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                                     ÚVOD 

Pojem prosociálnosť je odvodený z lat. slova „socius“, ktoré nesie význam priateľ alebo 

spoločník. Tým môžeme povedať, že dieťa je prosociálne vtedy, ak pomáha svojim blízkym 

a okoliu bez nároku na odmenu – nezištne. No v súčasnosti môžeme pozorovať, že sa ľudia 

k ostatným správajú tak, ako k svojim priateľom, čo znamená, že dodržiavajú pravidlo 

mravnosti: Čo nechceš, aby robili druhý tebe, nerob ani ty im. 

Prosociálnosť definujeme ako správanie, ktoré je zamerané na poskytovanie pomoci 

druhým, alebo v prospech iných ľudí, či skupín bez akejkoľvek odmeny, pochvaly a uznania 

(Klimeková 2000). Na základe toho môžeme povedať, že predpokladom prosociálneho 

správania sú vnútorné potreby človeka, vykonať pre iného niečo, čo mu pomôže bez toho, aby 

očakával za to odmenu alebo uznanie. 

„Prosociálnosť je základom dobrých medziľudských vzťahov. Dôležitým predpokladom 

prosociálneho správania je kvalita morálneho usudzovania“ (Miňová, Gmitrová, Mochnáčová 

2002, s. 11). 

Prosociálnosť a láska k blížnemu sú príbuzné pojmy. Láska hovorí o vzťahoch 

k blížnemu a prosociálnosť o ochote pomáhať. Výchova k prosociálnosti vytvára ucelený 

program, ktorý zahŕňa rôzne vekové kategórie od materských škôl až po stredné školy. Dá sa 

aplikovať nie len na dieťa, ale aj na dospelých. V procese výchovy prosociálnosti dochádza 

k zmene v medziľudských vzťahov zúčastnených činiteľov, a to:  

 Učiteľ – Dieťa 

 Dieťa – Dieťa 

 Dieťa – Rodič 

 Učiteľ - Rodič 

Prosociálna výchova je podoblasť, ktorá sa líši od ostatných podoblastí najmä svojím 

resocializačným poslaním. Je veľmi dôležité dodržiavať špecifiká, ktoré ovplyvňujú celkový 

výsledok pôsobenia prosociálnej výchovy na dieťa, či už z pohľadu učiteľa, dieťaťa, rodiča alebo 

okolia. V prosociálnej výchove by sme mohli povedať, že ide o akési stotožnenie sa s druhými, 

respektíve iným človekom a rovnako, aby sme vedeli pre neho spraviť niečo dobré bez toho, 

aby sme očakávali za to protislužbu alebo obmenu ako uvádza Lencz (1992). 
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Eisenberg (In Výrost, Slaměník 2008) definuje v prosociálnej výchove niekoľko  

nasledujúcich typov správania: 

 Vedieť obetovať aj svoj vlastný život (altruizmus). 

 Vedieť sa podeliť s druhými a vedieť prežívať ich úspech spolu s nimi a bez závisti. 

 Vedieť urobiť radosť iným a potešiť ich. 

 Prejavovať súcit spolu s ľuďmi, ktorí majú nejaké starosti alebo prežívajú ťažkosti. 

 Pomáhať ľuďom, ktorí sú v núdzi formou materiálnej alebo finančnej pomoci. 

 Darovať niečo niekomu bez očakávania protislužby, čo znamená pomáhať iným.  

 

Pojem prosociálna výchova sa začal v materských školách využívať až od roku 1999, 

kedy bol vydaný Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách. Aj napriek tomu 

však učiteľky prosociálnu výchovu realizovali v iných zložkách činnosti v materskej škole s 

deťmi. Od vtedy ma prosociálna výchova svoje trvalé miesto v materskej škole. Pre detí 

v predškolskom veku má nesmierne dôležitý význam (Miňová, Gmitrová, Mochnáčová 2002). 

V materskej škole je možné prosociálnu výchovu realizovať aj ako samostatnú zložku, 

ktorá sa prelína so všetkými výchovnými zložkami. Na rozvíjanie prosociálnej výchovy 

v materskej škole je najúčinnejším prostriedkom realizovať ju pomocou zážitkového učenia, 

pričom hlavnou výchovno-vzdelávacou metódou je hra. Prosociálne správanie sa dá u detí 

rozvíjať pomocou rôznych prosociálnych aktivít, ktoré Miňová, Gmitrová, Mochnáčová (2002) 

rozdelili na 6 oblastí, pričom každá sa zameriava na niečo iné:  

1. Utváranie pozitívneho vzťahu k sebe samému. 

2. Utváranie pozitívnych medziľudských vzťahov a osvojovanie si zručností sociálnej  

komunikácie. 

3. Rozvíjanie úcty a pozitívneho hodnotenia druhých. 

4. Empatiu a komunikáciu citov. 

5. Asertívne alebo nenásilné správanie. 

6. Kooperatívne správanie a ochota rozdeliť sa, pomáhať a obdarovať iných. 

 

Prosociálna výchova v dnešnej dobe poukazuje na stále viac nezvládnuteľnú výchovu 

detí. Ide o nerešpektovanie autorít, nezvládanie hnevu a agresie, porušovanie spoločenských 

pravidiel, či neschopnosť prekonávať prekážky. 
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V dnešnej dobe by sme preto mohli povedať, že hlavným spúšťačom týchto faktorov sú 

najčastejšie masmédia, ktoré patria do základnej zložky narúšania výchovy deti. Na základe 

tohto podnetu sú deti často zmätené emóciami a nevedia si s nimi poradiť, čo je zaznamenané 

už aj u detí predškolského veku. 

Veľkou chybou je to, že mnoho rodičov nemá na vlastné deti pri svojom vyťaženom 

pracovnom živote čas. Namiesto čítania rozprávok a hrania sa s nimi, ich často nechávajú bez 

dohľadu pri televízií a počítači. Deti nemajú s kým prežívať prítomné emócie, nemajú sa koho 

chytiť za ruku, nemá im kto dané informácie vysvetliť, a tak často zostávajú samé so svojimi 

pocitmi, strachom, smútkom, ale aj radosťou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




