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Abstrakt 

 
Príspevok predstavuje výsledky výskumu sociálnych reprezentácií školskej úspešnosti 

u učiteľov ZŠ a špeciálnych ZŠ. Analýza kvalitatívnych dát ukázala, že sociálne 
reprezentácie školskej úspešnosti učiteľov sú organizované prostredníctvom centrálnej 
kategórie výkon žiaka. Učitelia v diskurze školskú úspešnosť podmieňujú tiež vzťahom žiaka 
ku škole, vplyvom rodiny a charakteristikami žiaka vo vzťahu ku školskej práci. V diskurze 
učiteľov boli identifikované univerzálne stratégie podpory školskej úspešnosti. Sú nimi 
vytvorenie bezpečného priestoru, stanovenie primeraných nárokov a  nájdenie adekvátnej 
motivácie pre žiaka. Dôležitým prvkom sa ukázalo harmonické využívanie dvoch 
komplementárnych princípov – mužského a ženského - v prístupe k žiakom s ohľadom na ich 
potreby a vonkajšie podmienky.  
 
Kľúčové slová: školská úspešnosť, úspešný žiak/žiačka, teória sociálnych reprezentácii 
 
Abstract 
 

The paper presents results of the research focused on mainstream and special school 
teachers’ social representations of the school success. The analysis of qualitative data showed 
that these are organised around the central category of „academic achievement“. Teachers 
condition the school success by characteristics of students´ relation to school, family influence 
and student´s work related characteristics. Within the teachers’ discourse on the school 
success the universal fostering strategies were identified, namely creating of secure 
environment, expressing of the adequate expectations clearly and motivation in general. 
Integrating of the two complementary principles – masculine and feminine – in the approach 
towards the student were expressed to be significant for the school success enhancement. 
 
Key words: school success, successful student, theory of social representation 
 
 

1. ÚVOD 
 
Téma školskej úspešnosti úzko súvisí so sociálnou inklúziou žiakov v širšom slova 

zmysle, teda s ich plnohodnotným začlenením sa do spoločnosti. Žiaci, ktorí sú v škole 
označovaní ako neúspešní a zároveň sú s touto identitou stotožnení, sú v ohrození sociálneho 
vylúčenia (Christou et al., 2008). Učitelia základných škôl (ďalej len ZŠ) sa často spoliehajú 
na kognitívne predpoklady žiakov. Žiaci, ktorí nimi nedisponujú, sa po čase stretávajú 
s vážnejšími problémami v učení a môžu byť presunutí do špeciálneho systému vzdelávania.  
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V systéme špeciálnych škôl sa používajú špeciálne vzdelávacie metódy a osnovy, 
počet žiakov v triede je redukovaný, nároky sú prispôsobené schopnostiam žiakov, učitelia sú 
vzdelaní v odbore špeciálnej pedagogiky, aby mohli reagovať na špeciálne vzdelávacie 
potreby žiakov. Metódy výučby smerujú k individuálnejšej práci so žiakmi. Uvedené 
charakteristiky špeciálnej základnej školy (ďalej ŠZŠ) ukazujú na odlišnosť inštitucionálnych 
praktík učiteľov ŠZŠ a ZŠ.  

Výskum konceptualizácie a konštruovania diskurzu školskej úspešnosti je súčasťou 
projektu VEGA č. 1/0253/09 2009-2012 „Kognitívne versus sociálne predpoklady úspešnosti 
u ľudí s postihnutím“, riešeného Katedrou psychológie a patopsychológie PdF UK v 
Bratislave.  

 
2. TEORETICKÉ VYMEDZENIE ŠKOLSKEJ ÚSPEŠNOSTI 

 

Školskú úspešnosť je možné vymedziť dvomi spôsobmi. V užšom vymedzení je 
školská úspešnosť používaná zameniteľne s pojmom školský prospech, t.j. školské známky, 
klasifikácia žiaka (Helus, 1982). V širšom vymedzení sa koncept dostáva za hranice 
školského prospechu a reprezentuje relatívnu úspešnosť (Čáp, 1993; Helus, 1982; Hvozdík, 
1986) – t.j. mieru využitia individuálneho potenciálu žiaka. Reflektuje aj činitele, ktoré ju 
podmieňujú (Čáp a Mareš, 2001; Kucharská, 2000) a ako tie kľúčové uvádza: žiaka, jeho 
rodinné prostredie, prostredie školy a pôsobenie učiteľa. 

V  rovine praktickej, koncept školskej úspešnosti, ktorým operuje učiteľ vo svojej 
školskej praxi, súvisí s kritériami školskej úspešnosti, ktoré učiteľ považuje za dôležité a ktoré 
explicitne alebo implicitne komunikuje žiakovi. Tie sa spätne odrážajú v samotnej školskej 
úspešnosti žiaka, jeho sebahodnotení a v jeho správaní.  

Užšia alebo širšia operacionalizácia pojmu školská úspešnosť sa odráža aj v rozličných 
nástrojoch ich merania. Pri užšom vymedzení školskej úspešnosti autori používajú pojem 
školská úspešnosť ekvivalentne s pojmom školský prospech, výkon (ang. academic 
achievement, academic success). Kritériá školskej úspešnosti v užšom vymedzení sú 
mapované najmä prostredníctvom objektívnych nástrojov a merítok - štandardizovaných 
testov vedomostí, známok alebo prostredníctvom priemerov známok.  Autori zdôrazňujú 
kognitívne faktory vo výkone žiaka a len menší vplyv prisudzujú non-kognitívnym, 
motivačným a emocionálnym faktorom (Krapp et al., 1992). Pri širšom vymedzení školskej 
úspešnosti autori používajú tento pojem (ang. educational success, academic success) 
v zmysle pozitívnej školskej skúsenosti zahŕňajúc nielen dobrý alebo zlý prospech, ale aj 
mieru využitia a podpory individuálnych schopností, potenciálu a spôsobilostí žiaka, jeho 
vzťah ku škole alebo predmetu, motiváciu k učeniu a pod. Široké vymedzenie školskej 
úspešnosti je blízke konceptu kvality školského života (Karatzias et al., 2002, podľa 
Sokolová, 2005).   

 
3. CHARAKTERISTIKY VÝSKUMU 

 

Predmetom výskumu boli sociálne reprezentácie školskej úspešnosti u učiteľov prvého 
stupňa základných a špeciálnych základných škôl. Pri práci s pojmom sociálne reprezentácie 
vychádzame z definície Abrica (2003), ktorý sociálne reprezentácie vymedzuje ako množinu 
informácií, predstáv, postojov a presvedčení voči danému objektu, ktorá je vytváraná sociálne 
a je silne poznačená hodnotami korešpondujúcimi so sociálno-ideologickým systémom a 
históriou sociálnej skupiny. Teóriu sociálnych reprezentácii sme zvolili preto, že umožňuje  
skúmať vzájomné vzťahy medzi  „individuálnym“ a „spoločenským“ a uvažovať o formovaní 
a podobe individuálneho prístupu ku školskej úspešnosti v širšom sociálnom kontexte 
(porovnaj Plichtová, 2002).  Centrálne jadro a periférny systém sociálnych reprezentácii 
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(Abric, 1994) sú dva odlišné a súčasne komplementárne systémy, ktoré reprezentujú zároveň 
stabilný aj dynamický charakter sociálnych reprezentácii. Zatiaľ čo v centrálnom jadre 
nachádzame kolektívne zdieľané prvky, v periférnom systéme sú asimilované individuálne 
skúsenosti a zvláštnosti v kognitívnom spracovaní jedinca vo vzťahu k objektu reprezentácie. 
Na základe teórie sociálnych reprezentácií (Moscovici, 2000) predpokladáme, že učiteľov 
a učiteľky by bolo možné považovať za sociálnu skupinu, ktorá zdieľa podobné významy 
týkajúce sa školskej úspešnosti. Jej sociálne reprezentácie tvoria profesijnú identitu 
učiteľov a sú východiskom pre ich rozhodovanie a konanie.  
 

3.1  Charakteristika výskumného súboru 
    
Uskutočnili sme 30 pološtruktúrovaných rozhovorov s priemernou dĺžkou 50 minút. 

Z hľadiska kontroly a zvyšovania validity dát pri výbere účastníkov sme pristúpili 
k triangulácií metód výberu výskumného súboru. Pri výbere výskumného súboru sme využili 
metódu snehovej gule, metódu zámerného výberu cez inštitúcie a metódu príležitostného 
výberu (Miovský, 2006). Napriek snahe aplikovať aj metódu zámerného výberu negatívnych 
prípadov musíme konštatovať, že sa nám nepodarilo získať dáta od participantov z celej škály 
spektra. Výskumný súbor bol redukovaný na učiteľov a učiteľky, ktorých postoje a prax 
vedenie školy pozná, identifikuje sa s nimi a poveruje ich reprezentovať školu. Tento fakt je 
obmedzením výskumnej štúdie a dovoľuje nám zovšeobecňovať získané poznatky len na túto 
ohraničenú skupinu učiteľov. 

Do výskumnej vzorky sme okrem 24 pedagogických pracovníkov, zahrnuli 6 
nepedagogických pracovníkov, z toho 2 školské psychologičky,    2 poradenské 
psychologičky a 2 asistentky pedagóga. Tieto participantky sme do výskumného súboru 
zahrnuli z dôvodu zvýšenia validity výskumu prostredníctvom triangulácie získaných 
pohľadov.   
 

3.2  Použité metódy kontroly a zvyšovania validity výskumu 
 
Okrem uvedenej techniky triangulácie metód výberu výskumného súboru a 

triangulácie zdrojov dát, t.j. v našom prípade zahrnutie výpovedí participantov neučiteľských 
profesií, ktorí majú vhľad do oblasti školstva, sme v rámci kontroly a zvyšovania validity 
výskumu využili aj ďalšie metódy, ktoré pre tieto účely definovali Čermák a Štěpaníková 
(1998). Konkrétne ide o trianguláciu settingu rozhovorov; oboznámenie sa s prostredím 
realizácie výskumu; zaistenie bohatosti dát (pološtruktúrovaný rozhovor dáva priestor pre 
komplexnú výpoveď a zisťovanie individuálnych významov účastníkov);  zaistenie hustého 
popisu (t.j. transkript zahŕňa aj informácie o kontexte a individuálnych významoch 
účastníkov); zaistenie saturácie (nové rozhovory už neposkytovali nové, obohacujúce 
informácie). Zvýšenie validity výskumu zabezpečila výskumníčka aj cielenou kritickou 
sebareflexiou, identifikáciou a  zaznamenávaním vlastného vplyvu na získavané dáta do 
výskumného denníku. Tento obsahuje  aj plán výskumu a jeho časový priebeh a takto 
umožňuje spätnú rekonštrukciu výskumu. Účastníci boli o zámeroch výskumníčky 
informovaní vopred a konštruované kategórie boli s účastníkmi overované. Výskumníčka 
využila aj metódu jednoduchej spätnej väzby od kolegov z akademického prostredia so 
skúsenosťou kvalitatívneho výskumu.  
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3.3  Spracovanie kvalitatívnych dát 
 
Po transkripcii zvukového súboru do textového editoru boli jednotlivé rozhovory 

prevedené do programu Atlas.ti, ktorý vychádza z filozofie zakotvenej teórie (Strauss, 
Corbinová, 1999). Pri spracovávaní dát sme sa riadili postupmi zakotvenej teórie tak, ako ich 
popisuje Charmaz (1994). Výsledkom je podrobná deskripcia sociálnych reprezentácií 
školskej úspešnosti učiteľmi, ich spoločný základ, ako aj odlišnosti pre jednotlivé skupiny 
učiteľov. Základnú charakteristiku druhej výskumnej štúdie uvádzame v Tab. 1. 
Tab. 1: Základné charakteristiky druhej výskumnej štúdie 
Druhá výskumná štúdia 
Metodológia  Kvalitatívna 
Metóda zberu dát Pološtruktúrovaný rozhovor 
Počet participantov 30 učiteliek a učiteľov ZŠ, ŠZŠ a ďalších odborných 

pedagogických aj nepedagogických  pracovníkov 
Metóda spracovania 
dát 

Zakotvená teória  

Teoretický rámec Teória sociálnych reprezentácii 
V súlade s postupmi zakotvenej teórie (Strauss, Corbinová, 1999) a Charmaz (1994) 

sme na základe analýzy dát vytvorili teóriu podpory školskej úspešnosti.  
 

4. VÝSLEDKY VÝSKUMU 
 
Centrálnym pojmom teórie je výkon žiaka/žiačky. Samotné reprezentácie výkonu 

žiaka/žiačky sa v diskurze učiteliek a učiteľov líšia.  
Prvým spôsobom reprezentácie výkonu žiaka/žiačky je jeho stotožňovanie so 

školským prospechom a teda hodnotením výkonu prostredníctvom známok. Hodnotenie 
výkonu sa opiera o univerzálne štandardy, kde snaha a pevná vôľa je ocenená úspechom 
výlučne v kombinácii s určitou mierou rozumových schopností. Žiak/žiačka s nižšou mierou 
rozumových schopností nemá v takomto koncepte šancu zažiť školský úspech.  

Väčšina učiteľov a učiteliek v našom výskumnom súbore však výkon žiaka 
vysvetľovala ako individuálny pokrok žiaka či žiačky, ktorý sa automaticky nemusí 
premietnuť vo výbornom prospechu žiaka. Títo učitelia spájajú školskú úspešnosť primárne 
s pozitívnym vzťahom žiaka ku škole, ktorý mu následne umožňuje lepšie sa sústrediť na 
podanie osobne najlepšieho výkonu. Druhá konceptualizácia výkonu žiaka/žiačky je 
charakteristická dôrazom na individuálnu úroveň schopností, individuálny potenciál 
a relatívnosť úspechu.  

Všetci oslovení učitelia rešpektujú pri klasifikácii štandardne dohodnuté pravidlá 
zakotvené v klasifikačnom poriadku školy. To znamená, že žiaci majú možnosť svoj výkon 
reálne porovnať s výkonom spolužiakov na základe známky. Rozdiel medzi prvou a druhou 
skupinou učiteľov je v tom, že učitelia, ktorí chápu výkon v zmysle individuálneho pokroku, 
dokážu oceniť snahu a napredovanie žiaka. Žiaka vnímajú ako úspešného napriek tomu, že 
má slabý prospech. Učitelia, ktorí školskú úspešnosť reflektujú v zmysle podávania 
výborných výkonov v rámci univerzálnej normy, žiakov so slabým prospechom za úspešných 
nepokladajú.   

Učitelia celkovo pracujú so štyrmi pojmami – školský prospech, školská úspešnosť, 
úroveň rozumových schopností a vzťah žiaka ku škole. Na dôležitosť úrovne rozumových 
schopností pre dosahovanie výkonov v škole sa prihliada, nie je však v pozícií výlučného 
činiteľa.  
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Školská úspešnosť, resp. dosahovanie výkonov závisí podľa učiteľov najmä od vzťahu 
žiaka ku škole. Pozitívny vzťah ku škole zabezpečuje motiváciu k podávaniu školských 
výkonov. Kľúčovým činiteľom, ktorý má vplyv na vytvorenie pozitívneho vzťahu žiaka ku 
škole je rodina a prostredie, z ktorého žiak pochádza. Rodina sa v diskurze učiteľov ukazuje 
ako najsilnejší činiteľ školskej úspešnosti žiaka. V rámci vplyvu rodiny sa ukazuje ako 
dôležitý vzťah rodiny ku škole a socioekonomický status, z ktorého vyplýva, koľko času 
môžu rodičia deťom venovať. Učitelia hodnotia ako rizikové rodiny s nízkym a s vysokým 
ekonomickým statusom.  

Pozitívny vzťah ku škole je súčasťou kruhu školskej úspešnosti (pozri Schému 1). Ak sa 
žiak cíti v škole bezpečne, má možnosť podávať osobné najlepšie výkony, ktoré mu na základe 
hodnotenia učiteľom prinášajú zážitok úspechu. S prežívaním úspechu sa následne spája 
posilnenie pozitívneho vzťahu ku škole.  
Schéma 1: Kruh školskej úspešnosti 

 
Učitelia reflektujú aj kľúčovú úlohu vlastného vplyvu na úspešnosť žiaka. Pre 

podporenie školských úspechov všetkých žiakov pracujú učitelia na zabezpečení troch 
základných podmienok – bezpečného priestoru, primeraných nárokov na žiaka a motivácie 
pre školu a školskú prácu (pozri Schéma 2). 
Schéma 2: Podmienky a stratégie podpory školskej úspešnosti 

 
Vytváranie bezpečného, t.j. predvídateľného  priestoru pre žiakov, je  podmienené 

neustálym vyvažovaním dvoch stratégií – zavedením a dodržiavaním pravidiel triedy a 
vytváraním vzťahu so žiakom. Ďalšou podmienkou je určenie správnej miery nárokov na 
žiaka, t.j. takého množstva, obsahu a formy učiva, pri ktorých žiak musí vyvíjať snahu a učí 
sa, ale zároveň to nie je vzhľadom na jeho schopnosti a poznatky príliš vysoká úroveň, ktorá 
by viedla k opakovanému neúspechu.  Pri jej určovaní učitelia vychádzajú zo skupinovej 
normy, ktorú na základe individuálnych potrieb konkrétnemu žiakovi prispôsobujú. Pri 
motivácii k osobne najlepším výkonom, učitelia motivujú žiakov jednak tým, že vychádzajú z 
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ich záujmov, tiež ale využívajú ich prirodzenú súťaživosť. Súčasťou podpory motivácie 
žiakov je aj poskytovanie spätnej väzby, na základe ktorej si žiak vytvára sebaobraz.  

Učitelia môžu pri zabezpečovaní troch uvedených podmienok školskej úspešnosti 
využiť mužský či ženský princíp v prístupe k žiakom (pozri Schéma 3).   
 
Schéma 3: Ženský a mužský princíp v prístupe k žiakovi 

 
Učiteľky a učitelia s prevahou ženského princípu v prístupe k žiakom kladú pri 

definovaní pojmu školská úspešnosť dôraz na pozitívny vzťah žiaka ku škole, na vnútornú 
spokojnosť žiaka, radosť zo školy a na vytvorenie príjemného prostredia pre učenie. Viac sa 
zaujímajú o situačné faktory vstupujúce a intervenujúce pri výkonoch žiaka v škole. Úspech 
žiaka posudzujú relatívne, vo vzťahu k individuálnej miere pokroku. Učiteľky a učitelia 
s prevahou mužského princípu kladú pri definovaní pojmu školská úspešnosť dôraz na výkon 
žiaka, na jeho prospech a známky. Úspechy žiaka vyhodnocujú na základe porovnania 
výkonu žiaka so spolužiakmi. Úspech je podmienený najmä výbavou žiaka – jeho 
kognitívnym potenciálom a osobnostnými črtami, ktoré sú dané.  Výsledkom prevahy jednej 
alebo druhej polarity sú príliš mäkkí alebo príliš tvrdí a prísni učitelia, ktorí nie sú efektívni 
pri podporovaní školskej úspešnosti žiakov. Umením učiteľa je osvojiť si oba princípy a nájsť 
rovnováhu pri ich aplikovaní vo vzťahu k žiakovi. Podstatným sa nám javí zistenie, že učitelia 
ZŠ a učitelia ŠZŠ opisujú stratégie podpory úspešnosti žiaka veľmi podobne. Na základe 
porovnaní diskurzu predpokladáme, že ide o univerzálne stratégie učiteľskej profesie, ktoré je 
možné využívať ako u žiakov s postihnutím, tak aj u žiakov bez postihnutia.  

Pri rozbore vnútornej štruktúry sociálnych reprezentácií sme  v centrálnom jadre 
reprezentácií školskej úspešnosti lokalizovali nasledujúce stabilné prvky, ktoré sociálnu 
reprezentáciu organizujú: vzťah žiaka ku škole, výkon žiaka, vplyv rodiny a stratégie podpory 
školskej úspešnosti, ktorými disponujú učitelia. Vplyv rodiny na školské úspechy žiaka sa 
v diskurze školskej úspešnosti prejavuje veľmi výrazne a stabilne. Školská úspešnosť je 
učiteľmi chápaná ako podávanie výkonov žiaka, pričom podávaniu výkonu pripisujú učitelia 
iný význam podľa toho, či porovnávajú podaný výkon s individuálnou alebo skupinovou 
normou. Táto bazálna rozdielnosť chápania výkonu žiaka má vplyv aj na chápanie dôležitosti 
vzťahu žiaka ku škole vzhľadom na jeho školskú úspešnosť. Prvá reprezentácia, výkon 
v zmysle prospechu, neprikladá vzťahu žiaka ku škole takú dôležitosť ako druhý spôsob 
reprezentácie školskej úspešnosti. Podľa prvej reprezentácie, jednotkár totiž nemusí chodiť do 
školy rád, dobré známky môže zbierať pod nátlakom rodičov.     

V periférii sociálnych reprezentácií školskej úspešnosti sme lokalizovali predstavu 
budúceho uplatnenia žiakov v živote. Prepojenie školskej úspešnosti a úspešnosti v živote sa 
u jednotlivých učiteľov líši pravdepodobne v závislosti s ich hodnotovou hierarchiou.  

Mužský princíp

Definovať a dôsledne strážiť pravidlá skupiny

Zabezpečiť spravodlivosť  a bezpečnosť v kolektíve

Mať autoritu v triede

Kolektív

Ženský princíp

Bezpodmienečne prijať žiaka a nadviazať s ním vzťah

Zabezpečiť emocionálnu stabilitu a pozitívne sebahodnotenie žiaka

Citlivý, chápajúci prístup

Individuálny prístup ku konkrétnemu žiakovi/žiačke
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Porovnanie diskurzu školskej úspešnosti medzi učiteľmi ZŠ a ŠZŠ ukázalo odlišnosti 
najmä v dôraze na využívanie individuálnej normy. Individuálny prístup pri stanovovaní 
normy uprednostňujú učitelia ŠZŠ, učitelia ZŠ v prevažnej miere uplatňujú skupinovú normu. 
Učitelia ZŠ uplatňuje vo väčšej miere mužský princíp v prístupe k žiakom, čo vyplýva aj z jej 
vnútornej organizácie (najmä z počtu žiakov v triedach). Vstup odborníkov (školskej 
psychologičky či špeciálnej pedagogičky) do školského prostredia by mohol prispieť k väčšej 
miere uplatnenia spomínaného ženského princípu v prístupe k žiakom a tak podporiť 
vytváranie bezpečnej atmosféry v škole, a teda i posilniť vytváranie kladného vzťahu žiakov 
ku škole. Učitelia SZŠ majú výrazne viac skúseností so spoluprácou s odborníkmi, pričom 
v ZŠ by bolo potrebné práve túto oblasť najmä v súvislosti s inklúziou žiakov s MP posilniť. 
Diskurz ŠZŠ je charakteristický dôrazom na ženský princíp v prístupe k žiakom, dôraz je 
kladený na vytváranie bezpečného priestoru cez vzťah učiteľa so žiakom, individuálny prístup 
a motiváciu na základe záujmov žiaka. Učitelia ŠZŠ reflektujú nedostatky ŠZŠ, ktoré podľa 
nich spočívajú v skreslenom sebaobraze žiakov v dôsledku obmedzenej možnosti porovnať sa 
so skupinovou normou. Žiakov je podľa nich potrebné viesť aj k schopnosti vyrovnať sa 
s čiastkovým neúspechom. 
 

5. ZÁVER 
 
Prostredníctvom metódy pološtruktúrovaného rozhovoru s učiteľmi sme získali 

odpovede, ktoré reflektujú prevažne širšie vymedzenie školskej úspešnosti. Je však nutné 
upozorniť na efekt elity, ktorý sa objavil pri výbere výskumného súboru, a ktorý spôsobil, že 
výsledky štúdie nemožno zovšeobecniť na celú populáciu učiteľov, ale len na učiteľov, ktorí 
sú ochotní svojej práci obetovať viac, sú otvorení novým informáciám a práca učiteľa ich 
prevažne teší. Predpokladáme, že sociálne reprezentácie školskej úspešnosti učiteľov iného 
alebo opačného spektra sa môžu odlišovať a reflektovať viac užšie vymedzenie školskej 
úspešnosti. Tento predpoklad je však nutné výskumne overiť. 
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