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Využitie evalvačnej stratégie pri druhošancovom vzdelávaní 
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Abstrakt 

V príspevku sa zaoberáme možnosťami využitia evalvačnej stratégie vo výskume 

druhošancového vzdelávania. Predstavujeme základné polohy výskumného problému 

a metodológiu ich skúmania prostredníctvom evalvačnej stratégie. Druhošancové vzdelávanie 

skúmané z viacerých aspektov nás odkazuje k využitiu evalvačnej stratégie, konkrétne 

sumatívnej evalvácie (evalvácia výsledkov), ktorá je zameraná na efektivitu vzdelávacích 

programov škôl druhej šance a v rámci nej k využitiu monografickej metódy. 

 

Kľúčové slová 

druhošancové vzdelávanie, evalvačná stratégia, formálne vzdelávanie, cieľové skupiny, 

stupeň vzdelania, pedagóg, lektor. 

 

Abstract 

In the paper we deal with the possibilities of evaluation strategy implementation in the 

field of second chance education. We introduce the basic of research problem and 

methodology of their investigation based on evaluation strategy. The second chance 

education, examined from several aspects, leads to evaluation strategy exploitation, 

specifically summative evaluation (results evaluation), which is concerning on efectivness of 

educational programmes of second chance schools and within it to exploitation of 

monographic method. 
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Výskum v problematike druhošancového vzdelávania predstavuje teoreticko-empirický 

poznávací proces zameraný na vybraný výsek edukačnej reality. Teoreticko-empirický 

charakter výskumu vyžaduje cieľavedomé zabezpečovanie a kontrolu súladu medzi teóriou 

a empíriou. Vo všeobecnosti je evalvačný výskum vnímaný ako špecifický nástroj hodnotenia 

verejných politík, do ktorých zaraďujeme i oblasť vzdelávania, teda v rámci nej 

i druhošancové vzdelávanie. Evalvačný výskum porovnáva „to čo je“ s tým „čo by malo byť“ 

(Weiss 1972, s. 6, in: Brutovská 2011). Je charakterizovaný ako proces systematického 

zhromažďovania a hodnotenia informácií poskytujúcich spätnú väzbu o určitom objekte, 

pričom politikou rozumieme systém procesov, metód, nástrojov a aktérov, ktorých hlavným 

zámerom je naplnenie stanoveného cieľa (Brutovská, 2011). V prípade nášho výskumu 

znamená evalvácia konfrontáciu existujúcich teoretických poznatkov analyzovaných v 

odbornej literatúre,  platnej legislatíve (školský zákon, legislatívne dokumenty EÚ a ich 

implementácia v národných dokumentoch) s empirickými zisteniami, ktoré vychádzajú z 

praktickej realizácie druhošancového vzdelávania školskými inštitúciami a tretím sektorom v 

SR. 

Náš výskum budeme realizovať v súlade s vybranými induktívno-deduktívnymi postupmi, 

ktorými chceme odhaliť zákonitosti vývoja a fungovania druhošancového vzdelávania v SR 

za pomoci systémovo-genetickej analýzy. Výskumný problém chápeme ako problémovú 

situáciu v týchto polohách:  

1. z hľadiska aktuálnej ponuky a inštitucionálneho zabezpečenia druhošancového 

vzdelávania (zhora a zdola) (dostupnosť vzdelávania). Pod pojmom „zhora“ máme na 
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mysli úroveň štátnych a verejných inštitúcií, pojem „zdola“ obsahuje úroveň 

samosprávy a tretieho sektora. (dostupnosť a podmienky... legislatívne, organizačné, 

finančné) 

2. z hľadiska cieľových skupín druhošancového vzdelávania (sociálne, demografické 

charakteristiky) 

3. z hľadiska kompetencií pedagóga (lektora) druhošancového vzdelávania 

Druhošancové vzdelávanie je súčasťou formálneho vzdelávania, ktoré prebieha v sieti 

výchovno-vzdelávacích inštitúcií. Má byť poskytované ľuďom, ktorí z rôznych dôvodov 

opustili iniciálne vzdelávanie pred získaním stupňa vzdelania. Slúži k vytvoreniu tzv. druhej 

cesty, v ktorej môže jednotlivec nadobudnúť stupeň vzdelania. V jeho realizácii sú využívané 

identické zdroje ako pri výchovno-vzdelávacom procese detí a mládeže vo formálnom 

vzdelávaní. 

Formálne vzdelávanie v školskom systéme (regionálne školstvo) je dlhodobo kriticky 

hodnotené z rôznych dôvodov. Vo vzťahu k realizácii druhošancového vzdelávania chýba 

legislatívne ukotvenie druhošancového vzdelávania. V niektorých krajinách EÚ legislatíva 

odkazuje na základné, primárne alebo sekundárne vzdelávanie pre dospelých, označuje 

orgány zodpovedné za jeho poskytovanie a v niektorých prípadoch špecifikuje aj rozsah 

poskytovania takéhoto vzdelávania (Dospelí vo formálnom vzdelávaní, 2011). Napr. v Nórsku 

je nižšie sekundárne vzdelávanie poskytované vo forme špeciálnych kurzov otvorených pre 

každého, kto dosiahol vek 16 rokov. Zodpovednosť za realizáciu a financovanie je na strane 

samosprávy. Štátne a verejné inštitúcie sa v našich podmienkach riadia platnou legislatívou 

SR, ktorá druhošancové vzdelávanie ako termín nepozná a neurčuje kompetencie inštitúcií 

v jeho realizácii. Z pohľadu Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

iba v školských inštitúciách je možné získať stupeň vzdelania. Druhošancové vzdelávanie, 

alebo doplnenie vzdelania, v tomto zákone nie je špecificky formulované. 

Dôležitým aspektom realizácie programov tzv. druhej šance je funkčné partnerstvo 

zainteresovaných inštitúcií (aktérov). Úspešné programy odbornej prípravy pre dospelých sú 

hlavne tie, ktoré stoja na partnerstve medzi verejnou správou, podnikmi a sociálnymi 

partnermi či organizáciami tretieho sektora (Vzdelávanie a odborná príprava 2010). 

Školstvo je dlhodobo finančne poddimenzované, preto nie je možné očakávať rozvoj 

druhošancového vzdelávania, ktoré je vzdelávaním nad rámec zákonom stanovených 

výchovno-vzdelávacích činností školy. V SR je druhošancové vzdelávanie financované 

kombináciou verejných, súkromných, individuálnych zdrojov a zdrojov z fondov EÚ na 

základe prístupu ad hoc v závislosti od lokálnych potrieb. Kešelová (2010) prichádza 

s poznatkom, že druhošancové vzdelávanie v podobe zvyšovania si stupňa vzdelania štúdiom 

v dospelosti popri zamestnaní realizovala v ostatných dvoch rokoch jedna tretina stredných 

škôl. Jedným z mála dostupných zistení z praktickej realizácie druhošancového vzdelávania 

v SR je monitoring, ktorý realizovala  Hanzelová et al. (2005). Okrem iného z neho vyplýva, 

že jednou z prekážok úspešnosti programov druhošancového vzdelávania je nedostatočná 

informačná podpora, zlyhávajúce podporné systémy druhošancového vzdelávania 

(poradenstvo), chýbajúca kontinuita vzdelávania od základného cez stredné odborné 

a nedostatočná spolupráca, resp. nedostatočne fungujúce partnerstvá zainteresovaných 

inštitúcií.  

Ďalšou charakteristikou vzdelávacieho systému v SR je podmienenosť získania stupňa 

vzdelania úspešným absolvovaním predchádzajúceho stupňa. Absolvovanie nižšieho 

sekundárneho vzdelávania (základná škola) nie je v súčasných podmienkach postačujúce pre 

vstup na trh práce. Očakáva sa pokračovanie vo vyššom sekundárnom vzdelávaní. 

V niektorých európskych krajinách (napr. Veľká Británia, Nórsko, Francúzsko) nie je pre 

získanie stupňa vzdelania vo vyššom sekundárnom vzdelávaní podmienkou absolvovanie 
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nižšieho sekundárneho vzdelávania. Takéto systémy sú z hľadiska otvorenosti systému 

celoživotného vzdelávania flexibilnejšie.  

Podľa údajov o stupni vzdelania obyvateľstva je Slovenská republika v porovnaní 

s ostatnými krajinami EÚ na poprednom mieste vo vzťahu k ukončenému primárnemu, 

nižšiemu a vyššiemu sekundárnemu vzdelávaniu. V skupine ekonomicky aktívneho 

obyvateľstva (15+) má základné vzdelanie ako najvyšší stupeň vzdelania 5,9 % obyvateľstva, 

a vyššie ako základné (okrem vyššieho odborného a vysokoškolského) má 74,5 % 

obyvateľstva (Výsledky výberového zisťovania pracovných síl, 2/2012). Pretrváva ale 

regionálna a lokálna disproporcia úrovne vzdelanosti, ktorá koreluje s úrovňou hospodárskeho 

rozvoja a koncentráciou sociálne vylúčeného obyvateľstva v konkrétnych oblastiach. 

Neukončenie základnej školy, resp. nepokračovanie v odbornom vzdelávaní je v našich 

podmienkach problémom, ktorý sa dotýka prevažne skupín dlhodobo nezamestnaných. Nízky 

stupeň vzdelania priamo koreluje s prístupom na trh práce. Vo vekovej skupine 15 – 64-

ročných s najnižším stupňom vzdelania (ISCED 0_2) bola v roku 2010 nezamestnanosť na 

úrovni 44,3 %, zatiaľ čo v skupine s vyšším stupňom vzdelania (ISCED 3_4) bola miera 

nezamestnanosti na úrovni 14,1 % (European Union Labour Force Survey, 2011). Podiel ľudí 

bez vzdelania na celkovom počte nezamestnaných za 2. štvrťrok roku 2012 bol 19,5 %, 

pričom najpočetnejšiu skupinu nezamestnaných tvoria ľudia s učňovským vzdelaním bez 

maturity – 36,8 % (Výsledky výberového zisťovania pracovných síl, 2/2012). Krátkodobé 

rekvalifikačné a motivačné kurzy, výcviky, sú potrebným doplnkom dovzdelávania, ale 

neriešia existenčné problémy sociálne vylúčených skupín obyvateľstva efektívne v 

nadväznosti na ich uplatnenie sa na trhu práce. Zamestnávatelia neakceptujú certifikáty z 

krátkodobých kurzov ako dostatočnú kvalifikáciu pre výkon určitej profesie. Podľa údajov 

ÚIPŠ (Ústav informácií a prognóz školstva) si len necelých 0,5 % dospelej populácie 

dokončuje stupeň vzdelania na úroveň maturitnej skúšky v rámci školského vzdelávania. 

Pričom menej ako polovici z nich sa takúto úroveň vzdelávania aj podarí dosiahnuť (4511 

osôb v roku 2010).  

Účastníci druhošancového vzdelávania predstavujú v porovnaní s bežnou triedou žiakov 

skupinu s odlišnými charakteristikami. V druhošancovom vzdelávaní pôsobia tí istí učitelia, 

ako v iniciálnom vzdelávaní. V súčasnej pregraduálnej príprave nie sú učitelia špecificky 

pripravovaní na vzdelávanie dospelých. Vzdelávanie dospelých, špecificky zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, vyžaduje rozvoj a využívanie kompetencií najmä v oblasti 

komunikácie (špecificky interkultúrnej komunikácie), kooperácie (v skupine účastníkov 

vzdelávania, manažmentom školy). Vo väčšine európskych štátov vyučovacie metódy pre 

dospelých nie sú zahrnuté v počiatočnom vzdelávaní budúcich učiteľov na základnej, nižšej 

sekundárnej alebo vyššej sekundárnej úrovni, učitelia vo väčšine štátov môžu ďalej rozvíjať 

svoje zručnosti pre vyučovanie dospelých prostredníctvom systému sústavného odborného 

rozvoja (v našich podmienkach v systéme kontinuálneho vzdelávania). Pedagóg sa 

v druhošancovom vzdelávaní stáva lektorom vzhľadom na špecifickú vekovú cieľovú skupinu 

(individuálna úroveň vedomostí, zručností, individuálne vzdelávacie potreby). Lektor 

pôsobiaci v druhošancovom vzdelávaní má mať kompetencie odborné (poznanie 

problematiky a zákonitostí učenia sa mladých dospelých a dospelých, rozvoja ľudských 

zdrojov, problematiky ďalšieho vzdelávania, koncepcií vzdelávania, druhov a štýlov 

vzdelávania, teórie vzdelávania – didaktiky) a kompetencie sociálne (komunikačné, 

kooperačné, schopnosť empatie, asertívne a riadiace) (Prusáková 2010). 

Ako problém teda vnímame stav edukačnej reality, ktorá je charakteristická určitou mierou 

dostupnosti vzdelania (doplnenie si stupňa vzdelania) pre ľudí, ktorí sú bez vzdelania alebo 

s nízkym stupňom vzdelania v dospelom veku – najmä v oblastiach, kde je koncentrácia 

takýchto sociálnych skupín najvyššia. Reaguje školský systém a zainteresované inštitúcie na 
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existenciu skupín obyvateľstva s nízkym alebo žiadnym stupňom vzdelania zvýšením 

dostupnosti vzdelania?  

Vo vzťahu k skúmanej problematike bude potrebné realizovať systematický výber 

a analýzu relevantnej odbornej literatúry. Východiskom k štúdiu literatúry bude samotný 

výskumný problém, teda teoretické rozpracovanie relevantnej pedagogickej, andragogickej 

a sociologickej literatúry. Budeme vychádzať z doteraz publikovaných odborných monografií 

a článkov (napr. Prusáková 2002, 2010, Švec 2002, 2008, Palán 2010, Arnett 2004, 

Džambazovič 2008, Průcha 2012 a ďalší), ale tiež pre túto problematiku dôležitých 

koncepčných materiálov na národnej a nadnárodnej úrovni (strategické dokumenty v oblasti 

vzdelávacej politiky EÚ a ich reflexia na národnej úrovni v koncepčných materiáloch 

a legislatíve – napr. Vzdelávanie a odborná príprava 2010; Zákon č. 568/2009 Z. z. o ďalšom 

vzdelávaní; Stratégia celoživotného vzdelávania 2011). Dôležitým zdrojom poznatkov budú 

výskumné správy a komparačné štúdie o situácii v druhošancovom vzdelávaní u nás a v tých 

krajinách, ktoré čelia obdobným problémom ale s inými cieľovými skupinami (napr. 

migrantmi), kde môžeme zaradiť viaceré európske krajiny, ale i Austráliu, Kanadu a ďalšie. 

Osobitne nás budú zaujímať výsledky analýz a výskumov týkajúcich sa realizovaného 

druhošancového vzdelávania v európskom priestore. Výsledky emipirických výskumov 

a štúdium a analýza (klasifikačná a vzťahová) odbornej literatúry budú vytvárať pojmový 

rámec a teoretický model skúmanej problematiky. Doterajšie poznatky o problémoch pri 

realizácii druhošancového vzdelávania budú slúžiť ako argumentácia pre stanovenie 

východiskových hypotéz. V rámci teoretickej analýzy budeme postupne odhaľovať napr. tieto 

vzťahy: 

 vzťah rôznych podmienok s realizáciou druhošancového vzdelávania z pohľadu školy, 

 vzťah medzi mierou zapojenia samosprávy a frekvenciou vzdelávacích aktivít, 

 vzťah medzi frekvenciou organizovania vzdelávania a dopytom po vzdelávaní. 

Charakter výskumného problému a mnohoraké súvislosti problematiky druhošancového 

vzdelávania, nás odkazujú k využitiu evalvačnej stratégie, konkrétne sumatívnej evalvácie 

(evalvácia výsledkov), ktorá skúma efektivitu druhošancových vzdelávacích programov a v 

rámci nej k využitiu monografickej metódy. Podstatou monografickej metódy je koncentrácia 

na jeden sociálny objekt, sociálny jav, v našom prípade druhošancové vzdelávanie, ktorý je 

potrebné podrobiť výskumnému spracovaniu zo všetkých relevantných aspektov. Pozornosť 

má byť preto venovaná aj charakteristikám oblastí súvisiacich s druhošancovým vzdelávaním 

(organizačné, legislatívne, finančné aspekty, aspekt záujmu zo strany cieľových skupín 

a ďalšie). Rovnako dôležité je z pohľadu monografickej metódy venovať sa genéze 

druhošancového vzdelávania v našich podmienkach.  

Najvýznamnejším dokumentom na celoeurópskej úrovni, ktorý výraznejšie inicioval 

potrebu rozvoja druhošancového vzdelávania v našich podmienkach, bola Biela kniha 

Európskej komisie Vyučovanie a vzdelávanie – Smerom k učiacej sa spoločnosti (1995). 

Predstavovala ucelenejšiu platformu pre vznik súvisiacich materiálov tak na celoeurópskej 

úrovni ako i na úrovni jednotlivých krajín. Ako prvý dokument nadväzujúci na výzvy Bielej 

knihy... (1995) možno spomenúť Zákon č. 386/ 1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní. V Koncepcii 

ďalšieho vzdelávania v Slovenskej republike (2002) bolo druhošancové vzdelávanie 

definované ako „ďalšie vzdelávanie, ktoré vedie k príprave na získanie stupňa vzdelania, je to 

tzv. druhá šanca, druhá cesta vzdelávania, ktorá umožní tým, ktorí predtým z rôznych 

dôvodov nemohli získať potrebné vzdelanie, takéto vzdelanie získať“. Naďalej bolo 

všeobecne vnímané ako výsadná kompetencia jednotlivých stupňov škôl. V Koncepcii 

celoživotného poradenstva v Slovenskej republike (2004) bola formulovaná výzva 

Ministerstvu školstva k zadefinovaniu kľúčových výstupov vzdelania aj zo škôl druhej šance. 

V nadväznosti na celoeurópsku politiku sociálnej inklúzie obsahovala koncepcia aj cieľ 
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priblížiť vzdelávanie v regiónoch vybraným cieľovým skupinám (najmä rómskym 

komunitám), nezamestnaným, ženám na materskej dovolenke a ďalším skupinám ohrozeným 

sociálnym vylúčením (adresované štátnym a samosprávnym orgánom). Podľa Zákona č. 

568/2009 Z. z. o ďalšom vzdelávaní nemožno v systéme ďalšieho vzdelávania získať stupeň 

vzdelania. Znamená to, že druhošancové vzdelávanie nie je ponímané ako súčasť ďalšieho 

vzdelávania, ale je plnohodnotnou súčasťou školského vzdelávania (rozdiel oproti Koncepcii 

z roku 2002, kde bolo druhošancové vzdelávanie súčasťou ďalšieho vzdelávania).  

Teoretický prehľad v predmetnej problematike a zozbieraný empirický materiál (na jednej 

strane poznatky o existujúcom stave škôl druhej šance, ich pripravenosti a možnostiach 

poskytovať tento druh vzdelávania a na strane druhej poznatky o charakteristikách a motivácii 

potenciálnych účastníkov) by mali viesť k vytvoreniu dostatočnej teoreticko-výskumnej 

základne pre tvorbu takých vzdelávacích programov, ktoré budú zodpovedať vzdelávacím 

potrebám účastníkov vzdelávania, možnostiam školských inštitúcií takéto vzdelávanie 

poskytovať ako aj regionálnym potrebám trhu práce. 
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