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SEMINÁRA V SOCIÁLNEJ PRÁCI 

 

PROBLEM-BASED LEARNING AS A PART OF CASE-BASED 

SEMINAR IN SOCIAL WORK 

 
LENKA KVAŠŇÁKOVÁ 

 

Abstrakt: Autorka v príspevku popisuje metódu problémového učenia a možnosti jej využitia 

v rámci kauzistického seminára ako jednej z foriem praktickej prípravy. Zároveň 

charakterizuje fundamentálne teoretické východiská spomínanej pedagogickej metódy 

a konzekvencie vyplývajúce zo zavedenia takéhoto modelu v rámci pregraduálnej prípravy 

sociálnych pracovníčok a sociálnych pracovníkov. 
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Abstract: The author describes a method of problem-based learning and the possibilities of 

its use within the case-history seminars as one of practical training forms. There is also 

characterized the fundamental theoretical basis of the above teaching method and 

consequences arises from the implementation of such a model in the pre-gradual study of 

social workers. 
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ÚVOD 

Študentky a študenti sú v súčasnosti vystavení komplexnejším situáciám klientov, 

klientok, ktoré si vyžadujú poznanie zmien v rámci viacstupňového ekosystému, akými sú 

socioekonomický status klienta, kultúrne a etnické otázky. Zároveň sa zameriavajú na potreby 

a silné stránky klienta či klientky. Zjednodušené, skrátené kazuistiky
27

 sa stávajú 

neadekvátnym nástrojom učenia sa študentiek a študentov, ako pomôcť riešiť komplexné 

problémové situácie klientov. Problémové učenie podstatne rozširuje možnosti využitia 

spomínaných kazuistík
28

. Vzdelávatelia v sociálnej práci by mali pomôcť študentkám 

a študentom rozvíjať zručnosť kritického myslenia, aby sa dokázali vysporiadať 

s komplexnou situáciou v praxi, ktorá si vyžaduje myslenie „reálneho sveta“. 

S explóziou množstva vedomostí a vzrastajúcou zložitosťou sociálnych problémov by 

sme mali, ako vzdelávatelia v sociálnej práci, hľadať spôsoby posilnenia kompetencie 

celoživotného vzdelávania študentiek a študentov sociálnej práce tak, aby boli schopní čeliť 

                                                 
27

 Kazuistika (case history), podľa J. Levickej (2004, s. 7), „ako osobitná forma poznávania reality“ predstavuje 

„ucelenú správu o prípade, je špecifickou metódou používanou vo viacerých vedných odboroch....“ Ako 

didaktická metóda sa využíva pri príprave odborníkov a odborníčok, cieľom je overenie teoretických vedomostí 

v praxi, rozšírenie poznania a podpora kreativity prostredníctvom praktického riešenia jednotlivých prípadov. 
28

 Napr. štúdia zameraná na komparáciu problémového učenia (problem-based learning) a na kazuistikách 

založeného učenia (case-based learning) autoriek a autorov M. Srinivasan, M. Wilkes, F. Stevenson et al. 

(2007). 
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požiadavkám (nielen) praxe v budúcnosti. Ako teda pripraviť študentky a študentov sociálnej 

práce na to, aby dokázali kriticky myslieť a riešiť sociálne problémy svojich klientok 

a klientov a zároveň sa efektívne celoživotne vzdelávať?  

 

 

1 CHARAKTERISTIKY PROBLÉMOVÉHO UČENIA AKO EDUKAČNEJ 

STRATÉGIE 

 

V odbornej literatúre sa stretneme s rôznymi vymedzeniami problémového učenia. Nie 

je chápané iba ako vyučovacia technika, ale taktiež ako komplexný prístup ku vzdelávaniu. 

Problémové učenie (z angl. problem-based learning) je svetovo uznávaná, úspešná 

a inovatívna metóda vo vzdelávaní. Avšak pod týmto termínom sa ukrýva množstvo 

diverzifikujúcich vzdelávacích praktík, od „na problém orientovaných prednášok“ až po 

„kompletne otvorené zážitkové učenie“ zamerané na zlepšenie medziľudských vzťahov. Už 

od počiatkov ľudskej existencie tu boli rôzne formy problémového učenia, kedy ľudia museli 

zápasiť s problémami zameranými na prežitie, hľadanie jedla a bývania, príp. ochranu pred 

nepriateľmi. Problémové učenie bolo prvýkrát implementované v 60-tych rokoch minulého 

storočia do vyučovania medikov na McMasterskej univerzite v Kanade (Barrows, Tamblyn, 

1980, in: Barrett, 2005). Teoretický základ tohto prístupu k získavaniu poznatkov pochádza 

z kognitivizmu, sociálneho konštruktivizmu a postmodernizmu
29

. V rámci procesu sa učenie 

vníma ako niečo, čo vychádza zo samotnej činnosti učiacich sa a rola učiteľa – facilitátora 

umožňuje a podporuje študentky a študentov, aby konštruovali nové poznanie spoločne. 

H. Barrows (1980, in: Barrett, 2005, s. 14) charakterizoval problémové učenie ako 

„učenie, ktoré je výsledkom pracovného procesu, ktorý vedie k porozumeniu riešenia 

problému, s ktorým sa študenti a študentky stretávajú prvýkrát v rámci učiaceho procesu“. 

Evidentný je posun od paradigmy vyučovania k paradigme učenia sa. Tzn. že sa viac 

sústredíme na to, čo sa študenti, študentky učia, ako na to, čo učitelia vyučujú (Barr, Tagg, 

1995). Na tieto posuny by mali reagovať aj vzdelávatelia v sociálnej práci. V problémovom 

učení simulujeme reálne životné situácie tým, že poskytujeme študentom, študentkám 

úmyselne slabo definované klinické problémy predtým, ako dostanú potrebné informácie pre 

riešenie takého problému
30

. Na rozdiel od tradičných klinických príkladov prípadov 

používaných vo vzdelávaní v sociálnej práci, tzv. „slabo definované, štruktúrované problémy“ 

sú dizajnované tak, aby (Gallagher, 1992, in: Altshuler, Bosch, 2003):  

 bol nedostatok potrebných informácií na pochopenie problému, 

 dochádzalo k zmene s prísunom nových informácií, 

                                                 
29

 To znamená, že problémové učenie je aktívny mentálny proces vychádzajúci z predchádzajúcich poznatkov, z 

tvorenia prepojení medzi starými a novými konceptmi prostredníctvom vypracovania rôznych vzťahov 

slúžiacich na zapojenie sa do konštrukcie teórie. V rámci problémového učenia študenti a študentky konštruujú 

svoje poznanie spoločne v rámci tzv. konzultácií. Pracujú v malých skupinách, zvyčajne 5 – 8 študentiek 

a študentov, z ktorých jednotlivci môžu mať rôzne roly – napr. zapisovateľ, hovorca skupiny a pod. 
30

 Riešené problémy nie vždy predstavujú ťažkosti, ktoré je potrebné vyriešiť. Výzvy, dilemy a rôzne spúšťače 

môžu taktiež predstavovať problém, ako i porozumenie záhadným fenoménom alebo náročným konceptom. To, 

ako nájsť lepšie, etickejšie alebo lacnejšie cesty výkonu určitých činností, môže predstavovať problém, príp. ako 

dizajnovať alebo vytvoriť niečo môže taktiež predstavovať problém (Barret, 2005, s. 16). Napísanie „problému“ 

kombinuje kritické myslenie s kreatívnym. 
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 umožňovali viac pohľadov a myšlienok týkajúcich sa výkladu situácie - interpretácii, 

 nemali žiadnu absolútne správnu odpoveď. 

    

Príklad:  

Lucia B., 12 rokov, má zhoršené školské výsledky zo všetkých predmetov. Triedna učiteľka ju 

poslala za Vami, školskou sociálnou pracovníčkou/pracovníkom. Lucia je problémovou 

žiačkou, 2 roky bola umiestnená v detskom domove. Býva s matkou v 1-izbovom byte. Aké 

otázky potrebujete zodpovedať predtým než začnete vypracovávať individuálny plán práce 

s Luciou? 

 

Učiteľ, učiteľka má funkciu tútora alebo kouča, ktorý vedie študentky a študentov pri 

hľadaní potrebných informácií z rôznych variabilných zdrojov, oproti možnosti byť 

didaktickou učiteľkou, učiteľom, ktorí poskytujú priamu inštrukciu a informácie. M. Savin-

Baden (2000, in: Graaff, Kolmos, 2003) popísala päť odlišných modelov problémového 

učenia
31

 založených na rôznom vnímaní cieľov problémového učenia, vrátane vnímania 

poznania, procesu učenia sa, zadefinovaných problémov, študentiek a študentov, role učiteľov 

a hodnotenia: 

 model zameraný na dosiahnutie vedomostí,  

 model zameraný na profesionálnu prácu,  

 model zameraný na interdisciplinárne vnímanie,  

 model zameraný na medziodborové učenie,  

 model zameraný na získavanie kompetencií kritického myslenia.    

Teoretické východiská problémového učenia môžeme nájsť v zážitkovom učení, ktoré 

bolo formulované už J. Deweym (napr. v roku 1933). V rámci rôznych konceptov 

problémového učenia môžeme identifikovať vplyv zážitkového učenia (Kolb), reflexívnu 

prax (Schön), konštrukvitizmu a sociálneho učenia (Piaget, Vygotsky)
32

. Z uvedeného 

môžeme odvodiť základné princípy, akými sú učenie ako konštrukcia vedomostí, meta-učenie 

a kontextuálne učenie (Gijselaers, 1996, in: Graaf, Kolmos, 2003). Je nutné uvedomiť si, že je 

potrebná modifikácia problémového učenia ako pedagogickej metódy pre potreby aplikovania 

v kontexte sociálnej práce s ohľadom na zamýšľaný cieľ
33

. 

 

 

2 KAZUISTICKÝ SEMINÁR VO VZDELÁVANÍ V SOCIÁLNEJ PRÁCI 

 

Kazuistický seminár je súčasťou praktickej prípravy väčšiny inštitúcií, ktoré vzdelávajú 

v oblasti sociálnej práce
34

. Predstavuje priestor pre konfrontáciu získaných teoretických 

vedomostí so samotnou praxou. Kazuistika ako didaktická metóda je náročná na prípravu, 

predovšetkým na výber prípadu, jeho spracovanie, rozmnožovanie písomných informácií pre 

                                                 
31

 Je známych viacero modelov problémového učenia, napr. na univerzitách v Maastrichte, Linköpingu, 

Delaware, Hong-kongu, Aalborg, Roskilde atď. Aktuálny dizajn týchto modelov sa bude líšiť v každej inštitúcii. 
32

 Analýzou tu uvádzaných konceptov sa bližšie zaoberala aj D. Šoltésová (2012) v kontexte rozvoja reflexivity 

študentov a študentiek sociálnej práce prostredníctvom sociálno-psychologických výcvikov s využitím metód 

zážitkového a problémového učenia.  
33

 Bližšie L. Kvašňáková (2012). 
34

 Praktická príprava je jednou zo základných požiadaviek na vzdelávanie budúcich sociálnych pracovníčok 

a pracovníkov (podľa EASSW – Európskej asociácie škôl sociálnej práce, 2013).  
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študentky a študentov, príprava podnetných otázok. Podľa J. Levickej (2004) je cieľom 

kauzistického seminára predovšetkým: 

 rozvoj schopností analyzovať problém, 

 zlepšovanie interpretačných schopností u študentiek a študentov, 

 zlepšovanie schopností pracovať v tíme, 

 učenie ako hľadať efektívne riešenia, 

 upevňovanie viery vo vlastné schopnosti ako dobre otvoriť prípad a nájsť optimálne 

varianty riešení, 

 vedenie študentiek a študentov ku komplexnému využívaniu všetkých vedomostí, 

získaných predchádzajúcim štúdiom. 

Ak dokáže vyučujúca a vyučujúci uplatniť princípy a model problémového učenia 

v rámci kauzistického seminára, môže očakávať výrazné zlepšenie zručností týkajúcich sa 

riešenia problémov klientok a klientov; zlepšenie výskumných a sociálnych zručností. 

Ďalšími benefitmi sú predovšetkým vzrastajúca motivácia k učeniu, rozvíjajúce sa kritické 

myslenie a komunikačné zručnosti, ďalej zvyšujúca sa retencia informácií, poskytovanie 

modelu pre celoživotné vzdelávanie a demonštrovanie sily kooperácie.  

 

 

ZÁVER 

 

Metódu problémového učenia využívajú, predovšetkým v rámci svojej pedagogickej 

činnosti, učitelia a učiteľky na Inštitúte edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty 

Prešovskej univerzity už roky. Uvedomujú si, že takmer všetky moderné vzdelávacie metódy 

v oblasti sociálnej práce, ale aj iných pomáhajúcich profesií, sú zamerané na rozvoj kritického 

myslenia a schopnosti rozhodovania sa (decision-making process). Tieto zručnosti sú 

najvýznamnejšie pre efektívny výkon sociálnej práce. Ďalšou nespornou výhodou metódy 

problémového učenia je ten fakt, že rozvíja spomínané zručnosti aj v rámci výuky 

teoretických predmetov, s uchopením a pochopením ktorých môžu mať najčastejšie študentky 

a študenti problém (vnímanie rôznych procesov, fenoménov a  javov v spoločnosti a pod.). 

Jedným z príkladov možností aplikovania tejto didaktickej metódy je vypracovanie 

Koncepcie service-learningu
35

. V rámci ponúkaného kurzu majú študentky a študenti (nielen 

sociálnej práce) možnosť prostredníctvom zapojenia sa do života konkrétnej komunity 

a realizovania konkrétnej služby (nimi navrhnutej), rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti 

priamo v teréne. Možnosti využitia metódy problémového učenia sú široké a variabilné, a to 

tak vo všetkých študijných stupňoch profesionálnej prípravy sociálnych pracovníčok 

a pracovníkov.     
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