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Abstrakt: Kvalita pregraduálnej prípravy budúcich sociálnych pracovníkov a pracovníčok 

patrí v súčasnej realite k významným akademickým otázkam, najmä v kontexte ich uplatnenia 

na slovenskom trhu práce. Hľadanie inovatívnych foriem vzdelávania študentov a študentiek v 

študijnom odbore sociálna práca je zvlášť významné v súvislosti so špecifikami ich budúcej 

práce. Service-learning, ako inovatívna koncepcia vzdelávania, vytvára vhodný priestor 

nielen pre rozvoj zásadných sociálnych spôsobilostí. Pozitívne prínosy sa ukazujú v oblasti 

vzdelávacích výsledkov, občianstva a demokratickej participácii i celkového osobnostného 

rastu študentov a študentiek. Autorky v príspevku predstavujú jednu z aktívnych foriem učenia 

– service-learning a prezentujú vybrané výsledky projektu „Service-learning v Prešove“, 

ktorý bol realizovaný na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove v zimnom 

semestri akademického roka 2012/2013.   

 

Kľúčové slová: service-learning, sociálna práca, vzdelávanie v sociálnej práci. 

 

Abstract: The quality of pregradual education of future social workers belongs to the 

significant academic issues in the current reality, particularly in the context of their access to 

Slovak labor market. Searching innovative forms of education of students in the field of social 

work is particularly important in the relation to the specifics of their future work. Service-

learning, as an innovative educational concept, creates an appropriate space not only for the 

development of fundamental social skills. The positive benefits are shown in academic 

achievement, citizenship, democratic participation and overall personal development of 

students. In this paper the authors present one of the active forms of learning and at the same 

time they provide selected results of the project "Service-learning in Presov" which was 

implemented at the Faculty of Arts at University of Presov in the winter semester of the 

academic year 2012/2013. 
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1 SERVICE-LEARNING - „UČENIE SA SLUŽBOU“ 

 

Pregraduálna príprava sociálnych pracovníkov a pracovníčok je v súčasnosti často 

pertraktovanou témou. Odborná diskusia sa koncentruje na otázky kvality vzdelávania 

sociálnych pracovníkov a pracovníčok, ich uplatnenia na trhu práce, zvyšovania variabilných 

schopností a zručností, ktoré by im umožnili flexibilne a účinne reagovať na heterogénne 

problémy, nepredvídateľné situácie a etické otázky, s ktorými sú v praxi často konfrontovaní.    

Service-learning vytvára priestor pre definovanie role študentov, študentiek vo vzťahu 

ku službe, inováciám a komunite. Stávajú sa tak plnohodnotnými občanmi, vedomí si nielen 

svojich práv, ale aj povinností voči komunite, ktorej sú neoddeliteľnou súčasťou. Predstavuje 
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opak tradičného paternalistického prístupu, pričom posilňuje a vedie študentov a študentky 

skôr ku poskytovaniu služieb a vytváraniu projektov spoločne s ostatnými než pre ostatných. 

Učenie sa službou je vnímané prevažne ako vzdelávacia metóda, ktorá je považovaná za 

formu aktívneho učenia. Je založená na kritickom myslení a metóde problémového učenia. 

Service-learning v sebe integruje prvok služby aj vzdelávania. Študentky a študenti zapojení 

do procesu service-learning sa priamo podieľajú na rozpoznaní potrieb komunity a následne 

na navrhovaní služby, ktorá by reflektovala ich napĺňanie v kontexte poznatkov 

nadobudnutých vzdelávaním. Výsledky výskumov ukazujú na pozitívne prínosy 

implementovania service-learning v oblasti vzdelávacích výsledkov, občianstva či 

osobnostného rastu študentov a študentiek. Širšie kontexty tejto vzdelávacej metódy sa 

prejavujú v perspektívach na service-learning ako na (Kielsmeier, in: Neal, 2003): 

 filozofiu – service-learning vníma mladých ľudí ako zdroj a prínos pre komunitu a jej 

rozvoj. Nazerá na všetkých ľudí ako na aktívnych občanov, ktorí sú prínosom bez 

ohľadu na vek, 

 model komunitného rozvoja – service-learning je založené na skutočných potrebách 

a problémoch komunity. Príležitosť prispieť k určitým zlepšeniam a zmenám 

v komunite je podporená spojením vzdelávania a služby. 

Sociálna práca svojím poslaním a hodnotami ponúka ideálne prostredie pre uplatnenie 

service-learning vo vzdelávaní budúcich sociálnych pracovníkov a pracovníčok. Jednotlivé 

dimenzie service-learning sú súčasťou poslania sociálnej práce a prispievajú k rozvoju takých 

hodnôt sociálnej práce, akými sú služba, sociálna spravodlivosť a ľudské vzťahy. Na druhej 

strane sociálna práca ponúka vhodnú teoretickú bázu pre aplikovanie a podporu významu 

tejto metódy v praxi. Obzvlášť významnú úlohu zohrávajú teoretické koncepty zamerané na 

perspektívu silných stránok, vzájomné interakcie a empowerment. V tomto kontexte sa ako 

dôležitá ukazuje predovšetkým systémová perspektíva (Furuto, 2007). Medzi hlavné 

charakteristiky service-learning patrí okrem občianskej angažovanosti a reciprocity aj 

reflexia. Požiadavka reflexie sa premieta do nutnosti zamýšľania sa študenta, študentky nad 

svojou rolou pri poskytovaní služby, nad príčinami problému, nad vzťahom služby, obsahom 

vzdelávania a problémov, respektíve potrieb komunity. Reflexia je sprievodným znakom 

počas celého procesu. V prípravnej fáze je prítomná pri navrhovaní služby alebo projektu 

samotnými študentmi a študentkami, vo fáze realizácie je súčasťou celého výkonu služby 

a následne v záverečnej fáze je prítomná v podobe evalvácie a sebaevalvácie. Najviditeľnejšie 

sa systémová perspektíva prejavuje práve pri tejto zložke service-learning. Premieta sa do 

potreby porozumieť komplexu interakcií medzi prijímateľom služby a ostatnými systémami. 

Pomáha identifikovať problémy a navrhovať riešenia, ktoré sú prospešné pre všetky 

zúčastnené strany (klientov, organizácie, komunitu, univerzitu a pod.). Študenti a študentky 

tak majú príležitosť získať hlbšie porozumenie aplikácii teoretických konceptov v praktickej 

rovine. V rámci implementácie projektu sa študenti a študentky stávajú súčasťou 

dynamického systému, ktorý sa učia analyzovať (Furuto, 2007). Súčasne nachádzajú stratégie 

pre možnosti aktívne participovať na realizovaní zmien v tomto systéme. 

A. Phillips (2011) je na základe analýzy zdrojov viacerých autorov a autoriek 

(Calderon, 2007; Colby, Beaumont, Ehrlich, Corngold, 2007; Colby et al., 2003; Jacoby, 

2003; Kelshaw, Lazarus, Minier, 2009) presvedčená, že podporovanie služby a vzdelávania 

súčasne prostredníctvom občianskej angažovanosti, reciprocity a reflexie prispieva k širším 
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cieľom, akými sú demokratická participácia, zlepšovanie života v komunite, občianskej 

zodpovednosti a sociálnej spravodlivosti. 

Mnohé ďalšie pozitíva uplatňovania tejto vzdelávacej stratégie sú rozpoznané 

a zaznamenávané vyše 15 rokov aj vo výskume. Ide najmä o pozitívne dopady na (RMC 

Research Corporation; Service-Learning and Community-Based Research Manual for 

Community Partners; Broznamnová Gregorová, 2009):  

 akademické výsledky (dosahovanie školskej úspešnosti),  

 sociálny a interpersonálny rozvoj (v zmysle rozvoja schopnosti spolupráce, 

vodcovstva a komunikačných zručností),  

 občiansku angažovanosť, 

 pozitívne efekty sa rovnako ukazujú aj pri eliminácii rasových predsudkov 

a stereotypov a zlepšení porozumenia a akceptácie kultúrnej plurality.  

Ako uvádza správa Impacts of Service-Learning on Participating K-12 Students (MC 

Research Corporation, d.n.), v súčasnosti existuje mnoho výskumných štúdií mapujúcich 

uvedené pozitívne efekty uplatňovania service-learning (napr. Furuto, 2007; ale správa 

odkazuje aj na ďalších autorov a autorky, ako napr. Davila, Mora, 2007; d’Arlach, Sanchez, 

Feuer, 2009; Ferrari, Worrall, 2000; Jacoby, 2003; Kelshaw, Lazarus, Minier, 2009). V tomto 

smere boli realizované aj longitudinálne štúdie, ktoré prinášajú pozitívne zistenia. Jednou 

z nich je aj National Educational Longitudinal Study of 1988 (in: RMC Research 

Corporation: Impacts of Service-Learning on Participating K-12 Students, d.n.), ktorá 

odhalila pozitívne dopady service-learning v oblasti občianskej angažovanosti a školskej 

úspešnosti v rámci vysokoškolskej prípravy. Štúdie zamerané na problémové učenie ukázali, 

že študentky a študenti zapojení do service-learning sú schopní lepšie rozpoznať problémy 

v komunite, analytickejšie k nim pristupovať, vnímať ich systémovo, navrhovať reálnejšie 

riešenia a v neposlednom rade sa u nich prejavuje vyššia miera empatie.
23

 

 

 

2 PROJEKT „SERVICE-LEARNING V PREŠOVE“ 

 

Podpora všetkých uvedených dimenzií sa stala predmetom záujmu projektu „Service-

learning v Prešove“. Jeho iniciátorkou a autorkou bola doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, 

PhD., ktorá prišla s inovatívnou myšlienkou a konkrétnym návrhom na zlepšenie záujmu 

študentov a študentiek Katedry sociálnej práce o dianie v komunite, prostredníctvom 

koncepcie service-learning. Zámerom projektu bolo na Filozofickej fakulte Prešovskej 

univerzity pilotne odskúšať nový výberový kurz s názvom Service-learning. Ďalšími 

dôležitými cieľmi projektu boli zlepšenie spolupráce univerzity s organizáciami z praxe 

novou formou; priblíženie teoretického vzdelávania potrebám praxe a komunity; aplikácia 

moderných vyučovacích koncepcií v univerzitnom systéme vzdelávania ako aj propagácia 

myšlienky dobrovoľníctva a občianskej participácie medzi študentmi, študentkami a učiteľmi, 

učiteľkami univerzity.  

                                                 
23

 Viac výsledkov výskumov a konkrétne zdroje informácií ponúka stránka National Service-Learning 

Clearinghouse  http://www.servicelearning.org. V podmienkach Slovenskej republiky sa problematike service-

lerning dlhodobejšie venuje najmä A. Brozmanová-Gregorová (2009). 



92 

 

Na projekte „Service-learning v Prešove“, ktorý sa realizoval formou výberového kurzu 

na Katedre sociálnej práce Filozofickej fakulty v Prešove, participovalo 9 študentiek a 1 

študent študijného odboru sociálna práca, ktorí študujú v 2. ročníku magisterského a 3. 

ročníku bakalárskeho stupňa štúdia. Študentky a študenti boli vedení k tomu, aby reflektovali 

a zachytili celý proces výkonu služby prostredníctvom vypracovania monitorovacej správy, 

ktorá tvorila základné východisko pre diskusiu o priebehu realizácie projektu, jeho silných 

stránkach, ohrozeniach a súvisiacich problémoch. V rámci kurzu absolvovali teoretickú 

prípravu na pôde univerzity, exkurzie v rôznych organizáciách a v tých, ktoré si sami vybrali, 

pripravili a zrealizovali navrhnuté projekty.  

Študenti a študentky si pre realizáciu svojich projektových zámerov vybrali:  

 Mesto Prešov Komunitné centrum – Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu 

v lokalite K Starej tehelni – práca s deťmi vo forme tvorivých dielní so zameraním na 

ich neformálne vzdelávanie (ručné práce, výtvarné aktivity, spev a tanečné činnosti, 

rozvoj logického myslenia - hádanky, krížovky) a realizácia športového dňa pre 

vyplnenie voľného času detí (loptové a kolektívne hry, beh na krátke trate, hod loptou 

na cieľ...); 

 OZ Venuše – realizácia konferencie „Aktívny život s chorobou a v starobe“ (pomoc 

s výrobou propagačných materiálov a celkovým organizačným zabezpečením 

konferencie), realizácia akcie „Mikulášsky koláčik“ (predaj výrobkov z ergoterapie, 

ktoré vytvorili členky OZ Venuše a koláčov, pričom výťažok je určený na pomoc 

onkologickým pacientkam);  

 Časopis Cesta - propagácia mesačníka Cesta cez sociálnu sieť; 

 Sociálne centrum a Nízkoprahovné centrum – propagácia „Dňa otvorených dverí“ a 

nábor študentov a študentiek na Katedre sociálnej práce pre pomoc na uvedenom 

podujatí, propagácia poukazov na stravu pre osoby žijúce na ulici; 

 Zariadenie pre seniorov Náruč – realizácia tanečného krúžku pre obyvateľov 

a obyvateľky zariadenia spojeného s prednáškou o histórii tancov (oslovenými 

a zaangažovanými boli aj vedúci folklórneho súboru Torysa pán Hrušovský a pani 

Jana Valašeková), ergoterapia – naučenie obyvateliek novej formy dekoračnej práce 

s papierom. 

Keďže pred začiatkom projektu sme si formulovali jeho konkrétne ciele a 

predpokladané prínosy, rozhodli sme sa v rámci projektu zisťovať aj naplnenie, resp. 

nenaplnenie týchto cieľov. Zaujímali nás očakávania a naplnenie týchto očakávaní u všetkých 

zúčastnených strán, pociťované riziká súvisiace s realizáciou projektu i ďalšie otázky.  

Efektívna evalvácia v rámci service-learning by mala byť založená na účasti všetkých 

zapojených strán. Takáto forma ponúka konkrétne výsledky a výstupy, ktoré môžu pomôcť 

pri zodpovedaní otázky, či a prečo pokračovať v service-learning. Jej výstupy predstavujú 

takisto evidenciu dôkazov pre tých, ktorí rozhodujú o spustení a realizácii service-learning, 

ale slúži aj pre získanie budúcich potenciálnych partnerov. Pre udržateľnosť service-learning 

je potrebné uvažovať o budovaní silnej partnerskej základne. V rámci evalvácie sme preto  

odpovede získali tak s pomocou vyhodnocovacích dotazníkov, ako aj z priamych vyjadrení 

všetkých zúčastnených v kurze, a to na evalvačnom stretnutí na konci kurzu.  
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Organizácie, ktoré boli do projektu zapojené, formulovali najmä nasledujúce 

očakávania:  

 spoluprácu s angažovanými a pracovitými študentmi a študentkami, ktorým pomôžu v 

ich profesionálnom raste, 

 príležitosť lepšie spropagovať vlastné služby, 

 skvalitnenie poskytovaných služieb na základe možnosti implementovať nové prístupy 

či aktivity pre klientelu. 

Plánovali pritom zapojiť študentov a študentky najmä do činností, ktoré sa v zásade 

týkali dvoch hlavných oblastí: 

 práca pre organizáciu ako takú (môže ísť o zapojenie do sieťovania sociálnych a iných 

služieb, jednorazovú pomoc pri konkrétnom podujatí organizovanom organizáciou a 

propagácia činnosti organizácie), 

 práca s klientelou organizácie (napr. v oblasti záujmovej činnosti, v kontexte terénnej 

sociálnej práce, individuálnej interakcie s klientmi a klientkami). 

Zaujímali nás aj riziká, ktoré organizácie predpokladali v súvislosti s participáciou 

študentov a študentiek na činnosti organizácií v kontexte prípravy a realizácie navrhovaných 

projektov. Hlavné riziká pre organizácie vyplývali najmä:  

 z nedostatku času, často spôsobeného prílišným administratívnym zaťažením, príp. 

vysokým počtom klientov a klientok na jedného odborného zamestnanca či 

zamestnankyňu,  

 z nedostatočných kompetencií zapojených študentov a študentiek, 

 z nevyhnutnosti ďalšieho pracovného zaťaženia zamestnancov a zamestnankýň. 

V závere projektu môžeme konštatovať, že očakávania organizácií boli, podľa ich 

vyjadrení, zväčša naplnené alebo čiastočne naplnené (z dôvodu neukončenia niektorých 

plánovaných aktivít v čase evalvácie projektu, ktoré však zapojení študenti a študentky 

plánovali ešte dokončiť). Zvlášť organizácie ocenili, že sa podarilo vytvoriť priestor pre 

kooperáciu rôznych generácií na jednotlivých činnostiach. Ako skutočné riziká spolupráce v 

projekte service-learning sa ukázali najmä: 

 nedostatočná príprava študentov a študentiek na dosiahnutie cieľov - v súvislosti s 

krátkosťou času a náročnosťou formulovaných cieľov  

 a ochrana práva na súkromie klientov pri fotografovaní a inej dokumentácii. 

Významné bolo však najmä zistenie, že všetky zúčastnené organizácie by aj v 

budúcnosti chceli spolupracovať na podobnom projekte s univerzitou. Podobné zistenia 

vyplynuli zo strany univerzity. Tútorky mali nasledujúce očakávania: 

 zintenzívnenie spolupráce s organizáciami v meste Prešov, 

 odskúšanie určitej inovácie vo vzdelávaní budúcich sociálnych pracovníkov a 

pracovníčok, ktorá by vzdelávanie viac priblížila praxi sociálnej práce, a vytvorenie 

priestoru, v rámci ktorého môžu študenti a študentky intenzívnejšie rozvíjať schopnosť 

aplikovať teoretické vedomosti v praxi, 

 získanie nových skúseností a nadviazanie nových kontaktov, 

 odborný rast. 

Tieto očakávania sa v plnej miere u tútoriek naplnili. Z predpokladaných rizík (pomerne 

krátky čas k odskúšaniu koncepcie a komunikácia - vzhľadom k množstvu zapojených 
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študentov a študentiek, ale aj organizácií) sa v praxi v skutočnosti naplnili len obavy z 

nedostatku času, ktorý bol k dispozícii na prípravu i realizovanie projektov. Tento vytváral 

veľký tlak na všetky zúčastnené strany a podľa ich vyjadrení by bolo vhodnejšie pripraviť 

takýto projekt na dlhšie obdobie, najlepšie na celý akademický rok.  

Tútorky boli v závere projektu presvedčené o jeho prínosoch pre všetky zúčastnené 

strany a v budúcnosti by rozhodne na podobnom projekte znova spolupracovali.  

Zistené očakávania študentov a študentiek, zapojených do projektu, uvádzame v poradí, podľa 

početnosti ich zastúpenia v odpovediach:  

 získanie množstva nových skúseností, spoznanie nových ľudí a nadviazanie nových 

kontaktov, ktoré môžu byť nápomocné v plánovaní budúcej profesijnej orientácie, 

 pomoc organizácii s vylepšením, skvalitnením služby, pomoc s riešením ich 

praktických problémov, 

 rozvoj sebareflexie, možnosť reflektovať vlastné silné a slabé stránky a priestor k ich 

rozvoju,  

 rozvoj vlastných profesionálnych zručností, učenie sa novým spôsobom práce s 

klientmi a klientkami,  

 lepšie porozumenie systému tvorby a implementácie projektov, 

 pomoc v oblasti profesijnej orientácie do budúcnosti,  

 spoznanie nových cieľových skupín klientely, priama práca s klientmi a klientkami, 

 rozvoj schopnosť aplikovať teóriu do praxe, 

 priestor pre využitie vlastnej kreativity, realizáciu vlastných nápadov a uplatnenie 

vlastných schopností. 

Pri záverečnom hodnotení kurzu študentmi a študentkami sme v prvom rade zisťovali 

naplnenie ich očakávaní. Väčšina študentov a študentiek (7) jednoznačne vyjadrila naplnenie 

očakávaní. Dvaja z nich vnímali svoje očakávania ako naplnené len čiastočne, pričom ako 

dôvod uvádzali nedostatok času k realizácii všetkých naplánovaných aktivít. Niektorí však 

uvádzali aj ďalšie prínosy, ktoré v začiatku nepredpokladali, ako napr. „až v organizácii som 

si všimla úzku prepojenosť choroby a staroby, seniori a ľudia trpiaci vážnou chorobou majú 

zväčša podobné problémy – sociálnu izoláciu, problémy s financiami, odkázanosť na pomoc 

iným ľuďom... pozitívne hodnotím prínos kurzu v tom, že ma tiež donútil viac sa prezentovať 

na verejnosti, vyjadrovať sa k otázkam profesionálneho poskytovania sociálnej pomoci“ alebo 

„najprekvapujúcejším bolo, že sa mi nepotvrdila hypotéza o sebe, ktorá predpokladala 

obtiažnosť práce s danou klientelou. Znamená to, že som sa profesionálne, ale aj osobnostne 

posunul“. Z uvedeného je možné konštatovať vnímanie progresu samotnými študentmi 

a študentkami v oblasti väčšej senzitivity, všímavosti a reflexie širších kontextov problémov 

klientov. Ako pozitívny aspekt možno vnímať aj sebareflexiu samotných študentov 

a študentiek, ktorí sa prostredníctvom skúsenosti a služby pre iných dozvedeli a naučili viac 

o sebe samých. Ich výpovede poukazujú aj na pozitívne prínosy v oblasti podpory ich 

participácie, sebaprezentácie, profesionálneho a osobnostného progresu. 

Na vyššiu úroveň senzitivity, trpezlivosti či sebavedomia poukazujú aj výsledky 

výskumu National Survey on Service-Learning and Transitioning to Adulthood (Markow et 

al., 2006). Študenti a študentky sa prostredníctvom tejto skúsenosti naučili byť vnímavejšími 

k okoliu a tolerantnými voči odlišnostiam z hľadiska veku, rasy, ekonomického statusu 
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klientov a pod. Preukazovali takisto väčšiu naklonenosť pomoci iným, rešpektovanie 

a vnímanie rôznych perspektív na realitu. Service-learning im podľa tejto štúdie pomohlo aj 

pri zvyšovaní sebavedomia. Prostredníctvom prevzatia zodpovednosti za realizáciu 

jednotlivých úloh mali možnosť sledovať svoj osobnostný aj profesionálny progres. 

Skúsenosť so service-learning umožnila študentom a študentkám prácu s rôznymi ľuďmi na 

rozličných pozíciách a vo variabilných životných situáciách. V neposlednom rade prispela aj 

ku prekonaniu istej miery ostychu, ich vlastných bariér v komunikácii a v osvojení si 

copingových stratégií.  

Rozvoj schopnosti zvládať záťažové situácie a snaha hľadať konštruktívne riešenia sú 

prítomné vo výpovedi nižšie. Počas kurzu „Service-learning v Prešove“ študenti a študentky 

vnímali ako základné riziká najmä strach, že sa im nepodarí zrealizovať formulované ciele a 

strach z nedostatku času. Zaujímavé bolo jedno z vyjadrení: „riziko zlej pracovnej dynamiky 

v tíme, ktoré bolo spôsobené počiatočným konfliktom, ale snažili sme sa ho prekonať, aby 

naše osobné konflikty neboli na škodu úspešnosti kurzu a organizácie, v ktorej sme pôsobili. 

Paradoxne som si pracovnú skupinu vyberal tak, aby sme v nej mali dobrú skupinovú 

dynamiku...“ 

Tiež nás zaujímalo, či skúsenosť so service-learning ovplyvnila záujem študentov a 

študentiek o dobrovoľníctvo. V tejto oblasti boli vyjadrenia jednoznačné: u tých, ktorí sa 

doposiaľ dobrovoľníctvu aktívne nevenovali, boli odpovede kladné. Zo všetkých vyjadrení o 

tomto jednoznačne hovorí nasledujúce: „...kým som sa nezúčastnila, vôbec som sa 

nezaujímala o dobrovoľnícku prácu, ani som nikde nerobila dobrovoľníčku, no tento kurz vo 

mne vzbudil záujem o dobrovoľníctvo“. Rovnako väčšina študentov a študentiek uviedla, že 

skúsenosť so service-learning určitým spôsobom ovplyvnila ich úvahy o budúcej kariére. 

Výpovedné sú napr. nasledujúce slová: „...ovplyvnila smerom nahor. Uistilo ma to v tom, že 

som sa rozhodla správne...“ alebo „...momentálne sa stále hľadám, do projektu som sa 

zapojila aj z dôvodu, aby ma to trošku nasmerovalo na cieľovú skupinu, ktorej sa budem 

možno v budúcnosti venovať. Stále však ešte nie som rozhodnutá, no aspoň som zistila, že 

mám určitý potenciál pracovať v odbore sociálnych služieb“. O pozitívnych skúsenostiach 

študentov a študentiek tiež svedčia ich vyjadrenia, ktoré jednoznačne potvrdili ich záujem 

participovať na podobnom kurze v budúcnosti. Svoj záujem často aj zdôvodnili, ako napr. 

„určite áno, lebo počas kurzu som získala mnoho praktických skúseností, vyskúšala som si 

veci, ktoré som nikdy predtým nerobila. Počas kurzu som sa naučila mnoho a bola to veľmi 

dobrá skúsenosť" alebo „určite áno a verím, že ešte efektívnejšie. Verím, že aj opakovane 

v priebehu štúdia by malo pre mňa veľký význam“. 

Podobné zistenia vyplynuli aj zo štúdie National Survey on Service-Learning and 

Transitioning to Adulthood (Markow et al., 2006), kde študenti zapojení do service-learning 

preukazovali vyššiu mieru naklonenosti voči službe v komunite a dobrovoľníckej činnosti. 

Študenti a študentky deklarovali vo väčšej miere ochotu participovať na týchto aktivitách aj 

v budúcnosti, v porovnaní so študentmi a študentkami bez skúsenosti so service-learning. 

Prejavovali takisto väčšiu otvorenosť diskutovať o politických otázkach a problémoch 

komunity prostredníctvom rôznych druhov médií a sietí. Vo vyššej miere vnímali aj pozitívne 

efekty tejto vzdelávacej metódy na rozvoj ich vodcovských a koordinačných schopností. 

Pociťovali aj väčšiu prepojenosť a spätosť s komunitou v sociálnej a politickej oblasti. Lepšie 
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rozumeli potrebe celoživotného vzdelávania a prejavovali aj vyššie ašpirácie v porovnaní 

s ich rovesníkmi, rovesníčkami, ktorí túto skúsenosť nemali. 

U študentov a študentiek sme sledovali očakávané prínosy v štyroch oblastiach (osobný 

rozvoj, občianstvo, odborné kompetencie a ďalší profesijný rast). Pred začiatkom kurzu i po 

jeho ukončení sme sa ich pýtali na ich subjektívne vnímanie niektorých svojich schopností a 

kompetencií.  

Pri porovnávaní vstupných a výstupných údajov sa ukázalo zlepšenie vo všetkých 

sledovaných oblastiach (potenciál prispieť k sociálnym zmenám, ovplyvniť správanie iných, 

angažovanie sa v živote komunity, schopnosť aplikovať teoretické vedomosti do riešenia 

problémov komunít, schopnosť reflektovať etické otázky v praxi v oblasti sociálnej pomoci, 

schopnosť uplatňovať výskumné metódy pri identifikovaní skutočných sociálnych potrieb a 

problémov v komunite). Najvýraznejšie posuny sme zaznamenali však v troch z vyššie 

uvedených oblastí, a to: 

 v schopnosti aplikácie teoretických vedomostí do riešenia problémov komunít – kde 

pri začiatku kurzu väčšina (7 z nich) ohodnotila túto schopnosť ako nedostatočnú a len 

2 uviedli, že tieto vedomosti vedia aplikovať dobre. Pri záverečnom hodnotení však 

väčšina zo zúčastnených študentov a študentiek (7) uviedla dobrú schopnosť aplikovať 

tieto vedomosti v rámci riešenia problémov komunít a už len 3 z nich ju stále vnímala 

ako nedostatočnú, 

 v schopnosti reflektovať etické otázky v praxi v oblasti sociálnej pomoci – na začiatku 

polovica zúčastnených uviedla, že nedokážu alebo dokážu tieto otázky reflektovať, ale  

nedostatočne. Na konci kurzu ani jeden neuviedol možnosť nedokážem, ale naopak, 3 

uviedli, že reflektujú tieto otázky veľmi dobre (pričom túto možnosť na začiatku kurzu 

neuviedol ani jeden z nich), 

 schopnosť uplatňovať výskumné metódy pri identifikovaní skutočných sociálnych 

potrieb a problémov v komunite – kde väčšina na začiatku uvádzala možnosti 

nedokážem alebo dokážem nedostatočne (9 osôb). Na konci ani jeden z nich možnosť 

nedokážem neuviedol, polovica z nich označila možnosť dobre uplatňujem.  

Jedna z otázok pri záverečnom hodnotení kurzu študentmi a študentkami sa týkala aj 

porovnania vzdelávania metódou service-learnig s tradičnými metódami vysokoškolského 

vzdelávania (ako napr. prednáška či seminár) vo viacerých oblastiach (pričom študenti a 

študentky hodnotili na škále 1 – 4, pričom 1 = výborne, 2 = veľmi dobre, 3 = dobre, 4 = 

nedostatočne). Pre ilustráciu uvádzame celú tabuľku, pričom uvedené hodnoty sú priemerom 

všetkých, študentmi a študentkami uvádzaných hodnotení.  
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Tabuľka č. 1 Porovnanie hodnotenia vzdelávania tradičnými metódami 

a prostredníctvom service-learning študentkami a študentmi, ktorí absolvovali kurz 

Service-learning 

 

Oblasti porovnávania Service-

learning 

Tradičné 

metódy 

vzdelávania 

Potenciál prispieť k sociálnym zmenám 1,6 3 

Potenciál ovplyvniť správanie iných 1,7 2,7 

Vlastné angažovanie sa v živote komunity 1,1 3,1 

Schopnosť aplikovať teoretické vedomosti do riešenia problémov komunít 1,8 2,7 

Schopnosť reflektovať etické otázky v praxi v oblasti sociálnej pomoci 1,9 2,4 

Schopnosť uplatňovať výskumné metódy pri identifikovaní skutočných 

sociálnych potrieb a sociálnych problémov v komunite 

2,4 3 

Príprava, realizácia a vyhodnocovanie projektov 2,3 2,9 

Rozvoj komunikačných zručností 1,4 2,1 

Rozvoj kognitívnych schopností (kritické myslenie, riešenie problémov) 1,6 2,6 

Miera sebarealizácie 1,2 3,2 

Kreativita 1 3 

Priblíženie vzdelávania potrebám praxe a komunity 1,8 2,7 

Príprava na výkon profesie 1,4 2,7 

 

Ako je vidieť z našich výsledkov, študenti a študentky hodnotia service-learning vo 

všetkých zisťovaných oblastiach pozitívnejšie, v porovnaní s tradičnými vzdelávacími 

metódami. Význam a pozitívne hodnotenie tejto vyučovacej metódy sa ukázali aj vo 

výsledkoch výskumu National Survey on Service-Learning and Transitioning to Adulthood 

(Markow et al., 2006). Študenti a študentky videli prínos predovšetkým v aplikačnom 

rozmere, kde priamo v praxi porozumeli významu vzdelania a poznatkov a mohli vidieť ich 

konkrétne využitie a takisto výsledky svojej práce. 

Service-learning sa líši od tradičných vzdelávacích metód. S. Futuro (2007) konštatuje 

diferencie v rozpoznaní benefitov pre všetky zapojené strany – univerzitu
24

, organizácie 

v komunite
25

 a študentov, študentky
26

. Vo všeobecnosti je možné vnímať pozitívum aj 

v rozšírení priestoru pre študentov, študentky, ktorí majú príležitosť získať hlbšie 

porozumenie nielen vo vzťahu ku poznatkom v oblasti sociálnej práce, ale aj k ich životom, 

životným plánom a príležitostiam v oblasti budúcej kariéry a smerovania. V tomto ohľade je 

možné konštatovať, že service-learning nielenže vytvára priestor pre uvažovanie 

o možnostiach v rámci kariéry študentov a študentiek, ale aj priamo poskytuje príležitosti pre 

                                                 
24

 Vytváranie partnerstiev s predstaviteľmi miestnej komunity; sieťovanie; rozvíjanie moderných spôsobov 

vzdelávania; zvýšenie motivácie a záujmu študentov o vzdelávanie; zvýšenie flexibility univerzity vo vzťahu ku 

potrebám komunity a pod. 
25

 Vytváranie partnerstiev s univerzitou; získanie potenciálnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok; možnosť 

získania novej perspektívy a tým zároveň aj zvýšenie úrovne kvality poskytovaných služieb; možnosť získať 

partnerov pre realizovanie výskumu a projektov v kontexte potrieb organizácie, komunity a pod.      
26

 Nový spôsob získavania poznatkov, ktorý umožňuje študentom a študentkám učiť sa prostredníctvom 

skúseností; možnosť priamo participovať a rozhodovať o dôležitých zmenách v komunite; získať príležitosti 

a možnosti budúceho zamestnania; priamo aplikovať v praxi jednotlivé poznatky nadobudnuté vzdelávaním; 

pracovať efektívne v malých skupinách; podieľať sa na skutočných problémoch – byť aktérom zmeny a pod. 
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konkrétne pracovné ponuky. Ďalšie rozdiely, v porovnaní s klasickými kurzami, ktoré sú skôr 

orientované na mikroprax, sa dotýkajú najmä nasledujúcich aspektov (Futuro, 2007):  

 service-learning umožňuje spoluprácu s komunitou, 

 ciele kurzu sledujú nielen naplnenie vzdelávacích cieľov, ale sú zamerané aj na službu, 

 vo väčšej miere sa vyžadujú úlohy a seminárne práce zamerané na reflexiu ako 

povinnú a jednu z najdôležitejších požiadaviek kurzu, ktorý aplikuje túto vzdelávaciu 

metódu (napr. vo forme monitorovacej správy, ale aj stretnutí venovaných primárne 

reflektovaniu skúseností študentov a študentiek), 

 orientácia nielen na študentov, ale aj na partnerov v komunite, 

 aplikácia poznatkov a ich konfrontovanie priamo so zapojenými subjektmi 

v komunite, 

 vzdelávanie založené na skúsenosti – študenti a študentky poskytujú zmysluplnú 

službu a súčasne napĺňajú aj vzdelávacie ciele, 

 na evalvácii sa nepodieľajú len tútori, ale aj samotní študenti, študentky 

a predstavitelia organizácií v komunite.   

 

 

ZÁVER 

 

Ako ukázali zistené výsledky, projekt svoje ciele v plnej miere naplnil. Ukázalo sa, že 

koncepcia service-learning je naozaj prínosná pre všetky zúčastnené strany a v univerzitnom 

vzdelávaní môže byť efektívnou inováciou. Po ukončení projektu je zrejmé, že takáto 

koncepcia je široko využiteľná a dobre aplikovateľná. Môže byť realizovaná ako samostatný 

kurz, ale túto koncepciu je možné použiť aj širšie, napr. ako východisko pre vedenie 

variabilných kurzov v rámci študijného odboru. V zásade akýkoľvek kurz, ktorý je súčasťou 

študijného programu, je možné viesť aj s využitím tejto koncepcie, samozrejme, na základe 

prispôsobenia a konkretizácie cieľov a zámerov. Rovnako tento projekt vytvoril vhodný 

priestor pre rozšírenie ponuky pre ďalšie študijné odbory Prešovskej univerzity a teda aj pre 

organizácie s iným zameraním, ako sociálne služby.  
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