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Abstrakt 
 
 Sprostredkované učenie predstavuje nový prístup k vyučovaniu, prostredníctvom 
ktorého dochádza k rozvoju kognitívnych procesov žiakov  interakciou s dospelým 
(učiteľom), ktorý selektuje, upravuje podnety z prostredia a poskytuje spätnú väzbu, aby 
vytvoril adekvátne učebné návyky u žiaka. Obzvlášť je táto forma edukácie vhodná pre deti 
zo sociálne znevýhodneného prostredia, u ktorých absentuje kognitívna stimulácia v ranom 
veku. Dynamický prístup k hodnoteniu výkonu alebo intelektu dieťaťa je aplikáciou princípov 
sprostredkovaného učenia.   
 
Kľúčové slová: sprostredkované učenie, kognitívna edukácia, kognitívna stimulácia, 
dynamický prístup, dieťa zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia 
 
Abstract 
 
 Mediated learning represents a new approach to education, through which reach a 
progress in  cognitive process of schoolchildren by interaction with adult (teacher), who 
selects, modifies stimulus’s and gives feedback, in order to create adequate habits of learning 
for schoolchild. Especially this form of education is appropriate for children from socially 
disadvantaged environment that is absent cognitive stimulation in early age. Dynamic 
approach to assessment of performance or intelligence of child is application of principles of 
mediated learning. 
 
Key words: mediated learning, cognitive education, cognitive modifiability, dynamic 
approach, child from socially disadvantaged environment 
 
 

1. ÚVOD 
 
 Danú problematiku sa pokúsime objasniť v širšom spektre, pretože s pojmami 
sprostredkované učenie a kognitívna stimulácia sa v našej literatúre stretávame až 
v posledných rokoch, pričom komplexnejšie spracovanie prináleží G. Málkovej a I. 
Kovalčíkovej, o ktorých tvorbu sa budeme opierať. Predsa len existuje jeden spoločný 
menovateľ, ak niekto danú tému aspoň okrajovo analyzuje. Tým fenoménom je jedna 
z najvýznamnejších osobností pedagogickej psychológie, tvorca programu inštrumentálneho 
obohacovania, ktorý je založený na princípoch sprostredkovaného učenia, R. Feuerstein. 
Kľúčová je jeho viera, že inteligencia je schopnosť plastická a meniteľná, nie fixná, a že 
inteligencia môže byť naučená, čo je centrom teórie Štrukturálnej kognitívnej prispôsobivosti. 



MVEK Prešov 2011  Katedra pedagogiky FHPV PU 
 

 
558 

 

Inteligencia sa môže rozvíjať cez mediátora v prostredí (teória sprostredkovania učebného 
zážitku). Mediátor je osoba, ktorá pracuje na rozvíjaní kognitívnych funkcií učiaceho sa 
vedením k jasnejšiemu mysleniu a zlepšeniu procesu učenia. Súčasne sa potvrdilo, že je 
potrebné prispôsobiť obsah, kurikulum a organizáciu edukácie pre deti prichádzajúce zo 
socio-kultúrne odlišných podmienok (Farkašová, 2006).      
 V príspevku by sme chceli prezentovať sprostredkované učenie a jeho efektívne 
využívanie v edukácii, pretože umožňuje rozvíjanie myslenia a učenia sa žiakov, okrem 
vyššie uvedeného je  možné používať ho pri hodnotení a pedagogicko – psychologickej 
diagnostike. Aplikácia jeho princípov v diagnostike znamená využívanie dynamického 
prístupu k hodnoteniu výkonu alebo intelektu dieťaťa (Málková, 2009). V tomto bode 
nachádzame priesečník spolupráce pedagóga, psychológa či špeciálneho pedagóga.  
 

2. KONTEXT INTELIGENCIE V EDUKAČNOM PROCESE 
 

R. Feuerstein (2002) definuje inteligenciu ako tendenciu organizmu k modifikácii, keď 
je konfrontovaný s potrebou tak urobiť, aby sa lepšie adaptoval na stále viac komplexnejšie 
situácie v jeho živote. Z čoho vyplýva jeho tvrdenie, že  „limity učenia nemôžu byť vopred 
známe ani dané. Všetci ľudia sa môžu meniť, predstavujú otvorené systémy, ktoré dokážu 
docieliť zmysluplné štrukturálne zmeny“ (Krejčová, 2010, s. 44). Čo je pre pedagóga veľmi 
dobrá správa. Napriek tomu sa neustále snažíme merať aktuálnu úroveň inteligencie, 
vedomostí, zručností a domnievame sa, že dokážeme predpovedať budúce výkony. 
Vychádzame z faktu, že: „Vo výsledku inteligenčného testu sa odráža v minulosti pôsobiaca 
schopnosť učiť sa, ktorá je zároveň najlepším prediktorom budúcej schopnosti učiť sa (...). 
Toto tvrdenie neplatí pre osoby, ktoré nemali alebo nemajú regulárne podmienky na učenie 
sa“ (Džuka, Kovalčíková, 2008 (a), s. 370). Napriek tomu, na základe výsledkov 
psychologického vyšetrenia, sú deti zaradzované do edukačného procesu bežnej alebo 
špeciálnej základnej školy. Pedagóg by mal adekvátne podmienky vytvoriť aspoň v škole, 
a tak napomôcť v rozvoji myslenia a učenia sa dieťaťa. 
 

2.1 Klasický a dynamický prístup k diagnostike žiaka 
 

Je potrebné zdôrazniť, že spomínané dynamické testovanie a hodnotenie sa netýka 
novej, odlišnej schopnosti od inteligencie, je to nová metodologická paradigma, ktorá využíva 
dynamické postupy namiesto statických postupov a môže mať dve formy:. „1. Namiesto 
zisťovania stavu sa využíva pôsobenie na stav príslušnej schopnosti, ktoré nemá 
štandardizovanú podobu; 2. Namiesto asymetrie vo vzťahu testujúceho a testovaného sa 
využíva ich interakcia v podobe štandardizovanej spätnej väzby (feedback) a štandardizovanej 
pomoci“ (Popovičová, Džuka, 2008, s. 241). Pričom dôraz sa kladie na procesuálnu stránku 
diagnostikovania (Džuka, Kovalčíková, 2008 (a), s. 370). Ak by sme mali pretaviť uvedené 
do pedagogických intencií, môžeme konštatovať, že v súčasnosti aplikovaný psychometrický 
prístup nabáda pedagóga, aby meral a hodnotil výkony žiakov v kontexte celej triedy, aby na 
základe aktuálnych výkonov predpokladal budúce výkony, čo môže mimochodom viesť 
k stereotypizácii, a hlavne aby počas zisťovania úrovne vedomostí, schopností, zručností bol 
neutrálny a nepomáhal žiakovi s riešením, pretože by sa tým znížila objektívnosť evaluácie. 
U bežnej populácie by sa pri tomto prístupe nemali objavovať závažné komplikácie, ale deti 
zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia alebo deti so špeciálnymi edukačnými potrebami 
vyžadujú iný prístup. Ak sa dieťa zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia nestretlo počas 
života s určitými podnetmi, nebude vedieť na nich patrične reagovať. 
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 A. Kozulin (1998, in: Krejčová, 2010, s. 40 - 41) charakterizuje zrozumiteľne 
paradigmy oboch prístupov, pričom sa domnievame, že pre určité skupiny je vhodnejší 
dynamický prístup v edukácii, pri hodnotení i diagnostike . 
Statická diagnostika: 

1. manifestná úroveň výkonu viac menej presne poukazuje na schopnosti dieťaťa; 
2. samostatný výkon je najlepším materiálom pre hodnotenie; 
3. cieľom hodnotenia je predikcia budúceho výkonu a zaradenia dieťaťa na základe 

úrovne jeho schopností. 
Dynamická diagnostika: 

1. kognitívne procesy sú vysoko modifikovateľné. Úlohou testovania je teda zistiť stupeň 
modifikovateľnosti skôr ako manifestnú úroveň výkonu; 

2. interaktívne hodnotenie, ktoré zahŕňa fázu učenia, poskytuje lepšie informácie 
o učebnej kapacite dieťaťa ako samostatný výkon; 

3. cieľom hodnotenia je odhaliť učebný potenciál dieťaťa a navrhnúť pedagogicko - 
psychologickú intervenciu zacielenú na realizáciu potenciálu. 

 J. Džuka (2009) píše, že v klasických testoch inteligencie je ukazovateľom úrovne 
počet vyriešených položiek (my dopĺňame, že je to zhodné i pri skúšaní žiakov – čím viac 
správnych odpovedí žiaka, tým lepšia klasifikácia), v priebehu dynamického testovania je pri 
zlyhaní pri riešení položky možnosť učiť sa ako úlohu vyriešiť, čo je hlavnou odlišnosťou 
oboch prístupov, pričom fáza učenia môže mať rôzne formy a rôzny časový rozsah. Na 
základe dĺžky trvania rozlišujeme krátkodobé a dlhodobé učebné testy. „V prípade 
krátkodobých učebných testov sa využíva intervencia vo forme rád (hints), ktoré sú 
odstupňované tak, aby poskytovali merateľnú informáciu o citlivosti dieťaťa na túto pomoc“ 
(Džuka, 2009, s. 60). J. Džuka  a I. Kovalčíková (2009) totožne poukazujú na intervenciu 
v učiacej sa fáze pri krátkodobých učebných testoch, ktorá môže mať dve podoby – 
poskytovanie jednoduchej spätnej väzby alebo poskytovanie explicitne formulovaných 
odstupňovaných návodov v závislosti od druhu chyby. Pomoc pri klasických testoch 
inteligencie, či ako sme uviedli vyššie pri testovaní žiaka, nie je akceptovateľná, 
examinátor/pedagóg má byť neutrálny. Pozornosť by sme teda mali venovať fáze učenia sa, 
pričom by to malo prislúchať pedagógovi, ktorého dieťa pozná a spolupracuje s ním rado. 
Učenie nemusí súvisieť len s inteligenciou samotnou, podstata je v kognitívnej 
modifikovateľnosti, čím sa rozvíjajú sekundárne i poznatky dieťaťa. 
 

3. SOCIÁLNE   ZNEVÝHODŇOVANÝ   ŽIAK   V    EDUKAČNOM  
              PROCESE 
 

Domnievame sa, že je vhodné definovať kategóriu dieťa zo sociálne 
znevýhodňujúceho prostredia, pričom sa stotožňujeme s I. Popovičovou a s J. Džukom 
(2008), že je adekvátnejšie používať pojmy sociálne znevýhodňujúce prostredie a dieťa zo 
sociálne znevýhodňujúceho prostredia preto, lebo pojem znevýhodňujúci „integruje 
dynamický aspekt, a to v dvoch formách a) znevýhodňujúce prostredie neznamená definitívne 
znevýhodnenie dieťaťa, b) znevýhodňujúce prostredie nevyjadruje fakt, že nemôže dôjsť 
k zmene“ (Popovičová, Džuka, 2008, s. 240, Džuka, Kovalčíková, 2008 (b), s. 634) a s I. 
Kovalčíkovou (2008), že sociálne znevýhodňujúce prostredie obmedzuje alebo zhoršuje 
prístup dieťaťa k zdrojom spoločnosti zo sociálnych dôvodov, čo môže viesť k skresleniu 
výsledkov v tradičných testoch inteligencie. „Pod zdrojmi máme na mysli napríklad školské 
vzdelanie poskytované spoločnosťou a pod sociálnymi dôvodmi máme na mysli primárne 
osoby, ktoré sa starajú o výchovu dieťaťa“ (Džuka, Kovalčíková, 2008, s. 635). Vzhľadom 
k vyššie uvedenému záverom konštatujeme v súlade s J. Džukom a I. Kovalčíkovou (2008), 
že je vhodné používať namiesto pojmu sociálne znevýhodnené dieťa, ktorý implikuje statické 
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a nemenné vývinové defekty, pojem dieťa zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, čím 
poukazujeme na prechodnosť tohto stavu. Podľa školského zákona (2008) je dieťaťom zo 
sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia 
dieťa alebo žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na  sociálne, rodinné, ekonomické a 
kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych 
vlastností dieťaťa alebo žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok 
primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti. Pričom jednu skupinu sociálne 
znevýhodnených detí tvoria deti z marginalizovanej rómskej komunity. 
 

3.1 Zlyhávanie sociálne znevýhodňovaného žiaka v edukačnom  
 procese 
 

Možno odvodiť v súlade s E. Cinovou (2008), že rómske dieťa má na základe vyššie 
uvedeného v škole základné hendikepy vyplývajúce z týchto deficitov: 

- sociálny (rizikové sociálne rodinné prostredie v osadových alebo miestnych lokalitách, 
príslušnosť k rodine, ktorá patrí do najnižších sociálnych vrstiev spoločnosti); 

- výchovný (odlišná kvalita osvojených noriem života rodiny); 
- kultúrny a rasový (odlišný kultúrny a rasový pôvod dieťaťa); 
- lingvistický (odlišný materinský jazyk). 

 Čo podľa nás v kontexte potvrdených prieskumných a štatistických zistení (Sabelová, 
1998, in: Farkašová, Kundrátová, 2004, s. 184) vedie k týmto skutočnostiam: „rómski žiaci 
v porovnaní so žiakmi z majoritnej populácie v bežných školách slabšie prospievajú, častejšie 
ukončujú povinnú školskú dochádzku v nižších ročníkoch, zriedkavejšie pokračujú vo 
vzdelávaní na vyššom stupni škôl a ukončujú ho.“ Čo je opäť dôkazom, že táto problematika 
je vysoko aktuálna a pedagogická. 
 E. Cinová (2008, s. 11) analyzuje i konkrétne príčiny školskej neúspešnosti žiakov zo 
sociálne znevýhodňujúceho prostredia, ktoré rovnako poukazujú na potrebu spolupráce 
zainteresovaných a elimináciu sociálne znevýhodňujúcich vplyvov: nízka vzdelanostná 
úroveň rodičov; odlišná hodnotová orientácia, v ktorej vzdelanie nehrá významnú rolu; nízka 
motivácia k učeniu; odlišné kultúrne, sociálne a emocionálne zázemie; absencia povinnej 
školskej prípravy; nedostatočné ovládanie slovenského jazyka; nedostatočne vypestované 
základné sociálne, hygienické a pracovné návyky; nie vždy najvhodnejšie prístupy 
pedagogických zamestnancov k týmto žiakom; nedostatočná dochádzka týchto žiakov do 
školy. Konštatujeme, že v adekvátnej pregraduálnej príprave budúcich pedagógov by nemali 
absentovať uvedené poznatky, ale naopak malo by dôjsť k ich rozvoju a poukázaniu na 
významnú úlohu pedagóga na tomto poli v oblasti sprostredkovaného učenia a kognitívnej 
stimulácie. 
 

4. SPROSTREDKOVANÉ UČENIE AKO FORMA KOGNITÍVNEJ  
STIMULÁCIE ŽIAKOV 

 
V úvode príspevku sme poznamenali, že inteligenciu, ktorú vnímame ako všeobecnú 

schopnosť, ktorá vypovedá o výkone považujeme za plastickú, ak je teda k žiakovi zvolený 
vhodný prístup, môže pedagóg absenciu sprostredkovaného učenia v rodine adekvátnymi 
metódami substituovať, a tým rozvíjať myslenie a učenie svojich žiakov, pričom sa môže 
zamerať na jeho dve formy, a to používať materiál a didaktické programy pre rozvoj myslenia 
alebo využívať vlastné materiály a pomôcky viazané na obvyklé vyučovacie predmety 
(Málková, 2009). Každý kompetentný učiteľ by mal byť schopný pripraviť žiaka na život 
v spoločnosti, ktorá je dnes zameraná na výkon a informačný boom. Základom prežitia je 
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v tomto prípade rozvoj myslenia a všetkých procesov, ktoré pracujú s informáciami a aplikujú 
ich v praxi. I. Kovalčíková (2010) uvádza, že kognitivizácia je pojem, s ktorým sa stretávajú 
pedagógovia na všetkých stupňoch škôl, pretože výsledkom kognitivizácie v edukačnom 
procese by mali byť rozvinuté kognitívne schopnosti, ktoré sú v dnešnej poznatkovo 
orientovanej spoločnosti nevyhnutné. Problémom je, že kognitivizácia síce je integrovaná 
v zámeroch školských sústav a premieta sa do kurikula, ale na realizačnej úrovni ostáva 
v rovine proklamovaných fráz a v študijných programoch budúcich pedagógov systémový 
prístup ku kognitívnym aspektom vyučovania absentuje, pritom by malo byť 
samozrejmosťou, že sa v pregraduálnej príprave zameriame na odovzdávanie vedomostí, ale 
neminimalizujeme dôraz na proces vzdelávania, na žiaka, na jeho potreby a individualitu, že 
akceptujeme a naučíme sa rozvíjať mentálne procesy i u detí zo sociálne znevýhodňujúceho 
prostredia, ktoré majú deficity uvedené vyššie a sú poznačené absenciou sprostredkovaného 
učenia a dokážeme aplikovať v praxi model kognitívnej stimulácie. Kognitívna edukácia je 
vnímaná ako zámerný a systematický rozvoj plasticity fungovania a operovania s dozretými 
i ešte nezrelými kognitívnymi štruktúrami, ako aj rozvoj budúcej modifikovateľnosti myslenia 
vplyvom priameho či sprostredkovaného vnímania a uvedomenia si podnetov okolitého 
prostredia (Kovalčíková, 2010).  

 
4.1 Sprostredkované učenie a kognitívna stimulácia žiakov zo sociálne  
      znevýhodňujúceho prostredia 
 
Domnievame sa, že pre deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia je vhodnejšie 

mediované alebo sprostredkované učenie, pretože ich domáce prostredie vo všeobecnosti 
považujeme za málopodnetné. I. Kovalčíková (2010) v súlade s J. Leeberom (2006) uvádza, 
že mozog dieťaťa sa mení stimuláciou a nadobúdaním nových skúseností, a teda podľa nás by 
učiteľ mal poskytovať príležitosti na sprostredkované učenie, aby sa rozvíjali kognitívne 
funkcie žiakov. Pedagóg by sa mal zamerať na kľúčové prvky sprostredkovaného učenia – 
zámernosť a vzájomnosť, zámer presahujúci ciele aktuálnej učebnej situácie, hodnota 
a dôležitosť činnosti a rozvíjať i doplnkové prvky, aby vytváral možnosti a podporoval rozvoj 
myslenia žiakov. Domnievame sa, že je priam iróniou osudu, že žiakom hovoríme, čo majú 
vedieť, skúšame a hodnotíme ich, a oveľa menej sa zameriavame na to, ako sa to majú naučiť, 
pričom prirodzene očakávame, že to dokážu a neberieme na zreteľ, že existuje skupina 
žiakov, pre ktorých sú učebné návyky cudzie (deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia) 
alebo ich nie sú schopné adekvátne aplikovať (žiaci so špeciálnymi edukačnými potrebami). 
Zdôrazňujeme, že úloha naučiť sa učiť prislúcha dospelému človeku, nie dieťaťu (Machalová, 
2006), aj keď H.P. Nolting (1992, in: Džuka, 2003) píše, že naučiť sa stratégiám ako sa učiť 
patrí medzi ciele vyučovania a učenia, v realite nepatria na prvé miesta ako faktografické 
vedomosti, či zručnosti a operácie. Dovolíme si uviesť i praktickú ukážku programov, ktoré 
by mohli využívať i pedagógovia. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie sa 
snaží aplikovať teoretické poznatky o rómskom etniku a ich školskom prospechu v kontexte 
kognitívneho vývinu do praxe a zameriava sa na programy, ktoré rozvíjajú kognitívny vývin 
týchto detí v súlade s myšlienkami L. S. Vygotského, J. Piageta, R. Feursteina. Tieto 
programy sú konkrétne zamerané na rozvíjanie jemnej motoriky, vizuo-motorickej 
koordinácie, zobrazovacej spôsobilosti, trénovanie myšlienkových operácií, rečových 
schopností, rozvíjanie slovnej zásoby, vytváranie pojmov, pojmových kategórií a rečových 
kompetencií, na uvedomenie si vzťahov medzi predmetmi, orientáciu v priestore, zlepšovanie 
koncentrácie pozornosti, zvyšovanie informovanosti, podporu tvorivosti a predstavivosti, čo 
pozitívne ovplyvňuje kognitívny vývin rómskych detí a predpokladáme, že i ich výkon 
v testoch inteligencie vzhľadom k tomu, že uvedené programy podporujú kognitívnu sféru 
bude lepší, rovnako sa očakáva, že sa to odrazí na ich školskom prospechu. 
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5. ZÁVER 
 

Zhrňujúc: „Dynamické testovanie sa odlišuje od tradičného v tom, že sa usiluje 
odhaliť latentné učebné kapacity testovanej osoby pre učenie sa (...). Obidva prístupy 
poskytujú inú informáciu: dynamické testovanie informuje o kognitívnej modifikovateľnosti, 
tradičné testovanie poskytuje informáciu o aktuálnej schopnosti, pričom kľúčové 
charakteristiky dynamického testovania sa zakladajú na eliminácii asymetrie vzťahu 
testujúceho a testovaného a na využití spätnej väzby a špecifickej intervencie (pomoci) počas 
testovania“ (Džuka, Kovalčíková, 2008 (a), s. 367).  Efektívnosť sprostredkovaného učenia, 
pritom nenachádzame iba v oblasti vyučovania a hodnotenia, ale i ako sme uviedli 
v pedagogicko – psychologickej diagnostike, kde aplikáciou princípov sprostredkovaného 
učenia využívame dynamický prístup. Pričom nepopierame psychometrickú tradíciu 
a nedeklarujeme, že učiteľ by nemal hodnotiť výkony žiakov v kontexte celej triedy, lebo mu 
to prináša cenné informácie o zmene a vývine schopností žiakov, ale ponúkame i ďalšiu cestu, 
ktorá otvára nové možnosti a príležitosti na prácu so žiakmi pri edukácii, hodnotení 
i diagnostike, ktorá je efektívna v prípade, že pedagóg spolupracuje s rodičom i s inými 
odborníkmi ako výchovným poradcom, psychológom, lekárom, sociálnym pracovníkom.  Ak 
je didaktika umením vyučovať, akceptujme nové výzvy a prístupy, ktoré pozitívne ovplyvnia 
myslenie a učenie našich žiakov.    
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