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TVORIVÁ APLIKÁCIA VEDOMOSTÍ A ZRUČNOSTÍ ZO 

SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY V STRATÉGII 

SERVICE LEARNING 

Zuzana BARIAKOVÁ – Martina KUBEALAKOVÁ 

 

Abstrakt: Príspevok stručne predstavuje východiská zavedenia stratégie service learning do 

edukácie a dôslednejšie si všíma jeho uplatnenie v predmete slovenský jazyk a literatúra 

a tvorivú aplikáciu nadobudnutých vedomostí a zručností do praxe. Zároveň informuje 

o skúsenostiach so zavádzaním stratégie service learning na UMB v Banskej Bystrici 

a analyzuje výsledky dotazníkového prieskumu vykonaného medzi študentmi a študentkami 

UMB v Banskej Bystrici s cieľom identifikovať ich potreby, pričom analýza je zameraná na 

identifikovanie tých potrieb, ktoré súvisia s predmetom slovenský jazyk a literatúra. 

Kľúčové slová: potreba, prax, service learning, slovenský jazyk a literatúra, stratégia, 

tvorivosť. 

 

CREATIVE APPLICATION OF KNOWLEDGE AND SKILLS OF THE SLOVAK 

LANGUAGE AND LITERATURE IN SERVICE LEARNING STRATEGY 

 

Abstract: This paper presents a brief background of the introduction of the service learning 

strategy to education and presents relations between service learning and Slovak language 

and literature. It also informs about experiences with the implementation of the service 

learning strategy at Matej Bel University in Banská Bystrica and analyzes the results of 

a questionnaire conducted among the students of Matej Bel University in Banská Bystrica in 

order to identify their needs. The aim of the analysis is to identify those needs in relation to 

the subject of Slovak language and literature. 

Keywords: need, practice, service learning, Slovak language and literature, strategy, 

creativity. 

 

Od januára 2013 v rámci projektu Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na 

Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici realizujeme na Univerzite Mateja Bela v Banskej  
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Bystrici stratégiu service learning. Ako členky riešiteľského kolektívu sa zameriavame na 

implementáciu problematiky service learningu do predmetu slovenský jazyk a literatúra, 

osobitne do zložky literárnej. V základných princípoch sa riešiteľský kolektív pod vedením 

Alžbety Brozmanovej Gregorovej (z Katedry sociálnej práce PF UMB) primárne opiera 

o výskumné zistenia a praktickú realizáciu zo Spojených štátov amerických, kde má service 

learning dlhoročnú tradíciu (súvisiacu s rozvinutým dobrovoľníctvom), a prispôsobuje ju 

domácim podmienkam. 

Základným východiskom service learningu je téza o prieniku potrieb 

študenta/študentky, komunity a organizácie (školy – v našom prípade Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici). Táto stratégia nie je zameraná iba na proces učenia, ale aj na proces 

učenia sa, preto sa service learning na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici definuje ako 

aktívna stratégia učenia a učenia sa založená na službe v prospech iných s cieľom 

formovania občianskej zodpovednosti a rozvoja osobnosti. Pri takomto chápaní je potom 

zrejmé, že samotnej realizácii nevyhnutne predchádza definovanie potreby 

študenta/študentky, potreby komunity a potreby organizácie a až následne sa vytvára/hľadá 

aktivita, ktorou sa dosiahne naplnenie všetkých zistených potrieb. 

V zhode s takýmto chápaním stratégie service learning sa v mesiaci máj 2013 

zrealizoval medzi študentmi a študentkami UMB v Banskej Bystrici dotazníkový prieskum, 

ktorého cieľom bolo identifikovať potreby a preferencie študentov a študentiek vo vzťahu 

k zavedeniu service learningu do ich vzdelávania. 

Prieskumu sa zúčastnilo 316 respondentov a respondentiek v percentuálnom 

zastúpení: Fakulta humanitných vied (56 %), Pedagogická fakulta (28 %) a ostatné fakulty 

univerzity (Právnická fakulta, Fakulta prírodných vied, Fakulta politických vied 

a medzinárodných vzťahov) (15 %). Najväčšie zastúpenie mali študenti a študentky 

bakalárskeho (69 %) a magisterského stupňa štúdia (26 %), pričom do prieskumu sa zapojilo 

aj 14 doktorandov a doktorandiek univerzity (4 %). Aj s ohľadom na dominanciu FHV a PF 

s prihliadnutím na ich študijné programy išlo v 84 % o ženy. 

Z celkového počtu 316 respondentov a respondentiek 84 % vyjadrilo záujem zúčastniť 

sa aktivít service learningu, pokiaľ by boli súčasťou vysokoškolského štúdia bez ohľadu na to, 

či by išlo o aktivitu realizovanú v rámci existujúceho predmetu alebo o samostatný predmet. 

Tento záujem bol nevyhnutným predpokladom pre ďalšie možnosti zavádzania uvedenej 

stratégie do edukácie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. 



Tvorivosť v škole – škola tvorivosti 
ONLINE KONFERENCIA 6. – 7. 11.2013 

 

10 
 

Druhá časť otázok bola zameraná na identifikáciu potrieb študentov a študentiek, 

od ktorých sa odvíjalo zisťovanie činností, ktorých výkon by preferovali, oblastí, v ktorých by 

mali záujem sa realizovať, a foriem realizácie. 

 

T1 Očakávania študentov a študentiek od zaradenia service learningu do vzdelávania na UMB 

v Banskej Bystrici 

rozvoj komunikačných zručností (schopnosť vcítiť sa, aktívne počúvať, vedieť 

vyjadriť svoj názor, viesť konštruktívny dialóg...) 
214 68 % 

využitie teórie zo školy v praxi 176 56 % 

spoznanie nových ľudí, rozvoj medziľudských vzťahov 174 55 % 

rozvoj zručností v oblasti projektovania (naplánovať aktivitu/akciu, zrealizovať ju, 

vyhodnotiť, naplánovať rozpočet) 
167 53 % 

rozvoj organizačných schopností 155 49 % 

zábavu 153 48 % 

odreagovanie sa, odbúranie stresu 153 48 % 

rozvoj zručností pracovať v tíme 146 46 % 

spoznanie inej kultúry/iných kultúr 144 46 % 

reálnu skúsenosť s rôznymi cieľovými skupinami (mládežou, deťmi, seniormi, ľuďmi 

so ZP...) 
146 46 % 

rozvoj schopnosti viesť a koordinovať iných ľudí 141 45 % 

sebapoznanie 117 37 % 

učenie sa v inom prostredí 118 37 % 

príležitosť robiť veci, v ktorých som dobrý/dobrá 116 37 % 

rozvoj zodpovednosti 111 35 % 

odbúranie stereotypov 111 35 % 

zvýšenie motivácie 112 35 % 

rozvoj zručností v riešení interpersonálnych konfliktov 103 33 % 

pocit potrebnosti 97 31 % 

rozvoj sebareflexie 92 29 % 

pocit osobného úspechu 93 29 % 

kredity alebo body 93 29 % 

rozvoj zručností v oblasti prezentácie a propagácie aktivít 88 28 % 

zlepšenie fyzickej kondície 76 24 % 

rozvoj sebaúcty 72 23 % 

rozvoj zručností v oblasti práce s dokumentáciou 71 22 % 

rozvoj zručností pre partnerský a rodičovský život 62 20 % 

možnosť cítiť sa ako súčasť tímu 59 19 % 
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rozvoj funkčnej gramotnosti (napr. schopnosť čítať s porozumením) 58 18 % 

rozvoj ekologického myslenia 54 17 % 

participáciu na zlepšovaní služieb na miestnej úrovni 53 17 % 

uvoľnenie z vyučovania 35 11 % 

Iné 2 1 % 

 

Pri skúmaní očakávaní efektu zaradenia service learningu do študijných programov, 

vychádzajúc tak z tabuľky T1, viac ako polovica opýtaných by očakávala rozvoj 

komunikačných zručností, využitie teórie v praxi, rozvíjanie medziľudských vzťahov, 

rozvíjanie schopností v oblasti projektovania a rozvíjanie organizačných schopností. 

Nezanedbateľným nie je ani záujem rozvíjať zručnosť pracovať v tíme, čo je podporené aj 

preferovanou formou práce v kolektíve (iba 6 % opýtaných by uprednostnilo realizáciu 

aktivity individuálne), ako aj rozvoj schopnosti viesť a koordinovať iných ľudí. V rámci 

rozvoja komunikačných zručností 68 % opýtaných vyjadrilo potrebu zlepšiť si schopnosť 

vcítenia sa, aktívneho počúvania, vedieť vyjadriť svoj názor, viesť konštruktívny dialóg. Tu 

sa nám odkryl priestor na uspokojenie uvedených potrieb práve Katedrou slovenského jazyka 

a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici. Inšpiratívnym najmä pre budúcich absolventov 

a absolventky je rozvoj zručností v oblasti projektovania, kde viac ako polovica opýtaných má 

záujem zlepšiť svoje zručnosti v oblasti plánovania aktivít/akcií, v ich realizácii 

a vyhodnotení, ktorých súčasťou je aj skúsenosť s tvorbou rozpočtu. Tieto kompetencie 

považujeme za kľúčové z hľadiska vzdelávania, pretože prax jednoznačne ukazuje, že sa stali 

dôležitou (ba priam každodennou) súčasťou profesionálneho života v rôznorodých 

odvetviach. 

Oblasti, v ktorých sa chceli študenti a študentky v rámci SL primárne aktivizovať, boli 

umenie a kultúra, vzdelávanie a výskum. Domnievame sa, že to súvisí s už skôr spomínanou 

profiláciou študentov a študentiek dvoch výskumne najsilnejšie zastúpených fakúlt 

učiteľského zamerania, hoci aj tie v poslednom období (cca ostatných 10 rokov) výrazne 

zasiahlo tendovanie k štúdiám neučiteľských smerov. 

 

Predmet service learning na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici 

 Stratégia service learning sa vo vyučovaní na UMB v Banskej Bystrici uplatňuje 

v troch predmetoch. Novým celouniverzitným predmetom, ktorý bol vytvorený riešiteľským 

tímom na základe vyhodnotenia potrieb študentov a študentiek, je dvojsemestrálny predmet  
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service learning, ktorý komplexne reaguje na viaceré identifikované potreby a preferencie 

študentov a študentiek. Časť predmetu sa realizuje formou vzdelávacích blokov a časť ako 

konkrétna aktivita v komunite. Kým vzdelávacích blokov sa zúčastňujú všetci na predmet 

prihlásení študenti, konkrétna aktivita sa vykonáva v skupinách. Formu skupinovej práce sme 

si zvolili nielen preto, že často ide o plánovanie a organizovanie takých aktivít, ktoré si samy 

vyžadujú prácu kolektívu, ale predovšetkým z toho dôvodu, že 46 % študentov a študentiek 

vyjadrilo potrebu rozvinúť zručnosti pracovať v tíme a o percento menej k tejto potrebe 

pridáva potrebu rozvíjať schopnosti viesť a koordinovať ľudí (výsledky vychádzajú z tabuľky 

T1). S tým súvisí už uvedený iba 6-percentný záujem vykonávať aktivity individuálne. 

Cieľom predmetu je rozvoj kompetencií (vedomostí, zručností a postojov) študentov 

a študentiek potrebných na realizáciu aktivít v prospech iných ľudí. Cestou k naplneniu cieľa 

je séria blokov, ktorých obsahom je naučiť študentov a študentky vedieť pracovať v tíme, 

plánovať aktivity, propagovať, primerane komunikovať, plánovať v čase, urobiť rozpočet, 

zrealizovať a vyhodnotiť akciu. Využitím tvorivých a aktivizačných metód vzdelávania 

získavajú študenti a študentky teoretické vedomosti, ale aj praktické skúsenosti so skupinovou 

dynamikou a tímovými rolami. Uvedomujú si potrebu dôsledného plánovania, ako aj 

plánovania v čase a praktickou analýzou spoznávajú nevyhnutnosť korešpondencie cieľa 

a cieľovej skupiny s výberom nástroja propagácie. Prostredníctvom modelových situácií si 

trénujú komunikáciu a získavajú zručnosti zostavenia rozpočtu. Reflexiou sa postupuje 

k (seba)hodnoteniu i hodnoteniu každej aktivity. Už od samého začiatku nejde len o teóriu, 

ale aj praktickú aplikáciu (skupinová úloha po prvom bloku a jej reflexia v bloku druhom), 

ktorá smeruje k zvnútorneniu, že všetky „vyučovacie“ bloky je potrebné vnímať ako spojené 

nádoby, pretože absenciou jednej zložky alebo jej podcenením najčastejšie dochádza 

k zlyhaniu pri realizovaní akcie/aktivity. 

V druhej fáze predmetu sa ťažisko aktivity prenáša na študentov a študentky, ktorí 

v skupinách, ktoré si vytvoria, majú za cieľ identifikovať vlastnú potrebu, potrebu komunity 

a školy a vytvoriť aktivitu smerujúcu k naplneniu zistených potrieb najneskôr na konci 

letného semestra príslušného akademického roka. Pri tejto práci aj naďalej spolupracujú so 

svojimi vyučujúcimi (lektormi) formou tútorstva/mentorstva, kde minimálne dvakrát do 

mesiaca dochádza ku konzultovaniu vhodnosti zvolenej aktivity, ako aj jej plánovania, 

realizácie a vyhodnotenia. Takto v ideálnom prípade prejdú za jeden akademický rok 

všetkými fázami (krokmi) service learningu – prípravou, akciou, reflexiou, evalváciou  
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a oslavou. V závere letného semestra sa na spoločnom bloku študenti a študentky stretávajú, 

aby prezentovali ostatným svoje realizované aktivity a ich výstupy a reflektovali vlastný 

proces učenia (sa) spolu s vyhodnotením celého priebehu predmetu. 

 

Tvorivosť, predmet slovenský jazyk a literatúra a service learning 

Hoci je tvorivosť veľmi často považovaná za oblasť, ktorá je vyhradená iba 

umeleckým smerom, nie je to celkom pravda. Tvorivá činnosť je dôležitá vo všetkých 

predmetoch. „Tvorivosť je nenahraditeľný kognitívny nástroj a nie predmet alebo odbor, 

a preto je potrebné ju precvičovať. Zdá sa však, že škola a tvorivosť sú od seba dosť často 

vzdialené, skôr sa, na škodu nás všetkých, objavuje spojenie, ktoré signalizuje škola = 

mechanické preberanie názorov iných alebo rutina“ (Germušková, 1995, s. 70). Vyučovacia 

hodina by nemala pozostávať iba zo získavania faktov, študenti a študentky si potrebujú 

precvičovať rovnako aj praktické skúsenosti, predstavivosť a skúmať svoje pocity 

a predstavy. Netvorivé encyklopedické vyučovanie v posledných desaťročiach však urobilo 

svoje. Domnievame sa ale, že tvorivosť v škole je dôležitá najmä z troch dôvodov: 

1. Rozvíja v študentoch a študentkách schopnosť premýšľať tvorivým spôsobom. 

2. Zvyšuje u študentov motiváciu. 

Tvorivá práca na rozdiel od príkladu tradičných vyučovacích hodín literatúry, kde sa 

študent stáva iba pasívnou súčasťou vyučovacieho procesu, uspokojuje potrebu 

sebarealizácie, je zaujímavá a môže uspokojovať aj potrebu uznania. 

3. Prostredníctvom sebavyjadrenia dáva príležitosť skúmať svoje pocity. 

 

V našich predchádzajúcich výskumných zisteniach (napr. Bariaková, 2003) sme 

zaznamenali, že tvorivému vyučovaniu literatúry chýbajú aj literárne exkurzie a snaha spájať 

jednotlivé druhy umenia, hľadanie interdisciplinárnych vzťahov medzi nimi a ich využitie 

v prospech komplexnejšieho pohľadu na literatúru a jej funkcie v minulosti a prítomnosti. Aj 

v týchto intenciách vnímame stratégiu service learning ako jeden z perspektívnych 

prostriedkov podpory vyučovania skoro v každom vyučovacom predmete a stupni vzdelania. 

Platia pre ňu pozitíva, ktoré vyplývajú najmä z jej princípov: môže prehĺbiť a rozšíriť 

vedomosti študentov a študentiek, podporiť názornosť vyučovania, získava doplnkový 

„ilustračný materiál“ pre aktualizáciu učiva a, na čo netreba zabúdať, poskytuje osobitné  
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výchovné podnety a prepojenie školy s praxou. Motivuje tak študentov a študentky 

a umožňuje im, aby do učenia a vyučovania vstúpil „skutočný“ svet, pretože našej škole sa 

postupne dosť úspešne podarilo v hlavách študentov a študentiek vytvoriť dva rozdielne svety 

a svet školskej výučby sa stal akýmsi svetom pre seba a osebe. 

Učitelia by mali – aj napriek rozličným prekážkam – na vysokej profesionálnej úrovni 

otvárať priestor pre študentov a tvorivé aktivity, ktoré by v nich prebudili skutočný vzťah 

k predmetu, pretože predovšetkým osobnosť učiteľa je kľúčom k zmene študentov a ich 

zdeformovaného pohľadu na vyučovacie predmety. V. Salbot a G. Sabolová však na základe 

viacerých výskumov pripomínajú, že v našich podmienkach často nie je u učiteľov splnená 

ani najelementárnejšia podmienka, t. j. „vedomosť o tom, čo tvorivosť je a akým spôsobom ju 

možno rozvíjať“ (Salbot – Sabolová, 1998, s. 66).  

Ak sa pozrieme na tvorivosť z opačnej strany, zo strany študentiek a študentov, 

s ktorými spolupracujeme, zistíme, že ich vek je charakterizovaný ako skorá dospelosť (20 – 

25 rokov) (Langmeier – Krejčířová, 1998). Z hľadiska tvorivosti je pre skorú dospelosť 

príznačná produktívna orientácia, spresnenie osobných cieľov, nezávislosť, vrchol vitality 

a impulzívnosť konania. Je to obdobie, keď sa objavujú prvé vrcholné diela. Výskumy na 

vzorke 400 výnimočných osobností preukázali, že priemerný vek začínajúcich géniov je 

24 rokov (Příhoda, 1977). V ranej dospelosti má mimoriadny význam aj vedenie výnimočnej 

osobnosti niekým skúseným. Ide o „vzťah majstra a adepta“ (Dacey – Lennon, 2000, s. 79). 

Majster rozpoznáva a podnecuje tvorivosť adepta a tiež mu odovzdáva profesionálne hodnoty, 

etické a pracovné návyky, ktoré robia jeho prácu hodnotnejšou. Učitelia môžu rozvíjať 

tvorivosť študentov a študentiek predovšetkým cez obsah učiva jednotlivých predmetov. 

Z neho sa vyčleňujú problémy a odvíjajú rôzne metódy tvorivého vyučovania, ako ich 

uvádzajú I. Lokšová a J. Lokša (2001). Pri implementovaní stratégie service learning sa 

študenti a študentky môžu stretnúť s metódou riešenia problémových úloh, tvorivými 

dielňami, metódou autentického výskumu, voľby diferencovaných úloh, inšpiratívnymi 

metódami, brainstormingom, brainwritingom, questionstormingom, didaktickou hrou či 

projektovou metódou. 

Východiskovým bodom stratégie service learning je príprava. Je to etapa, v ktorej 

účastníci a účastníčky (v našom prípade študenti a študentky) identifikujú komunitné a svoje  
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vlastné potreby, rozvíjajú si porozumenie identifikovaným potrebám a empatiu k nim. Plánujú 

si činnosti a rozvíjajú zručnosti na riešenie problému.  

Akcia vyplýva z prípravnej fázy. Je to obdobie, keď študenti a študentky vykonávajú svoje 

činnosti v prospech komunity. Akcia sa môže realizovať v rôzne dlhom časovom období 

(napr. jeden deň, víkend, mesiac, pol roka či rok). 

Reflexia poskytuje študentom a študentkám príležitosť analyzovať ich skúsenosti 

z projektu a dosah, ktorý mal na komunitu, prepojiť ich vedomosti z akademických tém 

a zhodnotiť svoje vlastné učenie a rast. Reflexia je však dôležitou súčasťou každej etapy. 

Hodnotiace metódy stratégie service learning (evalvácia) sa usilujú zachytiť zisky 

študentov a študentiek v integrácii znalostí a skúseností a zároveň ide aj o ich spätnú väzbu. 

Preto nie je vhodné používať tradičné hodnotenie, ale napr. rozhovor, diskusiu, reflexiu, mini 

správu, a to nielen na konci na cyklu, ale v každej jeho etape. 

Záverečná oslava potvrdzuje význam ich práce a nabáda k ďalším aktivitám 

v budúcnosti. Ide o fázu, v ktorej sa spoznáva úsilie a úspechy študentov, študentiek 

a partnerských organizácií. V tomto okamihu je dôležitý krátky potlesk a uznanie každého 

jednotlivca („Odviedli ste dobrú prácu, zaslúžite si uznanie.“). 

 V aktuálnom akademickom roku sa študentky a študenti pod naším vedením rozhodli 

v rámci stratégie service learning prinavrátiť Banskej Bystrici kultúrnu akciu veľmi úzko 

spätú s literatúrou a predmetom ich štúdia – Noc literatúry. V roku 2014 by sa mala Noc 

literatúry konať na Slovensku už po šiestykrát. Mesto Banská Bystrica sa tohto podujatia 

zúčastnilo doposiaľ dvakrát (2011 a 2012). Po ročnej prestávke v banskobystrickej kultúrnej 

komunite počuť výzvy na pokračovanie tradície, čoho sa „chytili“ naši študenti. Došlo tak 

k prieniku ich vlastných potrieb (pozri T1), potrieb komunity a organizácie. Na Slovensku je 

hlavným usporiadateľom České centrum a združenie zahraničných kultúrnych inštitútov 

EUNIC. Noc literatúry prebieha v rovnakom termíne aj v rôznych metropolách celej Európy. 

Cieľom je zoznámiť čitateľov a čitateľky s dielami európskych autorov a autoriek na 

netradičných s literatúrou bežne nespájaných miestach (v Banskej Bystrici sa čítalo na 

Radnici, v hoteli a reštaurácii Národný dom, v Biskupskom paláci, v Landartovej galérii 

Skalka Periférnych centier v Dúbravici, záhrade (vo fontáne) Záhrady – v Centre nezávislej 

kultúry a inde) a upozorniť prostredníctvom verejných čítaní na význam literatúry v súčasnej  
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spoločnosti. Úryvky čítajú v intervaloch (15 min. čítanie, 15 min. presun na ďalšie miesto) 

herci alebo vybrané osobnosti miest a návštevníci putujú medzi jednotlivými miestami. 

Ako dokazujú skúsenosti so zavádzaním koncepcie service learning na Univerzite Mateja 

Bela v Banskej Bystrici, stratégia service learning predstavuje jednu z možností, ako sa môže 

škola priblížiť ku komunite a reagovať na jej potreby a ako môžu študentky a študenti 

nadobudnúť nielen kompetencie potrebné na zvládnutie svojich profesijných rolí, na ktoré sa 

pripravujú, ale aj rozvinúť si kľúčové kompetencie potrebné pre trh práce, angažovať sa a byť 

aktívnym v prospech komunity. Pridanou hodnotou je fakt, že súčasná aktivita sa bytostne 

dotýka ich odbornej profilácie – budúcich učiteľov a učiteliek slovenského jazyka a literatúry 

– a zároveň toho, že získajú zručnosť v organizovaní kultúrnych podujatí, s čím sa istotne 

stretnú aj vo svojej vlastnej (pedagogickej) praxi.  
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Summary 

This paper presented a background of the introduction of the service learning strategy into 

education and focused on relations between service learning and Slovak language and 

literature. It analyzed the results of a questionnaire conducted among the students of Matej 

Bel University in Banská Bystrica in order to identify their needs. It also dealt with creativity  

 

of students in the age of 20 – 25 years and creativity in connection with Slovak language and 

literature. Lastly, this paper presented the possibility to implement service learning into the 

literary component through an activity called Literature Night. 
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