných a 

praktických kurzov, ktoré reflektujú meniace sa podmienky v spoločnosti, vede, výskume a 

odbornej praxi. V príspevku sa bližšie budeme zaoberať teoretickými východiskami vzniku, vývoja 

a klasifikácie procesných komponentov vo vednej disciplíne sociálnej pedagogiky, ako aj 

transformačným procesom kurikula vysokoškolského štúdia a ich aktuálnemu uplatňovaniu v 

profesii sociálneho pedagóga. Budeme hľadať odpovede na otázky: ktoré procesné komponenty 

radíme medzi sociálnopedagogické? Ktoré teórie tvoria východisko pre klasifikáciu 

a diferenciáciu procesných komponentov u nás a v zahraničí? Aký vplyv má transdisciplinarita 

a eklektický prístup pri voľbe adekvátnych komponentov?  Ktoré procesné komponenty sú 

preferované v teórii sociálnej pedagogiky Jestvujú špecifické sociálnopedagogické postupy? Akým 

spôsobom a prostredníctvom ktorých kurzov sa s využitím procesných komponentov oboznamujú 

študenti sociálnej pedagogiky? Ktoré procesné komponenty sa aktuálne aplikujú 

v sociálnopedagogickej praxi? Jestvujú štandardy slúžiace na ich správnu aplikáciu a následnú 

evalváciu? 

 

Kľúčové slová: procesný komponent, sociálna pedagogika, vysokoškolské kurikulum, štandardy 

procesných komponentov 

Úvod 

1. Teoretické východiská skúmajúce procesné komponenty v sociálnej pedagogike 

Teória sociálnej pedagogiky ako vednej disciplíny na Slovensku má svoje korene už 

v období, kedy sa začína rozvíjať pedagogika ako veda, pretože sociálne aspekty výchovy 

a vzdelávania tvoria neoddeliteľnú súčasť pedagogiky. Sociálna pedagogika ako svojbytná vedná 

disciplína musela prekonať viaceré bariéry, či už v zápase o vlastnú vedeckú autonómiu (Čečetka, 

1967) či boj o akademicky a spoločensky akceptovanú vedná disciplínu v období socializmu, kedy 

jej opodstatnenie bolo zaznávané (Baláž, 1981) a označené za pre spoločnosť nepotrebné.  

Akademická príprava študentov orientovaná v sociálno-pedagogickej oblasti bola započatá až 

začiatkom 90. rokov minulého storočia. Umožnili ju až spoločenské podmienky v období po 

Nežnej revolúcii. Nadväzovala na snahy akademických protagonistov pôsobiacich v období 

totality, ktorí dovtedy nemali možnosť slobodne rozvíjať sociálnu pedagogiku v socialistickom 

Československu ako plnohodnotný študijný predmet (Bakošová, 1994) na Filozofickej fakulte 
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Univerzity Komenského (od 1990), špecializácia pre učiteľskú aprobáciu (1993), špecializácia pre 

vedecký smer pedagogiky (1998), či študijná špecializácia v magisterskom stupni štúdia na 

Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela (1994), neskôr profilovaná 

(Hroncová, Hudecová, & Matulayová, Sociálna pedagogika a sociálna práca, 2001) ako študijný 

program (2003) a ako konverzný program Sociálna pedagogika v magisterskom stupni štúdia na 

Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity (2002), neskôr ako integrovaný 

študijný program Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo v bakalárskom stupni (2004) 

a doktorandskom stupni štúdia (2008) na už transformovanej Katedre pedagogických štúdií PDF 

TU.   

No samotná profesia sociálneho pedagóga sa na Slovensku výraznejšie etablovala až prijatím 

nového školského zákona (Zákon č. 245/2008 Z.z.), prostredníctvom ktorého sa zároveň stala 

legitímnou súčasťou školského systému. Z hľadiska vývoja profesijnej dráhy sa udomácňovanie 

sociálnych pedagógov uskutočňovalo v postupných vývojových štádiách.  Prví absolventi 

študijného programu sociálna pedagogika nachádzali svoje uplatnenie najmä v neštátnom sektore, 

pretože flexibilnejšie reagovalo na nové spoločenské zmeny a potreby. V štátnom sektore prijatie 

vyššie spomínaného zákona viedlo i k definovaniu kompetenčného modelu a profesijných 

štandardov pre povolanie sociálny pedagóg platných v rezorte školstva. Po prvýkrát sú špecificky 

definované v zákone o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (Zákon 

317/2009 Z. z., 2009), dnes aktualizovaný ako (Zákon č. 138/2019 Z. z.) s účinnosťou od 1.9.2022. 

Vývoj povolania sociálny pedagóg na Slovensku reflektoval aktuálne spoločenské zmeny. 

Zavádzanie profesie sa odohrávalo na pozadí osvety u zriaďovateľov riadiacich orgánov 

samotných škôl, školských zariadení a dostupnosti absolventov v jednotlivých regiónoch 

Slovenska. Pri skúmaní vývoja profesijnej dráhy absolventov študijného programu sociálna 

pedagogika v Trnave (Liberčanová & Kurtek, Profesijná dráha školských sociálnych pedagógov 

na Slovensku, 2021) reflektuje doterajší stav profesie z kvalitatívneho hľadiska na prieniku 

osobných ambícií/predpokladov, odbornej prípravy/vzdelávania a možností/príležitosti uchádzať 

sa o pozíciu sociálneho pedagóga, z ktorého vyplýva i to, že napriek tomu, že vznik a existencia 

profesie sociálneho pedagóga má na Slovensku svoje opodstatnenie, dokonca je priam žiadúca, 

intenzita jej využitia v spoločnosti je ešte stále na pomerne nízkej úrovni, a to najmä z dôvodu 

nedostatočného financovania odborných zamestnancov v rezorte školstva.  

Postavenie sociálneho pedagóga sa v rezorte školstva spočiatku rýchlejšie etablovalo v 

školských zariadeniach (napr. centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

ďalej len CPPaP) ako v samotných školách. Sociálny pedagóg sa vyhláškou o školských 

zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie (Vyhláška 325/2008 Z.z.) stáva rovnocenným 

členom tímu odborných zamestnancov. Postupne sa vďaka systému ďalšieho vzdelávania, 

definovaniu kompetenčného modelu a stanoveniu štandardov profesie sociálny pedagóg zreálnila 

možnosť ich pôsobenia v školách, školských a poradenských zariadeniach. Zmenou súčasnej 

politickej klímy v krajine, ktoré je aktuálne determinované zavedením povinnej predškolskej 

edukácie päť ročných detí (Zákon 273/2021 Z. z.), sa otvoril priestor i pre uplatnenie sociálnych 

pedagógov v materských školách. Sociálni pedagógovia tak môžu prispievať ku kvalitnejšiemu 

poskytovaniu edukačných služieb už aj v predškolskej edukácii. Proces uplatňovania profesie 

sociálny pedagóg v systéme odborných zamestnancov je v súčasnosti podporovaný národným 

projektom Štandardizácia systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce 

(NP Štandardy, 2019), ktorý riadi Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

(VÚDPAP). Prostredníctvom projektu „Štandardy“ sa uskutočňuje jasné definovanie kompetencií 
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a tvorba procesných a výkonových štandardov pre odborných zamestnancov v rezorte školstva, 

teda i pre sociálnych pedagógov. Implementácia národného projekt „Usmerňovanie pre prax“ (NP 

UPP, 2020) zase umožňuje profesionalizovať výkony sociálnych pedagógov absolvovaním 

rôznych foriem ďalšieho vzdelávania.  

V súčasnosti sú už podrobne rozpracované i teoretické východiská kompetenčného modelu 

sociálneho pedagóga (Niklová, 2021), ktoré reflektujú a komparujú domácu situáciu so zahraničím 

(Hroncová, Niklová, Hanesová, & Dulovics, 2020). 

 

2. Klasifikácia procesných komponentov v sociálnej pedagogike 

V teoretickej rovine chápeme sociálneho pedagóga ako odborníka na edukáciu v konkrétnom 

sociálnom kontexte, v ktorom sa sociálno-pedagogický proces odohráva. Teoretické skúmanie 

procesných komponentov umožňuje vednej disciplíne sociálnej pedagogiky skúmať ich vývoj, 

klasifikáciu, ale i sledovať spätnoväzobne aktuálnu situáciu v samotnej pedagogickej praxi. 

Napriek tomu sa dnes vo vede upúšťa od komplexného teoretického skúmania sociálno-

pedagogického procesu, tak ako to prebiehalo v teórii sociálnych a pedagogických vied v minulosti 

(Galuske, 2013). V teoretickej rovine chápeme sociálneho pedagóga ako odborníka pre oblasť 

edukácie v konkrétnom sociálnom kontexte (schéma 1), v ktorom sa sociálno-pedagogický proces 

odohráva. Konkrétna sociálno-pedagogická situácia je determinovaná viacerými faktormi: 

- konkrétnymi podmienkami a limitmi krajiny, inštitúcií či zariadení (napr. postpandemická 

situácia na Slovensku v edukačných prostrediach); 

- špecifickým situačným nastavením samotných protagonistov (napr. aktuálny stav uplatnenia 

sociálnych pedagógov na Slovensku, súčasná legislatíva, situácia v spoločnosti); 

- určitými potrebami, predstavami, očakávaniami na strane klientov (generácia Z, rodičia, 

učitelia...) 

- osobnostnými a profesijnými predpokladmi odborného zamestnanca (slovenskí sociálni 

pedagógovia a ich funkcie a kompetencie v sociálnopedagogickej intervencii).  
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Obrázok 1 Faktory ovplyvňujúce sociálno-pedagogický proces 

 
Zdroj: vlastný modifikovaný návrh podľa Galuske (2013, s. 55) 

Vzhľadom na transdisciplinaritu v skúmaní a aplikovaní procesných komponentov už dnes 

nie je možné v jednotlivých vedných disciplínach definovať tzv. čisté metódy, formy, techniky 

jednej vednej disciplíny. I keď je možné identifikovať ich historický vývoj tzv. počiatok, vznik, 

teoretické východisko, prvotné aplikácie v konkrétnom vednom systéme a praxi (Schilling, 1999), 

v súčasnej klasifikácii to už nie je reálne možné. A to najmä z toho dôvodu, že nie je možné určiť 

hranice, či príslušnosť procesných komponentov (najmä metód) len k jednej vednej disciplíne.  

Osobitne sa otázka skúmania procesných komponentov komplikuje v sociálnej pedagogike, ktorá 

je determinovaná špecifickými podmienkami (Galuske, 2013, s. 40), a to: 

- samotnou vednou disciplínou, ktorá vzniká u nás na prieniku viacerých disciplín, spočiatku 

pedagogiky a sociológie, sociálnej práce, v súčasnosti etiky, psychológie, sociálnej patológie a 

pod.. Jej bezbrehé rozrastanie sa spôsobuje nejasnosť pri definovaní špecifických kompetencií 

zároveň i pri využívaní osobitých metód v samotnej odbornej praxi (napr. sociálno-výchovná 

prevencia); 

- nejasne definovaným pracovným poľom sociálneho pedagóga, na ktorom má on sám monopol, 

využíva špecifické metódy a formy práce, a tým súvisiace nejasné kompetencie na výkon 

určitej profesie (napr. sociálno-pedagogická terapia); 

- krátkou dobou profesijnej prípravy sociálnych pedagógov, ktorí sa ešte nestihli etablovať a byť 

prijatí medzi odborníkmi, nie to ešte laickou verejnosťou, ktorá nemá kompetencie pre 

posúdenie miery profesionality takýchto odborníkov. S tým súvisí i nedostatočne rozpracovaná 
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teória špecifických metód v sociálnej pedagogike a jej následné overovanie v praxi (absencia 

metodík pre prácu sociálnych pedagógov napr. v školstve a poradenstve);  

- jedincom využívajúcim sociálno-pedagogickú odbornú pomoc, ktorý determinuje celkový 

koncept, výber metód a samotných techník v sociálno-výchovnom procese (násilie, 

manipulácia, dobrovoľnosť v poskytovaných službách), náročné je i rešpektovanie samotného 

nastavenia osoby, ktorá využíva „službu“ sociálneho pedagóga, ktorá má pomáhajúci, 

sprevádzajúci charakter, založený na určitom vzťahu s odborníkovi;  

- neodmysliteľný je celkový rámec, v ktorom táto odborná činnosť prebieha, teda spoločenské a 

právne normy, kultúrne, inštitucionálne, organizačné, vzdelávacie očakávania a požiadavky, 

tradície a mienky spoločnosti, v ktorej sociálno-výchovná prax prebieha (sociálno-pedagogické 

história a tradície, byrokracia). (Liberčanová, 2018) 

Historické základy sociálnopedagogických procesov nachádzame  v prácach teoretikov a 

praktikov, ktorí sa venovali výchove detí a mládeže a osvete dospelých (Komenský, jezuiti, pietisti, 

štúrovci), podporovali celoživotné vzdelávanie a významne ovplyvnili edukáciu v celej 

spoločnosti. S rozvojom pedagogiky ako vedy sa kreuje aj teória sociálnopedagogických procesov, 

ktorá sa naplno mohla v praxi profesionalizovať až od konca 90. rokov 20. storočia.  

V dôsledku výrazných spoločenských zmien (otvorenie hraníc, štúdium v zahraničí, 

novovznikajúce sociálne a sociálno-patologické javy v spoločnosti) vyvolala praktickú potrebu 

poskytovať pomoc prostredníctvom výchovy (Bakošová, 2005) a následne ju i profesionalizovať. 

Jednalo sa o situáciu, kedy prax prebieha teóriu. V tomto čase autori zaoberajúci sa 

sociálnopedagogickými procesmi a ich komponentmi nazerajú na problematiku nejednotne. 

Oprávnenie využívať dostupné metódy v špecifickej sociálnopedagogickej oblasti viedlo k 

deklarovaniu kompetencií v profesii sociálneho pedagóga i v legislatívnej rovine. Teoreticky 

definovaný proces je označovaný odlišnými termínmi (Liberčanová, 2020), ako napríklad metódy 

v sociálnej pedagogike (Geisler‑Hege, Huppertz, Schinzler), metodické konanie (Schilling), 

metódy výchovy (Grác), metódy sociálnej práce (Strieženec, Levická), metódy činnosti sociálnej 

pedagogiky (Bakošová). 

Medzi základné snahy o skúmanie sociálnopedagogických procesov na našom území možno 

zaradiť:  

- sociologickovýskumná činnosť s mládežou (Čečetka), 

- sociálnovýchovný vplyv prostredia (Baláž, Kratochvílová),  

- preventívna sociálnopedagogická činnosť (Hroncová, Niklová),  

- metódy sociálnopedagogickej činnosti (Bakošová).  

Z dôvodu náročnosti a neprehľadnosti jestvujúcich a novovznikajúcich transdisciplinárnych 

prístupov pri skúmaní a praktickej aplikácii metód a ostatných procesných komponentov (cieľov, 

kontextov, foriem, prostriedkov, nástrojov, techník) sa dnešní autori viacmenej nepokúšajú o ich 

komplexné obsiahnutie alebo klasifikovanie. Svoju pozornosť skôr obracajú na využívanie 

vybraných (špecifických) metód, uplatňovaných v činnosti sociálneho pedagóga: 

sociálnoedukačné poradenstvo (Határ), peer klub (Janíková), preventívne programy (Emmerová, 

Niklová), streetwork (Jusko) a pod. (Liberčanová, 2020, s. 1. kapitola). 

Viacerí autori sa pokúšajú o rôzne prístupy v triedení procesov napr. z hľadiska úrovní (Schilling, 

1999, s. 209): 

- makrorovina: podľa autora ide o formy práce (dnes i techniky; pomoc jednotlivcovi, skupinová 

práca, spoločenská práca), 
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- mezorovina: ide o metódy (dnes postupy; skupinová pedagogika, skupinová dynamika, 

verbálna terapia), 

- mikrorovina: ide o konkrétne konanie (presadzovanie cieľa, hra na roly, plánovanie, interview, 

brainstorming). 

Niektorí  sa zhodujú na triedení sociálno-pedagogických procesných komponentov a v počiatkoch 

klasifikácie vychádzajú z tradičných foriem sociálnej činnosti (klasická troj-hviezdičkovosť 

„v metódach“ sociálnych služieb), ktorú dopĺňajú o najnovšie koncepty a metódy: 

- koncepty a metódy zamerané na klientov (metódy zamerané na priamu prácu s jednotlivcami a 

primárnymi skupinami + metódy zamerané na skupiny a sociálne zázemie), 

- nepriame koncepty a metódy založené na intervencii, 

- metódy a koncepty zamerané na štruktúru a organizáciu. (Galuske, 2013) 

 

3. Vysokoškolská výučba teórie sociálnopedagogických procesných komponentov a ich 

aplikácií v praxi 

Vysokoškolské štúdium teoretických východísk sociálnopedagogického procesu predstavuje 

nosné kurikulum pre/graduálnej prípravy sociálnych pedagógov. Podobne ako kurz didaktiky, 

ktorý je považovaný za kráľovský študijný predmet v učiteľských odboroch, tak možno chápať 

kurzy, prostredníctvom ktorých sa študenti sociálnej pedagogiky učia poznávať 

sociálnopedagogický proces, jeho zložky, vzájomné vzťahy medzi nimi. Osvojujú si sociálno-

pedagogické koncepty, metódy, formy, prostriedky, techniky na pozadí klasifikácie, ktorú 

vytvárajú vyučujúci v rámci orientovaných kurzov. Nie je možné, aby v súčasnej pluralitne 

diverzifikovanej spoločnosti jestvovala oficiálne ustálená klasifikácia konceptov, metód, foriem, 

techník, ktoré sú špecificky určené pre sociálnu pedagogiku, či už na domácej scéne, ale aj 

v zahraničí. Klasifikácia je vytváraná tzv. sociálnopedagogickými školami na univerzitách, ktoré 

rozvíjajú sociálnu pedagogiku ako vedu, realizujú výskum a vzdelávajú nové generácie sociálnych 

pedagógov. Štúdium sociálno-pedagogických procesov a ich komponentov tak generuje 

neobmedzené množstvo teórií, ktoré umožňujú bližšie poznávať, skúmať a hľadať adekvátne 

spôsoby ich aplikácie v praxi. Rovnako tak každý zo spomenutých komponentov determinujúci 

sociálnopedagogické situácie (kontext, edukant, edukujúci, podmienky na edukáciu, edukačné 

rámce, konkrétna edukačná situácia) v edukačnej praxi generuje nové potreby pre ich teoretické 

skúmanie, definovanie, prehodnocovanie, klasifikáciu, či hľadanie transdisciplinárnych prienikov. 

Na efektivitu sociálnopedagogických procesov sa orientuje výskum v sociálnej pedagogike. 

Štúdium procesných komponentov na akademickej pôde je rovnako determinovaný vyššie 

spomenutými faktormi. Najvýraznejším faktorom vo vysokoškolskej výučbe je však samotné 

zameranie „sociálnopedagogickej školy“ na tej ktorej katedre – fakulte – univerzite, ktorá sa 

premieta do kurikula celkovej prípravy študentov sociálnej pedagogiky. Jedná sa o študijné kurzy, 

ktorých obsahom je výučba o sociálnopedagogických procesoch, situáciách a vstupujúcich 

komponentoch, ktoré sú súčasťou komplexného obsahového zamerania, teda vysokoškolského 

kurikula vo forme študijného programu, či odboru. 

Tvoria ho študijné predmety, ktoré majú teoretický, aplikačný alebo praktický charakter, ktoré majú 

formu povinného, povinne voliteľného alebo výberového predmetu. 

 

4. Štúdium sociálnopedagogických procesných komponentov na trnavskej 

sociálnopedagogickej škole  

Cieľom príspevku je upriamiť pozornosť práve na tieto kurzy, ktoré predstavujú dynamické 

prvky v teórii a praxi sociálnej pedagogiky. Na konkrétnom príklade kurzov, ktoré vo svojich 
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sylaboch sledujú teóriu procesov, sociálnopedagogických konceptov, metód, foriem, techník a ich 

aplikáciu v praxi ,chceme objasniť, ako sa študenti sociálnej pedagogiky konkrétne na 

Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity: 

- identifikujú so študijným programom sociálna pedagogika (kurz Sociálna pedagogika 1); 

- oboznamujú so špecifikami sociálnopedagogických procesov (Metodika sociálno-

pedagogických činností); 

- osvojujú si poznatky o vybraných procesných komponentoch (Sociálnopedagogické 

komponenty v sociálnej pedagogike); 

- získavajú zručnosti pre ich aplikovanie v edukačnej praxi (Service learning v edukácii, 

Sociálna patológia a prevencia, Dieťa zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia); 

- osvojujú si profesijné kompetencie priamo v praxi (Priebežná prax 1-3, Súvislá prax). 

Bez kurzov takéhoto charakteru by bola vysokoškolská príprava študentov nedostatočná, 

statická, bez príležitosti disponovať potrebných predpokladmi/kompetenciami na úspešné 

uplatnenie sa v odbore/profesii sociálny pedagóg. Je preto dôležité pri plánovaní študijných 

jednotiek uvažovať nad ich adekvátnou saturáciou v študijnom pláne (tabuľka 1). 

 

Tab č.1: Zoznam študijných jednotiek v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia SPV 

Bakalársky stupeň štúdia SPV 

Povinné predmety: Úvod do štúdia a akademické písanie, Filozofická propedeutika, 

Pedagogická propedeutika, Psychologická propedeutika, Všeobecná didaktika, Dejiny 

výchovy a vzdelávania 1, Pedagogika voľného času 1, Sociálno-psychologický výcvik, Teória 

výchovy, Základy vývinovej psychológie, Dejiny výchovy a vzdelávania 2, Špeciálna 

pedagogika, Sociálna pedagogika 1, Sociálna etika, Pedagogická a sociálna komunikácia, 

Filozofia výchovy, Pedagogická psychológia a psychológia výchovy, Sociálna patológia 

a prevencia 1, Metodika záujmovej činnosti, Priebežná prax 1, Úvod do inklúzie, Sociálna 

práca, Metódy sociálnej pedagogiky, Sociálny manažment, Poruchy psychického vývinu 

v detstve a adolescencii, Priebežná prax 2, Aplikovaná sociálna psychológia, Metodika 

sociálno-pedagogickej činnosti, Dieťa zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, 

Metodologický seminár k záverečnej práci, Súvislá sociálno-pedagogická prax, 

Psychológia sociomorálneho vývinu, Metodika výchovnej činnosti, Manažment edukačných 

projektov,  

Povinne voliteľné predmety: Artefiletika, Muzikofiletika, Bibliofiletika, Filozofia pre deti, 

Tvorivá dramatika, Religionistika 1, Kultúrna a sociálna antropológia, Psychológia hry, 

Základy práva, Digitálno-informačné technológie a prevencia, Environmentálna výchova, 

Základy etickej výchovy, Regionálna výchova, Výchova k demokracii a občianskej 

participácii, Športová a zdravotná výchova. 

V magisterskom stupni SPV  

Povinné predmety: Inkluzívna pedagogika, Pedagogika voľného času 2, Metodológia 

pedagogického výskumu, Andragogika a geragogika, Servise learning v edukácii, Sociálna 

patológia a prevencia 2, Výchovné a sociálne poradenstvo, Sociálno-psychologický výcvik 

2, Sociálna pedagogika 2, Procesné komponenty v sociálnej pedagogike, Pedagogicko-

psychologická diagnostika, Predškolská pedagogika pre sociálnych pedagógov, Priebežná 

prax 3, Sociálna politika, Profesijná etika, Náhradná rodinná výchova, Súvislá prax. 

Povinne voliteľné predmety: Základy trestného práva, Základy rodinného práva, Základy 

štatistického spracovania údajov, Religionistika 2, Muzikoterapia, Arteterapia, Filiálna 
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terapia, Socioterapia, Interkultúrna a globálna výchova, Mediálna výchova, 

Matrimoniagogika, Zážitkový pobytový kurz. 

Legenda: teoretické kurzy, aplikačné predmety, praktické predmety. 

 

Pre skvalitňovanie výučby v študijných kurzoch orientovaných aj na procesy a ich 

komponenty je potrebné proces učenia sa priebežne a sumatívne evalvovať. Vyučujúci tak môžu 

sledovať napr. v ktorých oblastiach študenti napredujú a hľadať spôsoby ako výučbu skvalitňovať, 

kreovať a inovovať. Súčasné vysokoškolské vzdelávanie by malo byť flexibilné a využívať také 

postupy vo výučbe, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb spoločnosti ako napr. koncept service 

learnigu, využívanie storytellingu (tabuľka 2) napr. formou „živých kníh“ (Liberčanová, 2022).  

 

Tab. č. 2: Zoznam pozvaných hostí – živých kníh v kurze Metódy sociálnej pedagogiky 2  

Zdroj: (Liberčanová K. , 2022, s. 209) skr. SPG – sociálny pedagóg. SPGČ – sociálnopedagog. 

činnosť 

 

V samotnej praxi sa pre sociálnych pedagógov perspektívne otvárajú nové výzvy 

v sociálnopedagogickom procese, jedná sa najmä o aplikovanie nových konceptov, ktoré 

prezentovali autori na konferencii SOCEDU (Retrospektívy, súčasnosť a perspektívy sociálnej 

pedagogiky, 2022) napr. planetárna pedagogika (Obrink Hobzová), v nových kontextoch napr. 

Termín Téma seminárov Živá kniha Miesto pôsobenia odborníka 

16.2.2021 
Metódy SPG v ČR. 

Divadlo fórum. 

Milena Öbrink 

Hobzová 

Katedra kresťanské výchovy. 

TF OU 

25.2.2021 Sanácia rodiny 
Ľubica 

Vyhnánková 
OZ Návrat Bratislava 

2.3.2021 
Triedne pravidlá u detí 

zo SZP 

Dominika 

Žiaková 
ZŠ Gorkého Trnava 

9.3.2021 Peer dobrovoľníctvo 
Monika 

Suchovská 
CPPPAP Myjava 

16.3.2021 

SPGČ s deťmi 

s problémovým 

správaním 

Jozef Púček 
LVS Senec, ZŠ Trnava, 

Hlohovec 

23.3.2021 
Komunitná činnosť a 

SPG 

Miroslava 

Kocúrová 
KC Poltár, ZŠ Poltár 

30.3.2021 SPGČ v nízkoprahoch 
Lara Izabela 

Kurtek 
OZ Mládež ulice, Iuventa 

13.4.2021 
Enviromentálna 

výchova a SPG 

Silvia 

Neslušanová 
Rozmarínek Lipka Brno 

20.4.2021 Dobrovoľníctvo a SPG 
Barbara 

Krištofíková 
INEX Slovakia 

27.4.2021 
Crowfunding 

v projektovaní SPGČ 
Juraj Šimkovič 

OZ Cakumprásk, 

www.zapokladmislovenska.sk 

4.5.2021 
Supervízia, ďalšie 

vzdelávanie, sieťovanie 
Lucia Korytárová MsP Pezinok 
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terapia v náhradnej rodinnej starostlivosti (Kubíčková), využívaním netradičných metód napr. 

dramatoterapia (Andrášik), či foriem napr. akčných výskumov v praxi (Richterová) a prostriedkov 

napr. zapájanie humanoidných robotov do predškolskej edukácie (Liberčanová) apod.. 

Prevládajúce procesné komponenty sú determinované predovšetkým jedinečným vývojom 

sociálnej pedagogiky v kultúrnom kontexte každej krajiny, v ktorej nachádza svoje opodstatnenie. 

Ich preferencia vychádza z doterajších výskumom a praxou overených, zároveň teóriou 

usústavnených prístupov. Komparáciou poznatkov o sociálnopedagogických procesoch 

prebiehajúcich v rôznych štátoch a krajinách tak možno sledovať bohatý diapazón konceptov, 

metód, techník, uskutočňovaných v špecifických kontextoch, prostrediach, s rôznorodým 

nazeraním na jedinca, klienta, edukanta v jedinečných a neopakovateľných edukačných situáciách. 

Tieto môžu slúžiť pre inšpirovanie a obohacovanie sa v procesných aspektoch sociálnych 

pedagogík jednotlivých krajín navzájom. 

 

5. Súlad akademického kurikula so štátom definovanými procesnými štandardmi 

odborných zamestnancov  
V súlade s novelizovaným zákonom o pedagogických a odborných zamestnancov (Zákon č. 

138/2019 Z. z.) sú v Kategórií odborných zamestnancov v § 27 uvedené hlavné úlohy sociálneho 

pedagóga. Tieto úlohy zabezpečuje prioritne sociálny pedagóg, ak v tíme absentuje, tieto odborné 

činnosti nie sú klientom poskytované vôbec alebo na nedostatočnej expertnej úrovni. Donedávna 

sociálni pedagógovia poskytovali očakávané sociálnopedagogické činnosti na takej úrovni 

a v takom rozsahu, akými disponovali na základe doterajších skúseností, získaného vzdelania 

(akademického, pokračujúce ďalšie vzdelávanie) a podmienok, v ktorých pracovali. Napriek tomu, 

že jestvoval procesný a kompetenčný model sociálnych pedagógov, neexistovali jasne definované 

štandardy odborných činností. V súčasnosti sú k dispozícii procesné štandardy činností pre 

odborných zamestnancov, ktoré boli definované v národnom projekte Štandardizáciou systému 

poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce    (NP Štandardy, 2019), podľa 

ktorých poskytujú svoje služby i sociálni pedagógovia. Jedná sa najmä procesné štandardy:  

- Odborné činnosti sociálnych pedagógov; 

- Depistáž; 

- Príjem a evidenciu klienta (individuálna odborná starostlivosť); 

- Diagnostika (individuálna starostlivosť, depistáž); 

- Sociálno-pedagogická skupinová diagnostika; 

- Konzultáciu v školskom prostredí (forma: jednorazová, opakovaná, konziliárna); 

- Preventívnu činnosť (plánovanie a príprava, krátkodobá, strednodobá, dlhodobá); 

- Krízová intervencia; 

- Poradenstvo v školskom prostredí; 

- Rehabilitácia/reedukácia; 

- Koordinácia činnosti multidiciplinárneho tímu; 

- Odborné konzílium; 

- Terapia; 

- Supervízia. 

Na vymedzenie procesných štandardov v projekte nadväzujú obsahové a výkonové štandardy, 

ktoré sú zatiaľ v procese tvorby. Je viac ako dôležité a efektívne, aby sa budúci sociálni 

pedagógovia, teda súčasní študenti univerzít, s definovanými štandardmi oboznámili ešte pred 
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samotným nástupom do výkonu povolania, resp. aby im sociálnopedagogickým procesom a ich 

komponentom porozumeli a vedeli očakávané činnosti vykonávať na požadovanej profesionálnej 

úrovni. 

 

Záver  

Ako uvádzajú Lorenzová a Komárová (2021, s. 12) vo výskume sociálnych pedagógov ako 

aktérov profesionálnych dráh v oblasti zvládania nárokov kariérnej dráhy sociálnych pedagógov 

„komplexnosť podmienok vo výkone povolania vedie sociálnych pedagógov k hľadaniu ciest ako sa 

s nimi vyrovnávať. Základom ich profesijného aktérstva je rozvojová stratégia. Dôraz je kladený na 

kontinuálne vzdelávanie (školenia, semináre, kurzy, výcviky, účasť na konferenciách, čítanie 

zahraničnej odbornej literatúry).“ Ako výskum potvrdil, aktéri si ich význam uvedomujú. Oceňujú 

najmú inovatívne formy vzdelávania, neformálne vzájomné učenie sa v kolegiálnych tímoch, 

vzájomné zdieľanie skúseností a spontánnu intervíziu. A to práve v oblasti procesných 

komponentov, ktoré je žiadúce dôkladne poznať, skúmať, reflektovať prostredníctvom 

vysokoškolského vzdelávania, autoedukácie a ďalších foriem vzdelávania, ktoré sú sociálnym 

pedagógom vo väčšej miere k dispozícii. 

Okrem spomínanej tvorby návrhov a finalizácie štandardov pre sociálnych pedagógov (Odborné 

činnosti sociálneho pedagóga v škole, 2019); zabezpečuje VÚDPAP podporu prostredníctvom: 

- Vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov formou dlhodobých i krátkodobých foriem ďalšieho 

vzdelávania napr. webinármi určenými pre sociálnych pedagógov napr. Webinár #15 Úloha 

sociálneho pedagóga v školách počas koronakrízy a po nej. (Vitálošová & Hulíniová, 2021); 

- Tvorby odborných príručiek napr. i Manuál pre začínajúceho sociálneho pedagóga v škole 

(Kunčáková, 2021); 

- Počas pandémie i krátko po návrate detí do škôl mohli zároveň na webovej stránkach 

VÚDPAPU získavať podporu formou situačných informácií (aktuality COVID-19) a formou 

konzultácii (na tzv. odbornom portály). 

- Podpory a implementácie štandardov a inšpiratívnych návrhov napr. schvaľovanie inovácií, 

ktoré využívajú sociálni pedagógovia v praxi napr. Program Vnímajkovia – podpora 

inkluzívneho prístupu v praxi (Matušáková, 2021); 

- Podpory a rozvoja multidisciplinárnej spolupráce prostredníctvom ponuky odborných tém 

a cyklických programov na odbornom portály Podpora a rozvoj multidisciplinárnej 

spolupráce v praxi (Program rozvoja odborných zručností a spolupráce odborníkov v 

regiónoch, 2022) 

- projektu Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva 

a prevencie (NP UPP, 2020) môžu absolventi študijného programu sociálna pedagogika 

získavať napr. formou inovačným vzdelávania sa pripraviť na efektívne pôsobenie 

a koordináciu školského podporného tímu na svojom pracovisku. 

V súčasnosti narastá počet príležitostí a ponúk s rôznymi formami a obsahmi vzdelávania sa 

v oblasti sociálnopedagogických procesov a ich komponentov. Je preto dôležité, aby sociálni 

pedagógovia nadobudli potrebný teoretický rozhľad, vedeli kriticky zvážiť erudovanosť 

vzdelávateľov, adekvátnosť ponúkaných služieb vzhľadom na kontext, v ktorom poskytujú svoje 

služby, aby dokázali zvyšovať svoje profesijné kompetencie v sociálnopedagogických situáciách.  

 

 

  

https://vudpap.sk/webinar-socialni-pedagogovia/
https://vudpap.sk/webinar-socialni-pedagogovia/
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NASTOLATEK W LABIRYNCIE WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI  
 

Agnieszka Betleja, PR 

 

Abstrakt 

Celem artykułu, jest ukazanie problemów współczesnej młodzieży, która dychotomicznie 

egzystuje w świecie realnym i wirtualnym. Żyjąc ,,pomiędzy” rzeczywistością analogową 

i cyfrową, stara się ona zaznaczać swoją aktywność i decyzyjność Z jednej strony nastolatki pragną 

zostawić swój spersonalizowany ślad w przestrzeni offline a drugiej strony dołączają do 

zuniformizowanej cyfrowej społeczności online. W artykule wskazano także wyniki badań 

związanych z zagrożeniami psychofizycznymi wynikającymi z aktywności medialnej pokolenia Z 

oraz formy profilaktyki e-uzaleźnień. 

 

Słowa kluczowe: globalny nastolatek, hipertekstualność, konsumpcjonizm, neuroplastyczność 

mózgu, e-uzaleźnienie.  

 

Wstęp 

Wraz z rozwojem Internetu pojawiły się możliwości tworzenia nowych, wirtualnych 

społeczności połączonych tą samą formą narracji, pasji czy zadań. Nie znają one ograniczeń 

terytorialnych, światopoglądowych czy wiekowych. Dzięki hiperłączom, jednym kliknięciem, 

nawigują po wybranych, wirtualnych tekstach (Pisarski, 2013, ss.17-18). Do wskazanej 

hipertekstualnej grupy należy globalny nastolatek. Przejawia on ograniczone możliwości reakcji 

empatycznych, brakuje mu wrażliwości społeczno-moralnej oraz nie potrafi przewidywać skutków 

swych działań i trywializuje kodeks etyczny pokolenia rodziców (Siembieda, 2017, s.317-318). 

Globalnego nastolatka cechuje niezależnie podobna tożsamość i podobny styl życia. ,,Nastolatek z 

tej klasy żyjący w Paryżu, Warszawie czy nawet Pekinie jest bardziej podobny do swojego 

rówieśnika z Sydney czy Limy z tej samej klasy(…). Mało tego, powstanie światowej kultury 

młodzieżowej powoduje, iż nastolatki całego globu – włączając w to kraje Trzeciego Świata – są 

znacząco bardziej wzajemnie do siebie podobne, niż do pokolenia swoich rodziców” (Melosik, 

2004, s.73). Zbyszko Melosik zaważa, że globalny nastolatek, jest osobą pragmatyczną, 

tolerancyjną, łatwo komunikującą się. Odznacza się sceptycyzmem wobec idei, nawiązujących 

do zaangażowania czyli do "głębszego uczestnictwa". Jest ,,sztuczny" i ,,zawieszony w próżni”.  

 

1. Dualistyczna przestrzeń życiowa globalnego nastolatka 

Współczesna młodzież bytuje między socjokulturową dychotomią: z jednej strony 

podejmuje próby dokonywania zmian poprzez kształtowanie wizji, nowej, spersonalizowanej 

rzeczywistości a z drugiej strony podlega wpływom globalnej cyfryzacji. Dla  młodego człowieka 

ten właśnie obszar; online, stanowi naturalną przestrzeń (Jabłońska, 2018, s.14). Przestrzeń 

ta nabiera nowego wymiaru, bowiem jak twierdził Wiliam Butler. Yeats ,,Świat widzialny nie jest 

już rzeczywistością a Świat niewidzialny nie jest już tylko snem" (McLuhan, 1995, s.243). To 

cyfrowi tubylcy, Internet generation, Google generation, pokolenie „kopiuj-wklej”, pokolenie 

„kciuka” bądź „sieciaki”, którzy bez telefonu i komputera czują się zagubieni i zdezorientowani w 

realnym świecie. (Morbitzer, 2012, s.136-138). Młode pokolenie przesuwa granice bytu. Chce być 

wszędzie i wiedzieć o wszystkim. Zanika przy tym kreatywność działań, refleksja i inwencja. 

Komentarzem zdają się być słowa Seneki ,,Kto wszędzie bywa, ten nigdzie nie przebywa” (Seneka, 

1998, s.33) Płynna i niestabilna poptożsamość. powoduje przekształcenie potrzeby „wewnętrznej 
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harmonii" w neurotyczne poszukiwanie nowości. Zanurza się w wirtualne przestrzenie za pomocą 

urządzeń transmitujących różne typy bodźców, odbieranych przez jeden lub kilka zmysłów 

użytkownika, zwykle wzrok i słuch. Czyni to za pomocą specjalnych gogli i słuchawek  (system 

CAVE czy np. HMD) Chcąc sprostać cyfrowym wymogom, tworzy swoich reprezentantów – 

awatarów i przypisuje im wykreowane role. Awatar powinien być niepowtarzalny 

i rozpoznawalny, ale zarazem, poprzez maskę, ma stać się anonimowy. Przyjęty pseudonim, 

kostium może podkreślać mocne strony, odzwierciedlać cechy osobowości lub kreować nową 

osobę o odmiennej strukturze psychicznej. Pojawia się jednak niepewność- Ile nastolatka jest w 

modelu nastolatka? Na ile stworzony obraz jest tożsamy z portretem twórcy? Mnogość definicji 

próbujących określić poczucie jestestwa młodego człowieka w obliczu nagłych zmian 

socjokulturowych, często bez wsparcia emocjonalno-motywacyjnego, poprawiającego 

samopoczucie, redukującego osamotnienie staje się znaczącą przeszkodą w budowaniu jego 

tożsamości. 

 

2. Pogoń za konsumpcyjnym rajem. 

Metaforycznym obrazem nowej rzeczywistości stał się supermarket. Młodzi zmierzając do 

raju konsumpcjonizmu, nigdy jednak nie zaznają spokoju. Wchodzą w spiralę, z której nie ma 

wyjścia. Poszukują ciągle nowych produktów i wrażeń, które pozwolą im wierzyć, że szczęście i 

spełnienie jest dostępnym towarem. Produktem jest także ciało. Na kreowanie własnego wizerunku 

znaczny wpływ mają media społecznościowe. Influencerzy prezentują społeczny wzorzec, to oni 

inspirują pokolenie Z do określonych zachowań czy postaw. Odbiorcy ,,wpadają” w pułapkę 

konsumpcyjnej iluzji. Z raportu agencji badawczej IQS wynika, że 21 mln Polaków, a znaczna 

część z nich mieści się w granicach między 16 a 24 rokiem życia, śledzi profil przynajmniej 

jednego z influencerów. Pracując z danymi firmami blogerzy, sprzedają produkty, których 

mnogość budzi frustrację adoloscentów. Często jego medialny wizerunek to wynik pracy 

specjalistów branży kosmetycznej, stylizacyjnej a następnie informatycznej. Zniekształcona 

percepcja jego odbioru staje się negatywną projekcją oceny własnej cielesności. To obniża 

samoocenę i prowadzi do dysmorfobii. Interakcja: moje ciało – ciało influencera wiedzie do 

przekonania, iż tylko piękni, atrakcyjni ludzie odnoszą sukcesy, a reszta skazana jest na porażkę. 

To kolejny powód ucieczki do świata online, w przekonaniu nastolatka, bezpiecznego, gdzie może 

dowolnie kreować swój wizerunek, lub go nie upubliczniać (Borzucka-Sitkiewicz, 2016 ss.83-

98).To w supermarketach iluzyjnej rzeczywistości, jak pisze Melosik, stwarzany jest klimat relaksu 

i zabawy a odbiorca zatraca układ odniesienia, jakim są pojęcia, które opisują świat, (Melosik, 

2004, s.70-71).  

 

3. Psychofizyczny rachunek za wirtualną aktywność 

Wskazując na konsumpcjonizm i metaforykę egzystencjalnego supermarketu, w analizie 

problemów współczesnej młodzieży, należy również zaznaczyć zagrożenia jakie wiążą się ze 

zdrowiem fizycznym jak i psychicznym. Młodzi ludzie, żyjący w świecie sieciowych technologii, 

są nieustannie podłączeni do sieci. Wielogodzinne przebywanie online niesie ryzyko niedorozwoju 

mięśniowo-szkieletowego, szczególnie w odcinku szyjnym (to konsekwencje stanu odrętwienia, 

określanego przez lekarzy zatamowaniem ruchu lub Cumulative Trauma Disorders (CTD), 

czyli dolegliwości powstające w wyniku mikrourazów.) To również występujący zespół cieśni 

nadgarstka czy zmiany zwyrodnieniowe, otyłość, choroby jelit, bóle głowy (napięciowe 

oraz migrenowe), urazy kości ogonowej (powodowane nieprawidłowo dobranym krzesłem do 

siedzenia przy komputerze), drętwienia w obrębie ciała (na skutek słabego krążenia krwi) (Tanaś, 

2016, s. 48). Należy także zaznaczyć problemy werbalne związane z brakiem kinestezji 
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artykulacyjnej. To trudności odbiorcze w akcie komunikacji. Nadawca wypowiada treści bez 

prozodii, właściwego ruchu artykulantów – wzmożone lub słabe napięcie mięśni przepony skutkują 

płytkim oddechem a nawet bezdechem Mowa jest przede wszystkim procesem ruchu, który 

stwarza formy. Podczas wymawiania każdej głoski ciało drga, wykonując niespostrzegalne ruchy. 

Ograniczona aktywność fizyczna skutkuje zburzoną melodią czy emisją wypowiedzi (Patzlaff, 

2015, s.111-112). Równie istotnym problemem są dolegliwościach oczu; zaczerwienienie, 

przemęczenie, podrażnienie, pieczenie oraz zamazane lub podwójne widzenie. Podczas czytania 

tekstu drukowanego wzrok najczęściej skierowany jest ku dołowi, w wyniku czego szpara 

powiekowa jest mniejsza. W przypadku gdy tekst wyświetlany jest na ekranie komputera, oś 

widzenia skierowana jest na wprost lub tylko nieznacznie poniżej, a wszystkie niezbędne 

informacje są możliwe do wyświetlenia w tym samym miejscu – na ekranie komputera – w wyniku 

czego nie ma konieczności zmiany kierunku patrzenia. Powoduje to większe ryzyko 

odparowywania łez z powierzchni oka i częstsze występowanie dolegliwości o typie zespołu 

suchego oka (Blehm, Vishnu i Khattak, 2005, ss.251-261). Ponadto wyniki badań wskazują, że 

bezpośrednio po długotrwałej pracy przy ekranie komputera dochodzi do  zmęczenia mięśni 

okoruchowych, czyli zaburzeń akomodacji (Saito i in, 1994, s. 57). Skutkami oddziaływania 

technologii na obszar psychospołeczny są lęki przed tym, że pewne informacje nie zostały przez 

nich cyfrowo rejestrowane. To phubbing, FOMO czy textaphrenia czyli wrażenie, że otrzymało się 

wiadomość lub że ktoś dzwoni, co skłania do natychmiastowego sprawdzenia sprawdzania 

skrzynki odbiorczej, czy cyfrowe zombi, wskazujące na zatracenie się w sieci. (Kopczyński, 2020, 

s.271-272). Następstwem jest również kryzys zdrowia psychicznego; strach przed wykluczeniem, 

epidemia udręki, samotność oraz depresja. Izolacja od świata realnego na rzecz VR niesie ryzyko 

wystąpienia ,,japońskiego wirusa samotności” – hikikomori, zaburzenia o podłożu depresyjno-

lekowym. Wręcz pojawia się lęk przed niezależnością, decyzyjnością. (Twenge, 2019, s.128). 

Skutkiem długotrwałego przebywania w sieci mogą być także nieodwracalne zmiany mózgu. 

Wyniki badań przeprowadzonych przez Garego Smalla (Morbitzer, 2015, s.38) wskazują na 

zmiany w neuronowej budowie mózgu u internautów. Ograniczeniu ulegają zdolności poznawcze. 

W jego opinii „współcześni młodzi użytkownicy Internetu, mając dostęp do coraz większej ilości 

informacji, rozumieją i wiedzą coraz mniej. Ich wiedza staje się wyrywkowa i powierzchowna, 

pozbawiona błyskotliwości i znajomości kontekstu” (Tamże, s.38). Nie potrafią ukazywać swoich 

emocji, nazywać stanów i przeżyć. Empatia, altruizm, zrozumienie i kompromis tworzą 

płaszczyznę archaizmów. Proces ten określa się mianem neuroplastyczności. Mózg nie zmienia 

„zaprogramowanych” w nim wzorców w ciągu jednego dnia. Jest to proces długotrwały. Efektem 

jest „hipertekstowe” myślenie. Bazuje ono na równoległym, (wielozadaniowym) przetwarzaniu, 

które pojawia się w miejsce szeregowej analizy. Wszechobecną tendencją jest pokazywanie 

pozytywnych doświadczeń a nie negatywnych.  

 

4. Hipertekstowa forma komunikacji 

Milcząc introwertywnie w rzeczywistości, przedstawiciel pokolenia Z w komunikacji 

zapożyczonej osiąga wymiar hiperosobisty, szybko zawiązuje znajomości, które często mają 

charakter zażyłości lub wręcz relacji intymnych. Wg Jana Grzeni to wynik nie dwóch tożsamości 

,,a dwóch zjawisk, spokrewnionych, lecz nie tożsamych: są to anonimowość i kreowanie 

tożsamości”(Grzenia 2006, s.71). Możliwość owej ,, symbiozy” uzależniona jest od kreatywności 

globalnego nastolatka, który jest w fazie procesu poszukiwań. Świadczą o tym nicki, czyli 

pseudonimy, nazwy użytkownika. Motywacją do ich stosowania jest zamiar ukrycia się 

(nieujawniania się), ale z drugiej strony służą one również do zwrócenia uwagi na posiadacza 

(Grzenia 2006, ss.136-137). Lisa Tidwell i Joseph Walther twierdzą, że w czasie rozmów w sieci, 
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brakuje dotyku, grymasów czyli mowy ciała i mimiki. Pojęcie bliskości ogranicza się jedynie 

do kontaktu wzrokowego i głosowego. Poczynione badania ukazały, iż zdecydowanie wyższe 

samoujawnianie online, jest rekompensatą za brak niewerbalnych czynników ułatwiających 

nawiązanie relacji. Magdalena Szpunar wskazuje, iż wirtualna przestrzeń odzwierciedla 

rzeczywistość, ze wszystkimi formami aktywności komunikacyjnej, które niegdyś możliwe były 

jedynie do zrealizowania osobiście. Prowadzone są rozmowy, spotkania, zajęcia przesyłana jest 

poczta (Szpunar, 2007, s.96). 50% badanych przyznaje równocześnie, że częściej rozmawia z 

osobami, z którymi dzielą je znaczne odległości, a nawet różnice czasowe. Tylko co piąty 

rozmawiał z odbiorcą komunikatu z najbliższej okolicy. Istotnym wynikiem badań jest to, iż 76% 

ankietowanych, o wysokiej samoocenie, preferuje kontakty face to face a z niską samooceną 68%. 

(Szpunar, 2007, ss.98-106) Wojciech Batorski i Krzysztof Olechnicki w publikacji Wprowadzenie 

do socjologii Internetu przywołują wyniki badań Wojciecha Józefa Burszty, który wnioskował, iż 

komunikacja zapośredniczona nie osłabia więzi międzyludzkich, ona jedynie obnaża kryzys 

wspólnoty. Nie można pominąć wpływu pandemii na kondycję współczesnej młodzieży. 

Przeprowadzone badania naukowego w czerwcu 2020r. pod patronatem Wydziału Studiów 

Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej 

w Krakowie, Zdalne nauczanie a  adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii 

koronawirusa przyniosły odpowiedzi na pytanie związane z emocjami i stanami emocjonalnymi, 

jakie towarzyszyły uczniom w okresie zdalnej edukacji Wyniki badania wskazują, iż poziom 

subiektywnego dobrostanu psychicznego i fizycznego obniżył się. Początkowo uczniowie chętnie 

dyskutowali. Po miesiącu można było zaobserwować obniżenie zainteresowania pracą zdalną 

prawie o połowę, a pod koniec kwarantanny nawet uczniowie zdolni, nie włączali kamerek, 

częściej byli nieobecni na lekcjach. Młodzież podkreślała, iż przyczyną był brak aktywności 

fizycznej. W związku z brakiem bodźców ze środowiska zewnętrznego młodzież traciła poczucie 

realności i motywację do przestrzegania zasad panujących w rzeczywistości, m.in. utraty 

motywacji do zdobywania wiedzy czy nabywania nowych umiejętności (Lasota i Shatilova, 2021, 

ss. 69-71) Autorki Edukacji online a motywacja do nauki studentów w okresie pandemii 

podkreślają w swojej publikacji, iż w początkowym stadium pandemii młodzież odczuwała 

ciekawość i szukała zastępczych form aktywności Po około dwóch miesiącach motywacja 

wewnętrzna zaczynała spadać, co może było spowodowane tym, iż zabrakło wsparcia ze strony 

społeczeństwa. ,,Młodzi ludzie potrzebują innych do identyfikacji i rozumienia swoich uczuć, 

potrzeb, zainteresowań. Brak lustra w postaci społeczeństwa powoduje obniżenie poziomu 

zainteresowania w dokonywaniu jakiegokolwiek wyboru aktywności czy obowiązków 

przez nastolatków” (Tamże, s. 72). 

 

5. Cyfrowy detoks, czyli profilaktyka e-uzależnień 

Problematyka profilaktyki uzależnień od nowych technologii jest relatywnie nowym 

obszarem badań. Wraz z rozwojem cyfryzacji, jej adresatami są coraz młodsi odbiorcy nowych, 

nowych mediów. Nadrzędnym celem profilaktyki jest zredukowanie lub osłabienie czynników, 

które prowadzą do niewłaściwego używania Internetu, stąd istotna strategia wczesnego 

zidentyfikowania czynnika ryzyka. To także działania zmierzające do regulowania emocji, 

wspierania rozwoju samooceny czy obniżenia stresu. Angażowanie się w  inne zajęcia (przez 

przekierowanie uwagi) często przynosi oczekiwany efekt samokontrolowanego ograniczenia 

dostępu do mediów, stąd liczne programy prozdrowotne, ekologiczne, społeczne realizowane w 

szkołach i innych placówkach oświatowych (m.in. Szkoły Promujące Zdrowie, Ekologiczny 

Wolontariat, harcerstwo czy Szlachetna Paczka).To także obozy cyfrowego detoksu, na których 
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uczestnicy rozwijają umiejętności psychospołeczne, a także pewne elementy mindfulness. Istotną 

kwestią jest holistyczne współdziałanie pedagogów, rodziców, terapeutów oraz rówieśników, 

którzy wskazując alternatywne formy aktywności, wspierają osoby e-uzależnione. Przywołując 

wyniki badań najczęściej wybieranymi formami terapii jest terapia poznawczo-behawioralna 

(cognitive behaviour therapy, CBT), dialog motywujący a także o treningi rozwijania umiejętności 

psychospołecznych oraz zarządzania czasem. Wciąż deficytowe jest jednak krytyczne myślenie, 

obrazujące celowość wykorzystywania Internetu do pracy, poszukiwania informacji, wdrażania 

ramifikacji, co pozwoliłoby prawidłowo kształtować nastolatkowi jego aktywność w VR. 

(Rowicka, 2018, ss.110-136). 

 

Podsumowanie 

W obliczu globalizacji, płynnej rzeczywistości, medialnego zawieszenia w światach 

,,pomiędzy” oraz wciąż obecnej pandemii, współczesna młodzież stawia pytania o swoją 

przyszłość. Poczucie samotności w sieci i w realnym życiu rodzi frustracje i lęki. Młodzi ludzie 

próbują określić swoje miejsce w świecie i w społeczeństwie. Wkomponowani w przestrzeń 

tymczasowości, poszukują drogowskazów na kolejne etapy życia. W obliczu egzystencjalnej 

antytezy czują się zagubieni i samotni. Niezbędną rolę odgrywa rodzina, przyjaciele oraz 

mentorzy- nauczyciele, którzy wskażą jak istotne jest pielęgnowanie zdolność do refleksji 

czy wysłuchania naszego rozmówcy w ciszy i skupieniu, po to, by myślenie rachujące nie zastąpiło 

,,myślenia kontemplacyjnego”, które dla filozofa stanowi istotę ludzkiej natury (Heidegger, 2001, 

s. 81). 
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JAK ČESKÉ ŠKOLSTVÍ REAGUJE NA NOVÉ SOCIÁLNÍ HROZBY? 
 

Kamil Janiš ml., ČR 

 

Abstrakt 

Příspěvek je pojat jako diskuzní a zaměřuje se na vybrané „současné“ sociální hrozby a reakce 

českého školství na ně. Cílem příspěvku je poukázat na neefektivnost některých přístupů bez 

dlouhodobé predikce a koncepce.  

 

Klíčová slova: školství, změny, sociální hrozby 

 

Úvod 

Často slýcháme klišé „svět se dynamicky mění“ a ano, můžeme s tím jednoznačně souhlasit. 

Na ony změny musí reagovat vzdělávací systém, a to nejen školské instituce, ale i další instituce 

poskytující formální vzdělání. Můžeme hovořit až o tom, že všechny instituce v konceptu 

celoživotního učení.  

 Příspěvek je pojat jako diskuzní a zaměřen na vybrané otázky českého školství ve vztahu ke 

vzniklým a vznikajícím sociálním hrozbám. Pojem sociální hrozby je chápán v nejširších možných 

významech, a to takových, že se jedná o všechny hrozby ohrožující společnost jako sociální 

společenství a mající svůj původ i v jiných oblastech než v sociálně společenských. 

 

1. Vybrané klíčové události a školství 

Níže jsou uvedeny subjektivně vybrané klíčové oblasti, které na české školství kladly určité 

nároky primárně centrálně řízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 

ministerstvo).  

 Evropská migrační krize 

Cílem této části není historický exkurz zabývající se migračními vlnami v evropském 

prostoru. Konkrétně hovoříme o vrcholu migrační krize v roce 2015, ale mající přirozený vývoj již 

několik let předcházejících. Médii, ale i školstvím začala rezonovat otázka ohledně multikulturní 

výchovy, což vzbudilo vlnu nevole u části populace. Začaly se masivněji šířit hoaxy apod. 

Připravenost škol a učitelů (ne jejich vinou) byl relativně nízká.  

 Inkluze 

V roce 2016 byla ministerstvem spuštěna rozsáhlá inkluze, která měla za cíl odstranit sociální 

nerovnosti ve vzdělávání. I když dílčí legislativní kroky byly činěny již v letech předchozích, tak 

samotné „spuštění“ provázela výrazná mediální negativní kampaň určité (ale nikoliv nevýznamné) 

části populace. Inkluze, která má být ve vyspělých zemích, kam Česká republika patří, naprosto 

přirozená a samozřejmá, se dostala do výrazných negativních konotací.  

Slovy Járy Cimrmana: „Nápad jistě dobrý. Výsledky nebyly dobré.“ (Hra Akt). Celková 

nepřipravenost systému, samotných učitelů, ale i nepřipravenost části české společnosti vedly 

k tomu, že inkluze se stala příčinou možné exkluze.  

Nepřipravenost škol, učitelů, neefektivnost financování, nedostatek asistentů pedagoga a 

školních psychologů není jen subjektivní dojem autora, ale i konstatování Národního kontrolního 

úřadu (NKÚ) (Zavedení inkluze Česko zaspalo. Stát podle NKÚ dost nepřipravil školy ani učitele 

[online]). 

 COVID-19 
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Situace, která byla do roku 2020 v podstatě nepředstavitelná, byla výzvou i pro české 

školství. Zde není na místě nějaká kritika rozhodnutí v dané situaci, ale ony lockdowny nám daly 

skvělou příležitost k retrospektivě a krásně poukázaly a podtrhují závěr tohoto příspěvku.  

Co daná situace ukázala – výrazné sociální rozdíly (nedostatek notebooku, PC v rodinách 

s více dětmi, nedostatečně rychlé připojení k internetu i ze strany učitelů a škol, rozdílný přístup 

k výuce, nízké digitální kompetence u některých žáků a učitelů aj.). Ministerstvo, samosprávy, 

školy, neziskové organizace, komerční subjekty se snažily reagovat a věřím, že v dané situaci 

udělaly maximum možného. Ovšem opět se jednalo o reakci na nějaký aktuální problém, který 

vyvstal.  

Využití digitálních technologií ve výuce bylo rychle a téměř opuštěno. Sice nelze tvrdit, že 

by situace vyloženě stagnovala, ale vyšší propojenost prezenční výuky a digitálních technologií 

chybí.  

Neméně podstatnou součástí pandemie onemocnění COVID-19 byla i neskutečná vlna 

dezinformací, hoaxů, fake news, deep fake aj. Takže do výrazného popředí se dostala i 

problematika mediální výchovy.  

 Digitální kompetence 

V návaznosti mj. i na výše uvedené dochází v současnosti k výrazné změně Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V jehož nově upravené verzi dochází k výrazné 

proměně předmětu Informatika, u kterého byl změněn nejen obsah, ale i časová dotace na úkor 

humanitních předmětů. Samotná změna se ve výsledných kompetencích získaných žáky na 

základních školách „promítne“ až za několik let. Nelze se však ubránit dojmu, že se jedná o úpravu 

ad hoc, i když obecně lze se zvyšováním digitálních kompetencí jedině souhlasit, ale na úkor 

předmětů, ve kterých lze pozitivně ovlivňovat hodnoty a postoje? 

 Ruská agrese na Ukrajině 

Ruská agrese na Ukrajinu dopadla na školství primárně v souvislosti s přijetím ukrajinských 

spolužáků prchajících před válkou, ale zároveň vedla ještě k vyššímu významu mediální výchovy 

v kontextu dezinformační ruské propagandy. Bohužel jsou stále ohroženy hodnoty jako solidarita, 

sounáležitost aj. V souvislosti s článkem hovoříme primárně o mediální výchově. Stále čelíme 

neskutečnému „shitstormu“ ze strany ruských podporovatelů. Tomu jsme však čelily již od roku 

2020 v souvislosti s COVIDem-19. Obsah je jiný, princip je stejný. Každopádně na tomto příkladu 

je zcela evidentní, že rychlá změna není možná.  

 Nedostatek profesí 

Prakticky každý rok v období přijímacích zkoušek na střední školy se objevují zprávy o 

nedostatku některých profesí, nezájmu uchazečů o vybrané typy škol apod. Proto se objevují 

nápady, jak žákům školu „vybrat“, a to redukcí některých škol nebo zavedením tzv. cut-off score. 

Taková nápady se průběžně objevují od 50. let 20. století a my dnes již víme, že to není správná 

cesta. Můžeme žáky motivovat, zavádět žádoucí typy předmětů, ale nařizováním to nezlepšíme 

(Janiš ml., 2019). 

 

Závěr 

Výše jsou popsány vybrané body, na které se české školství snažilo a snaží reagovat. Zcela 

jistě se nejedná o vyčerpávající výčet. Název příspěvku je otázkou. Považuji za nutné odpovědět: 

NE! Resp. nikoliv tímto přístupem. Nejedná se o kritiku samotné snahy, ale obecně přístupu.  

Otakar Kádner (in Janiš ml., 2017) již ve 20. letech 20. století popsal školy jako „živé“ 

organismy, které se přirozeně brání změnám, a to 10 let. Jelikož byl Otakar Kádner vcelku 
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„vizionář“ a jeho další predikce či dobová konstatování se naplnily či stále naplňují, tak s ním lze 

obecně souhlasit.  

Školy reagovat na nové sociální hrozbou mohou, ale jejich předvídání musí být anticipační, 

což vlastně chceme i po žácích. Vše, co bylo výše popsáno, není paradoxně nové. O hoaxech, fake 

news a dezinformacích víme mnohem delší dobu než od pandemie COVIDu-19, význam 

digitálních kompetencí obecně kopíruje vyšší zastoupení digitálních technologií v běžném životě, 

o inkluze či exkluzi (případně jiné termíny) hovoříme rovněž desítky let, profesní proměny 

společnosti rovněž (srov. Janiš ml., 2019).  

A kde jsou ony sociální hrozby? Rozdělování společnosti; radikalizace části společnosti; 

xenofobie; schvalování genocidy a válečných zločinů; izolacionismus; prospěchářství; 

prohlubování sociálních rozdílů aj. Domnívám se, že se nejedná o zanedbatelný výčet. 

V současnosti existuje dokument Strategie vzdělávací politiky 2030+, která je relativně dobrým 

konceptem. 

Reakce a snahy reagovat na aktuální problém nemohou nikdy fungovat, především 

reagujeme na problémy, které byly predikovatelné. I ve výše uvedených případech vidíme, že se 

některé problémy cyklicky opakují. Některé věci dokud fungují neřešíme ani ve svém běžném 

životě, i když víme, že někdy musí nastat změna. Aby tedy školy mohly reagovat na sociální 

hrozby, musejí mít dlouhodobý koncept.  
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MONITORING SÚVISLOSTÍ MEDZI EXCESÍVNYM VYUŽÍVANÍM 

INTERNETU A PORUCHAMI PRÍJMU POTRAVY U ŽIAKOV 

STREDNÝCH ŠKÔL A MOŽNOSTI ICH PREVENCIE 

 
Soňa Kollárová, SR 

 

Abstrakt 

Hlavným cieľom výskumu bolo hľadanie súvislostí medzi excesívnym využívaním internetu 

a poruchami príjmu potravy u stredoškolskej mládeže. Na získanie údajov bol použitý dotazník na 

meranie internetovej závislosti (IAT) a dotazník na meranie porúch príjmu potravy (EDE-Q). 

Výskumný súbor tvorilo 776 respondentov z toho bolo 207 mužov a 569 žien s priemerným vekom 

17 rokov. Výsledky výskumu preukázali, že zatiaľ neexistuje súvislosť medzi excesívnym 

využívaním internetu a poruchami príjmu potravy. 

 

Kľúčové slová: excesívne využívanie internetu, poruchy príjmu potravy, žiaci stredných škôl, 

prevencia. 

 

 

Úvod 

Po vypuknutí pandémie COVID-19  sa náš život zmenil na nepoznanie. Školské lavice, 

ihriská a krúžky nahradil digitálny svet. Keď deti a mládež chodili do školy, s chytrými 

zariadeniami interagovali najčastejšie počas prestávky alebo vo svojom voľnom čase. Dnes sa 

tento čas predlžuje aj o online výučbu. Ak sa počas karantény nemôžu osobne stretnúť, 

kamarátstva udržiavajú opäť prostredníctvom moderných technológií. Mnohé rodičmi 

nastavené pravidlá prestali fungovať a nájsť rovnováhu medzi tým, čo je ešte zdravé a čo už 

škodlivé, je náročné. 

V období adolescencie sa dieťa snaží odpútať od rodičov, prestavajú pre neho byť vzorom, 

rebeluje a vytvára si vlastné názory. Nové názory a postoje preberá hlavne od svojich rovesníkov 

a mediálnych vzorov. V súčasnej situácii formuje dieťa prevažne rodina a online prostredie. 

Adolescenti v dnešnom svete online vyučovania nemajú presne stanovený harmonogram dňa, majú 

viac času a keďže osobný kontakt s kamarátmi alebo inými ľuďmi majú značne obmedzený, 

formujú ich prevažne názory na internete. 

Používanie technológií má potenciálne negatívne dopady na nadmerné používanie internetu. 

Vedci z inštitútu IRTIS, David Šmahel, Lenka Dědková, spoločne so psychológom Danielom 

Vokálom robili komparáciu dát pred a behom pandémie Covid-19. Porovnávali dáta z roku 2018 

a 2020 a ukázalo sa, že adolescenti trávili počas pandémie na internete takmer dvojnásobne viac 

času ako pred pandémiou z 12% na 23%. Komparácie sa zúčastnilo 1297 adolescentov z Českej 

republiky. Kľúčové však je zamerať sa na negatívne dôsledky, keďže pre mnohých adolescentov 

bol internet počas pandémie jedinou možnosťou prístupu k vzdelaniu, komunikácii s rovesníkmi 

a sebaralizácii. Vedci považujú za 5 príznakov excesívneho používania internetu: neúspešný pokus 

tváriť menej času na internete, venovať kvôli internetu menej času rodine, kamarátom či práci na 

domácich úlohách, tráviť čas na internete aj keď ma to nebaví, .byť rozčúlený/á, keď nemôžem byť 

na internete, vynechať kvôli internetu spánok alebo jedlo. 

Z komparácie vyplynulo, že pri všetkých piatich príznakoch sa zvýšil podiel adolescentov. 

Napríklad podiel adolescentov, ktorí kvôli internetu pravidelne vynechávali stravovanie alebo 

spánok sa počas pandémie zvýšil takmer dva a pol násobne a to z 8% na 19%. Podiel adolescentov, 
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ktorí pravidelne zažívajú aspoň 3 príznaky stúpol z 15% na 37%, pri všetkých piatich príznakoch 

to bol nárast z 2% na 6% (Vokál, Šmahel, & Dědková, 2021). 

 Pandémia špecificky pôsobí aj na poruchy príjmu potravy (PPP), často dochádza k úplnému 

rozvratu jedálneho režimu, obmedzené sú fyzické aktivity, čo v mnohých prípadoch vedie k obave 

z nadváhy a následne k obmedzovaniu príjmu potravy. Deti a adolescenti sú vytrhnutí zo školského 

kolektívu, veľa času trávia za počítačom pri on-line vyučovaní a pracujú na zadaných úlohách. 

Nemôžu navštevovať záujmové krúžky, fyzická aktivita je minimálna. Stratil sa obvyklý režim 

a deti a adolescenti trávia dlhší čas v on-line svete. V rámci tejto zmeny režimu môže dôjsť 

k vzostupu hmotnosti a s tým spojeného strachu z obezity, ktorý vedie k vzniku PPP (Koutek & 

Kocourková, 2021). 

 

1. Teoretické východiská 

1.1 Excesívne používanie internetu a sociálnych sietí 

Excesívne používanie internetu znamená nadmerne používať internet, jeho služby 

a aplikácie. Čo si predstaviť pod slovom nadmerne? Odpoveď nám dajú dôsledky takéhoto 

správania. Nadmerné používanie internetu vedie ku komplikáciám v rozličných sférach života 

(napr. psychickej, pracovnej, sociálnej, telesnej alebo aj školskej oblasti). Spája sa 

s kompulzívnym, repetitívnym a nekontrolovaným používaním informačno - komunikačných 

technológií, ktoré môžu viesť k závislému správaniu (Šmahel, Blinka, Helsper, Green, & Kalmus, 

2012) 

Používateľov internetu je enormné množstvo a každý z nich má inú intenzitu používania. 

Niektorí používatelia ho používajú nadmerne a to môže viesť k negatívnemu pôsobeniu na ich 

život. Takéto používanie tiež môže prejsť po určitom čase až do závislostného správania. Keď 

chceme porozumieť fenoménu excesívneho používania internetu, tak sa musíme pozrieť na 

teoretické východiská a názory odborníkov (Šavrnochová, Holdoš, & Almašiová, 2020) 

Excesívne používanie sociálnych sietí je podmienené minulosťou, ak bolo v minulosti 

odmeňované, správanie sa pravdepodobne bude opakovať. Pozitívna spätná väzba, pozornosť, 

popularita, ale aj zábava môžu takéto správanie podporovať. Platí to aj v tom prípade ak správanie 

na sociálnych sieťach v minulosti viedlo k vyhnutiu sa negatívnym pocitom, ktoré boli dôsledkom 

nudy, kritiky alebo vylúčenia zo skupiny. Ešte viac posilňujú takéto správanie aj štrukturálne 

atribúty ako je tlačidlo „Páči sa mi to“, komentáre a okamžitá spätná väzba, uverejňovanie 

obrázkov (Andreasen, 2015) 

Pri excesívnom používaní sociálnych sietí zohrávajú dôležitú úlohu aj sociokultúrne 

perspektívy. Excesívne používanie sociálnych sietí môže byť ovplyvnené rodinou, dynamikou 

rodinných vzťahov (rodičovský tlak, nefunkčná rodina) alebo aj obsedantné správanie pri 

používaní sociálnych médií u blízkych členov rodiny alebo u rovesníkov (Andreasen, 2015).  

Intenzívne trávenie času na sociálnych sieťach zhoršuje sociálne vzťahy najmä v reálnom 

(offiline) svete a vedie k postupnej sociálnej izolácii. Ľudia, ktoré nadmerne využívajú sociálne 

médiá často klamú a podvádzajú o čase a spôsobe trávenia času na sociálnych sieťach. Pribúdajú 

problémy v emocionálnej a výkonovej oblasti a dostávajú sa do konfliktov s blízkymi ľuďmi 

(Andreasen, 2015). 

 

1.2  Poruchy príjmu potravy 

Poruchy príjmu potravy ohrozujú zdravie a niekedy aj život človeka a preto predstavujú 

vážny problém. Medzi najčastejšie a najznámejšie poruchy príjmu potravy patria: mentálna 

bulímia a mentálna anorexia. Ľudia, ktorí trpia týmito poruchami príjmu potravy stratili kontrolu 
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nad príjmom potravy a majú chorobný strach z obezity. Tento strach síce postihuje aj mužov, ale 

trpí ňou až nebezpečne veľa dievčat a žien. U dievčat sa tieto poruchy väčšinou prejavujú 

obmedzením energetického príjmu, u chlapcov sa táto porucha prejavuje nadmerným až nutkavým 

pohybom (Emmerová, 2019) 

V dôsledku narastajúceho počtu osôb s rôznymi PPP, ktoré majú špecifické znaky a prvky 

vznikla potreba zadefinovať ďalšie spoločensky ovplyvnené poruchy. Poruchy stravovanie sa 

zaraďujú medzi poruchy správania spojené s poruchami fyziologických funkcií a somatických 

faktorov (F50-F59) (MKCH-11). Okrem mentálnej anorexie a mentálnej bulímie sú zadefinované 

aj ich atypické a nešpecifické formy, ide o menej známe ochorenia, novodobé formy PPP (napr. 

ortorexia, bigorexia, záchvatové prejedanie a iné) (Tóthová & Žiaková, 2019). 

PPP sú v súčasnosti klasifikované ako sociálnopatologické javy, zaradené medzi formy 

rizikového správania so zreteľom na závislosť k jedlu a jedeniu. Poruchy stravovania postihujú 

prevažne adolescentov a sú to veľmi zložité ochorenia. Tóthová a Žiaková realizovali v roku 2018 

pilotnú štúdiu a zamerali sa na výskyt podozrenia na prítomnosť porúch stravovania (mentálnej 

anorexie alebo bulímie) u adolescentov. Výskumnú vzorku tvorilo 120 (63,8%) stredoškolských 

respondentiek a 68 (36,2%) respondentov vo veku od 15-20 rokov. Boli to študenti gymnázií 

(n=118) a konzervatórií (n=70). Výsledky upozorňujú na pomerne vysoký výskyt podozrenia na 

PPP, priamo však nepotvrdzujú existenciu PPP, ale upozorňujú na možné prípady, ktoré boli 

identifikované na základe prítomnosti istých indikátorov porúch stravovania. Výsledky tiež 

poukázali, že neexistuje štatisticky významný rozdiel vo výskyte podozrenia na PPP medzi 

pohlaviami, z toho vyplýva, že je ochorenie sa vyskytuje rovnako u žien aj u mužov (Tóthová – 

Žiaková, 2019). 

 

1.3  Súvislosť medzi excesívnym používaním internetu a poruchami príjmu potravy vo 

svete 

Médiá a internet sú faktory súvisiace s niektorými poruchami príjmu potravy. V tejto 

súvislosti sa začalo zaraďovať medzi problémové správanie excesívne používanie internetu a 

poruchy príjmu potravy. Excesívne používanie internetu sa začalo spájať s nedostatkom fyzickej 

aktivity a obezitou, psychiatrickými poruchami a poruchami príjmu potravy. Opakované pripojenie 

na internet podporuje sedavosť. Navyše, možnosť objednať si jedlo domov (často rýchle 

občerstvenie) zabráni užívateľovi tráviť čas varením, takže ho môže venovať pripojeniu k sieti. To 

zvyšuje pravdepodobnosť rôznych porúch príjmu potravy, ako je strata kontroly nad jedením, diéta 

a záchvatové prejedanie (Javier, 2019) 

Časté používanie sociálnych sietí a možnosť sledovania známych ľudí (okrem iného 

influencerov, modeliek, hercov a herečiek) ovplyvňuje sebaponímanie človeka. K tomu dochádza 

prostredníctvom sociálneho porovnávania, ktoré môže ovplyvniť emocionálnu náladu používateľa. 

Sociálne siete ako Instagram, Facebook či TikTok denne vysielajú tisíce audiovizuálnych obsahov, 

ktoré majú vplyv na rôznych používateľov. Jedným z nebezpečenstiev je porovnávanie sa s 

užívateľmi, ktorí majú vysokú sledovanosť a prezentujú štylizovanú postavu tela.  Táto túžba 

podobať sa vplyvným ľuďom na sociálnych sieťach môže ovplyvniť prítomnosť porúch príjmu 

potravy, ako je mentálna anorexia, mentálna bulímia a zaujatosť jedlom (Javier, 2019). 

Hoci sa excesívne používanie internetu začalo spájať s poruchami príjmu potravy, existuje 

len málo výskumov, ktoré sa zaoberajú týmito dvoma fenoménmi spoločne. Navyše populácia 

ohrozená problematickým používaním internetu sú často adolescenti a poruchy príjmu potravy sú 

zároveň častejšie v populácii adolescentov. Medzi týmito dvoma faktormi sa vytvára vzťah príčina 

- následok (Javier, 2019). 
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Javier (2019) vypracoval systematickú prehľadovú štúdiu s metaanalýzou dvoch 

premenných a to excesívnym používaním internetu a poruchami príjmu potravy. Celkový počet 

analyzovaných dokumentov tvorilo 16 520 adolescentov. V tejto veľkej vzorke respondentov z 

rôznych krajín a kontinentov bolo excesívne používanie internetu spojené s prítomnosťou porúch 

príjmu potravy. Hoci je excesívne používanie internetu spojené s rôznymi poruchami príjmu 

potravy, publikovaná literatúra s týmito dvoma fenoménmi je obmedzená. Poruchy príjmu potravy, 

ktoré boli zistené s excesívnym používaním internetu sú: mentálná anorexia, mentálna bulímia, 

porucha prejedania sa, zaujatosť jedlom, strata kontroly nad jedením a diéty. Excesívne používanie 

internetu podporuje sedentarizmus (sedavý spôsob života, sedavosť), pretože používateľ potrebuje 

byť pripojený k internetu čo najčastejšie. To vedie k zanedbávaniu zdravého stravovania vysokej 

konzumácii nezdravého jedla, ktoré je ľahko dostupné a rýchlo spracované. 

 

1.4  Prevencia excesívneho používania internetu a porúch príjmu potravy 

Prevencia znamená vo všeobecnosti súbor aktivít, ktorých cieľom je predchádzať problémom 

rozličného pôvodu a znižovať riziká, ktoré vyplývajú zo sociálnopatologických javov. Prevencia 

excesívneho používania internetu obsahuje súbor rozličných prístupov a intervencií, ktoré sú 

zahrnuté vo viacerých konceptoch. Charakter prevencie je multidisciplinárny, to znamená, že pri 

koncipovaní intervencií je možné vychádzať z viacerých odborov (napr. sociálna pedagogika, 

sociálna práca, psychológia) (Vondráčková & Gabrhelík, 2016). Vedci odporúčajú poradcom, 

psychológom a sociálnym pedagógom, aby sa zamerali na rozvoj špecifických zručností u 

jednotlivcov, ktorí excesívne používajú internet, ale aj u ich blízkych, najmä rodičov, učiteľov a 

rovesníkov. 

Špecifické zručnosti súvisiace s prevenciou excesívneho používania internetu možno 

rozdeliť do štyroch základných oblastí: (zručnosti spojené s používaním internetu, zručnosti 

spojené so zvládaním stresu a emócií, zručnosti spojené s interpersonálnymi situáciami a zručnosti 

spojené s denným režimom a využívaním voľného času) (Vondráčková & Gabrhelík, 2016). 

 Pri prevencii porúch príjmu potravy platí, že je jednoduchšie predchádzať rozvoju 

nebezpečných návykov a postojov, ako sa ich neskôr snažiť zmeniť. Pred týmito poruchami nestačí 

len varovať, ale je potrebné sa vystríhať predovšetkým pred nevhodnými stravovacími návykmi 

a nebezpečnými stratégiami kontroly telesnej hmotnosti, ako sú hladovky, zvracanie, diéty a pod. 

Medzi hlavné ciele prevencie v oblasti PPP patrí minimalizácia rizík diét, zdravé stravovanie, 

eliminácia vplyvu médií a kultúrnych stereotypov voči telesnej hmotnosti a fyzického vzhľadu, 

posilnenie sociálneho statusu žien a schopnosť rozpoznať hranice primeranej športovej aktivity. 

Novým trendom v prevencii je schopnosť ovplyvniť nielen jedinca, ale aj rodinu a školské 

prostredie (Zibrínová, 2020).  

Prvým krokom pre sociálneho pedagóga je sa so žiakom porozprávať. Je potrebné dozvedieť 

sa o probléme viac. Nie je to jednoduché, vyžaduje si to prax, výcvik a trpezlivosť. Na rozhovor je 

potrebné sa pripraviť, zaistiť kľudné, tiché, príjemné a nerušené prostredie. Posadiť sa treba blízko 

v miernom uhle, aby bolo vidieť žiakovi do tváre a možné sledovať telesné pohyby. Vhodná je aj 

prestávka v konverzácii. Žiaka je potrebné uisťovať, že existuje riešenie (Papežová & Hanusová, 

2012) 

Je potrebné nadviazať spoluprácu s rodinou, dohodnúť si stretnutie a naplánovať ďalšie 

kroky. Rodičom je nutné povedať, čo je možné všimnúť si na ich dieťati. Rodičom je vhodné 

odporučiť, aby vyhľadali lekársku alebo inú odbornú pomoc (Papežová & Hanusová, 2012). 
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1.5  Projekt výskumu 

Predmetom výskumu je monitoring prevalencie excesívneho používania internetu a porúch 

príjmu potravy u žiakov stredných škôl na celom Slovensku.   

Stanovili sme si nasledovný výskumný problém: Existuje súvislosť medzi excesívnym používaním 

internetu a poruchami príjmu potravy u stredoškolskej mládeže? 

Cieľom výskumu je analyzovať súvislosť medzi excesívnym používaním internetu 

a poruchami príjmu potravy, posúdiť dosah internetu na život jeho používateľov z hľadiska vzťahu 

k jedlu a k vlastnému telu.  

 

2.  Metódy 

2.1  Metodika výskumu 

Použili sme výskumnú metódu škálového dotazníka vlastnej proveniencie. Dotazník 

pozostával z 3 sekcií.  

Prvú sekciu tvorili demografické položky, týkajúce sa základných štatistických údajov 

o výskumnom súbore. Išlo o kraj, v ktorom respondenti navštevujú strednú školu; pohlavie, vek, 

typ strednej školy, ktorú navštevujú, typ ubytovania počas štúdia, najčastejšia forma stravovania a 

ročník, ktorý navštevujú na strednej škole.  

Druhá sekcia pozostávala z 20 škálových položiek, ktorými sme zisťovali mieru využívania 

internetu. Inšpirovali sme sa výskumným nástrojom, ktorý vytvorila za účelom monitoringu 

internetovej závislosti Kimberly Young (1998). Nástroj sme si preložili z anglického do 

slovenského jazyka svojpomocne. Výskumný nástroj sme ponechali v pôvodnej verzii bez úprav. 

Tretia sekcia pozostávala z 22 škálových položiek, ktorými sme zisťovali vzťah k jedlu 

a k vlastnému telu u žiakov stredných škôl. Inšpirovali sme sa výskumným nástrojom, ktorý 

vytvorili za účelom za účelom vyšetrenia poruchy príjmu potravy Christopher G Fairburn a Sarah 

Beglin (2008). Nástroj sme si preložili z anglického jazyka do slovenského jazyka svojpomocne. 

Výskumný nástroj sme upravili odstránením položiek číslo 13 až 18, nakoľko neboli relevantné 

pre náš účel výskumu. Položky boli rozdelené autormi do štyroch dimenzií: zdržanlivosť v jedení 

(položky 21, 22, 23, 24, 25), obavy z jedenia (položky 27, 29, 33, 35, 34), obavy z tvaru postavy 

(položky 26, 37, 30, 40, 41, 42, 31) a obavy z hmotnosti (položky 36, 38, 28, 39, 32). Klinická 

významnosť pri použití dotazníka EDE-Q sa preukáže hranicou ≥4 (v ktorejkoľvek zo štyroch 

dimenzií/alebo globálne skóre) na klasifikáciu jednotlivcov v rámci klinických príznakov. Klinické 

príznaky môžu viesť k vzniku konkrétnych porúch príjmu potravy, ktoré sme charakterizovali 

v teoretickej časti práce. 

Zisťovali sme reliabilitu za jednotlivé výskumné nástroje, pričom hodnota Cronbachovho 

alfa dosahovala hodnotu 0,879 pri dotazníku určenom na zisťovanie excesívneho používania 

internetu a hodnotu 0,967 pri dotazníku na zisťovanie porúch príjmu potravy. 

Na spracovanie a vyhodnotenie získaných údajov sme použili matematicko-štatistické 

metódy. Použité metódy deskriptívnej štatistiky: percentá, aritmetický priemer, smerodajnú 

odchýlku, medián, minimálnu a maximálnu hodnotu merania. Použité metódy induktívnej 

štatistiky: Mannov-Whitneyho U test, Kruskalov-Wallisov test a Spearmanov koeficient korelácie 

v programe SPSS 23.0. Neparametrické testy sme zvolili na základe analýzy koeficientov šikmosti 

a strmosti dát a na základe výsledku Shapiro-Wilk testu normality. Štatistickú významnosť 

rozdielov a vzťahov sme overovali na hladine významnosti 0,05. Údaje sme zobrazili v tabuľkách 

(T) a grafoch (G).     

Pri výbere žiakov do výskumného súboru sme použili dostupný výber. Výskum sme 

uskutočnili na stredných školách vo všetkých krajoch na Slovensku (január - február 2022). 

Respondentom sme dotazník sprostredkovali v online forme. Celkový počet respondentov 
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zapojených do výskumu bol 786. Po selekcii respondentov, z dôvodu chybeného vyplnenia 

dotazníkov, sme nakoniec pracovali s výskumným súborom 776 respondentov. 

 

3.  Výsledky 

Zaujímalo nás, či sa u našich respondentov preukáže súvislosť medzi excesívnym 

používaním internetu a poruchami príjmu potravy. Popri skúmaní tohto javu sme zistili ďalšie 

mimoriadne, ktoré preukážeme v nasledujúcich tabuľkách a grafoch. 

 

T1 Vzťah medzi excesívnym používaním internetu a poruchami príjmu potravy  

 n AM ϱ p 

PPP 
79 

2,45 
0,13 0,24 

Používanie internetu 57,09 
Legenda: EDE-Q = poruchy príjmu potravy; IAT = internetová závislosť; n-počet; AM-priemer; ϱ – Spearmenovo rho; p – hodnota významnosti 

testu 

Na základe výsledkov výskumu prezentovaných v T1 je zrejmé, že neexistuje súvislosť 

medzi excesívnym používaním internetu a poruchami príjmu potravy. Z T1 je evidentné, že 

neexistuje štatisticky významný rozdiel (p = 0,24) a je len slabý vzťah (ϱ = 0,13) medzi excesívnym 

používaní internetu a poruchami príjmu potravy. 

 

G1 Vzťah medzi excesívnym používaním internetu a poruchami príjmu potravy 

 
Graf G1 ilustruje grafickú podobu vzťahu excesívneho používania internetu a porúch príjmu 

potravy. Z G1 na základe testovania vyplýva, že hladina štatistickej významnosti nadobudla 

hodnotu p = 0,24 kde sa nepotvrdil vzťah medzi týmito dvoma premennými. Na základe hodnoty 

ϱ = 0,13 vyplýva slabý vzťah medzi týmito premennými. Koeficient determinácie r2 = 0,017 

nasvedčuje tomu, že na rozptyle miery porúch príjmu potravy sa excesívne používanie internetu 
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premieta v 1,7%; 98,3% pripadá vplyvom iných premenných. 

 

T2 Počet žiakov zapojených do výskumu v skupinách dotazníka IAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základe údajov prezentovaných v T2 je zrejmé, že najviac respondentov (89,3%; n= 693) 

sa nachádza v skupine bežní používatelia internetu, ďalej v skupine excesívni používatelia  

internetu (10,2%; n= 79) a najmenej v skupine závislí na internete (0,5%; n= 4). 

 

T3 Rozdelenie všetkých žiakov z hľadiska príznakov v dimenziách dotazníka EDE-Q 

 

Na základe údajov zobrazených v T3 konštatujeme, že viac ako polovica respondentov 

v každej dimenzii nemá klinické príznaky porúch príjmu potravy (83,8%; n=650), (87,9%; n= 

682), (72%; n= 559), (75,5%; n= 586).  

 

T4 Rozdelenie žiakov, ktorí excesívne používajú internet z hľadiska príznakov v 

dimenziách dotazníka EDE-Q  

 

Na základe údajov uvedených v T4 je zrejmé, že viac ako polovica žiakov, ktorí excesívne 

používajú internet (64,56%; n=51), (67,09%; n=53), (50,63%; n= 40), (55,70%; n=44) nemá 

klinické príznaky porúch príjmu potravy v žiadnej z dimenzií dotazníka EDE-Q. 

Skupiny IAT n % 

 Závislí na internete 4 0,5 

Excesívni používatelia 

internetu 
79 10,2 

Bežní používatelia 

internetu 
693 89,3 

Spolu 776 100,0 

Dimenzi

e 

Zdržanlivosť 

v jedení 

Obavy z jedenia Obavy z tvaru 

postavy 

Obavy z 

hmotnosti 

n % n % n % n % 

Žiadne 

príznak

y 

650 83,8 682 87,9 559 72,0 586 75,5 

Klinické 

príznak

y 

126 16,2 94 12,1 217 28,0 190 24,5 

Spolu 776 100,0 776 100,0 776 100,0 776 100,0 

Dimenzie 

Zdržanlivosť 

v jedení 

Obavy z jedenia Obavy z tvaru 

postavy 

Obavy z 

hmotnosti 

n % n % n % n % 

Klinické 

príznaky 

28 35,44 26 32,91 39 49,37 35 44,30 

Žiadne 

príznaky 

51 64,56 53 67,09 40 50,63 44 55,70 

Spolu 79 100,00 79 100,0 79 100,0 79 100,0 
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T5 Vzťah medzi excesívnym používaním internetu a klinickými príznakmi v jednotlivých 

dimenziách dotazníka EDE-Q 

 

Z T5 je evidentné, že neexistuje štatisticky významný vzťah medzi respondentmi, ktorí 

excesívne používajú internet a klinickými príznakmi v jednotlivých dimenziách dotazníka EDE-

Q. 

 

Odporúčania a závery pre prax 

Ďalej uvádzam odporúčania pre prax, ktoré sú adresované žiakom stredných škôl, ich 

zákonným zástupcom, učiteľom a sociálnym pedagógom. Odporúčania sú nasledovné: 

 zvýšiť mieru informovanosti žiakov stredných škôl o bezpečnom využívaní internetu 

a poruchách príjmu potravy a ich klinických príznakoch, 

 zabezpečiť lepšiu informovanosť pedagógov o príčinách vzniku porúch príjmu potravy 

a excesívnom používaní internetu, hlavne na stredných školách; zároveň apelujeme na 

učiteľov, aby nepodceňovali a nezabúdali na príčiny vzniku excesívneho používania 

internetu a klinických príznakov porúch príjmu potravy, 

 zamerať prevenciu zo strany sociálnych pedagógov na poruchy príjmu potravy, preventívne 

programy by mali byť koncipované viac interaktívne a vhodné by bolo zapájať žiakov do 

diskusie, 

 väčšia pozornosť by mala byť venovaná začleneniu tém o excesívnom využívaní internetu 

a poruchách príjmu potravy do vyučovacích hodín viacerých vyučovacích predmetov 

(etická výchova, náuka o spoločnosti, telesná výchova, biológia, informatika) 

 taktiež je potrebné zlepšiť informovanosť rodičov o príčinách vzniku excesívneho 

používania internetu a klinických príznakoch porúch príjmu potravy v rodinnom prostredí, 

či už v spolupráci so školou alebo inými subjektmi; je dôležité, aby rodičia poznali príčiny 

a zabezpečili pre dieťa domov, kde sa bude cítiť bezpečne, vypočuté, bude pociťovať 

podporu z ich strany a nebude sa báť zdôveriť rodičom s akýmkoľvek problémom. 

Klinické príznaky 
Dimenzia zdržanlivosť v jedení Spearmenovo 

rho 
p-hodnota 

AM n 

Excesívne používanie 

internetu 

5,08 
28 -0,23 0,24 

57,89 

Klinické príznaky 
Dimenzia obavy z jedenia Spearmenovo 

rho 
p-hodnota 

AM n 

Excesívne používanie 

internetu 

4,92 
26 0,14 0,51 

57,96 

Klinické príznaky 
Dimenzia obavy z tvaru postavy Spearmenovo 

rho 
p-hodnota 

AM n 

Excesívne používanie 

internetu 

5,26 
39 0,11 0,52 

57,54 

Klinické príznaky 
Dimenzia obavy z hmotnosti Spearmenovo 

rho 
p-hodnota 

AM n 

Excesívne používanie 

internetu 

5,20 
35 0,13 0,45 

57,69 
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ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ A SOCIÁLNO-EMOCIONÁLNY WELL-BEING 

- VYBRANÉ VÝSKUMNÉ ZISTENIA 

 
Miriam Niklová, SR, Annamária Šimšíková, SR 

 

Príspevok je priebežným výstupom projektu VEGA č. 1/0396/20 „Vplyv elektronických médií 

na správanie a rozvíjanie prierezových spôsobilostí generácie Z“. 

 

Abstrakt 

Hlavným cieľom výskumu bolo analyzovať vzťah medzi používaním sociálnych médií a well-

beingom detí a mládeže. Zisťovali či existuje vzťah medzi angažovanosťou na sociálnych médiách 

a sociálno-emocionálnym well-beingom. Na získanie údajov boli použité 

nástroje: škála angažovanosti v oblasti sociálnych médií (SMEQ) vytvorená za účelom merania 

rozsahu zapájania sociálnych médií do kľúčových každodenných aktivít jedincov, dotazník Global 

Kids Online questionaire zameraný na zistenie skúseností detí a mládeže s internetom 

a digitálnymi technológiami v každodennom živote a škála na meranie sociálno-emocionálneho 

well-beingu (SEWB) zameraná na meranie atribútov sociálno-emocionálneho well-beingu. 

Výskumný súbor tvorilo 699 respondentov z toho bolo 344 mužov a 355 žien s priemerným vekom 

13 rokov. Výsledky výskumu preukázali že angažovanosť žiakov na sociálnych médiách nevplýva 

na ich sociálno-emocionálny well-being. 

 

Kľúčové slová: generácia Z, sociálne média, sociálno-emocionálny well-being 

 

Úvod 

Digitalizácia má v súčasnej dobe po celom svete narastajúcu tendenciu, s ňou sa zároveň 

rozširuje virtuálne prostredie poskytujúce bežnému užívateľovi možnosti na sebarealizáciu. 

Jednou z foriem virtuálneho prostredia, kde sa jedinec realizuje sú sociálne média. Podľa 

Globálnej štatistiky sociálnych médií v júli 2022 bolo nameraných 4,70 miliardy používateľov 

sociálnych médií, čo je 59,0% celkovej svetovej populácie a na základe analyzovaného rastu 

o 5,1% pribudne každú sekundu viac ako 7 nových používateľov sociálnych médií (datareportal, 

2022a). Globálny digitálny prehľad 2022 priniesol zistenie, že 9 z 10 používateľov internetu 

používa sociálne média každý mesiac. Trend rastu predikuje, že do polovice roku 2023 bude 2/3 

svetovej populácie online (datareportal, 2022b). Napriek tomu, že na Slovensku na začiatku roka 

2022 klesol počet užívateľov internetu o 10%, ktorí ostali off-line aj v dôsledku problémov 

súvisiacich s pandémiou Covid-19, analýza Kepios uvádza, že počet používateľov sociálnych 

médií vzrástol v rokoch 2021-2022 o 30 000 obyvateľov (0,7%) (datareportal, 2022c). 

 Najzapojenejšou generáciu, ktorá sa najviac angažuje v sociálnych médiách je Generácia Z, 

informuje platforma Renolon (2022). V štúdii s názvom Používanie sociálnych médií generácie 

Z 2022: Stav generácie Z a sociálnych médií [nové údaje] uvádza zistenia februárového prieskumu 

s 2210 respondentami od Morning Consult a prináša kľúčové zistenie, že  približne 94% generácie 

Z dnes používa sociálne médiá, pričom 50% generácie Z používa sociálne médiá denne. Priemerná 

generácia Z strávi online viac ako 10,6 hodiny, pričom strávi každý deň na sociálnych médiách 2 

hodiny a 43 minút (Yaqub, 2022). 

Nemožno poprieť, že virtuálne prostredie je neodmysliteľnou súčasťou pracovného 

a súkromného života človeka, istým spôsobom súvisí s prežívaním života a kvalitou života, ktorý 

nazývame aj well-being. Jednou z možností ako zistiť úroveň well-beingu detí a mládeže je 
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meranie v školskom prostredí. Ako uvádza Gránska, premenné  sociálno-emocionálneho well-

beingu sa sledujú u žiakov pri testovaní PISA už od roku 2015, nakoľko sociálno-emocionálny 

well-being súvisí so vzdelávacími výsledkami detí vo vzdelávacom systéme (2020).  

 

1. Teoretické východiská 

1.1 Sociálno-emocionálny well-being 

Well-being, alebo aj osobná pohoda možno chápať ako pretrvávajúci a dlhodobý 

emocionálny stav, v ktorom sa odráža celková spokojnosť so životom. Davis definuje Well – 

being ako pocit zdravia a vitality, ktorý vyplýva z vlastných myšlienok, emócií, činov a skúseností 

(2022). Štátna školská inšpekcia sa opiera o definíciu, v ktorej sa well-being vníma ako „stav, v 

ktorom je možné v podporujúcom a podnetnom prostredí plne rozvíjať fyzický, kognitívny, 

emocionálny, sociálny a duchovný potenciál a žiť s ostatnými plnohodnotný a spokojný život“ 

(www.ssi.sk, 2022). 

Pojem well-being sa niekedy v praxi zamieňa s pojmom duševné zdravie. Termíny spolu 

súvisia, sú však odlišné v obsahu. Pojem duševné zdravie sa používa v kontexte prevencie 

duševných chorôb, v oblasti medicíny a psychológií, pričom konotatívna časť slova odkazuje na 

stav, kedy u človeka nie je prítomná žiadna duševná choroba. Ďuríková uvádza, že duševné zdravie 

je stav individuálneho pozitívneho psychického prežívania a fungovania (In Gránska, 2020). 

Pojem well-being je širší, predstavuje duševnú pohodu a má základ vo filozofii. Ako špecifikuje 

Brestovanský, subjektívny well-being predstavuje hedonistické vnímanie, teda snahu získať čo 

najviac pozitívnych emócii a eliminovať negatívne emócie. Eudaimonický well-being predstavuje 

pohodu nadobúdanú naplnením zmysluplného života (In Gránska, 2020). Pre dosiahnutie well-

beingu sa od jedinca vyžaduje jeho proaktívny prístup. Ďuríková (In Gránska, 2020), dopĺňa, že 

duševné zdravie je súčasťou well-beingu. 

Tchiki Davis (2022) predstavuje charakteristické aspekty well-beingu:  

 Emocionálna pohoda – predstavuje schopnosť praktizovať techniky zvládania stresu, byť 

odolný a vytvárať emócie, vedúce k dobrým pocitom. 

 Sociálna pohoda – predstavuje schopnosť komunikovať, rozvíjať intimitu s ostatnými a 

vytvárať podpornú sieť, ktorá napomáha prekonať osamelosť. 

 Spoločenský blahobyt – predstavuje schopnosť podieľať sa na vytváraní prosperujúcej 

komunity, kultúry a životného prostredia. 

 Fyzická pohoda 

 Pohoda na pracovisku - schopnosť sledovať vlastné záujmy, zručnosti a účel v práci, získanie 

zmyslu života, šťastie a obohatenie. 

Well-being človeka možno vyhodnotiť v jeho 5 oblastiach:  

1. Kognitívna – Diener a kol, (In Blatný, 2010) približujú, že sa jedná o hodnotenie vlastného 

života na vedomej úrovni. 

2. Afektívna – emocionálna zložka je súhrnom afektov a emócií, nálad, (Diener a kol, 1999 In 

Blatný, 2010) približujú, že sa jedná sa o schopnosť pociťovať a prežívať pozitívne emócie. 

Podstatná je aj frekvencia a intenzita emócií, teda vysoká miera pozitívnych emócií, a tiež 

dlhodobosť prežívania pozitívnych emócii. 

3. Fyzická – možnosť disponovať fyzickým zdravím. 

4. Sociálna – schopnosť tvoriť a udržať kvalitné sociálne vzťahy, viesť plnohodnotný život, byť 

prínosom pre spoločnosť. Davisová (2022) rozšírila túto oblasť o aspekt „spoločenský 

blahobyt“ . 
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5. Spirituálna – hľadanie zmyslu života, viesť dobrý život, byť prínosom pre seba. Analógiu 

nachádzame s aspektom „pohoda na pracovisku“ od Davisovej (2022). 

Sociálno-emocionálny well-being predstavuje spojenie sociálnej a emocionálnej premennej 

well-beingu (Gránska, 2022).  

Rovnako je podstatné zmieniť sa o faktoroch, ktoré buď v pozitívnom smere podporujú well-

being, alebo pôsobia v negatívnom smere, čoho dôsledkom je znižovanie well-beingu jednotlivca. 

Medzi faktory podľa Blatného patria:  

 súlad či nesúlad medzi osobným očakávaním a skutočnosťou 

 osobnostné dispozície 

 sociálne vzťahy11 a socioekonomické a demografické faktory (2010). 

 

1.2 Angažovanosť na sociálnych médiách, pozitívne a rizikové atribúty 

Sociálne média možno definovať ako počítačová technológia, ktorá uľahčuje zdieľanie 

nápadov a informácií prostredníctvom virtuálnych sietí a komunít (Dollarhide, 2021).  

Prostredie virtuálnej komunity (siete) poskytuje nástroje - sociálne médiá, ktoré 

pomáhajú ľuďom tvoriť, zdieľať a vymieňať medzi sebou informáciu a multimediálny 

obsah v rámci virtuálnej komunity (siete). Najrozšírenejším typom sociálnych médií sú 

sociálne platformy. Na sociálnych platformách si jedinec vytvára okruh používateľov - 

sociálne siete (Zvara, 2021). 

Typický užívateľ sociálnych médií aktívne používa a navštevuje v priemere 7,4 rôznych 

sociálnych platforiem každý mesiac, v priemere 21/2 hodiny denne používaním sociálnych médií. 

Za predpokladu, že človek spí 7 až 8 hodín denne, strávi 15% bdelého života pomocou sociálnych 

médií (datareportal, 2022a). 

Podľa výskumnej správy (Tomková, Gregusová, Balážová, 2011) sa zistilo, že 63 % 

slovenských detí je online každý deň a prakticky všetky používajú internet. 
(www.eukidsonline.net, 2022). V roku 2010 sa na internet pripájali dospievajúci v mestách 

v týchto intervaloch12:   

 1-2 hodiny (32,3 %) 

 2 -3 hod. (26,8 %) 

 0,5 – 1 hod (19,7 %) 

 3 a viac hod. (13,4 %) 

 10-30 min (7,1 %) (Gregusová, Tomková, Balážová, 2011, s. 6). 

Jednou z obľúbených možností zdieľania sa ľudí prostredníctvom sociálnych médií sú 

sociálne platformy. Medzi 17 najpoužívanejších sociálnych platforiem13 vo svete (uvádzame ich 

zostupne), patria: Facebook (2,6 mil.), Youtube (4,06 mil.) WhatsApp, Instagram (1,5. mil.), 

WeChat, TikTok, Facebook Messanger (2,3 mil.), Telegram, Snapchat (495 tis.), Douyin, 

Kuaishou, Sina Weibo, QQ, Twitter (193,6 tis.), Pinterest (683 tis.), Reddit, Quora. Medzi 

najobľúbenejšie platformy patria: WhatsApp, Instagram, Facebook, WeChat, Tik-Tok, Douyin, 

Twitter, Fb Messanger, Telegram, Line, Kuiashou, QQ, Pinterest, Snapchat a iné (datareportal, 

2022a, 2022c). Na Slovensku je obľúbená aj platforma Linkedln so (630 tis.) užívateľmi. 

(datareportal, 2022c). 

                                                 
11 Tieto korešpondujú s aspektami, ktoré predstavila Davis (2022). 
12 Údaje sú vypočítané na základe Gaussovho rozloženia 
13 Platformy označené boldom s uvedeným počtom užívateľov  v tisícoch znázorňujú platformy využívané 

v Slovenskej republike.  
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Preferencie a správanie sa na sociálnych médiách zmysluplne líši od krajiny. Gregusová, 

Tomková a Balažová identifikovali v roku 2010 u dospievajúcich tieto najčastejšie online aktivity: 

 chatovanie (76,5 %);  

 pozeranie videí, Youtube (66,4 %);  

 sťahovanie hudby, filmov, softvéru (63,5 %); 

 aktivita na sociálnych sieťach, Facebooku (51,15 %); 

 hranie hier (52,45 %) (2011, s. 8). 

Ďalšou aktivitou, ktorá ale nie je v Slovenskej republike meraná je návšteva virtuálnych 

svetov. Výskumná spoločnosť EMarketer Inc uvádza, že 20 miliónov detí a teenagerov navštívilo 

v roku 2011 virtuálne svety, pričom v roku 2007 to bolo 8,2 mil. detí a mládeže (ENISA, 2008). 

Najčastejšími dôvodmi používania sociálnych médií sú podľa datareportal (2022a):  

1. Udržanie kontaktu s priateľmi a rodinou; 

2. Naplnenie voľného času; 

3. Čítanie nových príbehov; 

4. Vyhľadávanie kontextov (články, video); 

5. Prehľad o čom sa hovorí; 

6. Hľadanie inšpirácie pre veci ktoré možno robiť alebo kúpiť; 

7. Hľadanie produktov na zakúpenie; 

8. Zdieľanie a diskusia názorov s inými; 

9. Sledovanie a živé streamovanie; 

10. Tvorba nových kontaktov; 

11. Prehľad obsahov obľúbených značiek; 

12. Vytváranie sietí súvisiacich s prácou a výskumom; 

13. Sledovanie a nasledovanie športu; 

14. Nachádzanie podobne zmýšľajúcich komunít a záujmových skupín; 

15. Postovanie o vlastnom živote; 

16. Sledovanie celebrít a influencerov. 

 

1.3 Súvislosť medzi sociálno-emocionálnym well-beingom a elektronickými médiami 

Najatraktívnejšími používateľmi sociálnych médií sú mladí ľudia vo veku 16-24 rokov, 

pričom 91% používa internet na účely sociálnych médií. (RSPH, 2017).  

Sociálne siete sa javia ako istý sprostredkovateľ, či motív na dosiahnutie well-beingu 

adolescentov. Ponuka online aktivít pre deti na Slovensku je o niečo širšia ako ukazuje európsky 

priemer. (www.eukidsonline.net, 2022). 

Incentívy, ktoré stoja za návštevou sociálnych médií môžu byť rozličné. Podľa Záverečnej 

výskumnej správy z roku 2010 „dospievajúci majú aj prostredníctvom internetu možnosť skúšať 

si, čo im vyhovuje a čo je pozitívne prijímané ... sebapotvrdenie ostatnými (approval) môžu mladí 

získavať aj na Facebooku...“ (Tomková, Gregusová, Balážová, 2011, s. 10).  

Sociálne média môžu mať na duševné zdravie jedincov potenciálne pozitívne účinky, 

napríklad Valkenburg s kolektívom vo výskume z roku 2006 uvádzajú, že pozitívne reakcie na 

profil zvyšujú sebaúctu a well-being mladých ľudí. Myšlienku potvrdili aj Tomková, Gregusová, 

a Balážová (2011).  

V roku 2017 bola publikovaná štúdia Status of Mind ako výstup výskumu zameraného na 

vplyv sociálnych sietí na psychické zdravie a spokojnosť užívateľov. Výskum bol zameraný na 

populáciu vo veku od 14 do 24 rokov, sledovaný bol vplyv najobľúbenejších sietí  Facebook, 

Youtube, Instagram, Snapchat Twitter, Snapchat. Vybrané sociálne média boli pozitívne vnímané 
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kvôli možnosti sebavyjadrenia, zvyšovať povedomie, možnosti budovať komunitu, 

sprostredkovaniu emocionálnej podpory (RSPH, 2017). 

Výskum Rideouta a Robba  priniesol podobné zistenia, mladí ľudia vnímali vplyv médií viac 

pozitívne na vlastný wellbeing ako negatívne, a to vo vybraných oblastiach - zníženie osamelosti 

z 25% na 3%, nárast sebavedomia z 5% na 20%, zvýšenie sebapovedomia zo 4% na 18%, 

zvýšenie popularity z 3% na 21%, (2018). Uvedené prediktory, implicitne vyjadrujú prečo je 

digitálny svet pre deti a mládež stále lákavý a do akej miery zasahuje well-being. 

Jedným z negatívnych dopadov sociálnych médií je rozptyľovanie, ktoré sa prejavuje 

v bežných činnostiach a denných rituáloch. Rideout a Robb uviedli, že rozptyľovanie sa prejavilo 

pri vedení motorového vozidla u 44 % respondentov, spôsobovalo odvádzanie pozornosti od 

dôležitých vecí, ako domáce úlohy u 57 % respondentov (2018). 

Sociálne média negatívne vplývajú na interpersonálnu komunikáciu. Rideout a Robb 

(2018) uviedli, že strata pozornosti pri interpersonálnej komunikácii predstavuje nárast o 10% 

od roku 2012 a to zo 44% na 54%. Jedinci strácajú čas pre socializáciu (trávenie s priateľmi) 

v prospech digitálneho zariadenia, čo predstavuje nárast o 8% od roku 2012. Ďalším negatívom je 

strata hodnoty komunikácie face to face, ktorá sa zvýšila o 19% (zo 49% na 32%), a to 

v prospech textovania (nárast o 3% zo 32% na 35%), sociálnych médií (nárast o 9% zo 7% na 

16%), a videochatovania (nárast o 8% z 2% na 10%) (2018). 

Royal Society for Public Health v roku (2017) realizoval explanačný výskum zameraný na 

príčinné faktory (správanie) a negatívnych dopadov, či súvisiacich následkov z aspektu sociálnych 

médií. Uvádzame niektoré kauzálne zistenia: 

a) Zvýšené užívanie sociálnych médií - psychická úzkosť, GAD – generalizovaná úzkostná 

porucha, panická porucha, sociálna úzkostná porucha, obsedantno-kompulzívna porucha 

(OCD), pocit ohromenia, obavy, panika, sťaženie pri opúšťaní domova, vyučovacej hodiny, 

prednesu, symptóm  prevádzkovania viacerých účtov 

 trávenie času na sociálnych médiách o 2 hodiny denne - zlé sebahodnotenie, zvýšená 

úroveň psychického utrpenia a samovražedné myšlienky, jav „depresia na Facebooku“ 

 intenzita online sveta - depresia 

 online tlak rovesníkov – depresia 

 kontrola správ počas spánku - nedostatok spánku, únava, depresia 

b) Bezkontaktné vzťahy – príležitosť ku kyberšikane (riadené zneužívanie prostredníctvom 

súkromných správ, uverejňovania negatívnych komentárov k obrázkom), nízky akademický 

výkon, depresia, úzkosť, sebapoškodzovanie, pocity osamelosti a zmeny v spánkových a 

stravovacích návykoch. 

c) Nerealistickosť zobrazovanej reality  

 príspevky (s obsahmi blahobytu, užívaniu si života) a „highlight reel“ videá - FoMO. 

porovnávanie a pocit zúfalstva, znížená nálada, nižšia životná spokojnosť, pocit 

nedostatočnosti, úzkosť, depresia 

 prezeranie výrazne upravovaných a inscenovaných fotografií - porovnávanie sa, túžba 

zmeniť svoj vzhľad 

 nerealistické očakávania stanovené sociálnymi médiami - zníženie sebavedomia, snaha 

o perfekcionizmus.  
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2. Metódy 

2.1 Metodika výskumu 

Predmetom výskumu je monitoring prevalencie používania internetu a well-beingu u žiakov 

nižšieho sekundárneho vzdelania na celom Slovensku.   

Stanovili sme si nasledovný výskumný problém: Existuje súvislosť medzi používaním 

elektronických médií a well-beingom detí a mládeže?  

Cieľom výskumu je analyzovať vzťah medzi používaním elektronických médií a well-beingom 

detí a mládeže.  

V rámci nášho výskumu sme si stanovili nasledujúce výskumné otázky: 

VO1: Existuje vzťah medzi dôležitosťou online života žiakov a sociálno-emocionálnym well-

beingom? 
VO2: Existuje vzťah medzi príjemne stráveným online časom žiakov a ich sociálno-

emocionálnym well-beingom?  

Empirický výskum sme koncipovali ako kvantitatívny multimetodický výskum. Pri realizácii 

výskumu sme využili kvantitatívnu metódu dotazníka, ktorý bol zostavený z: Global Kids Online 

questionnaire - dotazník vypracovaný odborníkmi v rámci projektu Global Kids Online založený 

na práci EU Kids Online, určený pre deti a mládež vo veku 9-17 rokov a jedným zo súčasti 

výskumného nástroja „Global Kids OnlineResearch.“ Dotazník skúma, aké majú deti a mládež 

skúsenosti s internetom a digitálnymi technológiami vo svojom každodennom živote (Global Kids 

Online, 2016). 

V časti dotazníka bola rovnako využitá škála Social-emotional well-being scale (SEWB) - v 

preklade “škála na meranie sociálno-emocionálnej miery pohody”. Škála na 11-bodovej stupnici 

meria atribúty súvisiace so sociálno-emocionálnou pohodou, pričom medzi atribúty patria: šťastie, 

depresia, osamelosť, sebavedomie, sebaúcta a vzťahy s rodičmi. Škálu vo svojom výskume 

použili aj autori z už vyššie uvedenej štúdie Social Media, Social life. Teens reveal their 

experiences (2018), pričom autori ju využili aj vo  výskume v roku 2012  Social Media, Social 

Life: How Teens View Their Digital Life. Respondenti dostali sériu vyhlásení a odpovedali na každé 

tvrdenie na škále na štvorbodovej stupnici pričom: 1 = vôbec ako ja; 2 = nie veľmi ako ja; 3 = 

trochu ako ja; 4 = úplne ako ja. Príklady položiek na stupnici boli napr.: “Som šťastný so svojim 

životom”, “Som osamelý”, “Cítim sa smutný,” atď. Z reakcií na 11 položiek u každého respondenta 

bol vypočítaný priemer a každý respondent získal priemerné skóre. Respondenti, ktorých skóre 

bola jedna štandardná odchýlka nad alebo pod priemerom pre celú vzorku respondentov, boli 

považovaní, že majú za “vysoký” alebo “nízky” sociálno-emocionálne blahobyt. Výskumný 

nástroj bol relevantný pre náš výskum a preto sme ho ponechali v pôvodnej verzii bez úprav. 

Na spracovanie a vyhodnotenie získaných údajov sme použili matematicko-štatistické 

metódy. Použité metódy deskriptívnej štatistiky: percentá, aritmetický priemer, SD-štandardnú 

odchýlku, medián, minimálnu a maximálnu hodnotu merania. Použité metódy induktívnej 

štatistiky: Mannov-Whitneyho U test a r-Pearsonov koeficient korelácie v programe IBM SPSS 

STATISTICS 19. Štatistickú významnosť  rozdielov a vzťahov (ϱ) sme overovali na hladine 

významnosti 0,05. Údaje sme zobrazili v tabuľkách (T) a grafoch (G).     

 

2.2 Charakteristika výskumného súboru 

Základný súbor predstavoval žiakov 5. až 9. ročníkov (štátnych aj súkromných) škôl na 

území Slovenskej republiky. Výskumu sa zúčastnili vybrané základné školy Bratislavského, 

Trenčianskeho, Nitrianskeho, Žilinského, Banskobystrického a Košického kraja. Pri výbere žiakov 

do výskumného súboru sme použili dostupný výber. Do výskumu bolo zapojených celkom 701 
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respondentov. Výberový súbor, ktorý vznikol selekciou z dôvodu chybného vyplnenia dotazníkov, 

a postúpil do štatistického spracovania predstavoval celkom 699 respondentov. Dotazníky sme 

distribuovali v elektronickej podobe riaditeľkám a riaditeľom základných škôl na Slovensku. 

Dotazníky boli rozposielané a zbierané od septembra 2021 do februára 2022. Z výberového počtu 

žiakov bolo vo výskumnom súbore 355 dievčat a 344 chlapcov. Vekový rozsah respondentov 

predstavoval  10 až 19 rokov. Priemerný vek žiakov predstavoval 13 rokov.   

 

3. Výsledky 

Vo výskume sme zisťovali existenciu a frekvenciu rizikových atribútov sociálnych médií 

u skupín dievčat a chlapcov. Rovnako sme zisťovali, či existuje štatisticky významný rozdiel 

medzi angažovanosťou žiakov na sociálnych médiách a ich sociálno-emocionálnym well-beingom.  

V nasledujúcich tabuľkách a grafoch uvádzame zloženie výskumného súboru z hľadiska 

kraja, pohlavia a veku.  

T1 Rozdelenie respondentov podľa lokality 

 Alternatívy n % 

 Bratislavsky kraj 132 18,9 

Trenčiansky kraj 210 30,0 

Nitriansky kraj 85 12,2 

Žilinský kraj 108 15,5 

Banskobystricky kraj 92 13,2 

Košický kraj 72 10,3 

Spolu 699 100 

                              Legenda: n-počet; %-percentuálne vyjadrenie 

 

Údaje v tabuľke T1 naznačujú početnosť respondentov zapojených do výskumu v zastúpení 

jednotlivých krajov v Slovenskej republike. Najviac respondentov (18,9%; n= 210) je 

z Trenčianskeho kraja, najmenej respondentov (10,3%; n=72) je z Košického kraja. 

 

T2 Rozdelenie respondentov podľa lokality a pohlavia 

Kraj 

Pohlavie Spolu 

Chlapci Dievčatá 
N % 

n % n % 

Nitriansky kraj 46 6,60 39 5,60 85 12,20 

Banskobystrický kraj 41 5,90 51 7,3 92 13,20 

Trenčiansky kraj 105 15,00 105 15,00 210 30,00 

Bratislavský kraj 59 8,40 73 10,40 132 18,90 

Kosičký kraj 39 5,60 33 4,70 72 10,30 

Žilinský kraj 54 7,70 54 7,70 108 15,50 

Spolu 344 49,2 355 50,80 699 100 
Legenda: n-počet; %-percentuálne vyjadrenie; N-počet všetkých žiakov  

Tabuľka T2 predstavuje rozdelenie respondentov podľa kraja a pohlavia, evidentné je 
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primerané zastúpenie respondentov v skupine chlapcov a dievčat. 

 

G1 Rozloženie respondentov podľa veku žiakov 

 
Graf G1 graficky ilustruje priemerné rozloženie respondentov podľa veku  

 

T3 Deskriptívne ukazovatele premennej vek 

AM  Mdn  SD  šikmosť  strmosť  min  max  N  

13.396 13.000 2.1655 0,510 -0,375 10  19  699  
Legenda: AM-priemer; Mdn-medián; SD-štandardná odchýlka; N-počet všetkých žiakov  

 

Z tabuľky T3 vyplýva, že priemerný vek respondentov je 13 rokov. 

 

T4 Rozdelenie respondentov podľa veku a pohlavia 

 2021-2022 
Pohlavie Spolu 

Chlapci Dievčatá 
N % 

Vek n % n % 

10 rokov 18 2,60 28 4,00 46 6,60 

11 rokov 57 8,20 48 6,90 105 15,00 

12 rokov 52 7,40 66 9,40 118 16,90 

13 rokov 50 7,40 65 9,30 115 16,50 

14 rokov 71 10,20 53 7,60 124 17,70 

15 rokov 45 6,40 33 4,70 78 11,20 

16 rokov 16 2,30 23 3,30 39 5,60 

17 rokov 10 1,40 19 2,70 29 4,10 

18 rokov 22 3,10 18 2,60 40 5,70 

19 rokov 3 0,40 2 0,30 5 0,70 

Spolu 344 49,20 355 50,80 699 100 
Legenda: n-počet; %-percentuálne vyjadrenie; N-počet všetkých žiakov  
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Z hľadiska veku skúmaných žiakov, vekové ohraničenie respondentov sa pohybovalo od 10-

19 rokov. Z tabuľky T4 vyplýva, že najpočetnejšie zastúpenie mali žiaci vo veku 14 rokov (17,70 

%), najmenej početnú skupinu tvorili žiaci vo veku 19 rokov (0,70%). 

 

T5 Komparácia chlapcov a dievčat vo frekvencii rizikových atribútov sociálnych médií 

Alternatívy  

 

Pohlavie n AM SD 

Mann-Whitney U-

test 

 Hľadal/a som nové kontakty 

alebo priateľstvá na internete.  

Chlapci 344 
1.694 1.0855 -.0694 0.488 

Dievčatá 355 

Poslal/a som niekomu, koho 

osobne nepoznám svoje 

osobné informácie (napr: 

meno, adresu,t.č.) 

Chlapci 
344 

1.200 0.7261 -1.835 0.066 
Dievčatá 

355 

 Pridal/a som si ľudí, ktorých 

osobne nepoznám k mojim 

priateľom/ kontaktom. 

Chlapci 344 
1.592 1.0563 -0.572 0.567 

Dievčatá 355 

 Predstieral/a som, že som 

inou osobou než v skutočnosti 

som. 

Chlapci 344 
1.315 0.8654 -1.166 0.244 

Dievčatá 355 

 Poslal/a som svoju fotku 

/video niekomu koho osobne 

nepoznám. 

Chlapci 344 

1.338 0.9023 -0.021 0.983 Dievčatá 355 

 Stretol/stretla som sa s 

niekým, koho som spoznal/a 

cez internet. 

Chlapci 344 
1.426 0.9790 -2.089 0.037 

Dievčatá 355 

 Poslal/a som svoju odhalenú 

fotku niekomu cez internet. 

Chlapci 344 
1.215 0.7884 -2.152 0.031 

Dievčatá 355 

Poslal/a som video, na ktorom 

som odhalený/á niekomu cez 

internet. 

Chlapci 344 
1.186 0.7492 -2.626 0.009 Dievčatá 355 

Niekto sa mi vyhrážal cez 

internet. 

Chlapci 344 
1.308 0.8488 -0.925 0.355 

Dievčatá 355 

Niekto si robil zo mňa 

posmech na internete. 

Chlapci 344 
1.288 0.7914 -1.113 0.266 

Dievčatá 355 

 Pozeral/a som na internete 

obrázky/ videá, kde boli ľudia 

nahí. 

Chlapci 344 
1.428 1.0524 -5.327 0.000 

Dievčatá 355 

Niekto mi poslal fotku /video 

kde bol nahý/ bola nahá. 

Chlapci 344 
1.358 0.9230 -1.310 0.190 

Dievčatá 355 
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Niekto sa ma cez internet pýtal 

na moje sexuálne skúsenosti. 

Chlapci 344 
1.320 0.8830 -0.921 0.357 

Dievčatá 355 

Niekto mi písal na internete a 

pýtal sa, čo mám oblečené. 

Chlapci 344 
1.329 0.8584 -3.279 0.001 

Dievčatá 355 

Kvôli tomu, že sa mi nedarilo 

v hraní hry, som niečo rozbil/a 

Chlapci 344 
1.528 1.0827 -4.994 0.000 

Dievčatá 355 

Niekto cez internet zisťoval 

kde bývam. 

Chlapci 344 
1.226 0.7084 -0.402 0.688 

Dievčatá 355 

Niekto ma anonymne pozval 

na stretnutie. 

Chlapci 344 
1.185 0.7233 -0.430 0.667 

Dievčatá 355 

Legenda: n-počet; AM-priemer; SD-štandardná odchýlka 

 

Výsledky výskumu v tabuľke T5 preukazujú významné hodnoty v položkách – prezeranie 

obrázkov a pozeranie videí intímneho charakteru, odosielanie vlastných videí s intímnym 

obsahom, rozhovor súvisiaci s intímnosťou človeka a prejav agresie vyvolaný neúspechom pri 

hraní hry. 

V ďalšej časti výskumu sme zisťovali či existuje vzťah medzi angažovanosťou na 

sociálnych médiách a sociálno-emocionálnym well-beingom. Ucelený obraz o angažovanosti 

detí na sociálnych médiách a objasnenie výskumnej otázky VO1: „Existuje vzťah medzi 

angažovanosťou na sociálnych médiách a sociálno-emocionálnym well-beingom?“ možno získať 

na základe čiastkových zistení. V rámci zistení zároveň zodpovedáme na VO2: „Existuje vzťah 

medzi príjemne stráveným online časom žiakov a ich sociálno-emocionálnym well-beingom?“. 

Výsledky uvádzame v logickej postupnosti. 

 

G2 Zastúpenie sociálnych médií podľa dĺžky stráveného času 
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Graf G2 graficky ilustruje angažovanosť respondentov na sociálnych médiách podľa 

obľúbenosti média a časového hľadiska. 

Z grafu G2 vyplýva, že niekoľko krát denne sa na sociálne médium Instagram pripája 356 

respondentov (50,92%), na Youtube 344 respondentov (49,21%), na Messanger 248 respondentov 

(35,47%), a na  Snapchat 143 respondentov (20,45%). 

 

G3 Screen-time detí a mládeže podľa typu elektronického zariadenia 

 
Graf G3 graficky ilustruje screen-time detí a mládeže podľa typu elektronického zariadenia. 

 

Z grafu G3 vyplýva, že 79,2% respondentov využíva zariadenie smartphone a mobil 

niekoľkokrát do dňa pričom len 2,2%  respondentov nepoužíva dané zariadenie. Tablet využíva 

aspoň raz za mesiac 16,45% respondentov. 28,18% respondentov využíva notebook alebo počítač 

aspoň 1 krát za týždeň a 26.89% respondentov využíva tieto zariadenia aspoň 1 krát za deň. Hraciu 

konzolu využíva 14,02% respondentov aspoň 1 krát za mesiac. (Upozorňujeme, že pri zariadení – 

hracia konzola nie je definované, či sa jedná zariadenie s online pripojením). 
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G4 Denný screen-time detí a mládeže podľa typu elektronického zariadenia 

 
Graf G4 graficky ilustruje denný screen-time detí a mládeže podľa elektronického 

zariadenia. 

 

Z grafu G4 vyplýva, že 46,35% respondentov trávi denne 4 a viac hodín pred obrazovkami 

elektronických zariadení, pričom najčastejšie sa jedná o zariadenie smartphone 46,35%, ďalej 

notebook a počítač 19,59%. Hraciu konzolu využíva za uvedený čas 8,15% respondentov. 17,16% 

respondentov trávi denne pred obrazovkou elektronického zariadenia 3 hodiny. (Upozorňujeme, 

že pri zariadení – hracia konzola nie je definované, či sa jedná zariadenie s online pripojením). 

Na základe otázky „Ako často si robil/robila nasledujúce online aktivity?“ sme zisťovali prehľad 

najčastejších činností, ktoré realizujú deti a mládež na sociálnych médiách počas dňa. Odpovede 

sú zoradené vzostupne. 
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T6 Činnosti detí a mládeže realizované na sociálnych médiách počas dňa  

Najčastejšie činnosti detí a mládeže realizované na sociálnych médiách 

počas dňa 

Spolu 

n % 

Navštevoval/a som sociálne siete 423 60,51 

Používal/a som instant messenger (IM) (Messenger, WhatsUp)  376 53,79 

Sledoval/a som videá napr. na YouTube...) 322 46,06 

Počúval/a som hudbu online 319 45,63 

Hral/a som online hry 214 30,61 

Rozprával/a som sa s rodinou alebo priateľmi, ktorí bývajú odo mňa ďaleko 174 24,89 

Sledoval/a som filmy/ seriály/ TV show online 169 24,17 

Pozeral/a som si profily iných ľudí 150 21,45 

Použil/a som internet na domáce úlohy 119 17,02 

Hľadal/a som odpovede na informácie spojené s učením sa 106 15,16 

Uverejnil/a som story (príbeh) na sociálnej sieti (na FB, Instagrame)  97 13,87 

Komunikoval/a som online statusy/ fotky rodiny/kamarátov  92 13,16 

Niekomu som cez internet pomohla 85 12,16 

Vyhľadával/a som novinky 83 11,87 

Zdieľal/a som video, blog, vlog, hudbu, čo vytvoril niekto iný 68 9,72 
Legenda: %-percentuálne vyjadrenie; N-počet všetkých žiakov 

 

G5 Hodnotenie emocionálneho uspokojenia v oblasti sociálneho statusu prostredníctvom 

online virtuálnych symbolov – like. 

 
 

Graf ilustruje mieru priority ohľadom získania hodnotenia v podobe virtuálneho symbolu like-u 

k vlastnému postovanému príspevku. 

Výsledky grafu G5 naznačujú, že pre 49% respondentov nie je dôležité získať pozitívne 

hodnotenie v podobe virtuálneho symbolu - like-u. Naopak, 4% respondentov pokladá získané 

hodnotenie v podobe like-u na svoj postovaný príspevok za najvyššiu prioritu. 
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G6 Rozsah priateľov na sociálnej sieti  

 
 

Graf ilustruje percentuálne vyjadrenie počtov priateľských kontaktov respondentov na sociálnych 

médiách podľa nami definovaného rozsahu. 

Z výsledkov grafu G6 vyplýva, že najvyššie percento respondentov 30% udržuje na 

sociálnych sieťach kontakt s viac ako 300 ľuďmi. 21% respondentov udržuje kontakt na sociálnej 

sieti so 100 až 300 ľuďmi. 

 

G7 Frekvencia bezkontaktných priateľstiev na sociálnej sieti 
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Graf ilustruje percentuálne vyjadrenie počtu bezkontaktných priateľstiev u respondentov na 

sociálnych médiách podľa nami definovaného rozsahu. 

Z výsledkov grafu G7 vyplýva, že 63% respondentov má v rámci kontaktov na sociálnych 

pridané kontakty ľudí ktorých osobne nepozná. Len 27% respondentov uvádza, že osobne pozná 

ľudí, ktorých má pridaných do kontaktov na sociálnej sieti. 

 

G8 Využívanie sociálnych médií v súvislosti s dennými rituálmi v rozmedzí týždňa 

 

Graf  ilustruje zaangažovanosť respondentov sociálnymi médiami počas denných rituálov.  

Výsledok grafu G8 naznačuje, že respondenti zapájajú sociálne média do denných rituálov. 

(Ako často si použil/a sociálne siete do 15 minút po prebudení? (Me) = 5,5; μ= 86,75; Ako často si 

použil/a sociálne siete pri raňajkách? (Me) = 50,5; μ = 86,5; Ako často si použil/a sociálne siete pri 

obede? (Me) = 52; μ = 86,75; Ako často si použil/a sociálne siete pri večeri? (Me) = 49,5;  μ = 

86,75). Z výsledkov ďalej vyplýva, že respondenti venujú pozornosť sociálnym médiám 15 minút 

po zobudení (Ako často si použil/a sociálne siete do 15 minút po prebudení? (Me) = 5,5; μ= 86,75) 

a 15 minút pred spánkom (Ako často si použil/a sociálne siete 15 minút pred spaním? (Me)= 

44,5;  μ = 86,62) 
 

 

  

212

298 301

266

137

70 73 81
70 71

55 59 66
48 4448

38 36
51 45

26 29 38 34
23

42 42 35 43 44

14
31

18
34 28

227

122 119

148

301

0

50

100

150

200

250

300

350

Ako často si použil/a
sociálne siete do 15

minút po prebudení?

Ako často si použil/a
sociálne siete pri

raňajkách?

Ako často si použil/a
sociálne siete pri

obede?

Ako často si použil/a
sociálne siete pri

večeri?

Ako často si použil/a
sociálne siete 15 minút

pred spaním?

0 dní 1 deň  2 dni 3 dni 4 dni 5 dní 6 dní 7 dní



255  

    

G9 Vnímanie emocionálneho uspokojenia vo vzťahu k tráveniu času online žiakov 

 
Graf ilustruje mieru emocionálneho uspokojenia vo vzťahu k strávenému času online.  

Výsledky grafu G9 naznačujú, že 38% respondentov pokladá trávenie času online často za 

príjemnú činnosť, pričom 11% respondentov pokladá trávenie času online vždy za príjemnú 

činnosť. 7% respondentov nevníma trávenie času online ako príjemnú činnosť. 

Na záver prinášame hlavné zistenie k VO1: Existuje vzťah medzi angažovanosťou na 

sociálnych médiách a sociálno-emocionálnym well-beingom? 

 

T7 Vzťah medzi angažovanosťou žiakov na sociálnych médiách a sociálno-emocionálnym 

well-beingom 

 N AM ϱ P 

Angažovanosť žiakov 

na sociálnych médiách  
699 

2,95 

0,05 0,16 
Sociálno-emocionálny 

well-being 
2,22 

Legenda: N-počet všetkých žiakov; AM-priemer; ϱ – Spearmenov korelačný koeficient; p- hodnota štatistickej 

významnosti.  

 

Na základe výsledkov výskumu v T7 je evidentné, že neexistuje štatisticky významný rozdiel 

medzi angažovanosťou žiakov na sociálnych sieťach a sociálno-emocionálnym well-beingom, 

nakoľko na hladine významnosti (p = 0,16) je len veľmi slabá závislosť (ϱ = 0,05). Z výsledkov 

výskumu teda vyplýva, že angažovanosť žiakov na sociálnych médiách nevplýva na ich sociálno-

emocionálny well-being. 
  
4. Diskusia 

V súvislosti so sociálnymi médiami (v tabuľke T5) boli zistené rizikové atribúty u detí 

a mládeže. Významnú hodnotu sme namerali v položke - Pozeral/a som na internete obrázky/ 

videá, kde boli ľudia nahí. Jednalo sa o rizikové využívanie internetu ako vyhľadávanie 

nevhodných obsahov tak, ako ich uvádzajú Dulovics a Makúchová (In Niklová, 2018). Významnú 

hodnotu sme namerali aj v položke - Poslal/a som video, na ktorom som odhalený/á niekomu cez 

internet. Tu sa jedná o rizikové správanie v prostredí internetu, tak ako ich uvádzajú Dulovics 
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178; 26%

264; 38%

77; 11%

nikdy niekedy občas často vždy
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a Makúchová, kedy dochádza k šíreniu nevhodných obsahov a nevhodnému sexuálnemu 

správaniu (In Niklová, 2018). Špecificky sa jedná o sexuálne ladenú formu komunikácie 

v kyberpriestore – sexting. Téme sextingu sa venovala Hollá, ktorá uvádza, že sexting zahŕňa 

vytváranie, poskytovanie sexuálnych alebo erotických obsahov prostredníctvom textov, obrázkov 

alebo audiovizuálnych nahrávok (2016). V tomto prípade sa jedná o aktívny sexting, teda 

zdieľanie vlastnej nahej fotografie alebo videa, tak ako uvádza Hollá (2016). Ohľadom sextingu 

realizoval Výskumný ústav  detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave výskum už v roku 

2010, kde sa zistilo, že 10% dievčat a 25% chlapcov realizovalo sexting formou diskusií 

a komentárov, 5% respondentov zverejnilo fotografiu s odhalenou časťou tela (Tomková, 2012). 

V rokoch 2013 až 2014 zverejnilo fotografiu s odhalenou časťou tela už 7,6% respondentov vo 

veku 11-17 rokov a 55,81% respondentov vo veku 15-17 rokov. Výskum zameraný na sexting na 

Slovensku realizovala Hollá v roku 2016. Na základe výsledkov predošlých výskumov 

a výsledkov nášho výskumu možno konštatovať, že rizikové správanie na internete má v kategórií 

šírenie nevhodných obsahov a kategórii nevhodného sexuálnemu správaniu pretrvávajúci 

charakter. 

Najčastejšou motiváciou je túžba predviesť vzhľad, vzbudiť pozornosť (Dulovics, 

Galková, Zošáková, 2021). Motiváciou môže byť „uspokojenie inherentnej potreby náklonnosti 

a sebapotvrdenia“ (Hinduja, Patchin In Dulovics, Galková, Zoššáková, 2021, s. 33). Motiváciou 

môže byť aj zvedavosť, zaľúbenosť, nátlak, uvádzajú práce Lenharta 2009, Alburyho 

a Crawforda 2012 Kopeckého a Kožíška z roku 2015 (In Dulovics, Galková, Zošáková, 2021). 

Motív môže vzniknúť v súvislosti s tlakom rovesníkovm  či v dôsledku sexuálne 

tolerantnejšieho správania (Sesar et al. 2019).  

V súvislosti s prehľadom najčastejších činností detí a mládeže realizovaných na 

sociálnych médiách počas dňa (v tabuľke T6) sme zistili, že najvýraznejšou položkou je práve 

návšteva sociálnych sietí, ktorú preukázal 423 (60,51%) respondentov.  Vysvetlenie, prečo 

dochádza k tomuto trendu možno nájsť v štúdii od Ridingsa a Gefena. Podľa autorov motivácie k 

používaniu sociálnych médií sú v zásade podobné inštinktívnym túžbam, ktoré sú základom 

sociálnych interakcií v „skutočnom svete“. Ľudia túžia po sociálnosti reálnom priestor, a prenášajú 

túžbu aj do online prostredia, kde prebieha online sociálnosť, tu si rovnako chcú vymieňať 

informácie a nápady, získavať sociálnu podporu a priateľstvá (Ridings, Gefen, 2004). 

V rámci výskumu prinášame zistenie (graf G5) vzťahujúce sa k sociálnemu úspechu 

špecificky k hodnoteniu emocionálneho uspokojenia v oblasti sociálneho 

statusu prostredníctvom online virtuálnych symbolov – like. Napríklad Tomková, Gregusová, a 

Balážová vo výskume (2011) uviedli, že kontrolovanie hodnotenia vlastných profilov je pre 

adolescentov kľúčovou aktivitou na sociálnej sieti Facebook. V rámci nášho výskumu sme zistili, 

že 51% respondentov prikladalo do istej miery význam získanému ohodnoteniu v podobe like-ov. 

Crone a Konijn uvádzajú, že prijatie a odmietnutie je v reálnom svete nejednoznačné a otvorené 

vlastnej interpretácii, vo virtuálnom svete (sociálnej platforme) je však viditeľne 

kvantifikovateľné prostredníctvom metrík ako like, počet priateľov, či followerov (2018). 

Jedinci túžiaci po prijatí nachádzajú uspokojenie v podobe like-u, nakoľko im rýchlo a jasne 

reflektuje (pomyselný) stav prijatia, predstavuje rýchly zdroj odmeny, pomyslený úspech, 

pomyselnú sociálnu väzbu. Ďalej sme zistili, že 4% respondentov pokladalo získanie like-u za 

najvyššiu prioritu. U jedinca sa v túžbe zažívať viac sociálny úspech môže rozvinúť duševný 

craving. Alter uvádza, že bezprostrednosť sociálnej väzby v podobe like-ov, priateľov, followerov 

môže mať návykový charakter (2017). Efekt jasnej reflexie metrík pôsobí rovnako intenzívne aj 

v negatívnom smere - kontraproduktívne. V prípade, že užívateľ nezískal sociálny úspech (v 

podobe dostatočného počtu like-ov), môže neúspech zažívať rovnako intenzívne akoby išlo 
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o neúspech vo fyzickej realite. Hamm, Newton a Chisholm tvrdia, že spoliehanie sa na spätnú 

väzbu v online priestore môže mať nepriaznivé účinky na sebahodnotenie u ľudí s nízkou sociálno-

emocionálnu pohodou (2015). Rideout a Robb, uvádzali, že mazanie príspevkov v dôsledku 

zníženého počtu like-ov prejavovalo viac jedincov so zníženou sociálnou-emocionálnou 

pohodou a to v pomere 43% ku 13% jedincov bez zníženej sociálno-emocionálnej pohody (2018). 

Z výsledkov výskumu (graf G6 a graf G7) vyplýva, že najvyššie percento respondentov 30% 

udržuje na sociálnych sieťach kontakt s viac ako 300 ľuďmi. 21% respondentov udržuje kontakt 

na sociálnej sieti so 100 až 300 ľuďmi. Toto predstavuje nárast o 100% priateľstiev, ak uvažujeme 

o vzorci 150 priateľstiev. Z časového a ekonomického hľadiska nie je jedinec schopný venovať sa 

väčšiemu okruhu ľudí ktorých by osobne poznal a tieto osoby prechádzajú do roviny 

bezkontaktných vzťahov. Prikláňame sa k teórií 150 priateľstiev, pričom naše zistenia potvrdzujú, 

že 63% respondentov má v rámci kontaktov na sociálnych médiách pridané kontakty ľudí 

ktorých osobne nepozná. Len 27% respondentov uvádza, že osobne pozná kontakty pridané na 

sociálnej sieti. Podľa výskumu RSPH, bezkontaktné vzťahy môžu byť príčinou pocitu osamelosti 

(2017). Skutočnosť, kedy jedinec udržuje okruh vzťahov vo fyzickej realite a napriek tomu sa 

zabezpečuje zvýšeným počtom bezkontaktných vzťahov vo virtuálnom prostredí, môže podľa 

nášho názoru signalizovať zníženie kvality vzťahov, či absenciu vzťahov, prípadne zvýšenie pocitu 

osamelosti vo fyzickej realite. Zvyšovanie bezkontaktných vzťahov by mohlo signalizovať reakciu 

na nárast sociálnej izolácie, či vylúčenia spomedzi fyzických vzťahov. Myšlienku sociálnej 

izolácie a vylúčenia vo vzťahu k sociálnym médiám uvádzajú Rideout a Robb (2018). 

Informáciu, do akej miery je jedinec spätý so sociálnymi médiami, možno zistiť v spojitosti 

s dennými rituálmi bežného života. Meranie angažovanosti respondentov sociálnymi médiami 

počas denných rituálov v rozmedzí jedného týždňa, ktoré uvádzame v (grafe G8) naznačuje 

výsledok exploračného charakteru - neodmysliteľnú spätosť sociálnych médií s vybranými 

dennými rituálmi detí a mládeže, pričom možno tvrdiť že dochádza k prelínaniu prežívania 

situácií vo fyzickej a virtuálnej realite. Výskum Rideouta a Robba priniesol poznatky ohľadom 

negatívneho dopadu spätosti sociálnych médií s vybranými dennými rituálmi, špecificky sa jednalo 

o rozptyľovanie. U 29% respondentov bolo zaznamenané rušenie nočného spánku, čo má 

negatívny dopad na fyzický well-being. 

Na základe vnímania emocionálneho uspokojenia žiakov vo vzťahu k tráveniu času na 

sociálnych médiách, ktoré uvádzame v (grafe G9), zisťujeme 7%-nú nespokojnosť respondentov 

tráviacich čas na sociálnych médiách. Pre 38% respondentov však trávenie času na sociálnych 

médiách predstavuje často príjemnú činnosť a u 11% respondentov vždy príjemnú činnosť.  

Na základe čiastkových výsledkov výskumu a hlavného zistenia uvedeného (v tabuľke T7) 

vyplýva, že angažovanosť žiakov na sociálnych médiách nevplýva na ich sociálno-emocionálny 

well-being. Výsledky výskumu preukazujú, že deti a mládež z vybraných škôl v Slovenskej 

republike vnímajú čas strávený na internete príjemne a realizovanie aktivít na sociálnych médiách 

vnímajú prevažne prínosne a obohacujúco.  

 

Záver 

„Dospievanie a ranná dospelosť je kritickým a potenciálne zraniteľným obdobím pre 

sociálny a emocionálny rozvoj“ (RSPH, 2017, s 7.). Realizovanie sa prostredníctvom internetu 

môže mať u detí a mládeže okrem pozitívneho dopadu aj negatívny vplyv. U detí a mladistvých 

môže dochádzať k rizikovému využívaniu internetu, alebo k rizikovému správaniu vo vzťahu 

k internetu. Preto je nevyhnutné zamerať pozornosť na prevenciu online rizikového správania. 

„Dôležité je aj posilňovanie programov podpory duševného zdravia.“ uvádza Strategický rámec v 
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oblasti zdravia pre roky 2014 – 2030 (2014, s.7), kde implicitne nachádzame priestor pre rozvoj 

well-beingu, ktorého súčasťou je duševné zdravie. Dokument môže slúžiť ako teoretické 

východisko k prevencii zameranej na well-being žiakov škôl v podmienkach Slovenskej republiky. 

V podmienkach Slovenskej republiky sa rovnako v súčasnosti pripravujú metodiky pre 

školy, riaditeľov a učiteľov, ktoré budú obsahovať nástroje a aktivity zamerané na rozvoj well-

beingu v školách (Štátna školská inšpekcia, 2022). V tomto smere je nevyhnutné vytvorenie 

podmienok v rámci školského prostredia s cieľom: 

 rozvíjať efektívne stratégie učenia sa žiakov, ktoré vedú k zážitku osobného úspechu vo 

vzdelávaní; 

 prejavovať záujem o učenie sa žiakov a poskytovať podporu prostredníctvom odborných 

zamestnancov (školský psychológ, školský špeciálny pedagóg); 

 zaujímať sa o príčiny neúspechu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní a snažiť sa o ich 

podporu; 

 poskytovať ochranu žiakom pred sociálno-patologickými javmi (šikanovanie, záškoláctvo); 

 realizovať aktivity v oblasti rozvoja wellbeingu žiakov. 
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SOCIÁLNY PEDAGÓG AKO SÚČASŤ PODPORNÉHO TÍMU NA 

ZÁKLADNEJ ŠKOLE 

 
Margita Feranská, SR 

 

Príspevok je súčasťou projektu VEGA 1/0303/22: „Descholarizácia a domáce vzdelávanie 

v nových sociálnych a pedagogických situáciách a kontextoch“. 

 

Abstrakt  
Cieľom príspevku je teoretická štúdia, ktorá je zameraná na prácu sociálneho pedagóga na 

základných školách, jeho dôležitosť a miesto ako súčasť podporného tímu. Príspevok analyzuje 

prácu sociálneho pedagóga, jeho kompetencie a jeho legislatívne vymedzenie.  

 

1. Sociálny pedagóg na základnej škole 

Profesia sociálneho pedagóga sa radí do pomáhajúcich profesií, čo znamená, že obsahuje 

motív pomáhania či pomoci. Pomáhanie a pomoc všeobecne vychádza u človeka z jeho 

altruistických potrieb. To spočíva v pomoci bez akéhokoľvek nároku na odmenu. Postupným 

vývinom spoločnosti sa aspekt pomoci zvýraznil zároveň aj s aspektom starostlivosti o ľudí. P. 

Hartl – H. Hatlová (2000)  pod pomáhajúcou profesiou rozumejú profesie, ktoré sa zaoberajú 

pomocou druhým a tak isto aj ich tória či výskumy smerujú k pomoci druhým. Medzi pomáhajúce 

profesie tak môžeme zaradiť nie len sociálneho pedagóga, ale aj príbuzné profesie ako psychológa, 

školského psychológa či špeciálneho pedagóga. 

Pri práci sociálny pedagóg pracuje  ľuďmi v bezpostrednom kontakte, pričom sa im snaží 

pomáhať pri riešení rôznych (životných) kríz, či konfliktov, ktoré jednotlivcovi vstupujú do života. 

Sociálny pedagóg kladie dôraz na pomoc, ktorá sa často spája aj so sociálnou pomocou, výchovou 

či sociálnou starostlivosťou. Chápanie profesie sociálneho pedagóga sa formovalo postupným 

vývinom sociálnej pedagogiky, ktorá sa rozvíjala v súvislosti s profesiou sociálneho pedagóga. 

Práve sociálna pedagogika stavia do vzťahu výchovnú starostlivosť so sociálnou pomocou. Podľa 

J. Schillinga (1999) sa sociálna pedagogika už od svojho počiatku usilovala o odstránenie 

a elimináciu morálno-duchovnej núdze, do ktorej sa dostávali deti a mladiství. Tiež sociálnu 

pedagogiku označuje pojmom „pozitívna pedagogika“, ktorá mala za úlohu zlepšenie životných 

podmienok, zameraná na pomoc a svojpomoc, pričom cieľovou skupinou boli hlavne deti 

a mládež. Ak to porovnáme so súčasným ponímaním B. Krausa (2019), objavuje sa prelínanie 

súvisiacich pojmov a to sociálna pedagogika – sociálna práca práve z dôvodu, že v Nemecku sa 

vníma sociálna pedagogika ako akademická disciplína, ktorá má teoretické východisko v sociálnej 

práci. 

Sociálna pedagogika by mala byť zameraná na jednotlivca a na jeho potenciál, tiež jeho 

individualitu, s cieľom rozvoja a aktivizácia sociálnej kreativity (stránky osobnosti) a aj síl 

u každého vychovávaného jednotlivca, usmerňovať a optimalizovať životné procesy a aj situácie. 

Zamerané by mali byť na prevenciu a tvorbu súladu medzi potrebami spoločnosti a potrebami 

a očakávaniami jednotlivca.  

 

1.1 Sociálny pedagóg ako súčasť podporného tímu na základnej škole 
V pomáhajúcich profesiách je dlhodobá práca tou, ktorá si vyžaduje pevný charakter 

osobnosti, stabilitu osobnosti ale aj dodržiavanie etického kódexu, čiže etických noriem. 
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Ako na každú z pomáhajúcich profesií tak aj na profesiu sociálneho pedagóga sú kladené 

nároky, požiadavky na jeho profesiu. 

S jej výkonom podľa podľa B. Krausa (2008) priamo súvisia rozvojové a integračné činnosti. 

Pri integračnej činnosti, ide o činnosti, ktoré sa dotýkajú osôb, ktoré potrebujú podporu a pomoc, 

či už v krízových situáciách alebo v zlom sociálnom, psychickom ohrození. Pri rozvojovej funkcii 

hovoríme podľa autorky o zabezpečenie žiaduceho rozvoja osobnosti dieťaťa v správnom, 

pozitívnom smere, vedenie k užitočnému a hodnotnému naplneniu nie len voľného času ale aj 

svojho života celkovo. Táto druhá funkcia zahŕňa v sebe aspekt prevencie a je zameraná na celú 

populáciu bez ohľadu na vzniknuté problémy. 

Pri svojej odbornej činnosti by mal sociálny pedagóg disponovať nie len požiadavkami 

kladené na jeho profesiu, ale aj mnohými kompetenciami, aby dokázal flexibilne organizovať svoje 

aktivity a činnosti. Na kompetencie všeobecne sa nazerá z rôznych druhov pohľadu, čo autor, to 

iné členenie kompetencií. Vo vzťahu k odbornej činnosti na základnej škole sme vybrali členenie 

kompetencií podľa J. Veteška – M. Tureckiová (2008, s. 49), ktorí ich členia na tri základné: 

 sociálne kompetencie – schopnosť práce v kolektíve, práca v tíme, aj ako súčasť 

podporného tímu na základnej škole, schopnosť zvládať stresové aj konfliktné situácie, 

vedieť byť mediátorom v krízových situáciách, 

 kompetencie vo vzťahu k vlastnej osobe – mať schopnosť sebareflexie, rozvoj vlastných 

hodnôt, autoreflexia, primerané zaobchádzanie so sebou samým, schopnosť motivácie,  

 kompetencie v oblasti metód – cieľavedomé a plánovité uplatňovanie odborných 

vedomostí, schopnosť klasifikovať informácie, štruktúrovať ich, schopnosť tvorby nových 

riešení a zvažovať riziká a šance. 

Kompetencie, ktoré v tomto rozdelení absentujú sú hlavne kompetencie sociálne, ktoré sa 

vyznačujú najmä morálnym charakterom človeka, či kompetencie vo vzťahu prostredia 

s človekom, jeho reakciami a pod.  

Pre porovnanie uvádzame vymedzenie profesijných kompetencií od C. Határa (2011), ktorý ich 

vymedzuje ako vychádzajúce z teoretických modelov sociálnej pedagogiky a jej koncepcii. 

Profesijné kompetencie rozdelil do dvoch základných kategórii, C. Határ (2011, s. 99): 

 primárne/kľúčové kompetencie – napríklad poradenská kompetencia, sociálno-výchovná 

v rámci prevencie, diagnostická a prognostická kompetencia, (re)edukačná kompetencia 

v rámci intervencie riešenia problémov, tiež (re)socializačná kompetencia a komunikačná 

kompetencia, 

 sekundárne/doplnkové kompetencie – ku ktorým patria evaluačná kompetencia, 

organizačná kompetencia, manažérska kompetencia, sociálno-pedagogický výcvik, 

vedecko-výskumná kompetencia pre uplatnenie pri pedagogickom výskume. 

Model dvoch rozdelení kompetencií sociálneho pedagóga poskytuje nahliadnutie 

k uplatneniu prevencie sociálno-patologických javov pre deti a mládež v školách a školských 

zariadeniach. Dané kompetencie sú rozvrhnuté tak, aby pokryli širokú škálu špecializovaných 

činností, ktoré sociálny pedagóg v rámci svojej profesie vykonáva.  

 V súčasnosti je nevyhnuté prehlbovať a posilňovať výchovnú stránku školy, k čomu môže 

dopomôcť do veľkej miery uplatnenie pomáhajúcich profesii ako školský psychológ, špeciálny 

pedagóg a sociálny pedagóg. Tieto tri pomáhajúce profesie patria do školského podporného tímu 

a sú neoddeliteľnou súčasťou výchovného pôsobenia v školách. Každá profesia má nezastupiteľné 

miesto, patrí k nim niekoľko kompetencií a spolu tvoria tak úplný celok. Ak škola nebude (aj 

v budúcnosti) investovať do odborných zamestnancov toto prehĺbenie nebude dostatočné, pretože 

škola nebude disponovať odbornosťou v oblasti výchovy. Sociálny pedagóg v škole svojimi 
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konkrétnymi metódami, preventívnymi, poradenskými, diagnostickými významnou mierou 

prispieť k riešeniu, resp. k skvalitneniu výchovných opatrení a tak predchádzať problémovému 

správaniu, či patologickým prejavom správania sa žiakov.  

  

1.1.1 Legislatívne východiská práce sociálneho pedagóga 

Preventívna sociálno-výchovná alebo sociálno-pedagogická činnosť sociálneho pedagóga je 

do veľkej miery ovplyvnená a podporená zákonmi, ktoré zastrešujú prácu a profesiu sociálneho 

pedagóga a jeho pôsobenie na základnej škole a v školských zariadeniach.  

 Od septembra 2019 začal platiť zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch, ktorý vymedzuje pracovnú činnosť sociálneho pedagóga, v rámci 

činnosti odbornej pracovnej činnosti odborných zamestnancov (podľa zákona nie len sociálneho 

pedagóga) na základnej škole nasledovne: 

 výkon sociálno-pedagogickej činnosti, psychologickej činnosti, špeciálno-pedagogickej 

činnosti, reedukačnej činnosti detí a žiakov (s problémovým správaním) a iné činnosti, 

ktoré s ňou súvisia.  

 poskytovanie žiakom kariérové poradenstvo, z pozície sociálneho pedagóga sociálne 

poradenstvo a prevenciu vo výchove a vzdelávaní a iné činnosti s tým súvisiace. 

 zároveň výkon špecializovaných činností, ale aj výkon riadiacich činností v školách 

a školských zariadeniach.  

V legislatíve došlo k niekoľkým zmenám, najmä vo vzťahu k odborným zamestnancom 

základných škôl a školských zariadení. Zákon zadefinoval a vymedzil kategórie odborných 

zamestnancov aj podľa náplne ich činností.  

  V súčasnom zákone je pôsobenie sociálneho pedagóga definované nasledovne: 

 sociálny pedagóg vykonáva preventívne činnosti, 

 sociálny pedagóg je poskytovateľom poradenstva, intervencie, ktorá sa zameriava na deti 

a žiakov (mládež), ktorí sú v ohrození sociálno-patologickými javmi, s rizikovým 

správaním, a pre žiakov, ktorí sa nachádzajú v sociálne znevýhodnenom prostredí,  

 sociálny pedagóg okrem týchto činností poskytuje poradenstvo nie len žiakom, ale aj 

rodičom žiakov, ako aj svojim kolegom, čiže pedagogickým a odborným zamestnancom 

základných škôl, 

 zároveň sociálny pedagóg vykonáva sociálno-pedagogickú diagnostiku vzťahov, prostredia 

žiakov, v ktorom sa nachádzajú, rieši osvetovú činnosť a ďalšie činnosti na školách 

a školských zariadeniach v sociálno-výchovnej oblasti.  

Do centra pozornosti pri práci sociálneho pedagóga je najmä práca so žiakmi a s mládežou, 

s ich rodičmi, s ďalšími kolegami, učiteľmi, ďalšími odbornými zamestnancami škôl a školských 

zariadení, ale aj s inými inštitúciami, v ktorých môžu nachádzať podporu a oporu pre skvalitnenie 

svojej odbornej činnosti. Sociálny pedagóg sa ako na cieľové skupiny zameriava na deti ohrozené 

sociálno-patologickými javmi, na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a na deti a mládež 

s rizikovým správaním 

 

1.2 Sociálno-výchovná práca sociálneho pedagóga 

Profesia sociálneho pedagóga je špecifickou pomáhajúcou profesiou, vzhľadom na to, že sa 

snaží podať pomocnú ruku v ťažkých situáciách, snaží sa aj plniť spoločenské požiadavky. Svoju 

pôsobnosť profesia sociálneho pedagóga zameriava hlavne na deti a mládež a podieľa sa na ich 

rozvoji, formovaní. Zároveň, ako sa snaží o rozvoj detí a mládeže pôsobí v oblasti primárnej 
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a sekundárnej prevencie, pričom sa zameriava na všetky deti a mládež, ale vo veľkej miere pracuje 

aj s deťmi a mládežou zo sociálne znevýhodneného prostredia.  

Práca sociálneho pedagóga je typická hlavne pre oblasť prevencie, následne riešenia 

problémového správania v školách a v školských zariadeniach. Práve sociálny pedagóg má na 

základných školách nezastupiteľné miesto. Autori R.Rosinský – V.Klein (2010) definujú niekoľko 

úloh, ktoré sociálny pedagóg na základnej škole zastávať: 

 sociálny pedagóg ako expert pre sociálne prostredie, v ktorom pôsobí, vplyv interakcie 

medzi prostredím a jednotlivcom, dokáže ovládať dynamiku sociálnych skupín, dokáže 

rozpoznať riziká a potenciál rôznych sociálnych vzťahov, pozná etiológiu ohrozenia detí 

a mládeže, je schopný rozoznať negatívne sociálne vplyvy. 

 sociálny pedagóg disponuje metódami ovplyvnenia daného sociálneho prostredia rôznymi 

mechanizmami pričom výsledky svojej práce dosahuje predovšetkým skupinovou prácou, 

aktívnou spoluprácou so školou, ako je napríklad budovanie rovesníckych pozitívnych 

vzťahov, stimulácia komunikácie, prepojením mimoškolských aktivít so školou. 

 V momentálnej pedagogickej praxi je pôsobenie sociálneho pedagóga skôr výnimkou na 

základnej škole ako pravidlom, či realitou. Sociálny pedagóg vo svojej praxi naráža na neustále 

problémy či už zo strany riaditeľov škôl, pretože nevedia dať sociálnym pedagógom dostatočný 

priestor, nenachádzajú finančné prostriedky, preto sa často táto pomáhajúca profesia musí dostať 

k svojmu pôsobeniu cez rôzne projekty, ktoré majú časové ohraničené svoje trvanie. Otázka však 

znie, čo po skončení takýchto projektov. Zväčša sa usilujú riaditelia o ďalšie projekty, aby sociálny 

pedagóg mal „stále“ alebo pretrvávajúce miesto na základnej škole, ale nemusí to tak byť. Môžeme 

povedať, že v súčasnej situácii zabezpečenie prevencie, jej koordinácie a zabezpečenie 

preventívnych aktivít sociálneho pedagóga vykazuje určité nedostatky. Ťažisko koordinátora 

prevencie a koordinátora výchovy a vzdelávania nie je v rukách sociálneho pedagóga, ako by to 

malo byť, ale v rukách iných učiteľov, ktorí sú zaťažení svojimi pracovnými úväzkami a nestíhajú 

dostatočne plniť aj úlohu koordinátora prevencie sociálno-patologických javov. Aj z týchto 

dôvodov by riaditelia škôl mali hľadať miesto pre pomáhajúcu profesiu – sociálneho pedagóga.  
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MOŽNOSTI PREVENCIE ONLINE RIZIKOVÉHO SPRÁVANIA DETÍ 

A MLÁDEŽE V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ 

 
Michaela Riapošová, SR 

Abstrakt  

Príspevok sa zameriava na teoretickú reflexiu vybraných foriem online rizikového správania detí 

a mládeže. Upozorňuje na nástrahy vo virtuálnom priestore a poukazuje na nutnosť aplikácie 

profylaktických opatrení zo strany rodiny, školy a štátnych inštitúcií. Vymedzuje aktérov 

prevencie a možnosti preventívneho pôsobenia v školskom prostredí. Okrajovo špecifikuje tzv. 

trojstupňový model prevencie, potrebu mediálnej výchovy a preventívnych programov na 

základných školách. 

 

Kľúčové slová: internet, online rizikové správanie, žiak, škola, prevencia 

 

Úvod 

Cieľom príspevku je teoretická reflexia vybraných foriem online rizikového správania detí 

a mládeže a možností prevencie v prostredí základných škôl.  

Expanzia informačných a komunikačných technológií zapríčinila už v minulosti transpozíciu 

značnej časti voľného času detí a mládeže do virtuálneho priestoru, čo so sebou prinieslo dovtedy 

nepoznané riziká. Online rizikové správanie detí a mládeže začalo predstavovať vážny 

spoločensko-výchovný problém, ktorý sa s príchodom pandémie COVID-19 ešte viac prehĺbil.  

Aktuálnosť problematiky rizikového správania vo virtuálnom priestore deklarujú viaceré 

strategické dokumenty na národnej a nadnárodnej úrovni. Významným dokumentom je napríklad 

„Národná koncepcia ochrany detí v digitálnom priestore - 2019“, ktorá v intenciách prvej priority 

akcentuje potrebu podporiť „účinnú prevenciu vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní“. Ďalším 

dôležitým dokumentom upravujúcim bezpečné používanie internetu je „Národná stratégia 

kybernetickej bezpečnosti na roky 2021-2025“, ktorá zdôrazňuje potrebu uskutočňovať kroky 

vedúce k vylúčeniu rizík a hrozieb spojených s využívaním moderných informačno-

komunikačných technológií. Nakoľko v početných prípadoch online rizikového správania detí 

a mládeže dochádza k porušeniu litery zákona, nesmieme opomenúť zákon č. 300/2005 Z. z. 

Trestný zákon, ktorý v intenciách trestného činu nebezpečného prenasledovania (§ 360a) 

a nebezpečného elektronického obťažovania (§ 360b) upravuje aj problematiku kyberšikanovania. 

V rámci ďalších statí upravuje tiež základy trestnej zodpovednosti, druhy trestov, druhy 

ochranných opatrení, ich ukladanie a skutkové podstaty iných trestných činov súvisiacich 

s kybernetickou kriminalitou. 

Na nadnárodnej úrovni je problematika kybernetickej bezpečnosti a potreba prevencie 

spracovaná v dokumente Európskej únie s názvom „Cybersecurity Strategy of the European 

Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace – 2013“, v ktorom sa uvádza, že aby kybernetický 

priestor mohol zostať otvorený a slobodný, rovnaké normy, zásady a hodnoty, aké EÚ podporuje 

mimo virtuálneho priestoru, by sa mali uplatňovať aj na internete. 

Potrebu riešenia nežiadúceho správania detí a mládeže v online priestore zdôrazňujú aj 

mnohé empirické štúdie a vedecké práce významných autorov. Problematikou sa dlhodobo 

zaoberajú napr. M. Niklová (2018), K. Hollá (2014, 2016), I. Emmerová (2018), M. Dulovics, S. 
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Sámelová (2020),  J. Šmahaj (2014), A. Hudecová, K. Kurčíková (2014), M. Janková (2020), A. 

Szuster a J. Barlinska (2017) a ďalší.  

Z uvedeného vyplýva, že problematika online rizikového správania u detí a mládeže a jej 

súčasný stav vyžaduje našu plnú pozornosť a urgentnú intervenciu zo strany odbornej, ale aj laickej 

verejnosti. 

 

1. Formy online rizikového správania detí a mládeže 

S príchodom pandémie respiračného ochorenia COVID-19 sa ľudia museli adaptovať na 

nové životné podmienky a ich spôsob fungovania sa výrazne zmenil. Lockdowny nariadené 

národnými vládami ich prinútili presunúť svoje pracovné, vzdelávacie, ale aj voľnočasové aktivity 

do virtuálneho priestoru. Inak tomu nebolo ani vo vekovej skupine detí a mládeže. Internet im 

poskytol možnosť online výučby, ale aj socializácie pomocou sociálnych sietí, chatov a pod. 

Okrem pozitív to však so sebou nesie aj množstvo negatív v podobe nástrah virtuálneho sveta, 

pred ktorými sa musia vedieť jeho užívatelia na patričnej úrovni brániť.  

K otázke online rizikového správania detí a mládeže na internete autori M. Dulovics a J. 

Makúchová (2018) uvádzajú, že ide o rizikové správanie jedincov, ktorí vedome alebo nevedome 

ohrozujú seba alebo svoje okolie. Mnohé z jeho foriem existovali dávno pred začiatkom éry 

internetu. Rozdiel autori vnímajú v tom, že s rozvojom internetu sa tieto formy rizikového 

správania transformovali z reálneho do digitálneho prostredia.  

Práve vo vzťahu k virtuálnemu priestoru vyššie uvedení autori konštatujú dve základné 

roviny rizikového správania: 

Rizikové využívanie internetu: 

 nadmerne dlhý čas trávený na internete; 

 vyhľadávanie nevhodných obsahov; 

 neuvážené zverejňovanie osobných údajov. 

Rizikové správanie v prostredí internetu: 

 šírenie nevhodných obsahov; 

 nevhodné sexuálne správanie; 

 formy kyberšikany; 

 formy počítačovej kriminality. 

Podľa M. Niklovej (2019, s.135) môžeme k online rizikovému správaniu zaradiť 

„kyberšikanu a všetky jej formy, sexting ako rizikové správanie na sociálnych sieťach, závislostné 

správanie vo vzťahu k internetu, kompulzívne hranie online hier, intolerantné a rasistické prejavy 

v prostredí internetu, cybersex, rizikové správanie vo vzťahu k virtuálnym svetom, nevhodná 

selekcia informácii a prijímanie dezinformácií, ktoré ponúkajú mediálne obsahy a ďalšie 

pridružené formy jednak správania a jednak nevhodného vývinu jednotlivcov.“ 

Aby bolo možné online rizikovému správaniu v školskom prostredí efektívne predchádzať je 

v prvom rade nutné získať poznatky o jeho formách a prejavoch.  

Za najfrekventovanejšiu formu patologického správania vo virtuálnom priestore môžeme 

označiť kyberšikanovanie.  M. Janková (2020) uvádza, že kyberšikana sa vyskytuje vo väčšine 

škôl (73,6 %). Kanadský pedagóg B. Balsey (2019) definuje pojem kyberšikana ako činnosť 

zahŕňajúcu v sebe používanie informačných a komunikačných technológií na podporu 

úmyselného, opakovaného a nepriateľského správania jednotlivca alebo skupiny, ktorého cieľom 

je poškodiť ostatných. Toto tvrdenie podporuje aj K. Hollá (2010, s. 11), ktorá v súvislosti 

s kyberšikanou upriamuje pozornosť tiež na fakt, že okrem toho, že zo strany agresora ide 

o premyslený akt, ktorý sa opakuje, agresor tiež nerešpektuje varovania ohľadom nevhodnosti jeho 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Anna+Szuster&text=Anna+Szuster&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Anna+Szuster&text=Anna+Szuster&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Julia+Barlinska&text=Julia+Barlinska&sort=relevancerank&search-alias=books
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konania. Ďalej uvádza, že kyberšikana sa odohráva v anonymnom prostredí, ktoré dáva priestor na 

to, „aby do procesu komunikácie bola zapojená i fantázia dieťaťa, na základe ktorej môže 

predstierať, že je niekým, kým v skutočnosti nie je.“ Komunikácia je typická tým, že obsahuje 

písané slovo s absentujúcou zvukovou podobou, čo môže u prijímateľa vyvolať negatívny pocit 

hnevu, frustrácie či ohrozenia. Môže tak dôjsť k neprimeranej spätnej reakcii – teda podľahnutiu 

útokom agresora a so stupňujúcou tenziou aj k ojedinelým prípadom suicidálneho správania obetí 

kyberšikany.  

Internet je miestom, ktoré mladým ľuďom poskytuje tiež priestor na vyjadrenie svojich 

názorov, ktoré môžu prezentovať prostredníctvom statusov a komentárov na sociálnych sieťach 

(vrátane chatov) a diskusných fórach, písaním blogov či natáčaním videí tzv. vlogov a pod. V rámci 

týchto aktivít sa nezriedka prezentujú aj jedinci s netolerantnými názormi voči iným členom 

spoločnosti, ktoré sa prejavujú vo forme hejtu (z angl. hate speech), nenávistných, 

diskriminačných, rasistických či extrémistických prejavov. Pri práve sa utvárajúcom pohľade 

na svet vo vekovej skupine detí a mládeže, môže tento vplyv predstavovať významný spoločensko-

výchovný problém, preto je dôležité klásť dôraz na prevenciu aj v tomto smere. 

Proces dospievania je sprevádzaný zvedavosťou a zvýšeným záujmom o ľudskú sexualitu. 

Deti a mládež môžu svojím nevhodným správaním k ohrozeniu priamo prispievať tým, že 

provokujú a skúšajú hranice. Preto je z pohľadu prevencie dôležité spomenúť ďalšiu frekventovanú 

formu online rizikového správania, ktorou je sexting. K. Hollá (2016, s. 45) uvádza, že je 

definovaný rôznymi spôsobmi. Všeobecne ho však môžeme popísať ako „vytváranie 

a poskytovanie textov, obrázkov alebo videí so sexuálnym alebo erotickým obsahom.“ Šírenie 

tohto obsahu prebieha prostredníctvom elektronických zariadení (vrátane mobilných telefónov, 

smartfónov, tabletov a pod.). Internet poskytuje deťom a dospievajúcim zdanlivo anonymný 

priestor na vyjadrovanie ich sexuálnych zážitkov. Najmä dospievajúci vo svojich profiloch na 

sociálnych sieťach často prezentujú informácie o svojej sexualite, sexuálnej orientácii a sexuálnom 

živote. Za účelom sebaprezentácie uverejňujú texty so sexuálnym obsahom, polonahé či dokonca 

nahé fotografie a videozáznamy. Tento pomerne nový fenomén vznikol ako následok expanzie 

informačných a komunikačných technológií a u jedincov podporuje impulzívne správanie vo 

virtuálnom priestore. Ide o nebezpečný globálny jav ohrozujúci mravný vývoj maloletých osôb. 

Patrí sem tiež sexuálne obťažovanie na internete. Výsledky výskumu Výskumného ústavu detskej 

psychológie a patopsychológie v Bratislave Dospievajúci vo virtuálnom priestore – 2010 

preukázali, že sa s ním už stretlo 25,9 % dievčat a 16,3 % chlapcov.  

Obzvlášť alarmujúce sú formy internetovej kriminality páchané na deťoch. Okrem už 

spomínanej kyberšikany a sextingu ide napríklad o šírenie detskej pornografie. Zákon č. 

300/2005 Z.z  Trestný zákon v §132 ods. 4 definuje detskú pornografiu ako „zobrazenie skutočnej 

alebo predstieranej súlože, iného spôsobu pohlavného styku alebo iného obdobného sexuálneho 

styku s dieťaťom alebo osobou vyzerajúcou ako dieťa alebo zobrazenie obnažených častí tela 

dieťaťa alebo osoby vyzerajúcej ako dieťa určené na sexuálne účely.“ Americké National Center 

for Missing & Exploited Children (2019) upozorňuje na fakt, že tieto materiály nielenže 

dokumentujú vykorisťovanie a zneužívanie obetí, ale pri zdieľaní týchto súborov na internete, až 

67% detských obetí opätovne trpí viktimizáciou pri každom ďalšom kontakte s fotografiami a 

videami zachytávajúcimi ich sexuálneho zneužívanie, pretože aj keď zneužívanie fyzicky 

nepokračuje, materiály zavesené na internete sú večné.  

M. Drobný (2022) uvádza, ďalšiu formu online rizikového správania na internete a tou je 

kybersex. Ide pri tom podľa neho o sexuálne aktivity vo virtuálnom priestore, od sexuálneho chatu 

(opisovanie svojho prežívania a konania), až po vzájomné sledovanie autoerotiky prostredníctvom 

webkamery. 
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Do skupiny vyššie uvedených sexuálne motivovaných foriem rizikového správania na 

internete uvádzame tiež kybergrooming. L. Hulanová (2012) pod týmto termínom 

rozumie správanie užívateľov internetu (agresorov), ktoré má v dieťati vyvolať falošnú dôveru 

prostredníctvom darčekov či financií, a pripraviť ho na osobné stretnutie, ktorého cieľom je obeť 

pohlavne zneužiť. Obeťami kybergrooming bývajú najčastejšie dievčatá vo veku 13 – 17 rokov. 

Pochádzajú z rôznych socio-ekonomických spoločenských vrstiev, z rôznych geografických 

oblastí a sú rôzneho etnického či kultúrneho pôvodu. Následkom kybergroomingových útokov 

môžu obete trpieť devastujúcimi traumami, sexuálnymi a inými psychickými poruchami, 

pretrvávajúcimi aj v dospelosti.  

Závažným problémom online rizikového správania detí a mládeže je tiež závislostné 

správanie vo vzťahu k internetu. Väčšina rodičov vníma nadmerný čas, ktorý trávi ich dieťa 

v online priestore ako bežnú súčasť dnešnej doby. Z výsledkov výskumu realizovaného v rámci 

projektu Zodpovedne.sk (2008) ohľadom bezpečnosti detí v oblasti využívania internetu 

a mobilného telefónu vyplýva, že až 57,9 % detí a mládeže vo veku od 10-15 rokov využíva 

internet denne. J. Holdoš (2022) uvádza, že závislosť na internete je správanie, pri ktorom  u detí 

a mládeže dochádza k nadmernému používaniu internetu a vedie ku komplikáciám v psychickej, 

sociálnej alebo školskej oblasti. Prejavuje sa zmenou nálad, zvyšujúcej sa tolerancie (zvyšovanie 

dávky času stráveného v online prostredí pre dosiahnutie uspokojenia), abstinenčnými príznakmi, 

interpersonálnymi, ale aj intrapersonálnymi konfliktmi či relapsmi. 

Pri závislosti od internetu je potrebné uviesť, že ide o závislosť od konkrétnych aktivít 

sprostredkovaných internetom, a to: 

 závislosť od virtuálneho sexu;  

 závislosť od kyber-vzťahov a online komunikácie;  

 závislosť od online hier;  

 závislosť od online gamblingu, nakupovania či obchodovania online; 

 závislosť od vyhľadávania informácií v internete. 

Keďže má riešenie problematiky online rizikového správania detí a mládeže 

multidisciplinárny charakter, venujú sa jej autori viacerých vedných disciplín. Eminentné sú 

v tomto smere vedné oblasti ako pedagogika (konkrétne sociálna pedagogika a pedagogika 

voľného času), psychológia, sociálna práca, sociológia, etika, informatika, právo a iné. Ako bolo 

vyššie spomenuté problematika online rizikového správania detí a mládeže spolu s možnosťami jej 

prevencie našli svoje miesto tiež v legislatíve na národnej, ale aj nadnárodnej úrovni.  

 

2. Možnosti prevencie online rizikového správania v školskom prostredí 

Konštatovanie, že predchádzať problémom je oveľa efektívnejšie a jednoduchšie, ako 

eliminovať ich negatívne dôsledky je stále mimoriadne aktuálne. Najefektívnejším spôsobom boja 

proti sociálno-patologickým javom, teda aj predchádzaniu online rizikovému správaniu u mladých 

ľudí, je stále prevencia. Ak rodina ako socializačný činiteľ v oblasti prevencie sociálno-

patologických javov zlyháva, musí v tomto procese nadmerné úsilie vynaložiť škola. Učitelia sa 

dennodenne stretávajú s problémovým správaním žiakov. Ide o široké spektrum správania od 

drobných prehreškov až po porušovanie školského poriadku či dokonca závažné sociálno–

patologické javy za hranicou zákonnej únosnosti (I. Emmerová, 2014). Škola zohráva v oblasti 

online rizikového správania významnú preventívnu úlohu, nakoľko v tomto prostredí žiaci trávia 

prevažnú časť svojho času.  

Internet sa stal médiom, ktoré v porovnaní s bežnými masmédiami (televízia, rozhlas, 

printové médiá) ponúka jednotlivcom množstvo pasívneho obsahu, ale zároveň im tiež poskytuje 
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priestor na sebarealizáciu. Z prijímateľov sa tak stávajú producenti virtuálneho obsahu. Práve 

z tohto dôvodu je pri prevencii online rizikového správaniu detí a mládeže mimoriadne dôležité 

venovať pozornosť aj médiám a mediálnej výchove.  

Koncepciu mediálnej výchovy v Slovenskej republike v kontexte celoživotného vzdelávania 

(2011), ktorá sa opiera o základné dokumenty Európskej únie, Rady Európy a UNESCO ako 

napríklad Odporúčanie č. 1466 (2000) [1] Mediálna výchova, Závery Rady o európskom prístupe 

k mediálnej gramotnosti v digitálnom prostredí (2008) či Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 

Rady č. 1351/2008/ES, ktorým sa ustanovuje viacročný program Spoločenstva na ochranu detí, 

ktoré používajú internet a iné komunikačné technológie. Mapuje súčasný stav vzdelávania v 

mediálnej oblasti vo svete a v podmienkach Slovenskej republiky, vymedzuje ciele, stratégie a 

predpoklady tvorby účinného systému mediálnej výchovy v kontexte celoživotného vzdelávania. 

Na základe stúpajúcej tendencie výskytu sociálno-patologických javov vo vekovej skupine 

detí a mládeže bol v roku 2008 do školskej legislatívy SR zapracovaný systém výchovného 

poradenstva a prevencie prostredníctvom zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní tzv. 

Školského zákona, ktorý v § 130 tento systém vymedzuje. Podľa ods. 3 predmetný systém „tvoria 

zariadenia poradenstva a prevencie a v školách pedagogickí zamestnanci, školský podporný tím a 

odborní zamestnanci školy“. 

Podľa Ľ. Bizíkovej (2020) je hlavnou úlohou školskej prevencie dosiahnuť, aby mal každý 

mladý človek na vekovo primeranej úrovni vedomé úsilie dať prednosť nerizikovému správaniu a 

zdravie neohrozujúcemu spôsobu života. Podstatou prevencie v školskom prostredí je tak pôsobiť 

na žiakov, aby získali elementárne predpoklady pre:  

 veku primeranú odolnosť voči stresu a negatívnym zážitkom;  

 schopnosť robiť samostatné, resp. správne rozhodnutia;  

 schopnosť konštruktívne riešiť problémy, prípadne si vyhľadať pomoc pri ich riešení;  

 vyhranený negatívny vzťah, resp. postoj k užívaniu návykových látok a prejavom rizikového 

správania; 

 uplatňovanie adekvátnych sociálno-psychologických (komunikačných) zručností. 

Prevencia online rizikového správania a ďalších sociálno–patologických javov v školskom 

prostredí môže prebiehať prostredníctvom rôznych organizačných foriem, rôznych oblastí 

a možností pôsobenia školy v ich prevencii. K najvýznamnejším J. Hroncová (2006) zaraďuje: 

 vyučovací proces (osobite sa prevencia online rizikového správania môže realizovať cez 

vyučovacie predmety ako sú etická výchova, náuka o spoločnosti, informatika a ďalšie, kde to 

učebné osnovy dovoľujú); 

 záujmová činnosť žiakov (v školskom prostredí sa považuje za veľmi efektívnu formu 

prevencie); 

 špeciálne projekty prevenčnej práce (môžu sa realizovať v spolupráci s políciou, súdmi či inými 

subjektami); 

 výchova k zdravému životnému štýlu a realizácia iných špecifických projektov; 

 vytváranie pozitívnej psychickej klímy v škole (zahŕňa odstránenie autoritatívneho štýlu 

výchovy, prehĺbenie dôvery a vzťahu spolupráce medzi žiakmi a učiteľmi); 

 posilnenie výchovnej funkcie školy (prostredníctvom práce triedneho učiteľa, výchovného 

poradcu a ostatných pedagogických zamestnancov školy); 

 spolupráca školy s mimoškolskými zariadeniami výchovnej a psychologickej prevencie; 

 názorná agitácia a žiadúce využívanie informčno – komunikačných technológií; 

 spolupráca školy s políciou (najmä koordinátora prevencie na rôznych úrovniach policajného 

zboru); 

https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2020/03/.pdf
https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2020/03/Zavery_o_europskom_pristupe.pdf
https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2020/03/Zavery_o_europskom_pristupe.pdf
https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2020/03/.pdf
https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2020/03/.pdf
https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2020/03/.pdf
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 samosprávna činnosť žiakov a pod. 

V podmienkach Slovenskej republiky sa v posledných rokoch začal kreovať tzv. 

trojstupňový model prevencie (F. Ch. Brown, M. K. Demaray - 2012) aplikovateľný aj na 

problematiku predchádzania online rizikovému správaniu detí a mládeže. Podľa K. Hollej (2016, 

s. 138-140) je pomocou jeho modifikácie možné „predvídať, plánovať, pripravovať a vzdelávať 

žiakov a pedagogických pracovníkov.“ Autorka ďalej uvádza, že model pozostáva z nasledujúcich 

3 stupňov a následných krokov: 

1. vypracovanie plánu – v tomto stupni je zahrnuté vytvorenie tímu ľudí, ktorí sa budú zaoberať 

prevenciou online rizikového správania na školách. V rámci tohto stupňa je potrebné 

postupovať podľa nasledujúcich krokov: 

 oboznámiť sa s problematikou (tento krok sa týka členov tímu od riadiacich zamestnancov 

až po pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktorí sa budú na preventívnych 

aktivitách podieľať); 

  zmapovať výskyt online rizikového správania v škole (tzn. zhromaždiť údaje o rozsahu a jeho 

výskyte a podľa výsledkov určiť cieľové skupiny prevencie); 

 vytvoriť preventívny a intervenčný program (bude zahŕňať všetky zistené formy online 

rizikového správania v danej škole vrátane zhromaždenia prostriedkov, aktivizačných 

techník, metód a disciplinárnych opatrení). 

2. realizácia prevencie a intervenčných techník – v tomto stupni hrá významnú úlohu najmä 

znalosť problematiky online rizikového správania, pretože mnohí učitelia ani rodičia si 

neuvedomujú jej závažnosť. Tento stupeň obsahuje nasledujúce kroky: 

 vzdelávanie v problematike (zameriava sa na poskytnutie informácií učiteľom, žiakom a ich 

rodičom prostredníctvom letákov, informačných bulletinov, realizácie besied, rodičovských 

združení, atď.); 

 vytvorenie intervencií a postupov (realizácia aktivít ako napr. riešenia problémových úloh 

s využitím inscenačných a situačných metód,  realizácia cvičení a výcvikov zameraných na 

úctu k sebe aj druhým, empatiu a zodpovednosť atď.); 

 stanovenie sankcií (týka sa najmä školskej politiky, ktorá by mala jasne stanoviť sankcie za 

nepovolené použitie technológií žiakmi v školskom prostredí). 

3. Ohlasovanie prípadov online rizikového správania v školskom prostredí – predstavuje 

určenie postupu pre ohlasovanie jednotlivých prípadov. Pozostáva z týchto krokov: 

 anonymný systém hlásenia (umožní žiakom a učiteľom nahlásiť prípady rizikového 

správania bez strachu z odplaty); 

 podpora a poradenstvo pre obete (individuálny prístup zahŕňajúci rozhovory, poradenstvo, 

poskytnutie informácií o možnostiach formálnych postupov riešenia situácie, stretnutie 

s rodičmi obete atď.); 

 formálny postup riešenia prípadov online rizikového správania (jeho zostavenie sa realizuje 

prostredníctvom spolupráce medzi členmi tímu a príslušnými orgánmi, ako napr. policajným 

zborom, sociálnou kuratelou, centrom pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie a pod.).  

Aby sa dosiahla čo najvyššia efektivita preventívneho pôsobenia na žiakov, vytvorenie 

preventívnych a intervenčných programov obsiahnutých v prvom stupni trojstupňového modelu,  

by malo byť šité na mieru a reflektovať na aktuálne potreby prevencie konkrétnej školy. Aktéri 

prevencie majú tiež k dispozícii už jestvujúce preventívne programy a projekty, ktoré môžu využiť 

vo svojej preventívnej činnosti. Množstvo z nich vzniklo na Slovensku v posledných dvoch 

dekádach najmä vďaka finančnej podpore zo štrukturálnych fondov Európskej únie. M. Niklová 
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(2019) uvádza, že ide o preventívne projekty a programy „prostredníctvom ktorých môžu 

pedagogickí a odborní zamestnanci školy zabezpečovať prevenciu rizikového správania sa žiakov 

vo virtuálnom prostredí.“ Poskytujú tematické informácie, pracovné materiály a pomoc 

pedagógom a odborným zamestnancom v oblasti online rizikového správania detí a mládeže a jeho 

prevencie v školskom prostredí, čo je v samotnom procese ich ochrany mimoriadne dôležité. 

Medzi najznámejšie z nich autorka zaraďuje napríklad zodpovedne.sk, ovce.sk, 

medialnavychova.sk, internetovazavislost.sk, pomoc.sk, stopline.sk a i.  

Podľa M. Miovského (2015) na to, aby boli preventívne programy úspešné, musia spĺňať tri 

všeobecné charakteristiky (požiadavky): 

 priamy a explicitne vyjadrený vzťah ku konkrétnej forme rizikového správania; 

 jasná časová i priestorová ohraničenosť realizácie; 

 zacielenie na jednoznačne definovanú cieľovú skupinu. 

Súčasťou každého školského projektu preventívneho pôsobenia by malo tiež byť hodnotenie 

jeho efektivity - tzv. evaluácia. 

 

Záver 

Ako rezultuje z príspevku, prežívanie detí a dospievajúcich výrazne ovplyvnila súčasná éra 

expanzie informačných a komunikačných technológií. Virtuálny svet sa stal neoddeliteľnou 

súčasťou ich každodenného života. Táto možnosť paralelného prežívania, ktorú vďaka internetu 

deti majú, však so sebou okrem zábavy, relaxu a možnosti rýchleho získavania informácií, nesie aj 

množstvo rizík, ktorých spektrum sa neustále zväčšuje.  

Znižovaním rizík ohrozenia mládeže v súvislosti s online rizikovým správaním sa rezort 

školstva v Slovenskej republike zaoberá už niekoľko rokov.  

Nakoľko je v súčasnosti situácia mimoriadne alarmujúca, mala by problematika prevencie 

online rizikového správania detí a mládeže tvoriť integrálnou súčasť výchovno-vzdelávacieho 

procesu.  
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SOCIÁLNE PORADENSTVO AKO PROFESIJNÝ NÁSTROJ 

SOCIÁLNEHO PEDAGÓGA 

 

Andrea Kováčová, SR 

 

Abstrakt 

Cieľom príspevku je zdôvodniť dôležitosť sociálneho poradenstva ako profesijnej kompetencie 

v oblasti vzdelávania.  Príspevok sa špecificky orientuje najmä na oblasť poradenskej činnosti 

v histórii času implementujúc a odrážajúc jej realizáciu prostredníctvom priamej edukačno-

poradenskej činnosti. Odráža potrebu jednoznačnej kompetenčnej diferenciácie a potrebu 

legislatívneho ukotvenia profesie sociálny andragóg/geragóg. 

 

Kľúčové slová: sociálna pedagogika, sociálny andragóg/geragóg, sociálne poradenstvo, profesijné 

kompetencie, sociálny problém 

 

 

Sociálny pedagóg (andragóg/geragóg) v kontexte kompetenčného vymedzenia pomáhajúcich 

profesií 

Profesia sociálneho pedagóga orientujúceho na prácu s dospelými či seniormi teda 

sociálneho andragóga (geragóga) je bezpochyby právoplatnou súčasťou pomáhajúcich profesií, 

ktorá doposiaľ nie je jednoznačne vymedzená a legislatívne ukotvená z pohľadu jeho 

kompetenčného výkonu. Viacero autorov sa zmieňuje o sociálnom pedagógovi v spojitosti 

s poskytovaním pomoci deťom a mládeži, avšak jeho zameranie zahŕňa oveľa širšie vekové 

vymedzenie. Jeho komplexné profesijné zameranie našlo uplatnenie nielen v rezorte školstva ale 

aj v rezorte sociálnych vecí a rodiny. Ide predovšetkým o humanistický prístup založený 

predovšetkým na potrebe pomoci druhým pri zachovávaní ich individuálnych potrieb (Prochádzka, 

2012).  

Bakošová (2008) bližšie charakterizovala sociálne orientovaného pedagóga nasledovne: 

„Sociálny pedagóg je odborníkom, ktorého všeobecné kompetencie spočívajú v pomoci deťom, 

mládeže, dospelým, rodičom (sociálna andragogika, geragogika) a v ich podpore v situáciách 

vyrovnávania deficitu socializácie a hľadania možností zlepšovania kvality života prostredníctvom 

výchovy, vzdelávania, prevencie, poradenstva.“ 

Teda ak hovoríme o podpore a pomoci smerovanej k dospelým prípadne ľuďom 

nachádzajúcim sa v období staroby, ktorí sú vystavení vplyvom starnutia, prípadne ráznej životnej 

zmene ich životného prostredia napr. v rámci inštitucionálnej starostlivosti, tak vtedy ide o 

pôsobnosť sociálneho andragóga/geragóga, ktorý prostredníctvom poradenskej intervencie 

v období adaptácie, možnosťami vzdelávania, mobilizácie osobnostného potenciálu klienta, ktorý 

sa ocitol v problémov situácii prípadne je ňou ohrozený, prispieva k jeho lepšiemu sociálnemu 

fungovaniu.  

R. Čornaničová (2007) uvádza, že samotný proces starnutia populácie je sprevádzaný 

vznikom rôznych sociálnych problémov vyžadujúcich odborný profesijný prístup  sociálneho 

andragóga/geragóga. 

Problematike kompetenčnej charakteristiky profesie sociálneho 

pedagóga/andragóga/geragóga sa venovalo viacero autorov. Mnohí sa zhodli na potrebe 
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vzdelanosti takéhoto pomáhajúceho pracovníka, ktorý sa vyznačuje svojou schopnosťou 

hlbinnejšieho pochopenia vzniknutého problému, nasmerovaním klienta k pochopeniu svoje 

životnej situácii a seba samého a taktiež v neposlednom rade prispieva vo svojej komplexnosti 

k udomácneniu a budovaniu profesie sociálneho pedagóga v našom ponímaní andragóga/geragóga 

v rámci rôznych odborov spoločenskej praxe (Procházka, 2012).   

Z. Bakošová, medzi základné kompetencie sociálneho pedagóga a Határ (2016) medzi 

kompetencie sociálneho andragóga/geragóga radí okrem iného aj poradenskú kompetenciu, ktorá 

predstavuje predmet nášho záujmu. 

Prioritným zámerom poradenskej kompetencie tohto profesionála je sprevádzanie klienta 

nielen sebapoznaním a vyjasnením si vlastného životného smerovania ale aj pomenovaniu podstaty 

problému a hľadanie jeho možností riešenia. Prostredníctvom intervencie sociálneho poradcu 

a poskytnutím sociálnej opory má klient možnosť lepšie spoznať svoju životnú situáciu, v ktorej 

sa ocitol (Bakošová, 2005).  

 Zameranie činnosti sociálneho pedagóga sa podľa Procházku (2012) nachádza medzi dvoma 

pólami jeho pôsobnosti. Ide o: 

 sociálno-pedagogickú činnosti v rámci sociálneho poradenstva a sociálnej intervencia 

 a o oblasť vychovávateľstva a primárnej prevencie.  

Vzhľadom na rozmanitosť vnímania kompetenčného rámca sociálneho pedagóga rôznymi 

autormi, bol vytvorený všeobecne uznaný kompetenčný profil sociálneho pedagóga údajný Pokyn 

ministra č. 39/2017, ktorý slúži na podrobné vymedzenie pracovnej náplne sociálneho pedagóga 

orientovaného na deti a mládež.  

Tu vzniká potreba, vzhľadom na široké vekové vymedzenie pôsobnosti sociálneho pedagóga, 

o etablovanie a legislatívne ukotvenie profesie sociálneho andragóga/geragóga s vytvorením 

kompetenčného profilu pre oblasť ich pôsobenia.  

Vzhľadom na vyššie uvedené vznikajú v priamej pracovnej činnosti situácie, kedy na 

pracovnú pozíciu vhodnú pre sociálnych pedagógov sú dosadzovaní sociálni pracovníci. Pre 

nejednoznačné legislatívne a kompetenčné vymedzenie vznikajú nejasnosti medzi dvoma 

menovanými profesiami.  

Z. Bakošová (2008) ďalej dopĺňa kompetenciu poradenstva o kompetenciu edukácie, 

reedukácie, prevencie a manažérsku kompetenciu. 

Podľa aktuálnej legislatívy a existujúcich študijných programov v oblasti sociálnej 

pedagogiky kompetenčný model sociálneho pedagóga skoncipoval C. Határ (2010), ktorý uvedené 

kompetencie autorky Bakošovej dopĺňa o: sociálno-edukačnú, diagnostickú a prognostickú 

kompetenciu, kompetenciu v oblasti sociálno-výchovnej prevencie, v oblasti intervencie, terapie, 

evalvácie, administrácie a kooperácie, komunikácie, socializácie a resocializácie, integrácie, 

kompenzácie a facilitovania, v oblasti sociálnej a výchovnej rehabilitácie, vo vedecko-výskumnej 

oblasti a oblasti sociálno-pedagogického výcviku, a v neposlednom rade o oblasť aktivizácie 

osobnostného potenciálu, jeho usmernenia či ustálenia, čo sa implementuje najmä do oblasti 

poskytovania poradenstva v praxi. 

Ak hovoríme o profesijných kompetenciách sociálnych andragógov, autor C. Határ (2016) 

k nim taktiež priraďuje poskytovanie odborného sociálne poradenstva. 

 V našom príspevku sa hlbinnejšie zameriavame na sociálne poradenstvo pre dospelých ľudí 

a seniorov, ktoré predstavuje jednu z metód sociálnej práce, pričom obe profesie vnímajú za jeho 

podstatu pomoc druhým, ktorá je založená na mobilizácii klientovho potenciálu optikou 

porozumenia, čo priamo vplýva na riešenie klientovej problémovej situácie. 
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Sociálne poradenstvo optikou času 

Sociálne poradenstvo bolo legislatívne ukotvené až v období zmeny v oblasti politiky 

a ekonomiky hospodárstva v roku 1989. V tom čase komunistické riadenie spoločnosti z dôvodu 

stúpania sociálnych problémov občanov, akceptovalo nový pojem „sociálny klient“, ktorý 

predstavoval občana ocitajúceho sa v materiálnej a sociálnej núdzi. Nárast sociálnych klientov 

vytvoril nový priestor pre novelizáciu zmien v systéme sociálneho zabezpečenia, sociálnej pomoci 

a taktiež pre umocnenie sociálneho poradenstva (Gabura, 1999).  

V období pred touto zmenou sa objavili viaceré pokusy ukotvenia sociálneho poradenstva 

ako metódy sociálnej práce. Už v období Československej republiky 19. - 20. stor. bolo sociálne 

poradenstvo súčasťou sociálnej práce prípadovej, ktorej základ tvorí sociálna diagnostika 

a sociálna intervencia. Podľa Gaburu (2005) sociálne poradenstvo predchádzalo vzniku sociálnej 

práce prípadovej, pričom okrem významných priekopníkov v oblasti formovania a metodického 

ukotvenia sociálnej práce ako novej vednej disciplíny, sa tradovalo spájanie sociálno-výchovných 

aspektov. Práve zjednotením charitatívnych organizácií v druhej polovici 19. stor.  a založením 

Charity Organization Society v Anglicku (1869) sa začala pozornosť venovať metódam 

pedagogiky starostlivosti. Jedným zo štyroch metodických princípov, ktorým sa činnosť 

organizácie venovala, bola premisa vyzdvihujúca potrebu mobilizácie vlastnej aktivity osôb, 

ktorým je formou charitatívnej pomoci, z dôvodu ich ocitnutia sa v núdzi a chudobe poskytovaná 

pomoc. Išlo o organizovanie rôznych kurzov a vzdelávanie na stredných či vysokých školách 

s cieľom zabezpečiť odbornú prípravu pracovníkov (Woodrovfe, 1962 In: Wroczynski, 1968). 

Sociálna práca bola až do 20. stor. realizovaná prostredníctvom dobrovoľníctva, ktoré sa 

v medzivojnom a v povojnovom období ukázalo ako nepostačujúce, pričom vznikla potreba 

profesionalizácie sociálnych pracovníkov. Na našom území datujeme formovanie metódy sociálnej 

práce, teda sociálneho poradenstva od začiatku 20. stor., vznikom prvých Jurovského výchovných 

poradní vytvorených pri Ústrednej charite na Slovensku (1935-1939) orientujúcich sa na deti 

s výchovnými problémami (Gabura, 2013).  

Zmenu systému priniesol nástup komunizmu po 2. sv. vojne, ktorý spôsobil prechod 

z charitatívne poskytovanej sociálnej práce na štátne riadenie. Štát nevnímal možnú prítomnosť 

sociálnych problémov u občanov, čo spôsobilo, že sa  sociálna práca začala realizovať výlučne 

administratívnym spôsobom z kancelárskeho prostredia a navyše nevyžadovala odbornú prípravu 

ľudí podieľajúcich sa na jej výkone. Uvedené „zadministrovanie sociálnej práce“ sa prenieslo do 

sociálno-poradenskej intervencie, ktorá sa už neorientovala na aktivizáciu potenciálu ľudí a ich 

podporu na spolupodieľaní sa pri riešení sociálnej situácie, v ktorej sa ocitli. Takmer úplne sa 

stratila poskytovaná terénna sociálna prác a sociálna práca v priamej interakcii s klientom, rodinou, 

skupinou, či komunitou s čím vymizlo aj sociálne poradenstvo. Sociálna starostlivosť bola 

vymedzená a fokusovaná len na poskytovanie základnej starostlivosti, napĺňajúcej výlučne 

základné životné potreby týmto ľuďom, pričom sa dokonca nevyžadovala ani ich osobná účasť 

(Gabura, 2013, Niklová M. a kol., 2020).  

Komunistické zriadenie nepovažovalo vedy o človeku za podstatné o čom svedčal aj ich 

ústup z vysokých škôl. Až v 60-tych rokoch pod vplyvom spoločenských a politických udalostí sa 

opäť prinavrátila šanca pre poradenstvo. Ako prvé sa začalo formovať pedagogicko-psychologické 

poradenstvo v rámci školstva, vznikom psychologickej výchovnej kliniky orientovanej na deti 

a mládež, ktorej starostlivosť garantoval štát. V Bratislave v tomto období vznikla prvá 

predmanželská a manželská poradňa poskytujúca predmanželské, manželské a rodinné 

poradenstvo. Táto forma poradenského systému v sociálnej oblasti predstavovala následných 



277  

    

dvadsať rokov jediný úplný sociálno-poradenský systém. Neskôr v 70-tych rokoch 20. stor. nastala 

transformácia psychologicko-výchovných poradní, ktoré sa primárne orientovali nie na 

„patológiu“ ale na zväčša zdravú populáciu, čo podnietilo vtedajší systém k zmene názvu poradní 

na pedagogicko-psychologické poradne, pričom psychologické poradenstvo bolo závislé od 

pedagogického systému (Gabura, 2013, Mátel, Schavel a kol., 2013).   

Táto pretrvávajúca štátna ideológia priniesla nárast sociálnych problémov, čo si vyžadovalo 

ráznu zmenu politického, ekonomického a sociálneho systému. V rámci sociálnej oblasti išlo 

o zmenu koncepcie sociálnej politiky a jej implementáciu do poskytovania sociálnej starostlivosti 

(služby). Zmena si vyžadovala opätovný návrat z byrokratického riešenia sociálnych problémov k 

priamej intervencii so sociálnym klientom, rodinou, skupinou a komunitou, čo vytvorilo priestor 

pre etablovanie sociálneho poradenstva ako metódy sociálnej práce.  

Okrem vyššie uvedeného sa v tomto období objavili aj prvé pokusy o poskytovanie 

špecializovaného sociálneho poradenstva v oblasti poskytovanej starostlivosti o starých ľudí, teda 

gerontologického poradenstva. Toto poradenstvo sa poskytovalo napr. v kluboch pre ľudí 

v dôchodkovom veku a zameriavalo sa na ich bio-psycho-sociálno-právne problémy. 

 

Sociálne poradenstvo ako profesijný nástroj 

Prvú komplexnú definíciu sociálneho poradenstva predostrel vo svojej práci v roku 1996 Š. 

Strieženec, ktorý podložil teóriu, metodológiu a terminológiu sociálnej práce na Slovensku. Bol 

autorom viacerých publikácií v odbore sociálna práca.  Sociálne poradenstvo preňho predstavovalo 

činnosť, ktorú vykonáva odborník a ktorej základom bolo pomáhanie, podporovanie, rozvíjanie 

a zlepšenie orientácie vo svojom živote.   

O dva roky neskôr J. Levická (1998) definovala sociálne poradenstvo ako: „odbornú činnosť, 

respektíve súbor činností, ktoré majú priviesť klient k samostatnému, zodpovednému riešeniu 

vlastného problému, ktorý vznikol ako dôsledok stredu klientových ašpirácií so sociálnou 

realitou.“ Podľa Schavela a Oláha (2009) sociálne poradenstvo reprezentuje nástroj, 

prostredníctvom ktorého sa poskytuje sociálna pomoc formou participácie klienta na samotnom 

rozhodovaní a taktiež prihliada na autonómiu klienta a individualitu sociálneho problému zo strany 

poradcu. Podľa legislatívneho vymedzenia je sociálne poradenstvo definované v zákone 448/2008 

Z. z., §19 ako: „odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej 

situácii. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného a špecializovaného sociálneho 

poradenstva“. 

Medzi základné špecifické znaky odlišujúce sociálne poradenstvo od iných druhov 

poradenstiev autori Schavel a Oláh (2008) radia: 

- samotného klienta s jeho individuálnosťami, osobnostnými vlastnosťami, kognitívnymi 

schopnosťami a schopnosťou socializácie, 

- špecifiká problémovej (sociálno-patologickej) situácií v ktorej sa klient ocitol, 

- prostredie a inštitúcie poskytujúce sociálne poradenstvo, 

- profesijné a osobnostné kompetencie sociálneho poradcu. 

Nájdenie zhody medzi sociálnym prostredím v ktorom klient žije a samotným klientom je 

podľa Gaburu (2005) základný zámer sociálneho poradenstva.  

Sociálny poradca (sociálny pedagóg/andragóg/pracovník) prostredníctvom kladených otázok 

poskytuje klientovi príležitosť vytvorenia samostatného konštruktívneho riešenia vlastného 

problému, optikou objektívnej reality, v ktorej sa klient nachádza. Poradca sprevádza klienta pri 
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objasňovaní problémov, ktoré sú preňho nezrozumiteľné, avšak neposkytuje klientovi hotové 

riešenia (Levická, 2007). 

Levická (2007) rozlišuje medzi bazálnym, odborným a odbornom špecializovaným 

sociálnym poradenstvom, pričom každé si vyžaduje inú profesijnú kvalifikáciu.  

Úrovne sociálneho poradenstva bližšie určujúce §19 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách, ktorý ho vymedzuje nasledovne: 

1. Základné sociálne poradenstvo – „Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy 

problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o 

možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie 

ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej 

služby poskytovanej podľa tohto zákona.“ 

2. Špecializované sociálne poradenstvo – Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie 

príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a 

poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci. 

Ďalej zákon uvádza, že sociálne poradenstvo možno vykonávať: 

- ambulantnou formou (poradne sociálneho poradenstva zriadené na tento účel) 

- a terénnou formou (terénne programy). 

Pre bližšiu špecifikáciu a adresnosť sociálneho poradenstva možno uviesť nasledovné sociálne 

oblasti: 

- sociálno-patologické javy, 

- orientácia poradenstva na seniorov orientujúc sa na adaptáciu na nové životné prostredie 

prípadne na kvalitu života, 

- sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela, 

- ťažké zdravotné postihnutie a zdravotné problémy, 

- chudoba, núdza, nezamestnanosť, sociálne a ekonomické problémy (Mátel, Schavel, 

2013).  

Oláh (2013) uvádza ďalšie sociálno-poradenské špecializácie: 

- sociálne poradenstvo pre rodinu (zlyhávajúce, dysfunkčné, finančne zadĺžené rodiny) 

- sociálne poradenstvo pre slobodné matky, 

- sociálne poradenstvo v rámci osvojenia a náhradnej rodinnej starostlivosti, 

- sociálne poradenstvo v období rozvodu a po rozvode, 

- sociálne poradenstvo pre týraných a zneužívaných ľudí, 

- sociálne poradenstvo pre ľudí vyššieho veku, 

- špeciálne poradenstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodiny, 

- sociálne poradenstvo v rámci postpenitenciálnej starostlivosti, 

- sociálne poradenstvo v rámci závislostí, 

- sociálne poradenstvo v nezamestnanosti, 

- sociálne poradenstvo v oblasti marginálnych skupín. 

Sociálny andragóg/geragóg využíva po zhode viacerých autorov (Gabura, Pružinská, 1995, 

Határ, 2016) pri realizácii sociálneho poradenstva s dospelými a seniorskými klientmi nasledovné 

poradenské prístupy, ktorých výber volí na základe získaných bližších informácií o probléme, 

osobnosti klienta, o prostredí a taktiež pri výbere zohľadňuje vlastné skúsenosti či kvalifikačné 

kompetencie. Medzi možné poradenské prístupy patrí: dynamický, behaviorálny, experienciálny a 

eklektický prístup. 

Medzi poradenské metódy využívané pri poskytovaní základného sociálneho poradenstva 

patrí:  
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- kvalifikovaná informácia – slúži na lepšie zorientovanie sa klienta v problémovej 

situácii, pomáha mu pochopiť širšie súvislosti jeho problému z právnej či sociálnej 

oblasti. Ak problémová situácia nie je v profesijnej kompetencii výkonu základného 

sociálneho poradenstva, poradca klienta naviguje ohľadom ďalšieho postupu, 

- klarifikácia problému – klient si v spolupráci so sociálnym poradcom ujasňuje rôzne 

pohľady na vlastný problém pre jeho lepšie pochopenie z pohľadu príčin vzniku 

a súvislostí, s cieľom výberu vhodného riešenia klienta, 

- ventilácia klienta – ide o vytvorenie dôverného priestoru pre zdieľanie klientových 

obáv, emocionálneho napätia, neistoty. Ide o priestor bezpodmienečného prijatia klienta 

sociálnym poradcom,  

- povzbudenie klienta – kroky klienta smerujúce k riešeniu problému sociálny poradca 

ukotvuje a umocňuje pochvalou, čo by malo viesť k vytvoreniu pozitívnej zmeny 

recidívy problému, 

- sprevádzanie klienta – formou určitého typu vedenia v rámci poradenského procesu 

v závislosti od skupiny klientov sa sprevádzanie dočasne realizuje v životných 

podmienkach klienta a končí osvojením potrebných návykov pre zmenu zo strany 

klienta či jeho okolia, 

- persuázia klienta – schopnosť poradcu motivovať a presvedčiť klienta o nevyhnutných 

krokoch či postupoch pre plánovanú zmenu (Mátel, Schavel, 2013). 

V rámci špecializovaného sociálneho poradenstva sa využívajú nasledovné metódy 

poradenskej intervencie: 

- tréning a nácvik – ide o edukáciu zameranú na osvojenie určitých sociálnych zručností 

klienta zameraných na minimalizáciu či úplne odstránenie problémovej situácii klienta 

formou tréningu napr. efektívnej komunikácie, asertivity, rozhodovania. Na odstránenie 

určitých foriem klientovho správania sa taktiež využíva nácvik techník relaxácie 

a koncentrácie, 

- modelovanie určitých životných situácií – učenie na základe modelovej situácie klienta 

s podporou poradcu zvládať určité životné situácie a naučiť sa v nich optimálne 

fungovať, 

- systémová intervencia napr. s rodinou (s prostredím v ktorom klient žije) – väčšina 

problémov korení práve v poruchovom fungovaní rodiny v ktorej klient žije alebo 

pochádza,  

- skupinové a komunitné poradenstvo – je v rámci sociálnej sféry orientované na 

efektivitu skupinovej dynamiky, efektivitu využívanie času, financií, a skúseností, ktoré 

môžu slúžiť na klientove dotvorenie problémovej situácie a prispievajú k efektívnemu 

výberu riešenia (Mátel, Schavel, 2013). 

Je dôležité poznamenať, že voľba úrovne sociálneho poradenstva a taktiež príslušných metód 

využitia v poradenskom procese súvisia nielen s kvalifikáciou samotných poradcov ale 

predovšetkým s charakterom adresnosti poskytovania sociálneho poradenstva jednotlivým 

sociálnym oblastiam (Mátel, Schavel, 2013). 

V nasledujúcej časti príspevku uvádzame konkrétny postup realizácie sociálneho 

poradenstva v krokoch, skoncipovaný s ohľadom na uplatnenie štandardov kvality sociálneho 

poradenstva podľa Mydlíkovej (2004). 
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Implementácia sociálneho poradenstva pri výkone činnosti pomáhajúcich profesií 

Poskytovanie sociálneho poradenstva prebieha na základe rozvoja vzťahu medzi klientom 

sociálneho poradenstva a poradcom, pričom jeho realizácia prebieha prostredníctvom využitia 

rôznych poradenských metód práce. Cestou mobilizácie a aktivizácie potenciálu klienta a taktiež 

vonkajších zdrojov jeho prirodzeného prostredia sa cieľom sociálneho poradenstva stáva zvýšenie 

kvality života samotného klienta. Teda, cieľom sociálneho poradenstva možno označiť pomoc 

ľuďom, prostredníctvom mobilizácie ich možností a schopností vyriešiť ich sociálny problém 

(Gabura, 2013, Határ, 2016, Mydlíková, 2004, Niklová, 2020, Oláh, 2017, Schavel, 2017).  

Pre jednoduchšiu realizáciu procesu poradenstva uvádzame pre pomáhajúce profesie stručný 

prehľad jednotlivých krokov.  

Základné kroky procesom sociálneho poradenstva:  

1. Prvý kontakt: 

- príchod a privítanie klienta, 

- vzájomné predstavenie a usadenie, 

- nadviazanie neformálnej klímy krátkym neformálnym rozhovorom, 

- informovanie o čase trvania stretnutia, 

- klientove uvedomenie potrebnej pomoci, 

- vzťah poradcu a klienta (dôvera), 

- bezpodmienečné prijatie (vyhýbať sa označeniu „problém“ ak tak neučil ako prvý 

klient) 

2. Prvé prípadne ďalšie poradenské stretnutia 

- prvotná formulácia „problému“ – naformulovanie problému sa len zriedka udeje hneď 

pri prvom kontakte, zväčša na to treba niekoľko stretnutí, 

- formulácia očakávania klienta od poradcu, 

- usmernenie neprimeraných očakávaní zo strany klienta, prípadné ujasnenie si možností, 

ktoré poradenstvo ponúka, možností poradcu a taktiež aj motivácia klienta pre ďalšiu 

spoluprácu, 

- uzatvorenie kontraktu (ústne alebo písomné) 

Poradenský kontrakt 

- spoločná formulácia cieľu, ktorým sa sociálne poradenstvo bude uberať, 

- stanovenie si základných pravidiel a zásad, podľa ktorých sa bude postupovať, 

- stanovenie a špecifikovanie vzájomnou zodpovednosti poradcu a klienta, 

- navrhované a predpokladané metódy a postupy práce, 

- zorganizovanie spoločnej práce (kde? kedy? ako? ako často?...), 

- stanovenie prípadného finančného ohodnotenia za poskytovanie sociálneho 

poradenstva (výška a spôsob platby by mal byť uvedené v dohode), 

- etické aspekty spolupráce – s informáciami poskytnutými klientom sociálny poradca 

bezpečne zaobchádza, dohoda by mala obsahovať podmienky možného zverejňovania 

informácií tretím osobám, 

- možnosti prípadných nahrávok a supervízie. 
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3. Návrh obsahovej štruktúry štandardizovania procesu sociálneho poradenstva – 

dokumentačná časť zahrňujúca: 

- osobné údaje klienta, 

- sociálnu diagnostiku – pozostávajúca z anamnézy, zmapovana prejavov správania sa 

klienta, klientovej hypotézy problému (príčina vzniku problému, vonkajšie symptómy, 

následky, snaha a motivácia klienta v činoch), doplnené dokumenty k prípadu, prípadné 

výsledky zo štandardizovaných testov, sociálna diagnóza, 

- intervenciu - stanovenie cieľov, kontrakt, poradenský plán, stratégie dosiahnutia 

stanovených cieľov, určenie poradenskej formy, poradenskej metódy, 

- záznamy z realizovaných konzultačných, intervenčných a supervíznych stretnutí 

s klientom, prípadne stretnutí v jeho prirodzenom (domácom) prostredí, 

- katamnéza – pol roka (prípadne iné časové vymedzenie) po ukončení sociálneho 

poradenstva sociálny poradca kontaktuje klienta, s cieľom vyzistiť jeho aktuálnu 

životnú situáciu, opierajúc sa o stanovený cieľ ukončeného poradenského procesu  

(Gabura, 2013, Határ, 2016, Mydlíková, 2004, Niklová, 2020, Oláh, 2017, Schavel, 

2017).  

Nami uvedený rámec odráža kľúčové vymedzenia potrebné pre realizovanie sociálneho 

poradenstva pomáhajúcimi profesionálnymi vo všeobecnosti. Uvedomujeme si  potrebu hlbšieho 

metodického vymedzenia jednotlivých krokov, prípade ich procesuálne spracovanie, 

implementovanie a taktiež kompetenčné členenie pre oblasť sociálneho 

pedagóga/andragóga/geragóga či sociálneho pracovníka. Avšak tento príspevok je orientovaný 

práve na poukázanie potreby tejto kompetenčnej diferencovanosti.  
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TEORETICKÉ A LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ PREVENCIE ONLINE 

RIZIKOVÉHO SPRÁVANIA V SLOVENSKÝCH ŠKOLÁCH 
 

Mário Dulovics, SR 

 

Príspevok je priebežným výstupom projektu KEGA č. 024UMB-4/2022 „Prevencia online 

rizikového správania“. 

Abstrakt  

Cieľom príspevku je v teoretickej a legislatívnej rovine priblížiť prevenciu online rizikového 

správania u detí a mládeže s dôrazom na školské prostredie. Príspevok taktiež pojednáva 

o aktéroch prevencie v škole z radov pedagogických a odborných zamestnancov a o ich 

možnostiach a úlohách v preventívno-výchovnom pôsobení.  

 

Kľúčové slová: Prevencia, online rizikové správanie, škola 

 

Úvod  

Škola popri rodine predstavuje nesmierne dôležitú inštitúciu a zároveň dominantný 

výchovný a socializačný činiteľ. Výrazne sa v kontexte plnenia svojich funkcií podieľa na 

pretváraní osobnosti mladého človeka a jeho socializácii. Nezastupiteľné miesto má škola aj 

v prípade prevencie online rizikového správania a virtuálnych ohrození žiakov.  

Renaud a Prior (2021) uvádzajú, že v súčasnosti je online 71% detí na celom svete, pričom 

deti majú prístup k internetovým službám v priemere od 4,9 rokov. Online rizikové správanie detí 

a mládeže má v súčasnosti stúpajúcu tendenciu, na čo upozorňujú zahraniční, ale aj domáci 

odborníci, ako Savoia, Harriman et al. (2021), Renaud a Prior (2021), Bělik (2014). Medzi mladými 

ľuďmi narastá počet obetí, ale aj páchateľov kyberšikanovania, počítačovej kriminality, rasisticky 

a xenofóbne motivovaných útokov vo virtuálnom priestore, rozširuje sa aj návykové správanie vo 

vzťahu k internetu či mobilným telefónom, virtuálnom priestorom sa šíria hoaxy a iné mediálne 

obsahy, ktoré majú negatívny dopad na zdravý psycho-sociálny vývin jedinca. Kybernetická 

bezpečnosť je aktuálnou globálnou výzvou a dotýka sa všetkých spoločenských odvetví vrátane 

edukácie.  Je zrejmé, že bezpečnosť žiakov, ale aj pedagogického personálu je v súčasnosti 

ohrozená nielen priamo v školskom prostredí, ale aj vo virtuálnom priestore. Táto situácia si 

zákonite vyžaduje pozornosť zo strany odbornej verejnosti, ako aj zo strany pedagogických 

a odborných zamestnancov škôl, či samotných rodičov v oblasti zintenzívnenia preventívneho 

pôsobenia.  

 

1. Možnosti školy v prevencii online rizikového správania žiakov 

Prevencia online rizikového správania v školskom prostredí, vzhľadom na jeho širokú 

variabilitu, musí byť zameraná na viaceré kľúčové aspekty, ktoré sa spájajú s virtuálnym 

prostredím. V tejto súvislosti Hinduja a Patchin (2014, s. 6 -7) uvádzajú, že „najdôležitejším 

preventívnym krokom, ktorý môže škola urobiť je realizácia osvety bezpečného používania 

internetu v školskej komunite. Žiaci musia byť oboznámení s tým, že všetky formy šikanovania sú 

nesprávne a že tí, ktorí obťažujú alebo ohrozujú iných budú podliehať určitým sankciám. Je preto 

nevyhnutné prediskutovať otázky vhodnej online komunikácie v rôznych oblastiach kurikula.“   

 Hlavné úlohy školy v oblasti prevencie online rizikového správania žiakov by sme mohli, bez 

nároku na úplnosť, zhrnúť do nasledovných bodov:  

 Viesť žiakov k bezpečnému používaniu internetu; 
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 Oboznámiť žiakov s rizikami, ktoré môžu byť dôsledkom ich ľahkovážneho 

a nepremysleného konania vo virtuálnom priestore; 

 Viesť žiakov k dodržiavaniu pravidiel slušného správania aj v rámci online komunikáciu;  

 Naučiť žiakov ako majú reagovať a postupovať ak sa stanú obeťou kyberšikanovania alebo 

ak sa stretnú s inou formou virtuálneho ohrozenia.  

 Vytvárať pozitívnu klímu v škole a priestor pre otvorenú  priateľskú komunikáciu; 

 Podporovať u žiakov prosociálne správania a empatiu, v reálnom ale aj virtuálnom 

priestore; 

 Rozvíjať u žiakov schopnosti primeraným spôsobom riešiť interpersonálne konflikty;  

 Rozvíjať kritické myslenie žiakov;  

 Informovať žiakov o tom na koho sa môžu obrátiť (sociálny pedagóg, učiteľ, rodič, online 

poradne, linky pomoci a pod.) a požiadať o pomoc ak sa stretli vo virtuálnom priestore 

s niečím čo ich znepokojuje. Napríklad šikanovanie inej osoby, nebezpečné obsahy, či 

priame útoky na jedinca. 

Emmerová (2022, s. 21) uvedené úlohy školy v oblasti prevencie dopĺňa o potrebu 

„vzdelávať pedagogických a odborných zamestnancov škôl (i ďalších odborníkov napríklad z 

poradenských zariadení) v oblasti moderných technológií a rizík internetu, ako aj aktuálnych 

trendov problémového a rizikového správania žiakov.“  

Školské prostredie zohráva významnú úlohu v oblasti prevencie, ale aj eliminácie online 

rizikového správania. Prevencia online rizikového správania v škole je realizovaná 

prostredníctvom širokej škály opatrení, počnúc prevenciou prostredníctvom vyučovania, mediálnej 

výchovy, až po konkrétne projekty zamerané na analyzovanú problematiku.   

 

2. Školskí aktéri prevencie online rizikového správania  

Pedagogickí zamestnanci môžu vo veľkej miere participovať na prevencii online rizikového 

správania. V školskom prostredí existuje niekoľko spôsobov, ktorými možno prevenciu personálne 

zabezpečiť:  

 Prostredníctvom učiteľa, ktorý zastáva funkciu školského koordinátora vo výchove a 

vzdelávaní, respektíve v niektorých prípadoch táto úloha spadá aj do kompetencií výchovného 

poradcu.  

 Prostredníctvom učiteľa, ktorý vykonáva funkciu školského digitálneho koordinátora.  

 Prostredníctvom učiteľov vyučujúcich predmety, do ktorých je možné zakomponovať prevenciu 

online rizikového správania, prípadne prvky mediálnej výchovy. 

 Prostredníctvom učiteľov vyučujúcich mediálnu výchovu ako samostatný predmet. 

 Prostredníctvom všetkých učiteľov, v rámci nešpecifickej prevencie, ktorí výchovným 

pôsobením ovplyvňujú osobnosť žiaka v smere žiaduceho rozvoja a sú preňho pozitívnym 

vzorom v správaní.  

Špecifickú úlohu v oblasti prevencie online rizikového správania zohráva školský 

koordinátor vo výchove a vzdelávaní. Zákon č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch vymedzuje školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní  ako 

zamestnanca, ktorý vykonáva špecializované činnosti. Do tejto funkcie je menovaný riaditeľom 

školy, zvyčajne na dobu jedného roka. Dĺžka obdobia, na ktoré sú koordinátori menovaní do 

funkcie, môže v značnej miere vplývať na kvalitu ich činnosti. Predovšetkým, keď dochádza 

k častej fluktuácii pedagógov  vykonávajúcich túto funkciu. V priebehu krátkeho časového 

obdobia sa učiteľ ako školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní, aj v dôsledku plnenia mnohých 

iných povinností, nedokáže v tak rozsiahlej problematike zorientovať. Zároveň považujeme za 
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nutné zdôrazniť, že predpokladom úspešného preventívneho pôsobenia a plnenia funkcie 

školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní by mal byť pozitívny vzťah učiteľa k tejto 

funkcii, ako aj osobný záujem a zanietenosť. V rámci celoslovenského empirického výskumu, 

ktorý sme realizovali na prelome rokov 2012 a 2013, sme oslovili 347 koordinátorov prevencie. 

Z uvedeného počtu pedagógov vykonávalo danú funkciu iba po dobu 1 až 3 rokov takmer 40% 

učiteľov, čo môže skutočne indikovať časté striedanie pedagógov v tejto funkcii.   

Úlohám školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní v školskom prostredí venuje 

pozornosť viacero odborníkov, napr. Emmerová (2019), Ihnacík (2013), Niklová (2009) a ďalší. 

Bez nároku na úplnosť môžeme úlohy školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní zhrnúť do 

nasledovných oblastí:  

 Vypracovanie plánu preventívnych aktivít školy,  

 zabezpečenie koordinácie prevencie ako integrálnej súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu,  

 v rámci aktivít školy poskytovanie preventívno-výchovnej konzultácie žiakom a ich zákonným 

zástupcom, 

 koordinovanie spolupráce s inými zariadeniami a odborníkmi v oblasti prevencie,  

 poskytovanie poradenstva žiakom a ich rodičom o činnosti preventívnych poradenských a iných 

odborných zariadení,  

 plnenie úloh školského poradenstva v prípade výskytu rôznych foriem deviantného správania 

žiakov a pod. 

Vypracovanie plánu preventívnych aktivít školy patrí medzi základné úlohy školského 

koordinátora vo výchove a vzdelávaní, pričom tento plán udáva trend v smerovaní prevencie 

konkrétnej školy. Zapracovanie cieľov, úloh a tém, ktoré sa týkajú virtuálnych ohrození žiakov do 

plánu preventívnych aktivít školy je jedným z kľúčových krokov, aby danej problematike bola 

venovaná náležitá pozornosť v intenciách preventívno-výchovného pôsobenia.  

Ďalším pedagogickým zamestnancom, špecialistom v zmysle § 36 Zákona č. 138/2019 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, je výchovný poradca, do 

kompetencií ktorého spadá aj oblasť prevencie. Na danú skutočnosť upozorňuje aj Emmerová 

(2011, s. 100): „Výchovný poradca popri svojej pedagogickej činnosti plní úlohy školského 

poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie 

a riešenia problémového a delikventného vývinu mládeže.“ V § 134 Zákona č. 245/2008 o výchove 

a vzdelávaní sa uvádza, že výchovný poradca vykonáva „poradenstvo pri riešení osobnostných, 

vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí a kariérového poradenstva“.  

Novou špecializovanou činnosťou, ktorú môže vykonávať pedagogický zamestnanec školy 

je funkcia školského digitálneho koordinátora. Zákon č. 138/2019 o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch zaraďuje medzi jednu z úloh školského digitálneho 

koordinátora „pravidelné informovanie o možnostiach využívania digitálnych technológií vo 

výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti“. 

Preventívne pôsobenie ostatných pedagogických zamestnancov je úzko prepojené s výučbou 

mediálnej výchovy ako prierezovej témy. Ako uvádza výskumná správa „IMEC ˗ Centrum 

mediálnej gramotnosti“ z roku 2013 (Kačinová, Kolčaková, 2013), dominujúcou formou výučby 

mediálnej výchovy v základných školách je integrálna mediálna výchova, teda výučba 

jednotlivých tém prebieha prostredníctvom iných predmetov.  
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3. Špecifické postavenie profesie sociálneho pedagóga v prevencii online rizikového  

    správania  

Z radov odborných zamestnancov zohráva nezastupiteľnú úlohu v oblasti prevencie online 

rizikového správania sociálny pedagóg. Činnosť a úlohy sociálneho pedagóga sú v legislatívnej 

rovine vymedzené v § 27 Zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch. „Sociálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a 

poskytovania poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo 

sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislým alebo inak znevýhodneným deťom a 

žiakom, ich zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. 

Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, 

sociálnopedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálnopedagogického poradenstva, 

prevencie sociálnopatologických javov a reedukácie správania. Vykonáva expertíznu činnosť a 

osvetovú činnosť.“  

Emmerová (2009) uvádza, že profesia sociálneho pedagóga je pomáhajúcou profesiou, ktorá 

zahŕňa oblasť odbornej práce s ľuďmi, je založená na interdisciplinárnom vzťahu, ktorého 

podstatnou funkciou je pomoc jednotlivcom alebo skupine pri riešení rôznych problémových 

situácií. Niklová (2020, s. 31) zdôrazňuje prínos profesie sociálneho pedagóga pre preventívno-

výchovnú prax slovami: „sociálny pedagóg v školách môže svojimi preventívnymi, 

diagnostickými, poradenskými a intervenčnými metódami a formami práce výrazne prispieť 

k riešeniu, ale najmä predchádzaniu problémového, či patologického správania.“ 

Opierajúc sa o legislatívu a teóriu, možno konštatovať, že prevencia patrí medzi jadrové 

činnosti školských sociálnych pedagógov. Odborníci venujúci pozornosť danej problematike ako 

Hroncová, Emmerová (2015), Bělik, Hoferková (2016) a ďalší, vymedzujú tri druhy prevencie 

v školskom prostredí (primárnu – univerzálnu; sekundárnu – selektívnu a terciárnu - indikovanú), 

ktoré je možné aplikovať aj na formy online rizikového správania alebo virtuálnych ohrození 

žiakov.  

Primárna prevencia je zameraná na všetkých žiakov, bez ohľadu na to, či sa u nich rizikové 

správanie vyskytlo alebo nie. V rámci primárnej prevencie sociálny pedagóg pôsobí na žiaka 

v smere viktimačnom a perpetratoračnom. V rovine viktimačnej je cieľom sociálneho pedagóga 

prostredníctvom preventívneho pôsobenia čo najviac eliminovať riziko, že sa žiak stane obeťou 

kybernetického útoku alebo iného ohrozenia. Úlohou sociálnych pedagógov je v tomto smere 

poskytnúť žiakom základné informácie o bezpečnom a zodpovednom používaní internetu, rozvíjať 

kritické myslenie žiakov, ako aj samoregulačné  mechanizmy v správaní,  predovšetkým v 

súvislosti s nadmerných používaním internetu, či sociálnych sietí. V rovine perpatratoračnej je 

cieľom eliminovať riziko, že sa žiak dostane do role agresora kybernetické útoku. V tejto rovine je 

dôležité podporovať etické správanie žiakov vo  virtuálnom priestore, rozvíjať empatiu a ďalšie 

pozitívne osobnostné vlastnosti, respektíve informovať žiakov o možných negatívnych následkoch 

ich protispoločenského konania vo virtuálnom priestore a tak predchádzať rôznym formám 

deviantného správania.  

Sekundárna prevencia – je zameraná na rizikové skupiny žiakov, u ktorých je zvýšené 

nebezpečenstvo, že sa sami budú správať deviantne alebo sa stanú obeťami deviatného správania. 

V rámci sekundárnej prevencie je nutné, aby sociálny pedagóg zameral pozornosť na žiakov, ktorí 

sú uzavretí, marginalizovaní, pochádzajú zo znevýhodneného sociálneho prostredia alebo boli 

obeťou šikanovania. V tejto súvislosti sa zhodujeme s názorom Ostera (2013), že korene online 

rizikového správania takmer vždy siahajú do reálneho života. Aj preto je dôležité zo strany 

sociálneho pedagóga, v intenciách sekundárnej prevencie virtuálnych ohrození, venovať zvýšenú 

pozornosť ohrozeným alebo problémovým žiakom v školskom prostredí. 
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Terciárna prevencia – úlohou sociálneho pedagóga je v tomto prípade pracovať so žiakmi, 

ktorí boli obeťou alebo agresorom kyberšikanovania, so žiakmi, u ktorých návykové správanie vo 

vzťahu k internetu vyústilo do závažnejších problémov alebo so žiakmi, u ktorých sa vyskytla iná 

forma deviácie súvisiaca s virtuálnym prostredím. Pri terciárnej prevencii Hollá a Kudlová (2022, 

s. 19) považujú za dôležité „rozšíriť preventívne a intervenčné opatrenia na posilnenie vzťahov 

medzi rovesníkmi, rozvíjanie sebapoznania, sebaúcty a soft skills u žiakov.“ 

 Z analýzy profesijnej orientácie školských sociálnych pedagógov, vymedzenej v legislatívnej, ale 

aj v teoretickej rovine, je zjavné, že vyššie uvedené činnosti spadajú do ich kompetencií a v plnej 

miere sa môžu uplatniť v prevencii a eliminácii rizikového správania detí a mládeže vo virtuálnom 

priestore.    
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COPINGOVÉ STRATÉGIE GENERÁCIE Z 
 

Jana Stehlíková, SR 

 

Štúdia je priebežným výstupom projektu VEGA č. 1/0396/20 „Vplyv elektronických médií na 

správanie a rozvíjanie prierezových spôsobilostí generácie Z“. 

Abstrakt 

Generácia Z je považovaná za najrýchlejšie dospievajúcu generáciu, pričom pre jej príslušníkov je 

typická emočná instabilita, časté a nápadné zmeny nálad, impulzivita konania, nestálosť a 

nepredvídateľnosť reakcií a postojov, nestály výkon. Výkyvy v školských výkonoch sú spôsobené 

aj vyššou mierou unaviteľnosti, ťažkosťami pri koncentrácii pozornosti spojenými s emočnou 

nestálosťou, striedaním apatickosti s fázami vystupňovanej aktivity (McCrindle, 2014). Snaha 

preskúmať jav zvládania náročných životných situácií u špecifickej skupiny, ktorou je Generácie 

Z je cieľom nášho príspevku. Prostredníctvom dotazníka Cognitive Emotion Regulation 

Questionnaire (CERQ), ktorého autormi sú Garnefski, Kraaij a Spinhoven (2001) sme ziťovali 

prevalenciu využívania konkrétnych kognitívnych a emočných stratégií zvládania stresu, zamerali 

sme sa aj na medzirodové rozdiely. Výskumný súbor tvorilo spolu 124 adolescentov – 

vysokoškolských študentov FF UMB v Banskej Bystrici z rôznych študijných učiteľských 

odborov, z toho 68 dievčat a 56 chlapcov, ktorí v online prostredí trávia denne viac ako 6 hodín. 

Priemerný vek respondentov bol 21 rokov. Dievčatá Generácie Z najčastejšie používajú copingové 

stratégie AC (akceptácia), PP (pozitívne prehodnotenie situácie) a OD (obviňovanie druhých). 

Chlapci preferujú stratégie zvládania AC (akceptácia), RS (zameranie na realitu situácie) a PP 

(pozitívne prehodnotenie situácie). Medzi dievčatami a chlapcami existujú signifikantné rozdiel 

v používaní copingových stratégií SO (sebaobviňovanie), NM (neustále myslenie na negatívn 

emócie spojené s problémom) a RS (zameranie na realitu situácie). SO (sebaobviňovanie) a N 

(neustále myslene na negatívne emócie spojené s problémom) je príznačnejšia pre dievčatá, RS 

(zameranie na realitu situácie) pre chlapcov. 

 

Kľúčové slová: generácia Z, copingové stratégie, kognitívne stratégie, emočné stratégie 

 

Úvod    

Generácia Z je internetová generácia alebo generácia nového tisícročia, resp. jej zástupcovia 

sú tiež označovaní ako digitálni domorodci („digital natives“). Ide o spoločný názov pre skupinu 

ľudí narodených od druhej polovice 90. -tych rokov 20. storočia do roku 2012, tvoria približne 

jednu tretinu celkovej populácie. V odborných štúdiách môžeme pre Generáciu Z nájsť aj 

označenia ako: Zeds, Zees, Bubble Wrap Kids, The New Millenials, Digital Natives, Wired 

Generation, Screenagers, iGen. 

Staršiu generáciu digitálny svet ovplyvnil, ale pre generáciu Z je online priestor 

bezprostrednou súčasťou ich existencie, pomáha utvárať ich osobnosť a budovať obraz o sebe 

(image). Z hľadiska rastu a vývinu je Generácia Z považovaná za najrýchlejšie dospievajúcu 

generáciu vôbec, prechádza väčším množstvom životných fáz ako predchádzajúce generácie, 

príslušníci Generácie Z vstupujú do jednotlivých vývinových období so značným časovým 

predstihom, čiže dospievajú rýchlejšie (McCrindle, 2014). 

Každá generácia má svoje špecifiká, charakteristické rysy, iné názory, postoje a často uznáva iné 

hodnoty. O Generácii Z sa v tejto súvislosti hovorí ako o najodlišnejšej generácii. 
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Hupková (2016) uvádza, že Generácia Z má mnohé pozitívne, ale aj určité negatívne 

charakteristické črty: 

- internetová, digitálna generácia (rýchle životné tempo, tendencia zdieľať myšlienky 

a poznatky na rôzne témy pomocou rôznych médií, častejšie komunikujú prostredníctvom 

obrazov, symbolov ako textov, sú zvyknutí byť stále „pripojení“); 

- empatia (riešia medziľudské vzťahy, rasizmus, sexualitu a množstvo ďalších globálnych 

problémov, sú liberálnejší pri ich riešení (napr. podpora LGBT komunity); 

- zdravší životný štýl (nižší výskyt látkových závislostí, zdravá strava, cvičenie, relax, 

počúvanie hudby); 

- pracujú, aby uspeli (hlavná motivácia v práci sú peniaze, zvyčajne majú viac zamestnaní, viac 

zdrojov príjmu, ktorým sa venujú večer alebo cez víkendy, zapájajú sa do komunitných 

projektov po celom svete, nechcú stagnovať, túžia po kariére a osobnom raste, dávajú 

prednosť flexibilnej pracovnej dobe a home office); 

- skúsení zamestnanci (tým, že sa narodili do globalizovaného sveta, prichádzajú do 

zamestnania často už s určitou dávkou zahraničných skúseností – zahraničné študijné pobyty, 

majú výborné technické zručnosti a prirodzene sa orientujú na sociálnych sieťach, zvládajú 

multitasking - rýchly prechod medzi rôznymi úlohami a schopnosťou robiť niekoľko vecí 

súčasne); 

- netrpezlivosť (chcú všetko hneď, nedokážu čakať,  je pre nich zložité spomaliť, problém 

zotrvať v prítomnosti, problém s koncentráciou pozornosti); 

- neuznávanie vzdelania (absolvovanie skúšky, napísanie seminárnej, bakalárskej, magisterskej 

záverečnej práce považujú za stratu času, pripadá im zbytočné tráviť čas memorovaním dát, 

keď si ich môžu pohodlne a jednoducho „vygoogliť“, namiesto formálneho vzdelávania si 

vyberajú osobné vzdelávanie, vedomosti, ktoré budú v živote užitočné); 

- osamelosť (silný individualizmus, obmedzenie osobných kontaktov, ktoré nahrádzajú 

sociálnymi aplikáciami, nerozlišujú medzi online kamarátmi a skutočnými priateľmi, 

virtuálny život vnímajú ako realistický); 

- nestálosť (časté striedanie zamestnaní, ale aj partnerov, priateľov, nie sú ochotní investovať 

čas na zmeny niečoho, čo nefunguje, radšej odchádzajú a hľadajú niečo, čo viac spĺňa ich 

požiadavky). 

 Gajdošová (2016) za pozitíva a negatíva Generácie Z považuje: 

- technickú vyspelosť - vedia pohltiť množstvo informácií a taktiež ich vyhľadať v niekoľkých 

sekundách, sú skvelí na výskumy, pretože objavia informácie, o ktorých generácia X nemá 

potuchy, že existujú, avšak v knižnici sú stratení; 

- nadväzovanie stále nových kontaktov a vzťahov - sú dobrí v budovaní vzťahov, majú silnú 

sociálno-spoločenskú sieť, nijako nelimitovanú geografiou;  

- sú orientovaní tímovo - rozhodnutia robia v skupine, tíme, nerozhodujú sa sami, radi 

komunikujú a zisťujú názory ostatných, v škole im nerobí problém pracovať v skupinách, 

neskôr v práci v tíme;  

- robia viac vecí naraz - robenie viac vecí naraz, rýchlo sa unudia, ak by do ich mozgu mal 

prichádzať len jeden stimul (podľa agentúry Spherion, 90 %  18 až 24-ročných ľudí má pocit, 

že možnosť počúvať IPod počas učenia či práce zvyšuje ich spokojnosť a produktivitu);  

- majú iný morálny kódex a ich videnie sveta je silne ovplyvnené prirodzenosťou ľudských 

práv a antidiskriminačnými zákonmi, potrebujú slobodu, voľnosť, kreativitu, nezávislosť a 

život v podmienkach, kde sú tieto hodnoty zakomponované; 

- majú nedostatok niektorých vedomostí - tým, že u nich prevažuje e-mailová komunikácia a 

telefonovanie, tak stretnutia tvárou v tvár a vzájomná osobná komunikácia s rovesníkmi alebo 
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so staršou generáciou nie je ich silnou stránkou, tiež čítanie dlhých textov, čítanie s 

porozumením, debata o prečítanom, písanie dlhších úvah, gramatika im robí čoraz väčšie 

problémy, a to kvôli tomu, že takmer všetci používajú automatické softvéry na opravu 

gramatických chýb a ich slovník sa zjednodušuje rozličnými skratkami alebo 

amerikanizmami, to všetko ovplyvňuje úroveň ich gramatických zručností; 

- sú zavalení informáciami, nevedia ich však dať do súvislostí, spracovať ich, vybrať len to 

podstatné,  sú od množstva denne prichádzajúcich nových informácií vyčerpaní, unavení, 

často bezmocní, do problémov ich tiež dostáva nekritické sebavedomie hraničiace s 

aroganciou, ktoré prejavujú navonok a veľká zraniteľnosť a precitlivenosť vo vnútri; 

- nevedia, čo je diskrétnosť - svoje súkromie zverejňujú na blogoch - všetko od svojich 

hudobných preferencií až po sexuálne zážitky, otvorene sa vyjadrujú v diskusných fórach, 

ľudia s týmto postojom k súkromiu, nebudú chrániť súkromie ostatných a ani druhým, ktorí si 

svoje súkromie chránia, futuristi si myslia, že komunikácia na pracovisku tým bude silne 

ovplyvnená - to, čo je teraz považované za súkromnú tajnú diskusiu medzi šéfom a 

zamestnancom, bude v budúcnosti bežná diskusia na otvorenom priestranstve; 

- majú konflikt medzi nezávislosťou a závislosťou - na jednej strane túžia po maximálnej 

nezávislosti (emocionálnej, finančnej, vzťahovej), ale na druhej strane potrebujú neustále 

usmerňovanie, nie sú naučení sami prísť na to, čo ďalej – veď vždy je tu rodič, učiteľ, 

kamarát, internet, ktorý pomôže a zlyhávajú v ťažkých záťažových a stresových situáciách – 

v bežnom živote fungujú veľmi dobre, užívajú si tu a teraz, žijú najmä prítomnosti, málo 

alebo vôbec nerozmýšľajú o minulosti a budúcnosti, keď však príde vážna ťažká existenciu 

ohrozujúca ich zabehaný štýl života, zlyhávajú, nevedia ju riešiť, opúšťajú priateľov a 

priateľky, partnerov, partnerky, odchádzajú z rodiny či partnerstva, holdujú alkoholu či 

drogám, a iným látkovým či nelátkovým závislostiam, objavuje sa u nich anorexia, 

sebapoškodzujúce tendencie - volia neadekvátne únikové reakcie. 

Pre príslušníkov Generácie Z, tak ako aj pre adolescentov predchádzajúcich generácií, je 

typické, že si viac uvedomujú seba samého, osamostatňujú sa, hľadajú sa, chcú sa nájsť. 

Charakteristická je pre nich emočná instabilita, časté a nápadné zmeny nálad, impulzivita konania, 

nestálosť a nepredvídateľnosť reakcií a postojov, nestály výkon. Výkyvy v školských výkonoch sú 

spôsobené aj vyššou mierou unaviteľnosti, ťažkosťami pri koncentrácii pozornosti spojenými s 

emočnou nestálosťou, striedaním apatickosti s fázami vystupňovanej aktivity. Snaha preskúmať 

jav zvládania náročných životných situácií u špecifickej skupiny, ktorou je Generácie Z je cieľom 

nášho príspevku.  

 

Copingové stratégie – regulácia emócií 

Andrášiová (2001, In Heretik, 2007) rozlišuje pojmy adaptácia a coping. Adaptáciu chápe 

ako proces vyrovnávania sa so záťažou, ktorá je primeraná. Coping je však už boj s neprimeranou 

záťažou, ktorá je nad bežné limity zvládania. 

Podrobnejšie sa pod pojmom coping rozumie spôsob, akým ľudia reagujú na problémové 

situácie (Zamble & Gekoski, 1994, In Baqutayan, 2015). Cohen a Lazarus (1989) definovali 

coping ako aktívne a intrapsychické úsilie zamerané na riadenie environmentálnych a vnútorných 

požiadaviek a konfliktov medzi nimi, ktoré presahujú zdroje jedinca. 

Coping je komplexný, multidimenzionálny proces, ktorý zahŕňa celý rad intrapersonálnych 

a interpersonálnych stratégií na zvládanie problémov a reguláciu emócií (Cummings, Green 

a Krraker, 1991, In Jacobs, 2006). Podľa Bishopa (1994, In Jacobs, 2006) proces zvládania zahŕňa 

všetko úsilie človeka vysporiadať sa s hrozbami, ktorým je vystavený – či už sú skryté alebo 
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zjavné, pozitívne alebo negatívne, adaptívne alebo maladaptívne. Celý tento proces je veľmi 

dynamický a orientovaný na cieľ, vyznačuje sa neustále sa meniacim úsilím v boji proti stresovým 

situáciám a je zameraný na zvládanie vnímaných hrozieb.  

Copingové procesy sa delia do dvoch skupín, a to na maladaptívne a adaptívne, resp. 

konštruktívne. Medzi maladaptívne stratégie zvládania patria vzdanie sa, obviňovanie seba, 

útočenie na druhých či defenzívne správanie (Weiten & Lloyd, 2003). Medzi adaptívne stratégie 

zvládania môžeme zaradiť coping zameraný na problém, hodnotenie či emócie (Weiten & Lloyd, 

2003). Bishop (1994, In Jacobs, 2006) však upozorňuje, že adaptívne stratégie zvládania 

automaticky nevedú k pozitívnym výsledkom.  

V rámci nášho príspevku sa zameriame na psychologický koncept zvládania náročných 

situácií, a to reguláciu emócií. Regulácia emócií sa vzťahuje predovšetkým k schopnosti 

usmerňovať a riadiť emočné prežívanie a ich prejavovanie navonok. Naučiť sa regulovať emócie 

je kľúčovou sociálno-emocionálnou zručnosťou, ktorá umožňuje flexibilitu v situáciách 

evokujúcich emócie. Schopnosť porozumieť svojim emóciám, vedieť ich pomenovať, 

identifikovať odkiaľ sa vzali a ako s nimi môžeme naložiť tak, aby sme dokázali kontrolovať my 

ich a nebolo tomu opačne, je dôležitou súčasťou problematiky copingu.  

Cicchetti, Ganiban & Barnett (1991) definujú emočnú reguláciu ako vnútorné 

a extraorganické faktory, ktorými je emocionálne vzrušenie presmerované, kontrolované, 

modulované a upravené tak, aby jednotlivcovi umožňovalo adaptívne fungovať v emocionálne 

rozrušujúcich situáciách.  Gross a  Thompson (2007) definujú emočnú reguláciu ako vonkajšie 

a vnútorné procesy zodpovedné za monitorovanie, hodnotenie a modifikovanie emocionálnych 

reakcií, zvlášť ich intenzitu a časové rozhranie, na dosiahnutie vlastných cieľov.  

Gross (1998) predstavil svoj prístup k emočnej regulácii tvorený piatimi základnými 

oblasťami emočnej regulácie: 

a) Antecedent-focused, resp. stratégie uplatňujúce sa ešte pred plnou aktiváciou emočnej 

odpovede:  

- výber situácie – ide o také správanie, ktoré zvyšuje pravdepodobnosť situácie vyvolávajúcej 

požadované emócie (stretnutie s priateľom vyvolá pozitívne emócie, vyhnutiu sa 

nepríjemnému susedovi zase pomôže zvrátiť potenciálne negatívne prežívanie); 

- modifikácia situácie – cielené správanie, ktoré pomáha ku zmene emočného dopadu situácie 

na jednotlivca (dieťa zatají rodičovi, že dostalo z matematiky štvorku, aby sa vyhlo tomu, že 

mu rodič vynadá); 

- zameranie pozornosti –  človek sa snaží zamerať svoju pozornosť z negatívne vnímanej 

situácie na pozitívne emócie, príjemné spomienky a pod.; 

- kognitívna zmena – ide o úpravu spôsobu vyhodnotenia situácie tak, aby sa zmenil emočný 

dopad na človeka, kognitívna zmena sa môže uplatniť v prípade nejakého externého podnetu, 

ako keď človek dostane výpoveď a povie si, že aspoň si bude môcť nájsť lepšie zamestnanie, 

aktiež však pomáha aj pri vnútorných tenziách napr. žiak si pred skúškou nehovorí, že je 

nervózny, no je iba nabudený na čo najlepší výkon.Response-focused, resp. stratégia 

uplatňujúca sa po spustení emočnej odpovede, kedy človek dané emócie už prežíva: 

b) modulácia odpovede – tento spôsob regulácie má podstatu v ovplyvnení prejavu, zážitku 

alebo fyziologickej komponenty danej emočnej reakcie, aby sme znížili fyziologický či 

psychologický aspekt emočnej reakcie, môžeme využiť rôzne fyzické či hĺbkovo relaxačné 

cvičenia alebo taktiež je tendencia obrátiť sa k cigaretám, alkoholu či drogám, do tejto 
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skupiny patrí aj tzv. potlačenie prejavov emócií, kedy človek eliminuje alebo limituje 

viditeľné prejavy prežívaných emócií (Gross, 2014, In Phelps, & Jarvis, 1994).  

V stručnosti si vymenujeme niektoré z ďalších stratégií regulácii emócií: 

- prijatie – teda zmierenie sa so situáciou, ktorá nastala (Garnefski, Kraaij & Spinhoven, 2001) 

či nehodnotiace prijímanie pocitov, inými slovami všímavosť, ktorá je základom nejednej 

meditačnej praktiky (Aldao, Nolen-Hoeksema, & Schweizer, 2010);  

- stratégia riešenia problému, ktorá môže spočívať vo vedomých pokusoch zmeniť tento 

stresor takým spôsobom, aby prestal vyvolávať pocity záťaže, procesy v tomto prípade môžu 

byť rôzne, začínajú pri premýšľaní nad možnosťami ako situáciu riešiť, pokračujú 

plánovaním krokov a môžu vrcholiť samotnou akciou, ktorá smeruje k riešeniu (Garnefski, 

Kraaij & Spinhoven, 2001); 

- potláčanie a vyhýbanie sa nepohodlným myšlienkam, pocitom či spomienkam; 

- sebaobviňovanie či obviňovanie druhých za to, čo sa udialo; 

- ruminancia, teda opakujúce sa myšlienky týkajúce sa negatívne prežívanej situácie; 

- katastrofizovanie – teda zdôrazňovanie tragickosti prežívanej situácie; 

- zmena perspektívy – porovnávanie s inou situáciou, kde aktuálne prežívaná stresová situácia 

vyznie menej negatívne; 

- pozitívne zameranie – jednotlivec premýšľa nad niečím iným, čo v ňom vyvoláva pozitívne 

pocity, ktoré „prebijú“ tie negatívne; 

- pozitívne prehodnotenie – človek situáciu záťaže pozitívne prehodnotí tak, že ju začne 

vnímať ako výzvu a príležitosť osobnostného rastu; 

- zameranie na plánovanie – jedinec plánuje konkrétne kroky, ktoré považuje za nevyhnutné 

na vyriešenie situácie (Garnefski, Kraaij & Spinhoven, 2001). 

Výskumný problém, cieľ, vzorka a výskumná metóda 

Výskumný problém je zameraný na emočné zvládacie stratégie Generácie Z s cieľom zistiť 

prevalenciu využívania konkrétnych stratégií zvládania a preskúmať, či v ich používaní existujú 

rodové rozdiely. Výskumný súbor tvorilo spolu 124 adolescentov –  vysokoškolských študentov 

FF UMB v Banskej Bystrici z rôznych študijných učiteľských odborov, z toho 68 dievčat  a 56 

chlapcov, ktorí v online prostredí trávia denne viac ako 6 hodín. Priemerný vek respondentov bol 

21 rokov.   

Na zber dát sme použili  dotazník Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ), 

ktorého autormi sú  Garnefski, Kraaij a Spinhoven (2001) a je zameraný na zisťovanie 

kognitívnych emočných regulácií. Kognitívne copingové stratégie sú v podstate kognitívnym 

spôsobom spracovania informácií vyvolávajúcich emócie, čo zahŕňa predovšetkým myšlienky, 

ktoré smerujú k regulácii emócií.  

Dotazník pozostáva z 9 subškál, pričom každá z nich je sýtená 4 položkami. Dotazník má 36 

položiek, na ktoré respondenti reagujú pomocou Likertovej škály podľa miery súhlasu 

s jednotlivými tvrdeniami od 1 (skoro nikdy) po 5 (skoro vždy). Cronbachovo α celého nástroja je 

0,686. 

 Sebaobviňovanie (SO) – človek má pocit viny za to, čo zažil, cronbachovo α = 0,872. 

 Akceptácia (AC) – osoba sa zmieri s tým, čo sa stalo, príjme to, cronbachovo α = 0,787. 

 Neustále myslenie na negatívne emócie spájané s problémom (NM) – človeka obťažujú 

neustále myšlienky a pocity spojené s negatívnym zážitkom, cronbachovo α = 0,313. 

 Pozitívne zameranie sa na situáciu (PZ) – jednotlivec sa snaží nahradiť myšlienky spojené 

s negatívnym zážitkom niečím príjemnejším, cronbachovo α = 0,783. 
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 Zameranie sa na plánovanie (ZP) – človek premýšľa nad postupom, krokmi ako situáciu 

zvládnuť, cronbachovo α = 0,337. 

 Pozitívne prehodnotenie situácie (PP) – jednotlivec uvažuje nad tým, či má tento negatívny 

zážitok pozitívny význam v zmysle osobnostného rastu, skúsenosti, cronbachovo α = 0,755. 

 Zameranie sa na realitu situácie (RS) – človek sa snaží negatívny zážitok uchopiť v realite, 

porovnať ho s inými situáciami a tým znížiť jeho závažnosť, cronbachovo α = 0,792. 

 Myslenie na najhoršie alternatívy (NA) – osoba si pripúšťa najhoršie možné scenáre, ktoré 

sa viažu k negatívnej udalosti, čím zdôrazňuje jej závažnosť, cronbachovo α = 0,787. 

 Obviňovanie druhých (OD) – človek obracia zodpovednosť za situáciu na iných ľudí, viní 

ich za svoje negatívne zážitky, cronbachovo α = 0,555. 

 

Výsledky výskumu 

Zisťovali sme, aké copingové stratégie pri vyrovnávaní sa s náročnými životnými situáciami 

najčastejšie využívajú príslušníci Generácie Z, ktorí trávia v online prostredí viac ako 6 hodín 

denne.  

Výsledky uvádzame pomocou deskriptívnych ukazovateľov zvlášť pre dievčatá (n1) 

a zvlášť pre chlapcov (n2) Generácie Z v Tabuľke 1 a v Tabuľke 2:  

 

T 1: Deskriptívne ukazovatele preferencie copingových stratégií u dievčat Generácie Z 

dievčatá 

(n1) 

SO AC NM PZ ZP PP RS NA OD 

AM 7,8 15,9 12,5 14,0 12,2 14,4 13,7 9,4 14,1 

SD 4,2 3,6 3,0 3,5 2,6 3,6 3,8 3,4 3,3 

Min 4 4 6 5 6 4 4 4 5 

Max 20 20 20 20 18 20 20 19 20 

Legenda: SO – sebaobviňovanie, AC – akceptácia, NM – neustále myslenie na negatívne emócie spojené s problémom, 

PZ – pozitívne zamerania sa na situáciu, ZP – zameranie sa na plánovanie, PP – pozitívne prehodnotenie situácie, RS 

– zameranie sa na realitu situácie, NA – myslenie na najhoršie alternatívy, OD – obviňovanie druhých; AM – priemer, 

SD – smerodajná odchýlka, Min – minimálna hodnota, Max – maximálna hodnota. 

 

T2: Deskriptívne ukazovatele preferencie copingových stratégií u chlapcov Generácie Z  

chlapci 

(n2) 

SO AC NM PZ ZP PP RS NA OD 

AM 6,5 15,8 11,6 14,0 12,6 14,6 15,0 9,5 13,9 

SD 4,5 3,7 3,0 3,6 2,8 3,5 3,9 4,1 3,3 

Min 4 4 6 5 6 4 4 4 5 

Max 20 20 20 20 19 20 20 20 20 

Legenda: SO – sebaobviňovanie, AC – akceptácia, NM – neustále myslenie na negatívne emócie spojené s problémom, 

PZ – pozitívne zamerania sa na situáciu, ZP – zameranie sa na plánovanie, PP – pozitívne prehodnotenie situácie, RS 

– zameranie sa na realitu situácie, NA – myslenie na najhoršie alternatívy, OD – obviňovanie druhých; AM – priemer, 

SD – smerodajná odchýlka, Min – minimálna hodnota, Max – maximálna hodnota. 

 

Na základe údajov uvedených v Tabuľkách 1 a 2 môžeme za tri najčastejšie používané 

copingové stratégie u dievčat Generácie Z považovať AC – akceptáciu, PP – pozitívne 
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prehodnotenie situácie a OD – obviňovanie druhých. U chlapcov Generácie Z sú tromi 

najpreferovanejšími stratégiami zvládania AC – akceptácia, RS – zameranie na realitu situácie a PP 

– pozitívne prehodnotenie  situácie. Za najmenej časté copingové stratégie dievčat aj chlapcov 

môžeme považovať NA – myslenie na najhoršie alternatívy a SO – sebaobviňovanie.  

Rozdiely v používaní copingových stratégií medzi dievčatami a chlapcami Generácie Z sme 

zisťovali pomocou Mann-Witneyho U testu, ktorého výsledky uvádzame v Tabuľke 3. 

Predpokladali sme, že pohlavie bude významnou premennou v používaní copingových stratégií.  

 

T 3: Rozdiely v copingových stratégiách medzi dievčatami (n1) a chlapcami (n2) Generácie Z 

 CERQ SO AC NM PZ ZP PP RS NA OD 

Mdn_n1 6 16,5 12,5 14 12 15 15 9 14 

Mdn_n2 5,5 17 10 14 13 15 16,5 8 13 

p-

hodnota 

0,034 0,853 0,001 0,918 0,197 0,553 0,019 0,384 0,511 

Legenda: SO – sebaobviňovanie, AC – akceptácia, NM – neustále myslenie na negatívne emócie spojené s problémom, 

PZ – pozitívne zamerania sa na situáciu, ZP – zameranie sa na plánovanie, PP – pozitívne prehodnotenie situácie, RS 

– zameranie sa na realitu situácie, NA – myslenie na najhoršie alternatívy, OD – obviňovanie druhých; Mdn – medián, 

p-hodnota – signifikancia.  

Podľa výsledkov z Tabuľky 3 usudzujeme, že sa nám podarilo zistiť štatisticky významné 

rozdiely medzi skupinou dievčat a skupinou chlapcov Generácie Z iba v niektorých copingových 

stratégiách. Dievčatá majú väčšiu tendenciu k sebaobviňovaniu než chlapci, tento výsledok je 

signifikantný na hladine významnosti 0,05. Dievčatá majú taktiež väčšiu tendenciu k neustálemu 

mysleniu na negatívne emócie spojené s problémom, pričom ide o signifikantný rozdiel na hladine 

významnosti 0,001. Chlapci sa viac zameriavajú na realitu situácie ako dievčatá. V prípade 

ostatných stratégií zvládania zisťovaných dotazníkom CERQ sa štatisticky významné rozdiely 

medzi dvomi uvedenými skupinami respondentov nezistili.   

Zhrnutie 

Dievčatá Generácie Z najčastejšie používajú copingové stratégie AC, PP a OD. Chlapci 

preferujú stratégie zvládania AC, RS a PP.  

Medzi dievčatami a chlapcami existujú signifikantné rozdiely v používaní copingových stratégií 

SO, NM a RS. SO a NM je príznačnejšia pre dievčatá, RS pre chlapcov. 

Niektoré výskumy potvrdzujú, že  existujú medzi dievčatami a chlapcami určité rozdiely 

v tom, aké stratégie copingu používajú,  napr. Baban (1998 In Cocorada & Mihalascu, 2012) zistil, 

že ženy uprednostňujú stratégie zvládania orientované na sociálnu podporu či vypustenie emócií. 

Muži preferujú skôr aktívnejšie stratégie. Podľa Heimana (2004) však žeby všeobecne pociťujú 

viac stresu ako muži. Cicognani (2011) dopĺňa, že ženy obvykle používajú širšiu paletu stratégií 

zvládania než muži.  
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PREVENCIA VIRTUÁLNYCH OHROZENÍ V PROSTREDÍ 

SLOVENSKÝCH ŠKÔL 
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Štúdia je súčasťou výstupov z projektu VEGA 1/0396/20 „Vplyv elektronických médií na 

správanie a rozvíjanie prierezových spôsobilostí“. 

 

Abstrakt 

Cieľom štúdie je v teoretickej rovine priblížiť prevenciu online rizikového správania v prostredí 

slovenských škôl. Príspevok pojednáva o možnostiach prevencie v školách, ktoré sú využiteľné 

pedagogickými a odbornými zamestnancami v ich preventívno-výchovnom pôsobení. Príspevok 

taktiež pojednáva o rôznych príležitostných preventívnych aktivitách a špeciálnych projektoch 

prevenčnej práce. 

 

Kľúčové slová: prevencia, virtuálne ohrozenia, škola, mládež 

 

Úvod 

Ľudská spoločnosť od nepamäti zabezpečovala svoj rozvoj a prežitie prostredníctvom 

kolektívne zdieľaných postupov výchovy – teda socializácie. Od raného novoveku je v západnej 

civilizácii  proces socializácie spojený so školou, ktorá nadobudla dôležitú úlohu v procese 

socializácie novej generácie. V súčasnosti, aj napriek mnohým oprávneným i povrchným kritikám, 

zostáva škola najúčinnejším nástrojom pre formovanie  a vzdelávanie novej generácie (Štech, 

2015). Dôležitou súčasťou procesu socializácie v škole je minimalizácia vzniku alebo miery 

rizikového správania či konania u detí a žiakov počas obdobia školskej dochádzky, a to formou 

prevencie. Týmto sa kreujú u novej generácie základy pre integritu ich osobnosti a pozitívne 

rozhodnutia na ich ďalšej životnej ceste a v prospech spoločnosti (statpedu). 

 Dulovics, Galková a Zošáková (2021) uvádzajú, že rôzne oblasti života ako vzdelávanie, veda, 

výskum, ekonomika, kriminalita, politika či náboženstvo nadobudli rozvojom IKT „virtuálnu“ 

formu, obsah a tiež vplyv. V súvislosti s tým sa internet v dnešnej dobe považuje za „klon“ 

tradičných spoločenských kultúr, ktorý sa kvalitatívne vyvíja. Pozitívny vplyv, ktorý ma tento 

vývoj na našu spoločnosť je zrejmý, ale je potrebné venovať zvýšenú pozornosť rizikám, ktoré 

spolu s ním prichádzajú, pričom skupinu virtuálnych ohrození tvoria (Slavíková, Drobný, 2018 In 

Národná koncepcia ochrany detí v digitálnom priestore. 2018): sexuálne ohrozenia, násilie, 

neznášanlivosť, neželaný životný štýl, manipulácia, dezinformácia, nadmerné používanie, 

závislosti, podvody, porušovanie ochrany osobných údajov. Špecifickú oblasť ohrození detí v 

digitálnom priestore podľa pracovnej skupiny Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom 

priestore tvorí nadmerné využívanie sociálnych sietí alebo počítačových hier, webové stránky so 

špecifickým obsahom (násilie, sekty, pornostránky zábavné stránky, internetové obchody – legálne 

a nelegálne drogy, zbrane, farmaceutiká atď.) 

 

1. Možnosti prevencie virtuálnych ohrození v škole v intenciách pedagogických a odborných 

zamestnancov 

Podstatným zdrojom informácií, ktoré vplývajú na mladých ľudí, je internet. Závažným 

javom sa stáva prístupnosť rôznorodých informácií, ktoré sa k dospievajúcim dostávajú aj bez toho, 

aby si ich vedome vyhľadávali. Prostredníctvom sociálnych sietí sa k nim dostáva veľké množstvo 
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rôznych správ a mladý človek si ich nie v každom prípade vie vyhodnotiť alebo nemá ambíciu pre 

ich vyhodnotenie a overenie predtým, ako si podľa nich vytvorí  postoj, alebo sa rozhodne pre 

určité správanie, či konanie.  Z tohto hľadiska je preto veľmi dôležité viesť dospievajúcich k 

správnemu vyhodnocovaniu informácií a overovania ich zdrojov, a vedieť im tak pomôcť odlíšiť  

pravdu od nepravdy, virtualitu od reality (Biziková, statpedu.sk). 

 Prevencia online rizikového správania v škole by mala byť podľa Hollej a Hanuliakovej (2016) 

realizovaná dvoma spôsobmi, a to formálnym a neformálnym spôsobom. Pri formálnom spôsobe 

by sa mala prevencia realizovať cez vyučovacie predmety mediálna výchova a informatika, taktiež 

organizovaním rôznych prednášok, besied alebo workshopov. Rozvoj žiakov v oblasti mediálnej 

gramotnosti by sa mal sústreďovať na prácu s technológiami, informovanie a sprístupňovanie 

materiálov súvisiacich s online rizikovým správaním. Pri neformálnom spôsobe prevencie by sa 

malo do úvahy brať neformálne, skryté kurikulum školy, ktoré predstavuje klíma školy. V zmysle 

toho by sa mali aplikovať rôzne relaxačné aktivity, mala by sa podporovať a rozvíjať kvalita 

vzťahov v škole. Autorky (Hollá a Hanuliaková, 2016) odporúčajú, aby sa v školách zriaďovali 

napríklad „schránky dôvery“ a podobne. 

Od 19.11. 2021 je v platnosti novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní pod 

číslom č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon (školský zákon). V § 130 uvedeného 

zákona sa „v systéme poradenstva a prevencie vykonáva odborná činnosť, ktorou je poradenská 

činnosť, psychologická činnosť, pedagogická činnosť, špeciálno-pedagogická činnosť, 

logopedická činnosť, liečebno-pedagogická činnosť a sociálno-pedagogická činnosť zameraná na 

optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od 

narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie“.  Systém poradenstva a prevencie tvoria 

zariadenia poradenstva a prevencie a v školách pedagogickí zamestnanci, školský podporný tím 

alebo odborní zamestnanci školy. Dôležitým v realizácii prevencii online rizikového správania 

v prostredí škôl je sociálny pedagóg. K odborným zamestnancom sa podľa Zákona č. 138/2019 Z. 

z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch zaraďuje sociálny pedagóg, ktorý 

prioritne realizuje prevenciu a zameriava sa na predchádzanie a odstraňovanie rizikového 

správania detí a žiakov.  

Škola by mala zabezpečovať predovšetkým primárnu prevenciu. Výskyt problémového 

správania žiakov v školskom prostredí však môže byť rozšírený, a vtedy by prevencia mala plniť 

aj sekundárnu, prípadne aj terciárnu funkciu. Formy prevencie online rizikového správania v 

školskom prostredí môžu byť rôzne. Hroncová (2016) k najvýznamnejším organizačným formám 

prevencie rizikového správania žiakov zaraďuje nasledovné: 

a) „vyučovací proces; 

b) záujmová činnosť; 

c) vytváranie pozitívnej psychickej klímy v škole; 

d) posilnenie výchovnej funkcie školy cez triednych učiteľov; 

e) spolupráca pedagogických a odborných zamestnancov škôl so školskými zariadeniami 

výchovného poradenstva a prevencie; 

f) samosprávna činnosť žiakov; 

g) príležitostné preventívne aktivity; 

h) špeciálne projekty prevenčnej práce“ (Hroncová, 2016, s. 118-119). 

Dôležitým pre prevenciu je výchovno-vzdelávací proces, ktorý umožňuje využitie kurikula 

a zapojenie aktuálnych tém diania. Kurikulum musí ponechávať istý časový priestor pre učiteľov, 

aby boli schopní reagovať na aktuálne dianie doma a vo svete, komentovať dôležité udalosti 

a prepájať tak učivo s každodenným životom. To je cieľom predovšetkým pre podporu kritického 

myslenia žiakov, a to formou kladenia otázok, diskusií, prezentovania a argumentácie vlastných 
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názorov na aktuálne témy. Vhodným nástrojom pre predchádzanie online rizikového správania 

žiakov je práve kritické myslenie (Učiace sa Slovensko). V rámci vyučovacích predmetov, ako 

napr. informatika, slovenský jazyk a literatúra, občianska, etická či výtvarná výchova je umožnené 

učiteľovi aplikovať preventívne výchovné pôsobenie do vyučovacích osnov. Takáto forma 

prevencie podlieha najmä kreativite konkrétneho učiteľa. Samnøen, Matos a Seixas (2016) 

odporúčajú navrhovať aktivity na vyučovaní tak, aby rozvíjali u žiakov schopnosť kritického 

myslenia a spoločenské schopnosti. Zároveň by mali tieto aktivity rozvíjať zručnosti žiakov 

v súvislosti s používaním nových technológií, ale tiež, ako sa správať a komunikovať v prostredí 

sociálnych médií. Oblasť virtuálnych ohrození je spracovaná v dokumente Sprievodca školským 

rokom 2021/2022, ktorý je adresovaný pedagogickým a odborným zamestnancom školy. Tento 

dokument slúži na základné zorientovanie sa v problematike a obsahuje zdroje, kde je k daným 

témam možné nájsť ďalšie informácie potrebné pre riešenie vzniknutých situácií.  

Osobitnú úlohu vo výchovno-vzdelávacom procese v školách plní mediálna výchova, ktorej 

cieľom je rozvoj kritického myslenia u žiakov, ochrana pred potencionálnym ohrozením, selekcia 

prijímaných informácií s cieľom vyjadriť a vytvárať vlastné názory a postoje vo vzťahu k médiám 

a mediálnym produktom. Povinná integrácia problematiky mediálnej výchovy do obsahu 

vzdelávania je v kompetenciách školy. Najčastejšie je mediálna výchova v školách realizovaná ako 

prierezová téma a integruje sa do školských kurikúl iných edukatívnych predmetov, a to najmä 

informatiky, slovenského jazyka alebo výchovných predmetov akými sú etická výchova, občianska 

alebo hudobná. V edukačnom procese môže učiteľ využívať rôzne metódy, formy a organizáciu 

vyučovania, ktoré musí flexibilne prispôsobovať konkrétnej vekovej skupine. Podľa Koncepcie 

mediálnej výchovy v Slovenskej republike je cieľom mediálnej výchovy v kontexte celoživotného 

vzdelávania naučiť všetky vekové skupiny zodpovednému prístupu k médiám a mediálnym 

obsahom, naučiť ich využívať nové komunikačné technológie a chrániť maloletých pred 

nezákonnými a nevhodnými obsahmi (Niklová, 2019). 

Prostredníctvom mediálnej výchovy je možné realizovať prevenciu niekoľkými spôsobmi 

(Hollá, 2013, s. 20): 

- „vytvorením informačného bulletinu o nástrahách internetu, o zodpovednom správaní sa na 

sociálnych sieťach a iných; 

- čítaním kníh, príbehov a blogov o skúsenostiach rovesníkov s online komunikáciou 

(zneužitie fotografie na internete, zoznámenie sa s priateľom/priateľkou, kontaktovanie sa 

s cudzou osobou cez internet a iné) a s nadväzujúcou diskusiou; 

- vytvorením plagátu prevencie online rizikového správania; 

- publikovaním „rýchleho sprievodcu“ s odporúčaniami, čo robiť, ak sa staneme obeťami 

alebo svedkami online útokov.“ 

Záujmová činnosť žiakov je podľa Hroncovej (2016) veľmi efektívnou formou prevencie. 

Používanie nových technológií je pre dnešnú mládež prirodzené a malo to vplyv aj na trávenie ich 

voľného času po vyučovaní. Škola by mala žiakom ponúkať možnosti pre ich zmysluplné trávenie 

voľného času, a to napríklad formou záujmových krúžkov. Je však potrebné, aby pre mládež boli 

tieto záujmové krúžky príťažlivé a zároveň reagovali aj na ich potreby. Škola by mala realizovať 

monitoring záujmu, potrieb a názorov žiakov, čím zabezpečí takýto súlad. Kouteková (2013) 

uvádza, že práve voľný čas je priestor, ktorý vytvára miesto pre pedagogickú intervenciu a vedenie 

žiakov k utváraniu pozitívnych postojov, hodnôt, a názorov na zmysluplné trávenie voľného času.  

 Medzi základné podmienky prevencie v školskom prostredí patrí podľa Hollej (2016)  vytvorenie 

pozitívnej klímy a posilňovane otvorených a priateľských vzťahov. V súvislosti s online rizikovým 

správaním žiakov je vytvorenie pozitívnej klímy v škole dôležité hlavne z dôvodu nadobudnutia 

pocitu bezpečnosti, čo pre žiakov vytvára zároveň akýsi ochranný faktor pred možnými rizikami 
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(Samnøen, Matos a Seixas 2016). Žiaci musia prežívať predovšetkým pocit bezpečia, na čo veľmi 

vplýva práve pozitívna klíma školy, o ktorej vytvorenie sa má snažiť každá škola (Niklová, 2015).  

Podľa Hollej (2016, s. 51) „bezpečná klíma školy podporuje rozvoj sociálnych kompetencií 

žiakov, ktoré sa rozvíjajú v každodenných činnostiach, úlohách a aktivitách a musia byť žiakom 

sprítomnené aj v mimoškolskom prostredí. Škola musí zabezpečiť bezpečnú sociálnu klímu, ktorá 

má jasné charakteristiky a môže predstavovať jednu z možností ako eliminovať negatívne prejavy 

správania žiakov. Sociálne kompetencie žiaka predstavujú zvládanie situácií, problémových 

situácií, zastávanie sociálnej role a zvládanie interakcií nielen v triednom a školskom priestore, ale 

aj vo virtuálnom priestore“. Pre podporu pozitívnej klímy je dôležité, aby žiaci, ktorí sú ohrození 

rizikami vyplývajúcimi z online prostredia, ktoré môžu viesť k problémom týkajúcich sa ich 

osobného alebo školského života, boli oboznámení s tým, na koho sa obrátiť s riešením daného 

problému. Môže ísť napríklad o žiakov, ktorí majú problémy so školskými výsledkami z dôvodu 

nedostatočného venovaniu sa prípravy na vyučovanie, čo môže byť následkom napr. 

kyberšikanovania. Je dôležité oboznámiť žiakov so skutočnosťou, že aj keď sa útoky odohrávajú 

mimo školského prostredia, majú právo na pomoc od zamestnancov školy (Černá, 2014).  

Posilňovanie pozitívnej klímy by sa malo realizovať ako v prostredí školy všeobecne, tak aj 

v rámci konkrétnych tried. Triedny učiteľ môže využívať triednické hodiny, počas ktorých môže 

so žiakmi riešiť výchovné problémy. Môže využívať rôzne interaktívne metódy, pomocou ktorých 

môže zároveň vytvárať pozitívnu klímu triedy a predchádzať tak možnému online rizikovému 

správaniu, napr. kyberšikanovaniu medzi žiakmi. Vytvorenie pozitívneho prostredia nie len v 

triedach, ale v prostredí celej  školy má v rámci prevencie kyberšikanovania veľmi dôležitú úlohu 

(Niklová, 2015). 

Takýmto spôsobom sa zabezpečí tiež posilnenie výchovnej funkcie cez triednych učiteľov. 

Niklová (2015) uvádza, že špecifické úlohy, ktoré prináležia triednemu učiteľovi na triednických 

hodinách vytvárajú priestor, v ktorom sa okrem vzdelávacích problémov môže zamerať na 

problémy v správaní alebo výchovné ťažkosti. Triedny učiteľ by mal byť schopný identifikovať 

zmeny v správaní žiakov ako na úrovni jednotlivca, tak v rámci celého triedneho kolektívu. Okrem 

diagnostikovania problémov by sa mal triedny učiteľ zúčastniť aj na ich riešení a následnej 

intervencii, pričom by mal vo všetkých procesoch spolupracovať s ďalšími pedagogickými 

a odbornými zamestnancami školy, a tiež s rodičmi žiakov. 

Ďalšou formou prevencie online rizikového správania žiakov zabezpečuje spolupráca 

pedagogických a odborných zamestnancov škôl so školskými zariadeniami výchovného 

poradenstva a prevencie. Spolupráca medzi odborníkmi z rôznych oblastí pôsobenia v rámci 

prevencie, prináša viac pohľadov na vzniknuté problémy v škole a následne tiež na ich riešenie 

(Dulovics, 2012). Pri prevencii majú na Slovensku svoje dôležité miesto tiež Centrá pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), ide o zariadenia výchovného poradenstva a 

prevencie, ktorých činnosť a hlavné úlohy vymedzuje Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní. CPPPaP poskytujú bezplatnú pomoc deťom, pokiaľ sa u nich prejavia poruchy učenia, 

správania, pozornosti, ale tiež aj tým, ktoré sa stali obeťami rôznych sociálno-patologických javov. 

Centrum výchovnej a psychologickej prevencie poskytuje komplexnú psychologickú, 

špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom 

okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, 

vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch 

psychického vývinu a porúch správania. V spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením 

poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a žiakom od narodenia až 

do ukončenia prípravy na povolanie a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch 
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psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov v populácii detí 

(cvtisr.sk). 

CPPPaP poskytujú školám pomoc pri prevencii online rizikového správania aj vo forme 

realizovania preventívnych programov. Centrá aktualizujú ročne svoj ponukový list aktivít, z 

ktorých si škola môže vybrať preventívny program podľa cieľovej skupiny a konkrétneho sociálno-

patologického javu. 

Prevenciu virtuálnych ohrození je možné realizovať aj formou samosprávnej činnosti žiakov. 

Hollá (2017) uvádza, že môže ísť napríklad o vytvorenie žiackeho parlamentu, ktorý si vyžaduje 

komunikáciu s vedením školy v pravidelných intervaloch.  Vedenie školy komunikuje so 

zástupcami žiakov, ktorých si žiaci zvolili sami, pričom ich návrhy, pripomienky a pod. akceptuje 

v závislosti od možností. Pozitívnym z hľadiska tejto oblasti je to, že žiaci sa nielen učia 

komunikovať o problémoch, ale tiež to, že sa zaoberajú aj názormi a problémami iných žiakov. 

 

2. Príležitostné preventívne aktivity a špeciálne projekty prevenčnej práce so zameraním na 

prevenciu virtuálnych ohrození  

Ďalšími formami prevencie virtuálnych ohrození v školskom prostredí sú príležitostné 

preventívne aktivity a špeciálne projekty prevenčnej práce a tiež rôzne internetové stránky, ktoré 

ponúkajú aj online poradne či rôzne tipy v oblasti predchádzania virtuálnych ohrození.  

 Jedným z významných projektov na Slovensku je projekt zodpovedne.sk. Tento projekt ponúka 

ako učiteľom, sociálnym pedagógom, tak aj rodičom detí veľké množstvo metodických materiálov 

a príručiek v prevencii rizikového správania sa vo virtuálnom prostredí. Zodpovedne.sk sa 

zameriava na bezpečné a zodpovedné používanie IKT, predovšetkým internetu a mobilného 

telefónu. Projekt svojou činnosťou šíri povedomie o hrozbách a rizikách vyplývajúcich 

z používania IKT, podporuje zodpovedné používanie internetu a mobilov, zvyšuje povedomie, 

podporuje mediálnu gramotnosť a rozvíja kritické myslenie u detí a mládeže. Ponúka rôzne 

školenia, metodiky, súťaže, online hry, linku pomoci a informácie o IKT. Projekt vznikol v roku 

2007 a je jediným projektom na Slovensku, ktorý je podporovaný Európskou úniou v rámci 

komunitárneho programu „Bezpečný internet.“  

Vzhľadom na orientáciu cieľovej skupiny príspevku, uvádzame stručnú charakteristiku 

súvisiacich projektov určených pre mládež: 

 pomoc.sk – ide o združenú linku pomoci, ktorá je súčasťou projektu Zodpovedne.sk. Jej 

cieľom je koordinovaná pomoc, poradenstvo pre zodpovedné používanie internetu, 

mobilnej komunikácie a nových technológií (pomoc.sk). 

 nehejtuj.sk – ide o multimediálny projekt určený do slovenských základných a stredných 

škôl, ale aj do iných štátnych i súkromných inštitúcií pracujúcich s deťmi a mládežou. 

Výstupom projektu je metodická príručka a dvoj-DVD s výberom filmov slovenskej aj 

zahraničnej produkcie na témy netolerancie. Cieľom projektu je vzdelávanie 

prostredníctvom faktov a emócií. Ide o výber dvanástich filmov, pričom každý z nich 

reprezentuje jednu z tém nenávisti. Ku každému filmu sú pripravené otázky, na ktoré žiaci 

odpovedia pred jeho pozretím, bez toho aby sa čokoľvek o problematike filmu dozvedeli, 

a po dopozeraní filmu, pričom ide o takmer rovnaké otázky. Projekt môže slúžiť ako 

pomôcka na hodinách dejepisu, etiky, mediálnej výchovy, informatiky a ďalších predmetov 

na základných a stredných školách ale aj počas voľnočasových aktivít  detí a mládeže 

(nehejtuj.sk). 

 kyberšikanovanie.sk – do projektu sa môžu zapojiť slovenské základné a stredné školy, ale 

aj iné štátne a súkromné inštitúcie pracujúce s deťmi a mládežou tým, že si objednajú 
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príručku s filmami a zahrnú projekt ako pomôcku na hodinách dejepisu, etiky, mediálnej 

výchovy, informatiky, triednych hodinách a ďalších predmetov, ale aj počas 

voľnočasových aktivít detí a mládeže. Príručka spolu s DVD sú poskytované bezplatne. 

Ďalšou aktivitou projektu kyberšikanovanie.sk spolu s občianskym združením eSlovensko 

je séria interaktívnych prednášok s audiovizuálnymi a hudobnými prvkami na tému 

kyberšikanovanie pod názvom Narodení pre výhru - Aless a kyberšikanovanie.sk, ktorú si 

školy môžu objednať takisto bezplatne. Projekt ponúka ďalšie zaujímavé školenia, ktoré sú 

spojené s premietaním filmu a interaktívnou prednáškou.  Okrem toho, internetová stránka 

kyberšikanovanie,sk ponúka informácie o kyberšikane, krátke filmy spolu s metodikou 

a niekoľko aktivít zameraných na problematiku kyberšikanovania (kybersikanovanie.sk). 

 neZavislost.sk – je súčasťou projektov eSlovensko o.z., ktorých cieľom je vzdelávanie, 

prevencia, ochrana detí a mládeže na Slovensku. Výstupom projektu neZavislost.sk je 

mobilná aplikácia, informačný portál, výskumná činnosť a vytvorenie siete odborníkov a 

centier pomoci v regiónoch. Zaujímavým výstupom projektu je bezplatne dostupná 

aplikácia pre mobilný telefón neZávislosť, ktorá anonymne meria čas trávený na mobile a 

v jednotlivých aplikáciách. Prehľadne zobrazuje denný, týždenný, celkový graf a ponúka 

aj test internetovej závislosti, otáčaciu kartu odporúčaní, zápisník radostí a starostí, časovú 

stopku, motivačnú skupinu či funkciu zdieľania a exportu údajov (neZavislost.sk). 

 NoProblemos.sk – projekt je seriál komiksov o partii troch kamarátov - Filip, Verona 

a Hugo. Prostredníctvom komiksov je mládež zoznámená so základmi práv duševného 

vlastníctva či kultúrou znášanlivosti (NoProblemos.sk). 

 Ktojeďalší.sk – ide o film inšpirovaný skutočnými príbehmi zo Slovenska, Ruska a Kanady, 

pričom film rozpráva o tom, ako internet hlavných hrdinov priviedol až na hranicu života a 

smrti. Internetová stránka ktojedalsi.sk ponúka virtuálnu knihu o filme, ktorá obsahuje 

odporúčania pre prácu s filmom, otázky k diskusii a ďalšie odporúčané školenia 

(ktojedalsi.sk). 

 Matfilipa.sk – je to projekt o duševnom vlastníctve pre študentov a mladých tvorcov 

a umelcov. Projekt ponúka bezplatne knihu Mať Filipa, ktorú je možné si stiahnuť na 

internetovej stránke matfilipa.sk, alebo si ju tam objednať v tlačenej podobe. Kniha je 

určená pre učiteľov, pedagogických pracovníkov, vychovávateľov pracujúcich s deťmi a 

mládežou, ako pomôcku na hodinách (matfilipa.sk). 

V problematike online rizikového správania je na Slovensku populárny tiež projekt IPČKO, 

ktorý je zameraný na pomoc mladým ľuďom, ktorí sa stali obeťami vydierania či sexuálneho 

nátlaku. Internetová stránka ipcko.sk má k dispozícii chatovú a emailovú poradňu, ktoré fungujú 

ako internetová linka dôvery pre mladých ľudí poskytujúca psychologickú pomoc nonstop, 

bezplatne a anonymne. Okrem toho sú na stránke zverejnené ponuky rôznych kurzov a zaujímavé 

články o danej problematike. Súčasťou projektu je tiež stránka stalosato.sk, ktorá je určená pre 

obete sexuálnych agresorov a stránka chcemsazabit.sk pre ľudí, ktorí uvažujú o samovražde. 

 Ďalším zaujímavým je projekt bezpečnostnej spoločnosti Eset – Bezpečne na nete. Tento projekt 

je zameraný na pomoc pri spoznaní základných rizík digitálneho sveta, pričom poskytuje praktické 

rady, ako sa pred nimi chrániť. Internetová stránka bezpecnenanete.sk prináša odborné rady pre 

rodičov, ale aj zábavné tipy pre deti, pomocou ktorých sa môže zvýšiť bezpečnosť detí pred 

hrozbami na internete. Projekt vytvoril tiež Príručku digitálnej bezpečnosti pre učiteľov a Aktivity 

k Príručke digitálnej bezpečnosti pre učiteľov. Aktivity obsahujú zoznam cvičení navrhnutých 

odborníkmi z ESETu, učiteľmi informatiky a detskými psychológmi, ktoré zaujímavou a 

praktickou formou ilustrujú problémy v oblasti digitálnej bezpečnosti a bezpečného používania 
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internetu deťmi. Aktivity sú zostavené tak, aby ich učitelia s ich žiakmi v škole zvládli realizovať 

bez toho, aby boli expertmi na technické alebo psychologické témy. Príručky sú bezplatne 

k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke bezpecnenanete.sk (bezpecnenanete.sk). 

Podpore bezpečného a zodpovedného používania IKT sa venuje aj spoločnosť Orange. V 

spolupráci s mnohými odborníkmi realizuje v programe Deti na nete bezplatné workshopy a 

informačno-vzdelávacie aktivity, ktoré pomáhajú rodičom, pedagógom, deťom i mladým ľuďom. 

Pôvodne bol tento projekt známy a dostupný pod názvom detinanete.sk, v súčasnosti je 

pokračovanie aktivít a nový prístup k téme prístupný pod názvom beznastrah.online. Na 

internetovom portály beznastrah.online sú k dispozícii užitočné informácie rozdelené do šiestich 

hlavných tém: začíname s internetom, závislosť od internetu, kyberšikana, nevhodný obsah, online 

predátori, sebahodnota. Každá z tém obsahuje niekoľko článkov, videí alebo (online) kurzov. V 

spolupráci s IPčko realizuje online poradňu, kde je možné telefonicky, e-mailom alebo cez chat 

spojenie s odborníkmi – psychológmi a prediskutovať otázky ohľadom bezpečnosti a správania 

detí na internete. Projekt poskytuje tiež materiálny pre učiteľov, vďaka ktorým sa žiaci  v škole 

vedia hravou a pútavou formou dozvedieť viac o téme, otvoriť diskusiu a budovať si správne 

návyky. Okrem materiálov je prostredníctvom webu možné objednať workshop/prednášku pre 

školu vedenú odborníkom, s ktorým projekt spolupracuje. 

V rámci nami riešenej problematiky považujeme za dôležité upozorniť tiež na kozmetickú 

spoločnosť Dove, ktorá realizuje Projekt sebadôvery Dove. Projekt vychádza z problematiky 

nespokojnosti s vlastným telom a úzkosti spojenej so vzhľadom, ktoré môžu spôsobiť, že mladí 

ľudia nevedia využiť svoj potenciál na maximum. Okrem toho môžu mať zároveň dopad na ich 

zdravotný stav, priateľstvá a dokonca aj výsledky v škole. Projekt pomáha rodičom, 

vychovávateľom, učiteľom a koordinátorom mladých so vzdelávaním v oblasti zvyšovania 

sebadôvery. Internetový portál dove.com ponúka bezplatne k dispozícii príručku Sprievodca 

sebadôverou, ktorá je návodom na budovanie sebadôvery a pomáha identifikovať problémy, ktoré 

môžu mať dopad na sebadôveru mladých ľudí. Projekt sebadôvery Dove vznikol na základe vízie, 

ktorá hovorí, že krása by mala byť zdrojom sebaistoty, nie úzkosti. Vzdelávaním v oblasti 

zvyšovania sebadôvery už oslovili viac než šesťdesiat miliónov mladých ľudí. Cieľom projektu je 

pomôcť budúcej generácii vyrastať s pozitívnym prístupom k svojmu vzhľadu a pomôcť jej zvýšiť 

sebadôveru, aby mohla ukázať, čo všetko v nej je. Do projektu sú zapojení poprední psychológovia 

a odborníci v oblasti zdravia a vnímania tela, ktorí vytvorili program plný fakticky podložených 

zdrojov (vrátane rád pre rodičov), ktorý pomôže mladým ľuďom vytvárať zdravé vzťahy, 

prekonávať problémy spojené s vnímaním tela a dosahovať svoj plný potenciál (dove.com). 
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PREVENTÍVNE PROGRAMY SO ZRETEĽOM NA ONLINE RIZIKOVÉ 

SPRÁVANIE 
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Štúdia je priebežným výstupom projektu KEGA č. 024UMB-4/2022 „Prevencia online 

rizikového správania.“ 

 

Abstrakt  

Cieľom štúdie je poukázať na aktuálne zmeny v oblasti súčasnej legislatívy (Novela školského 

zákona č. 245/2008), ktorá zavádza od 1.1.2023 päť stupňov podpory. Aplikuje nový systém 

poradenstva a prevencie, pričom zaniká súčasný duálny systém (delenie centier podľa klientely, 

pôvodne CPPPaP a CŠP) a vzniká v rámci podpory tretieho a štvrtého stupňa centra poradenstva a 

prevencie. Na podpornej úrovni 5 vzniká špecializované centrum poradenstva a prevencie, ktoré 

bude vykonávať vysoko špecializovanú starostlivosť najmä pre deti so zdravotným postihnutím. 

Osobitná pozornosť je venovaná aktuálnym zmenám so zreteľom na poukázanie obsahového 

štandardu prevencie rizikového správania v rámci Národného projektu s názvom „Štandardizáciou 

systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce“, ktorý sa realizuje pod 

gesciou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.  

 

Kľúčové slová: prevencia, preventívne programy, online rizikové správanie, škola, žiak 

 

Úvod  

V slovenských školách je prevencia rizikového správania detí a mládeže uskutočňovaná 

prostredníctvom pedagogických zamestnancov (koordinátor prevencie, koordinátor výchovy 

a vzdelávania, učitelia), odborných zamestnancov (sociálny pedagóg, školský psychológ) 

(Niklová, 2019). Za prevenciu rizikového správania detí a mládeže sú rovnako zodpovední zákonní 

zástupcovia. Narastajúca tendencia online rizikového správania žiakov si vyžaduje riešenie 

včasnou a efektívnou prevenciou.  

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie odporúča v súvislosti s realizáciou 

prevencie uprednostniť model členenia na univerzálnu, selektívnu a indikovanú prevenciu 

(Kunčaková, 2021). 

1. Univerzálna prevencia – jedná sa o prevenciu zameranú na bežnú populáciu detí a 

dospievajúcich, bez ohľadu na rizikovosť. Najčastejšie, ale býva organizovaná mimovládnymi 

organizáciami, ktoré majú zostavené tematické programy a metodiku. 

2. Selektívna prevencia – sa zameriava už na skupiny, ktoré sú vystavené rizikovým faktorom, a 

ktoré sú ohrozenejšie viac ako bežná populácia. 

3. Indikovaná prevencia – sústreďuje sa na jednotlivcov u ktorých už sú prítomné znaky sociálno-

patologických javov alebo závislostí.  
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Obrázok č. 1: Systém prevencie – jeho členenie  

 
 Zdroj: Šavrnochová, Holdoš, Almášiová, 2020, s. 47  

 

V súvislosti s nárastom online rizikového správania boli na národnej úrovni prijaté viaceré 

opatrenia súvisiace s ochranou detí vo virtuálnom priestore:  

• Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní § 152, ktorý uvádza: Bezpečnosť a ochrana 

zdravia vo výchove a vzdelávaní školy a školské zariadenia sú pri výchove a vzdelávaní, pri 

činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb okrem 

iného povinné podľa pís. b) vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a žiakov a na 

predchádzanie sociálno-patologickým javom, c) zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí a 

žiakov,  d) poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a 

žiakov.  

• Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 

telekomunikáciách v znení neskorších predpisov- ide o reguláciu niektorých obsahov na 

internete vo vzťahu k vysielaniu televíznej programovej služby a poskytovaniu audiovizuálnej 

mediálnej služby na požiadanie a o povinnosti vo vzťahu k pornografickým a erotickým 

obsahom.  

• Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 

• Zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným 

postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

• Koncepcia mediálnej výchovy SR v kontexte celoživotného vzdelávania. 

• Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020. 

• Koncepcia Štátnej politiky zdravia v Slovenskej republike. 

• Národná stratégia na ochranu detí pred násilím. 

• Národná koncepcia ochrany detí v digitálnom priestore a akčný plán k tejto koncepcii na roky 

2020 – 2021. 
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• Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských 

zariadeniach. 

• Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020. 

• Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 

2016 – 2020. 

Uvedené legislatívne a koncepčné dokumenty slúžia ako východisko pre tvorbu celoškolskej 

stratégie zameranej na prevenciu online rizikového správania. 

 Keďže platformy sociálnych médií sa naďalej vyvíjajú a ovplyvňujú naše vnímanie, emócie a 

správanie, je veľmi dôležité, aby ich mladí používatelia dostávali adekvátne vzdelávanie o 

negatívach sociálnych médií. Školy, osobitne odborní zamestnanci by mali poznať sociálne a 

motivačné faktory, ktoré vedú žiakov k zapojeniu sa do sociálnych médií, na čo poukazujú vo 

svojich štúdiách viacerí autori ako napr. S. M. Coyne, L. M. Padilla-Walker & E. Howard, (2013), 

A. Peruta & A. B. Shields, (2017). 

V prevencii realizovanej v školách a školských zariadeniach je tendencia k používaniu pojmu 

rizikové správanie, pod ktorým sa rozumie správanie, v dôsledku ktorého dochádza k 

preukázateľnému nárastu zdravotných, sociálnych, výchovných a ďalších rizík pre jedinca alebo 

spoločnosť (Miovský a i., 2010). Pojem sociálno-patologické javy je v kontexte modernej školskej 

prevencie koncepčne prekonaný, pretože je jednak stigmatizujúci, normatívne ladený a kladie príliš 

veľký dôraz na skupinovú/spoločenskú normu (Tichý, Kríž, Božík, Vojtová, 2021). V. Bělik a i. 

(2017) uvádzajú, že pojem sociálno-patologické javy je pojmom sociologickým a zasahuje tzv. 

fatálne javy v spoločnosti (alkoholizmus, krádeže, vraždy a i.). V školskom prostredí pedagógovia 

pracujú s pojmom rizikové správanie s cieľom minimalizovať prejavy a riziká takého správania.  

V teoreticko-empirickej rovine sa problematike rizikového správania venujú napr. M. 

Miovský, J. Zapletalová, M. Dolejš (2010), M. Širůčková (2012), M. Čerešník (2015), Bělik (2016, 

2017), M. Niklová (2019), M. Verešová, R. Tomšík (2019), K. Hollá (2020). Rizikové správanie 

môže byť cez ich perspektívu vnímané ako akékoľvek správanie s potenciálom neželaného. Pri 

rizikovom správaní môže dôjsť k zdravotným, sociálnym, psychickým či výchovným problémom. 

Rizikové správanie úzko súvisí s konceptom zdravia, a to buď jeho podpory alebo škodlivosti 

(Čerešník 2017).  

Online rizikové správanie, prípadne správanie vo virtuálnej sfére je podradeným termínom k 

termínu rizikové správanie. Napriek tomu ide o osobitnú formu správania, ktorej odborná verejnosť 

posledné roky venuje značnú pozornosť. Môžeme teda povedať, že ide o nevhodné prejavy 

správania prenesené do virtuálneho prostredia – kyberpriestoru (Niklová 2017). Online rizikové 

správanie je správanie jednotlivca, ktoré sa odohráva v kyberpriestore pričom vzhľadom na 

prítomnosť online hrozieb, jednotlivec ohrozuje seba alebo iných. Najcharakteristickejšou črtou 

online rizikového správania je rizikové využívanie internetu. Pre online rizikové správanie sú 

charakteristické nasledujúce znaky: 

 internetové prostredie, 

 komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí, 

 komunikanti dokážu spolu komunikovať v rovnakom čase aj napriek absencii osobnej 

interakcie, 

 často utajená skutočná identita, 

 nástrahy internetových hrozieb, kam už možno zaradiť jednotlivé formy online rizikového 

správania. 

M. Dulovics (2018) vo vzťahu ku kyberpriestoru uvádza dve základné roviny rizikového správania: 

1. rizikové využívanie internetu, ktoré zahŕňa: 
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− vyhľadávanie nevhodných obsahov; 

− nadmerne dlhý čas strávený na internete; 

− kontaktovanie sa s neznámymi osobami; 

− účasť v rizikových online skupinách (podporujúcich samovražedné jednanie, 

sebapoškodzovanie, extrémizmus, experimentovanie s drogami); 

− neuvážené zverejňovanie osobných údajov; 

− neuvážené rozposielanie vizuálnych materiálov (fotografie, videá) a informácie o svojej osobe; 

2. rizikové správanie v prostredí internetu: 

− šírenie nevhodných obsahov (poplašné alebo zavádzajúce správy, obsahy hanobujúce rasu, národ 

a náboženstvo); 

− všetky známe formy kyberšikanovania; 

− nevhodné sexuálne správanie, ktorého je mravné alebo iné ohrozenie druhých osôb; 

− všetky známe formy počítačovej kriminality 

Výkonové a obsahové štandardy predstavujú spoločný rámec pre skvalitnenie poskytovanej 

odbornej starostlivosti. Štandardy boli tvorené ako na seba nadväzujúce a vzájomne sa dopĺňajúce 

dokumenty, ktorých naplnenie smeruje k poskytnutiu kvalitnej odbornej činnosti v rámci 

národného projektu „Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na 

trhu práce“ pod gesciou VUDPaP. Každý štandard výkonu odbornej činnosti obsahuje krátku 

definíciu, s popisom odbornej činnosti a konkrétnymi výstupmi. Výkon každej odbornej činnosti 

je ukončený indikátorom. Indikátor predstavuje presný súhrn zaznamenaných výstupov, teda 

dokladuje ukončenie danej odbornej činnosti. Overovanie obsahových štandardov prebiehalo 

v mesiacoch marec až jún 2022. Cieľom overovania obsahových štandardov je reflektovať: ich 

odbornú úroveň, multidisciplinárnu spoluprácu, ako aj ich kompatibilitu s odbornými činnosťami, 

ktoré odborní a pedagogickí zamestnanci každodenne poskytujú deťom a ich rodinám v rámci 

systému poradenstva a prevencie. Medzi výkony odborných činností v zariadeniach poradenstva 

a prevencie patria: úvod do odbornej starostlivosti, diagnostika, depistáž, poradenstvo, rané 

poradenstvo, kariérové poradenstvo a kariérová výchova, krízová intervencia, 

reedukácia/rehabilitácia, terapia, prevencia. Podľa procesných štandardov zameraných na oblasť 

prevencie je preventívna činnosť realizovaná v školách a v školských zariadeniach rozdelená na 

preventívno-výchovnú činnosť a preventívne programy. Do oblasti preventívno-výchovnej 

činnosti patria odborné preventívne a vzdelávacie aktivity zamerané na prevenciu rizikového 

správania, edukačných či výchovných problémov, ktoré podporujú začlenenie žiakov do triednych 

kolektívov, prispievajú k vytváraniu pozitívnej triednej, ale aj celkovej školskej klímy, rozvíjajú 

sociálne kompetencie žiaka s cieľom úspešného zvládania záťažových situácií. Môžu mať formu 

prednášky, besedy, zážitkovej aktivity a poskytovať ju na úrovni univerzálnej, selektívnej alebo 

indikovanej prevencie. Časová realizácia je krátkodobejšia – 1, resp. 3 stretnutia. Tieto aktivity sú 

realizované systematicky v súlade s plánom iných preventívnych aktivít. Druhou oblasťou sú 

preventívne programy a projekty (Tichý, Kríž, Božík, Vojtová, 2022). 

Koncept obsahového zamerania preventívnych aktivít je východiskom koncipovania plánu 

prevencie v škole, a tiež tvorbu krátkodobých či dlhodobých preventívnych programov odbornými 

zamestnancami škôl a zariadení poradenstva a prevencie. Vyššie uvedený koncept akcentuje 

vývinový aspekt a vymedzuje aké vedomosti, znalosti a kompetencie sú pre jednotlivé témy 

v prevencii vhodné podľa veku detí a žiakov (Tichý, Kríž, Božík, Vojtová, 2022). 

Jednotlivé tematické okruhy pre preventívne aktivity pozostávajú z dvoch častí: 

1. obsahové štandardy pre oblasť rozvoja životných zručností, medzi ktoré patria sociálne zručnosti 

a zručností sebaovplyvňovania/sebaregulácie, 
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● spracované pre 2 hlavné vekové skupiny: deti predškolského a žiakov mladšieho školského veku 

– I. stupeň ZŠ, žiakov II. stupňa ZŠ a žiakov SŠ;  

2. obsahové štandardy pre vybrané oblasti rizikového správania: 

● prevencia násilného správania (šikanovanie, prejavy agresivity), 

● prevencia záškoláctva, 

Prevencia rizikového správania 

● prevencia radikalizácie a extrémizmu, 

● prevencia užívania návykových látok, 

● prevencia obchodovania s ľuďmi, 

● prevencia zameraná na problematické používanie digitálnych technológií, 

● prevencia zameraná na zdravý životný štýl (poruchy príjmu potravy), 

● prevencia zameraná na podporu duševného zdravia, 

o spracované pre jednotlivé vekové skupiny (MŠ, ZŠ, SŠ) – podľa druhu rizikového správania 

(Procesný štandard k prevencii, VÚDPaP, 2021). 

Ďalšie zmena v oblasti legislatívy sa týka Novely zákona 415/2021 Z. z., ktorou sa mení a 

dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. V systéme poradenstva a prevencie sa 

vykonáva odborná činnosť, ktorou je poradenská činnosť, psychologická činnosť, pedagogická 

činnosť, špeciálno-pedagogická činnosť, logopedická činnosť, liečebno-pedagogická činnosť a 

sociálno-pedagogická činnosť zameraná na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, 

psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na 

povolanie. Zariadeniami poradenstva a prevencie sú: centrum poradenstva a prevencie a 

špecializované centrum poradenstva a prevencie. 

Podľa § 130 Zákon 415/2021 Z. z. sa odborná činnosť uskutočňuje v súlade s výkonovými a 

obsahovými štandardmi výchovného poradenstva prostredníctvom podporných úrovní do 5 

stupňov poskytovania odbornej pomoci. Centrum poradenstva a prevencie možno zriadiť, ak 

zamestnáva najmenej piatich odborných zamestnancov na ustanovený týždenný pracovný čas, z 

ktorých najmenej jeden je zaradený do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec. 

Činnosti podpornej úrovne prvého stupňa vykonáva pedagogický zamestnanec, odborný 

zamestnanec školy a školský podporný tím. 

Činnosti podpornej úrovne prvého stupňa zahŕňajú: pedagogickú diagnostiku; pedagogickú 

intervenciu; výchovné poradenstvo; kariérové poradenstvo; rozvoj inkluzívneho vzdelávania a 

prevenciu. 

Činnosti podpornej úrovne druhého stupňa vykonáva školský špeciálny pedagóg a odborný 

zamestnanec školy v spolupráci s centrom poradenstva a prevencie. Činnosti podpornej úrovne 

druhého stupňa zahŕňajú: orientačnú diagnostiku; prevenciu; poradenstvo; intervenciu; krízovú 

intervenciu; reedukáciu; metodickú podporu a poradenstvo pedagogickým zamestnancom, 

odborným zamestnancom a zákonným zástupcom alebo zástupcom zariadenia. 

Činnosti podpornej úrovne tretieho stupňa vykonáva odborný zamestnanec centra poradenstva a 

prevencie. Činnosti podpornej úrovne tretieho stupňa zahŕňajú: základnú diagnostiku, čiastkovú 

diagnostiku alebo komplexnú diagnostiku; poradenstvo; prevenciu; intervenciu; krízovú 

intervenciu; terapiu; rehabilitáciu a reedukáciu; metodickú činnosť a supervíznu činnosť pre 

školský podporný tím, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a zákonných 

zástupcov alebo zástupcov zariadenia. 

Činnosti podpornej úrovne štvrtého stupňa vykonáva odborný zamestnanec centra poradenstva a 

prevencie, nadväzujú na činnosti podpornej úrovne tretieho stupňa a dopĺňajú komplexnú 

multidisciplinárnu starostlivosť v rámci centra poradenstva a prevencie. Činnosti podpornej úrovne 

štvrtého stupňa zahŕňajú: špecializované odborné činnosti; poradenstvo; prevenciu; 
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špecializovanú diagnostiku, komplexnú diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku; terapiu; 

rehabilitáciu a reedukáciu; zabezpečovanie kompenzačných, reedukačných a špeciálnych 

edukačných pomôcok; metodickú činnosť a supervíznu činnosť pre školský podporný tím, 

pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a zákonných zástupcov alebo zástupcov 

zariadenia. 

Činnosti podpornej úrovne piateho stupňa vykonáva odborný zamestnanec špecializovaného centra 

poradenstva a prevencie. Činnosti podpornej úrovne piateho stupňa zahŕňajú: špecializované 

odborné činnosti; poradenstvo; prevenciu; komplexnú diagnostiku a vysokošpecializovanú 

diferenciálnu diagnostiku; terapiu; rehabilitáciu; odborné činnosti vo vzťahu k deťom do piateho 

roku veku; zabezpečovanie kompenzačných, reedukačných a špeciálnych edukačných pomôcok; 

metodickú činnosť a supervíznu činnosť pre školský podporný tím, pedagogických zamestnancov, 

odborných zamestnancov a zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadenia. 

Centrum poradenstva a prevencie poskytuje činnosti podpornej úrovne tretieho stupňa a 

štvrtého stupňa deťom a žiakom najmä v oblasti ich osobnostného, vzdelávacieho a kariérového 

rozvoja. Špecializované centrum poradenstva a prevencie poskytuje činnosti podpornej úrovne 

piateho stupňa najmä deťom so zdravotným postihnutím a žiakom so zdravotným postihnutím. 

Preventívnemu pôsobeniu v oblasti internetového prostredia a informačných technológii 

zameranému na informačnú bezpečnosť a počítačovú kriminalitu sa dlhodobo venuje občianske 

združenie Preventista, ktoré realizuje v školách osvetu prostredníctvom besied, prednášok, či 

online webinárov na sociálnych sieťach (Preventista.sk, 2021). V roku (2021) J. Oster  a M. Zeman 

vydali učebnicu pre stredné školy a gymnáziá zameranú na rozvoj informačnej bezpečnosti ako aj 

metodickú príručku k uvedenej publikácii. Publikácia s názvom Učebnica informačnej bezpečnosti  

- Pre stredné odborne školy a gymnáziá je orientovaná na úvod do informačnej bezpečnosti 

a osvojenie základných. 

Medzi ďalšie subjekty patrí občianske združenie Iuventa v súvislosti s online prostredím 

poskytuje na svojej stránke v časti Nové trendy - Rozvoj digitalizácie v práci s mládežou rady pre 

prácu v danej oblasti (Iuventa, 2021). Občianske združenie e-Slovensko realizuje univerzálnu 

prevenciu prostredníctvom  národného informačného uzlu - projekt Zodpovedne. sk. Cieľom 

funkčného projektu je zvýšiť povedomie o bezpečnom a zodpovednom užívaní internetu, šíriť 

osvetu v tejto oblasti a zabezpečiť prevenciu pred internetovou kriminalitou. V rámci projektu 

funguje aj internetová linka Pomoc.sk, ktorá poskytuje poradenstvo a pomoc pre deti i dospelých 

o súvislosti nebezpečenstiev internetu. Na Slovensku je sfunkčnené Stopline.sk. - národné centrum 

pre nahlasovanie nezákonného obsahu alebo činností na internete. Internetová poradňa IPčko. sk 

poskytuje chatovú a emailovú poradňu pre deti a mládež. Jedná sa o psychologickú a sociálnu 

pomoc v krízových situáciách prostredníctvom internetu (ipcko.sk, 2021). Edukatívny projekt 

„Digitálna inteligencia“, ktorého cieľom je eliminovať riziká v digitálnom finančnom prostredí. 

Nezisková organizácia Digitálne Slovensko (digiQ) prostredníctvom portálu digiq.sk zvyšuje 

povedomie o ochrane ľudských práv a základných slobôd a prináša informácie o inteligentnom 

používaní internetu so zameraním na deti a mládež. Odborným garantom projektu je bezpečnostná 

spoločnosť ESET. Ďalším projektom je projekt „Nehejtuj.sk“.  Je to multimediálny projekt určený 

do slovenských základných a stredných škôl, ale aj do iných štátnych i súkromných inštitúcií 

pracujúcich s deťmi a mládežou. Cieľom projektu je vzdelávanie prostredníctvom faktov a emócií. 

Nahliadnutie do emócií, prežívania človeka prináša nové poznanie. Ide o filmy, ktoré pochádzajú 

z príbuzných kultúrnych, spoločenských či jazykových oblastí, nachádzajú sa na dvoch DVD. 

Každý film reprezentuje jednu z tém nenávisti. Súčasťou DVD je aj metodická príručka, ktorá 

opisuje všetky filmy a navrhuje postupy, ako jednotlivé témy deťom a mládeži priblížiť. Projekt 

„Deti na nete“ učí deti bezpečne komunikovať pomocou komunikačných technológií. Deti a 
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moderné komunikačné technológie  je zverejnený na stránke http://www.detinanete.sk. Edukatívny 

program je realizovaný od roku 2006, je určený pre viacero ročníkov s deťmi vo veku od 8 do 15 

rokov, čomu je vždy prispôsobený aj štýl komunikácie medzi lektorom a žiakmi. Medzi hlavné 

témy patrí: Začíname s internetom, Závislosť od internetu, Kyberšikana, Nevhodný obsah, 

Sebahodnota, Online predátori, Wizard videá. Poskytuje materiály aj pre učiteľov, ako zábavnou 

formou komunikovať so žiakmi o uvedených témach (ukážková hodina na tému závislosť) a pre 

rodičov (zásady pre dobré technologické rodičovstvo). Projekt „Bezinternetu.sk“ – cieľom 

projektu je snaha zapojiť čo najviac žiakov, rodičov a škôl do prevencie a regulácie nadmerného 

užívania internetu a osvojiť si zásady a princípy, ktoré trvalo znížia vplyv digitálnych technológií 

a internetu. Cieľom nie je zákaz používania internetu, ponúka však alternatívy, príklady ako 

dobrovoľne obmedziť internet či vzdať sa ho na určité obdobie. Projekt vychádza z pozitívnych 

skúseností rôznych krajín sveta (Francúzsko, Nemecko, Austrália), kde sa zlepšila emocionálna 

pohoda žiakov, celkové zdravie a boli zaznamenané pozitívne zmeny v správaní žiakov (efektívne 

trávenie voľného času, hlavne viac pohybu a športu,  komunikácia s rodičmi, učiteľmi, 

súrodencami, zlepšenie prospechu v škole, menej konfliktov v triede). 

V školách sa veľmi často realizujú preventívne programy a projekty, ktoré patria k 

efektívnych formám prevencie problémového správania sa žiakov. Pojmy projekt a program sú 

mnohokrát nesprávne stotožňované. Program býva širšie a všeobecnejšie koncipovaný, kým 

projekt je naopak veľmi konkrétny. V rámci programu možno žiadať o podporu konkrétnych 

projektov alebo sa v rámci programu realizujú konkrétne projekty. Ich ciele a zámery pritom musia 

korešpondovať s prioritami a požiadavkami konkrétneho programu. Program sa najčastejšie 

používa na označenie skupiny projektov, pričom jeden projekt nemôže tvoriť celý program a 

jednotlivé projekty realizované v rámci programu môžu byť veľmi rozdielne. Projekt je vo vzťahu 

k programu činnosťou, ktorá prispieva k dosiahnutiu cieľa programu. Ak nie je zabezpečené, že 

projekt prispeje k dosiahnutiu cieľa programu, nemôže byť v rámci neho realizovaný, respektíve 

financovaný (Brozmanová, Gregogrová, 2007).  

Z hľadiska dĺžky projektu sa projekty členia nasledovne:  

 krátkodobý – realizovaný do 3 mesiacov,   

 strednodobý – realizovaný od 3 do 6 mesiacov,  

 dlhodobý – je projekt realizovaný nad 6 mesiacov (do 10 mesiacov aj viac), obyčajne celý 

školský rok.  

Medzi základné znaky efektívnej preventívnej činnosti a realizácie preventívneho programu patria 

(Miovský a i., 2010): 

 zacielenie na jasne vymedzenú cieľovú skupinu a s tým súvisiace zdôvodnenie, prečo je 

daný program vhodný práve pre tieto cieľové skupiny, aké problémy a špecifické potreby 

definovanej cieľovej skupiny aktivity/program rieši; 

 priamy a explicitne vyjadrený vzťah k určitému konkrétnemu rizikovému správaniu a 

témam s tým spojeným, čo znamená, aby cieľ, obsah a spôsob realizácie mali jasnú priamu 

väzbu na problematiku spojenú s daným typom rizikového správania; 

 časová a priestorová ohraničenosť realizácie, čo znamená, že každý program má písomne 

spracované a popísané všetky časti potrebné na úspešnú realizáciu: 

 príprava a plán projektu (definovanie konkrétneho cieľa, časový plán….),  

 postup realizácie (cieľové skupiny,…), 

 zhodnotenie (kvalitatívne a kvantitatívne nástroje hodnotenia); 
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 súčasťou programu je zaistenie základných organizačných, personálnych a ekonomických 

požiadaviek na jeho realizáciu (musí byť jasné, čo všetko je potrebné materiálne a technicky 

zabezpečiť, aby bol program úspešne zrealizovaný); 

 program musí byť súčasťou širšieho systému preventívneho pôsobenia (čo programu 

predchádza, ako boli zisťované potreby a problémy cieľovej skupiny, čo a prečo bude alebo 

má po programe nasledovať); 

 súčasťou realizácie je zhodnotenie kvality, prípadne tiež efektivity – evalvácia prípravy a 

procesu programu/preventívnej aktivity, z ktorej je jasné, ako sa má program realizovať. 

Medzi ďalšie atribúty podľa Miovského a i., (2010), ktoré zvyšujú účinnosť preventívnych aktivít 

a preventívnych programov či projektov patria: 

 včasný začiatok preventívnych aktivít napr. v predškolskom veku – čím skôr sa prevencia 

začína, tým je vo výsledku efektívnejšia, keďže osobnostné názory a postoje sa formujú už 

v najranejšom veku, výber vhodných, vekovo primeraných aktivít/programov, vyškolení 

realizátori, možnosť supervízneho a intravízneho dohľadu na program, 

 kombinácia viacerých stratégií pôsobiacich na určitú cieľovú skupinu a viacúrovňová 

intervencia (škola, rovesníci, rodina, komunita, masmédiá), 

 aplikovanie modelu „vedomosti – postoje – správanie“, orientácia nielen na úroveň 

informácií, ale predovšetkým na kvalitu postojov a zmenu správania; súčasťou programov 

by malo byť získanie relevantných sociálnych zručností potrebných pre život (odolávanie 

sociálnemu tlaku, tlaku rovesníkov, zvyšovanie sebavedomia, nácvik asertivity a 

schopnosti odmietať, skvalitnenie sociálnej komunikácie, zručnosť riešiť problémy 

sociálne primeraným spôsobom), 

 kontinuita pôsobenia a systematické plánovanie – aktivity a programy majú na seba 

nadväzovať, pretože len systematické a dlhodobé preventívne pôsobenie má efekt, 

jednorazové aktivity a celoštátne mediálne kampane majú nízku efektivitu, 

 vzdelávanie pedagógov v kompetenciách, ako rozvíjať životné zručnosti žiakov, ako riešiť 

konfliktné a krízové situácie vrátane supervíznych stretnutí, 

 pozitívna orientácia primárnej prevencie a demonštrácia konkrétnych alternatív – podpora 

zdravého životného štýlu, využívanie pozitívnych modelov a ponuka pozitívnych 

alternatív atraktívnych pre danú cieľovú skupinu ako súčasť danej aktivity/programu, 

 zapojenie detí a dospievajúcich do prípravy a realizácie preventívnych aktivít, využitie 

„peer“ prvku vzhľadom na to, že rovesníci majú výrazný vplyv na tvorbu postojov a 

názorov, 

 podporovanie celkovej sociálnej klímy spoločnosti, kde sa nepovažujú prejavy rizikového 

správania za neutrálnu sociálnu normu a už vôbec nie za žiaduce, cieľom tejto tzv. 

denormalizácie je zvyšovanie povedomia o rizikovom správaní a účasť na riešení 

problému. 

 

Plánovanie preventívnych projektov či programov je náročný a zložitý proces, ktorý je bližšie 

konkretizovaný v nasledujúcom obrázku.   
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Obrázok č. 2: Plánovanie preventívneho projektu 

  
 Zdroj: ttps://www.cpppap.sk 

Pri plánovaní projektu je prvým krokom získať o problémovej situácii čo najviac informácií, 

nakoľko predtým, ako sa rozhodne aktér projektu určitú problémovú situáciu zmeniť, mal by ju čo 

najdôkladnejšie spoznať. 

Pri analýze problému alebo východiskovej situácie sú kľúčové nasledovné otázky 

(Brozmanová, Gregorová, 2007): 

1. Aký konkrétny problém sa snaží projekt riešiť alebo akú potrebu projekt uspokojí? Čo nie 

je v „norme“?   

2. Ako sa tento problém prejavuje? Čo svedčí o jeho existencii?   

3. Kedy sa problém objavil, ako dlho trvá alebo kedy došlo k vyhroteniu problémovej 

situácie?   

4. Čo existenciu problému dokumentuje (štatistiky, výsledky prieskumov, skúsenosti, 

sťažnosti/námety od občanov...)?   

5. Prečo problém vznikol? Aké sú jeho možné príčiny?   

6. Čo by sa stalo, keby sa problém neriešil?   

7. Čo motivovalo realizátora projektu k tomu, aby sa problémom začal zaoberať?   

8. Na koho existencia problému vplýva? Koho sa dotýka?   

9. Čo hovoria/ako vnímajú problém tí, ktorých sa dotýka?   

10. Kde presne tento problém vznikol (miesto, obec, región...)?   

11. Čo sa už urobilo pre riešenie tohto problému alebo čo sa momentálne robí pre riešenie 

tohto problému a ako projekt prispeje alebo nadviaže na už zrealizované alebo realizované 

aktivity?   

Analýza problémovej situácie školy je z hľadiska plánovania a realizácie programu základom 

pre stanovenie aktuálnych cieľov a kontroly ich plnení a zabezpečuje sa prostredníctvom SWOT 

analýzy. Jej ťažisko spočíva v klasifikácii a ohodnotení jednotlivých faktorov, ktoré sú rozdelené 

do štyroch základných skupín (tj. faktory vyjadrujúce silné alebo slabé stránky systému a faktory 

vyjadrujúce príležitosti a riziká - vlastnosti vonkajšieho prostredia) (Miovský, 2015). Pri poznávaní 

východiskovej situácie na úrovni organizácie môžeme využiť SWOT analýzu. Skratka tejto 

techniky vychádza z  anglických slov S  – strengths (silné stránky), W – weaknesses (slabé stránky), 
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O – opportunities (príležitosti) a T – threats (ohrozenia). Zatiaľ čo silné a slabé stránky sú internými 

faktormi na úrovni organizácie, príležitosti a ohrozenia sa vzťahujú k externými faktorom 

prostredia (Kulifaj, 2017).  

Cieľová skupina projektu je úzko spätá s východiskovou situáciou a cieľmi projektu a zahŕňa 

skupiny osôb, pre ktoré bude projekt  prospešný, na ktoré je zameraný a ktoré ovplyvní, respektíve, 

ktoré zmení. Cieľová skupina projektu je zvyčajne členená na primárnu a sekundárnu. Primárnu 

cieľovú skupinu predstavujú osoby, ktorých sa projekt bezprostredne dotýka a vyžaduje si ich 

aktívnu účasť na projekte. Sú to osoby, ktorých chceme projektom priamo ovplyvniť.  Sekundárnou 

cieľovou skupinou sú ľudia, ktorých projektom ovplyvníme  sprostredkovanie prostredníctvom 

primárnej cieľovej skupiny alebo prostredníctvom výstupov a výsledkov projektu (Brozmanová, 

Gregorová, 2007).  

Pri plánovaní preventívneho projektu je veľmi dôležité navrhnúť plán informovanosti 

primárnej skupiny a sekundárnej skupiny v projekte (ako často, v akom čase a pod.).   

Ďalším veľmi dôležitým krokom pri plánovaní preventívneho programu je stanovenie cieľov. 

V tomto aspekte je relevantné, aby stanovený cieľ mal merateľné indikátory. Pri každom cieli je 

nevyhnutné definovať a popísať hlavné indikátory, na základe ktorých bude zrejme, že sa daný cieľ 

podarilo naplniť. Ciele preventívneho programu môžu byť krátkodobé a dlhodobé. Krátkodobé 

ciele mali by byť konkrétne na danú cieľovú skupinu a mali by nadväzovať na preventívnu stratégiu 

školy. Dlhodobé ciele majú všeobecnejší charakter, sú časovo náročnejšie. Základnou požiadavkou 

dlhodobých cieľov je, aby korešpondovali s preventívnou stratégiou školy, ale aj koncepciou 

prevencie rizikového správania na regionálnej úrovni (Miovský, 2015).   

Správne stanovené ciele by mali spĺňať požiadavky SMART. 

 

Tab. č. 1: SMART ciele 

SPECIFIC                                       - špecifický, presne vymedzený 

MEASURABLE                             - merateľný 

ACCEPTED                                    - akceptovateľný 

REALISTIC                                    - reálny, dosiahnuteľný 

TIME RELATED                           - časovo ohraničený 

 

 

Okrem zadefinovania cieľov je nevyhnutné vypracovať časový harmonogram projektu, ktorý 

bude obsahovať popis jednotlivých preventívno-výchovných aktivít, zároveň bude časovo 

ohraničený a naplánovaný na celý školský rok. Ako uvádza M. Miovský (2015), priebežné 

hodnotenie kvality projektu je nevyhnutnou súčasťou jeho realizácie. Evalvácia nie je iba 

nástrojom hodnotenia zrealizovanej činnosti, ale môže byť indikátorom a základným východiskom 

pre plánovanie ďalšej preventívnej aktivity. Proces evalvácie je členený do dvoch časti: prvá časť 

hodnotenia je zameraná na kvalitatívnu zložku realizovaného projektu primárnej prevencie. 

Obsahuje zhodnotenie či boli navrhnuté ciele naplnené. Druhá časť je zameraná kvantitatívne: 

počty aktivít, ktoré boli zrealizované, cieľové skupiny a pod. Súčasťou vyhodnotenia je prezentácia 

výsledkov v lokálnom, ale i regionálnom aspekte. 
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Záver 

Efektívna prevencia online rizikového správania by mala byť založená na vedecky 

overiteľných poznatkoch vychádzajúcich z vedeckých štúdií a pedagogických skúseností. 

Prevencia by mala byť komplexná so zreteľom na nešpecifické, ale aj špecifické aktivity zamerané 

na deti a mládež. Efektivita preventívnych programov či projektov v kontexte online rizikového 

správania závisí aj od účinnosti jednotlivých preventívnych stratégií, ktoré sa v rámci 

projektu/programu uplatňujú. Za neúčinné formy poskytovania prevencie sa dlhodobo považujú 

prednášky, besedy, rôzne filmy, poskytovanie informácií, akékoľvek príkazy a nenadväzujúce 

aktivity, zastrašovanie či citové apely, ktoré sú považované za neefektívne. Účinnými stratégiami 

sú preventívne programy a projekty so zapojením žiakov, s ich súhlasom či súhlasom zákonných 

zástupcov, permanentný tréning, ponúkanie lepších možností, ovplyvňujúce pozitívne správanie, 

poskytnutie pomoci ohrozeným žiakom, ako aj poskytnutie dostupných a nepretržitých 

poradenských služieb.  
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ZÁVERY  
Z ROKOVANIA MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE SOCIALIA 2022  

 

Na XXVI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie SOCIALIA 2022 pod názvom 

„Sociálna pedagogika v meniacej sa spoločnosti“ Na konferenciu SOCIALIA 2022 bolo 

prihlásených 73 účastníkov z Českej republiky, Poľska, Veľkej Británie, Španielska a Slovenska. 

Účastníci boli nielen vysokoškolskými učiteľmi, ale aj odborníkmi zo sociálno-výchovných 

inštitúcií, školskí sociálni pedagógovia, zástupcovia tlače a študenti. Na medzinárodnej vedeckej 

konferencii vystúpili aj Mgr. Gabriel Eichsteller, MA., doc. Lowis Charfe, MA. Social Pedagogy 

in the UK (and beyond). Mgr. Gabriel Eichsteller, MA  je spoluzakladateľom a spoluriaditeľ 

spoločnosti ThemPra Sociálna pedagogika a spoluzakladateľ Global Allianz of Social pedagogy 

and Social educators.  Na konferencii vystúpil prof. Francisco José del Pozo Serrano, PhD Social 

pedagogy in Spain and Latin america. research and action for transformation z Katedry teórie 

edukácie a sociálnej pedagogiky v Madride. Na konferencii vystúpili aj kolegovia z Asociácie 

sociálnych pedagógov o.z. v ČR, ktorá vznikla v roku 2022. 

Zo strany všetkých účastníkov bolo organizačné i obsahové zabezpečenie konferencie 

hodnotené vysoko pozitívne.  

Cieľom medzinárodnej konferencie „SOCIALIA 2022“ bolo: 

•  podnietiť medzinárodnú výmenu skúseností a poznatkov z oblasti prevencie sociálno-

patologických javov z aspektu pomáhajúcich profesií, s osobitným zreteľom na inštitucionalizáciu 

sociálnej pedagogiky a asociácie sociálnych pedagógov, 

• nadviazať na výsledky predchádzajúcich medzinárodných konferencií "SOCIALIA" pre 

zintenzívnenie ďalšieho rozvoja spolupráce medzi odborníkmi v oblasti prevencie a riešenia 

sociálno-patologických javov v krajinách Európy, 

• prehĺbiť interdisciplinárnu spoluprácu odborníkov pri riešení sociálno-výchovných 

problémov z aspektu pomáhajúcich profesií. 

Z rokovania v pléne i sekciíách vyplynuli nasledovné závery SOCIALIE 2022: 

 Nevyhnutné je naďalej prehlbovať spoluprácu vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií s 

odborníkmi v oblasti pomáhajúcich profesií, najmä v oblasti kontinuálneho vzdelávania 

sociálnych pedagógov. Zintenzívniť spoluprácu Asociácie sociálnych pedagógov v SR a 

Asociácie vzdelávateľov sociálnych pedagógov v ČR ako aj s Asociáciou sociálních 

pedagogů v ČR.  

 Účastníci konferencie odporúčajú naďalej prehlbovať spoluprácu medzi vysokoškolskými 

inštitúciami v stredoeurópskom regióne, ale rozšíriť ju aj na iné západné krajiny, v ktorých sa 

sociálna pedagogika rozvíja prostredníctvom konferencií, výskumnej spolupráce, publikačných 

aktivít i vzájomných mobilít. Naďalej sa podieľať na kreovaní Global Allianz of Social pedagogiky 

and Social educator. Podporovať profesiu sociálneho pedagóga na národnej i medzinárodnej 

úrovni.  

 Podporovať vedecký diskurz medzi odborníkmi z oblasti sociálnej práce a sociálnej 

pedagogiky s cieľom vyjasnenie profesijných kompetencií a uplatnenia sociálnych pedagógov 

v školách.  

 Podporovať multidisciplinárny pristúp a medziodborová spolupráca pri prevencii a riešení 

online rizikového správania u detí a mládeže s dôrazom na implementáciu efektívnych 

preventívnych stratégií.  

Organizátori XXVI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie SOCIALIA 2022 

vyjadrujú hlboké poďakovanie vedeniu UMB a Pedagogickej fakulty UMB za slávnostné 
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príhovory, tiež referujúcim v plenárnom rokovaní i v sekciách. Zároveň vyslovujú veľké 

poďakovanie recenzentom zborníka SOCIALIA 2022 a celému organizačnému tímu, ktorý sa 

pričinil o úspešný priebeh koferencie. Dovidenia na XXVII. ročníku medzinárodnej vedeckej 

konferencie SOCIALIA 2023, ktorý sa uskutoční na Pedagogickej fakulte UHK v Hradci Králové. 

 

 

V Banskej Bystrici 31.10.2022                                    prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD. 
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prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD. vo svojej pracovni. 
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