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Abstrakt 
 
 Práca prináša pohľad na problematiku hľadania cieľov v edukačnom procese  na 
základnej škole v období rozbiehania sa novej obsahovej reformy  vzdelávania, ktorá 
odštartovala  v roku 2008 na Slovensku a   priniesla nové možnosti pre rozvoj výchovy a 
vzdelávania na školách. Rozpracováva pohľad na ciele edukácie v súvislosti s vývojom našej 
spoločnosti i z hľadiska  vzdelávacích inštitúcii a poukazuje na problematiku ich dosahovania 
v dôsledku sociálnych a mediálnych vplyvov. 
 
Kľúčové slová: edukačný proces, ciele výchovy, ťažisko výchovy 
 
Abstract 
 
 The work provides an insight into the problematics of searching for aims in the 
educational process at primary schools. This is happening at the time of the implementation of 
the new curricular reform in education, which started in 2008 in Slovakia. The reform has 
brought up new possibilities for the development of education. It analyses a view at the aims 
of education connected with the development of our society from the point of view of 
educational institutions. It points out how problematic it is to achieve these goals as a result of 
the influence of the media and the social influence. 
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Cenu má iba cesta. Iba ona trvá, keďže cieľ je ilúzia pútnika, kráčajúceho od vrcholu 
k vrcholu, ako keby zmysel bol v dosiahnutom cieli. 
                                                                                     Antoine de Saint-Exupéry 
 

1. ÚVOD 
  

Model školstva na Slovensku bol dlho postavený na forme jednotnej školy. Tá udávala 
spomalené tempo rozvoja vzdelávania, ucelený obsah vzdelávania rovnaký pre každý druh 
školy. V súčasnosti prebieha už dva roky dvojúrovňový participatívny model tvorby obsahu 
vzdelávania a to:  

- rámcový výchovno vzdelávací program, ktorý je daný štátom ako povinný pre všetky 
typy škôl, 

- školský výchovno vzdelávací program, ktorý si škola dotvára sama podľa svojho 
zamerania (Hamajová, 2005). 
Tento model bol schválený 19.6.2008 a prebieha v praxi od 1.9.2008. Umožnil školám 

stať sa slobodnými vzdelávacími inštitúciami. Reforma školstva bola hnacím motorom pre 
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informatizáciu škôl a tvorbu nových študijných materiálov a pomôcok. Novinkou v školskom 
systéme sa stali takzvané kľúčové kompetencie učiteľa. Ide o súbor nástrojov ako zefektívniť 
vyučovací a výchovný proces. Kompetencie možno rozdeliť na všeobecné: jazykové, 
sociálne, kognitívne, matematické, kultúrne  a predmetové kompetencie, týkajúce sa 
poznávacích, rečových, čitateľských schopností učiteľov, ktorí tvoria nové vzdelávacie 
kurikulum - učebný obsah, voľno časové aktivity, metódy a formy výučby.  Reforma priniesla 
nové úvahy nad cieľmi výchovy a vzdelávania z hľadiska morálneho a kultúrneho rozvoja 
mládeže. Výsledkom by mala byť zlepšená kvalita vzdelávania a efektivita systému 
vzdelávania odrazená v podstatných vedomostiach osvojených žiakmi, v podnecujúcom 
prostredí škôl, v priaznivej emocionálnej klíme, v zmysluplnosti vzdelávacieho obsahu, 
v stratégiách používania metód výučby i v zážitkoch, skúsenostiach, vo  vlastnej tvorbe 
a činnosti  ako aj v  správaní sa a konaní žiakov a učiteľov. (SME, 22.5.2008)   
 

2. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PROBLÉMU 
 

Akákoľvek ľudská činnosť smeruje vždy k nejakému cieľu. Výchovný proces, alebo aj 
vyučovací proces, jedným slovom edukačný je zložitým javom, zložitou cieľavedomovou 
činnosťou, ktorá prebieha medzi učiteľom a žiakom, či žiakmi. „Edukácia a jej ciele sú 
a v minulosti vždy boli podmienené niekoľkými faktormi: 
Požiadavkami spoločnosti – čo spoločnosť vyžaduje od človeka, aké je politické zameranie 
spoločnosti a s tým súvisiaci svetonázor, a jeho osvojenie človekom. 
Možnosťami spoločnosti – jej ekonomickým rozvojom, možnosťami vzdelávania pre všetkých 
občanov, perspektívou rastu ekonomiky spoločnosti. 
Možnosťami človeka - postavením človeka v spoločnosti a jeho zmyslom života, fyzickými 
a psychickými danosťami jedincov, sociálnym prostredím  a podmienkami človeka na rozvoj 
jeho osobnosti“ (Kominarec, et al.,  1994, str.24). 

Typickým znakom súčasnej spoločnosti, ovplyvnenej západnou civilizáciou je pokus 
o vytvorenie výkonovej spoločnosti. Informačný bum spôsobil prílev obrovského množstva 
informácii v jednotlivých odvetviach  vedy, kultúry a školstva. V edukačnom procese sa pri 
danom náraste informácii stratil globálny pohľad na realitu. Vytratili sa témy ako Človek, 
Spoločnosť, Príroda a to súviselo s nutnosťou vytvorenia novej vzdelávacej koncepcie. Média 
nabrali obrovskú silu pri ovplyvňovaní názorov a postojov žiakov, mládeže ale aj dospelých 
jedincov. Bežná komunikácia je mnohokrát nahrádzaná technikou. Vzorom dnešnej mládeže 
sa stávajú tzv. celebrity spopularizované médiami, ktoré v sebe mnohokrát nenesú ani kúsok 
múdrosti, morálky a inteligencie. Sme svedkami dezintegrácie osobnosti človeka.  
Podľa Pelikána (2007, s. 22) „súčasnú spoločnosť a jedincov žijúcich v nej ovplyvňuje osem 
smrteľných hriechov: 
- uponáhľanosť doby; preľudnenosť ľudských sídel, ktoré vedú k nezáujmu o druhých; strata 
zmyslu pre zodpovednosť; rozkol v tradíciách; rastúca poddajnosť ľudstva voči doktrínam; 
devastácia prostredia; genetický úpadok; nebezpečenstvo atómovej skazy.“ 

To všetko ovplyvňuje výchovu v školách kde sa znižuje počet žiakov, rušia sa mnohé 
základné a stredné školy, čo má za následok sťahovanie populácie z obcí do miest. Rodičia 
majú málo času na rodinný život, venujú sa kariére a zarábaniu peňazí. Zo života ľudí sa 
vytrácajú hodnoty ako národná hrdosť, ktorá sa vyskytuje už len v spojení so športovou 
činnosťou. 
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2.1 Súčasné ciele edukačného procesu a problémy pri ich vytyčovaní 
 

  Nárast spoločenských zmien, modernizácia spoločnosti, globalizácia, priniesli aj 
zmeny do života človeka. Do popredia prenikla otázka budúcnosti jedincov, ich schopnosti 
adaptovať sa podmienkam moderného sveta, riešiť problémy každodenného života. 
 Tradičná škola považovala za najdôležitejšie pre rozvoj osobnosti jedinca prílev 
vedomostí a ich pamätanie si. Súčasná, globálna škola súhlasí s dôležitosťou informácii pre 
jedinca nie v ich kvantite, ale v kvalite. „Vedomosti tvoria prostriedok pre vytváranie 
schopností a postojov, ale nie sú cieľom pre komplexný rozvoj osobnosti. K významným 
cieľovým  zložkám pre rozvoj spôsobilostí a schopností potrebných k výkonu životných aktivít 
žiakov patria tieto: naučiť sa poznávať svet okolo seba, naučiť sa konať, naučiť sa hodnotiť, 
naučiť sa dorozumieť sa i porozumieť sebe samému aj iným“ (Petlák, 2005,s.51). 
 Vyučovacie ciele sú hierarchicky usporiadané do taxonómií. Tieto taxonómie 
pomáhajú učiteľom organizovať a budovať svoju prácu tak, aby v oblasti kognitívnej rozvíjali 
u žiakov všetky funkcie, nie len pamäť a vnímanie, ale aj hodnotenie, syntézu a tvorivosť. 
Taktiež, aby nezanedbávali citovo – motivačnú výchovu u žiakov. Podľa Zelinu (1996), 
taxonómie znamenajú usporiadanie kognitívnych, afektívnych a psychomotorických funkcií 
do určitej hierarchie podľa zložitosti funkcii tak, že vyššia podmieňuje nižšiu. 
 V súčasnosti je uznávaná a v školách používaná ako pomôcka pri tvorbe časovo 
tematických plánov Bloomova taxonómia vývinu celostnej osobnosti. Kognitívna zahŕňa 
poznávanie a rozum, afektívna city, vôľu a postoje a psychomotorická zmyslovo pohybové 
schopnosti. Tvorivo – humanistická výchova kladie dôraz na afektívnu oblasť a jej ciele, 
pretože táto oblasť bola v tradičnej škole veľmi zanedbávaná. Zelina (1996) ako predstaviteľ 
humanistickej výchovy v systéme KEMSAK poukazuje na dôležitosť cieľov vo výchove: 
K – kognitivizácia - nie poznatky, ale spôsoby ich získavania a aplikácie, 
E – emocionalizácia - naučiť cítiť, 
M – motivácia - rozvoj záujmu, chcenia, 
S – socializácia - naučiť ľudí žiť vo vzťahoch s inými, 
A – axiologizácia - rozvoj hodnôt – rebríček hodnôt, 
K – kreativizácia - rozvoj tvorivosti.  

Poznanie a osvojenie si uvedeného systému je pre učiteľa dôležité pre správny prístup 
a vedenie žiaka v jeho rozvoji, pri adekvátnom zvládaní rôznych pedagogických situácii. 
Pomocou nich sa vytvárajú pedagogické dokumenty, časovo - tematické plány, v ktorých sa 
vytyčujú krátkodobé ciele, plánuje sa práca so žiakmi a pod.  

Súčasné zmeny v rozvoji spoločnosti vedú k zamysleniu sa nad novými faktormi, 
ktoré ovplyvňujú výchovu, vzdelávanie a  rozvoj jedinca. Matějčková (In Pelikán, 2007), 
zahŕňa päť integrovaných vlastností, faktorov, ktoré ovplyvňujú rozvoj osobnosti: 
1. aktívna zložka inteligencie, to čo človeka ženie za poznaním. 2. svedomitosť, pojem ktorý 
sa rozširuje na cieľavedomosť, spoľahlivosť, starostlivosť, snaha, vytrvalosť a rozhodnosť.  
3. extraverzia, ktorá v sebe nesie naše bytie v spoločnosti medzi ľuďmi, našu schopnosť 
tvorby vzťahov, jednanie s inými. 4. citová stabilita, odolnosť voči nepriaznivým situáciám.  
5. priateľstvo, ktoré znamená aj toleranciu, nesebeckosť, ústretovosť, pomoc druhým. Podľa 
vyššie uvedených vlastností by sa učitelia pri výchove jedincov mali  zamerať na tieto 
okruhy: 

1. Hľadanie zmyslu bytia. 2. Adekvátna sebareflexia. 3. Zaujatie aktívneho životného 
postoja. 4. Tvorba charakteru a osobného svetonázoru. 5. Pozitívna emocionalita. 6. 
Zmysel pre zodpovednosť a sloboda rozhodovania. 7. Rozvoj citov a empatie 
(Pelikán, 2007).  
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2.2 Hľadanie ťažiska  výchovy 
  

Organizácia výchovy v spoločnosti by mala byť v súlade s filozofickým vývojom 
spoločnosti.  Mala by citlivo spájať požiadavky spoločnosti vyplývajúce z premien a vývoja 
vo všetkých oblastiach objektívneho sveta a požiadaviek jedinca,  ktorý by prejavoval väčšiu 
vlastnú aktivitu. Do školskej výučby je potrebné zaviesť všetko čo súvisí so životom človeka, 
jeho prežívaním a bytím, nevynímajúc zamestnanie, skúsenosti, prežitky, ekonomické, 
kultúrne, estetické, etické a technické prvky. Je potrebné, aby si mládež  mohla vybrať cestu 
svojho myslenia. Myslíme si, že našu pozornosť si zaslúži vo filozofických úvahách hlavne: 

- všestranný rozvoj osobnosti a to: angažovanosť človeka v spoločnosti, individuálny 
prínos človeka, jeho schopnosti, kolektívna práca, zodpovednosť pri plánovaní 
a uskutočňovaní cieľa, sebahodnotenie  a sebareflexia. 
Učitelia by  mali byť ľuďmi, ktorí milujú deti a mládež a mali by vedieť orientovať sa 

v sociálnych, kultúrnych a ekonomických premenách spoločnosti a rozvojové perspektívy 
spoločnosti by mali transformovať na potreby detí a mládeže. 
 

2.2.1 Hľadanie zmyslu bytia 
 

V roku 1998 sme navštívili materskú školu v Budapešti, ktorá bola založená na 
alternatívnej výchove Márie Montessoriovej a bola to naša prvá skúsenosť s alternatívnou 
školou. Boli sme príjemne prekvapení správaním sa detí vo veku od štyroch do šiestich rokov. 
Sami si vyberali činnosť, ktorá vyplňovala ich dopoludňajší čas. Trieda bola rozdelená na 
niekoľko častí - kútikov, ktoré boli tematicky zamerané na matematiku, prírodovedu, 
literatúru, umenie a praktické varenie. Pedagóg bol prítomný ako pomocník - facilitátor. 
V tejto škole sme pochopili, že dôležitým procesom v predškolskom veku dieťaťa je 
rozhodovací proces, pri ktorom si dieťa samo vyberá aktivitu, ktorej sa bude počas dňa 
venovať. Zabezpečí to u dieťaťa pocit slobody, ale aj zodpovednosti za rozhodovanie. Ďalším 
zaujímavým momentom bol fakt, že ak dieťa niečo vytvorilo, alebo nakreslilo, učiteľ nemohol 
použiť slovnú kritiku na dielo, mohol však pomôcť dielo vylepšiť a dokončiť. Tým sa 
zabezpečilo dosiahnutie vlastného úspechu u dieťaťa, ktoré malo chuť do ďalšej činnosti.  
V súčasnej škole, kde vyučujeme nie je možné ponúknuť žiakom výber činností, pretože 
musia absolvovať presný rozvrh hodín. Myslíme si, že väčšina mladých ľudí žije dneškom 
a o budúcnosť sa veľmi nezaujíma. Žiaci základnej školy, ktorých učíme sú športovci - 
hokejisti. Ich zmyslom života je prevažne hokej a akýkoľvek neúspech v edukačnej činnosti 
nepovažujú za osobnú katastrofu, skôr neúspech v športovej činnosti ich vie zarmútiť.  

Výhodu učiteľov cudzích jazykov vidíme oproti učiteľom iných predmetov v tom, že 
anglický jazyk je potrebný pre športovcov – hokejistov, pre ktorých hlavným a dlhodobým 
cieľom je hrať na Slovensku, ale i v zahraničí. Súhlasíme s výrokom V.E. Frankleho, že „ 
hodnotám sa nemôžeme učiť – hodnoty musíme prežiť“, a to platí aj pre zmysel života, ktorý 
vidíme v činoch jednotlivcov. Je  na škodu, že obsah výučby na školách zahrňuje témy, ktoré 
spolu často nesúvisia, nenadväzujú na seba, nemajú postupnosť od jednoduchšieho 
k zložitejším a na konci nevytvárajú akúsi všeobecnú teóriu, ktorá by sa dala využiť v praxi. 
Stáva sa, že práve preto je učivo pre žiakov mnohokrát ťažké, nezaujímavé a nepotrebné. 
Odmietajú sa učiť a keď sa k tomu pridá pedagóg, ktorého žiaci nerešpektujú, vzniká situácia 
veľmi ťažká pre pedagóga ako aj rodiča, ktorý sa márne snaží o zlepšenie prospechu svojho 
dieťaťa.  

Nedostatok zmysluplnej činnosti vedie k vnútornému neuspokojeniu jedincov 
a k vyhľadávaniu  náhradných riešení, ktorými môže byť drogová závislosť, agresivita, 
alkoholizmus a pod. 
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2.2.2 Adekvátna sebareflexia 
 

„Pod pojmom adekvátna sebareflexia rozumieme takú sebareflexiu , ktorá sa opiera 
o skutočnú znalosť svojich hraníc a  limitov, čo však v žiadnom prípade neznamená 
obmedzenie daného jedinca, práve naopak“ (Pelikán, 2007, s. 55). 

Spomínali sme, že človek sa počas svojho života integruje do niekoľkých inštitúcii. 
Prvou je rodina, do ktorej sa dieťa narodí. Už v útlom veku sa začne orientovať samo v sebe 
a v osobách, ktoré s ním prichádzajú do kontaktu. V mladšom školskom veku nastupuje do 
školy, stretáva sa s prvou učiteľkou, ktorá pre žiaka takmer vždy predstavuje symbol 
múdrosti, krásy a spravodlivosti. Často sa stáva, že to čo povie pani učiteľka má väčšiu váhu 
ako názor rodiča. Vekom si však dieťa utvára vlastný názor, rozmýšľa nad tým, čo je správne 
a čo nie, súhlasí, alebo nesúhlasí s názorom učiteľa a rodiča, vzdoruje. Škola prináša žiakom 
nové vedomosti, ale jej funkciou je  aj skúšanie a hodnotenie žiakov, čo sa naučili, čo vedia, 
alebo čo je potrebné zopakovať či precvičiť. A tu zväčša dochádza ku konfliktom medzi 
žiakmi navzájom, ako aj medzi žiakmi a učiteľom. Žiaci sa totiž začínajú hodnotiť sami 
medzi sebou.  

Učitelia mnohokrát hodnotia momentálne vedomosti prednesené žiakom a neberú do 
úvahy jeho celkovú osobnosť, záujmy, aktivitu v mimoškolskom prostredí, ako aj stav jeho 
momentálnej psychiky (Roháčová, 2010). 

V posledných rokoch sa zvyšuje počet žiakov so špeciálnymi výchovno – 
vzdelávacími potrebami, ktorí majú špeciálne kritéria na hodnotenie, ktoré sa odlišuje od 
hodnotenia a klasifikácie žiakov bez porúch. V triede máme aj takýchto žiakov a veľmi ťažké 
bolo pre nás vysvetliť žiakom, prečo sme previerku zo slovnej zásoby ohodnotili žiakovi 
s poruchou učenia lepšou známkou, aj keď mal oveľa väčší počet chýb ako ostatní žiaci. 
Citlivo sme vysvetľovali podstatu danej poruchy učenia, ako aj psychologické vyšetrenia 
a závery, ktoré s tým súvisia. Väčšina žiakov to pochopila a prijala tento fakt.  

Akceptácia školy a hlavne učiteľov je podľa Pelikána (2007) závislá na niekoľkých 
faktoroch: 

- zmysel pre spravodlivosť, 
- povesť školy na verejnosti, 
- odborná úroveň výučby, 
- tvorivé, vnímavé a akceptujúce prostredie pre žiaka, 
- schopnosť školy a učiteľov získať záujem o problémy, ktoré škola vo výučbe 

predkladá, 
- prostredie, v ktorom má žiak možnosť sebarealizácie a nie je len pasívnym objektom, 
- prostredie, v ktorom štýl práce učiteľa súhlasí s rovinou pedagogického myslenia. 

S danými faktormi nie je možné nesúhlasiť, lebo v praxi si žiaci viac vážia učiteľa, 
ktorý je prísny, ale spravodlivý a ľudský. Dnes v dobe slobody prejavu žiaci verejne vyjadrujú 
svoje pocity na adresu učiteľov, stretávame sa aj so sťažnosťami na učiteľov. (Poráčová, 
2010). Rodičia pri výbere školy sledujú jej aktivity a povesť na verejnosti, pričom sa mnohí 
zaujímajú o odbornosť učiteľa vo vyučovacom procese a navštevujú otvorené hodiny pre 
rodičov, kde si všímajú aktivitu a prácu svojich detí, ako aj prostredie, v ktorom sa ich dieťa 
pohybuje v podstate polovicu dňa. 
 

2.2.3 Zaujatie aktívneho životného postoja 
 

Každý človek počas svojho života prežije veľké množstvo rozličných situácii. Väčšina 
z nich prebehne bez toho, aby im pripisoval  nejaký význam a rýchlo na ne zabudne. Sú ale 
situácie, ktoré sú pre človeka veľmi významné a závažné. Niektoré udalosti hlboko 
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zdeformujú vnútorný svet človeka, ktorý sa k nim potom niekoľkokrát vracia v myšlienkach, 
rozoberá ich (Pelikán, 2007, s. 66 ). 

Nebudeme rozoberať psychologické pojmy súvisiace s postojmi a motívmi človeka. 
Priblížime si však skutočnosť, ktorá sa stala pred rokom na našej škole a  hlboko zasiahla 
život i správanie sa žiakov, ktorých sa situácia týkala. Vyučovali sme vo veľmi 
problematickej triede, chlapcov hokejistov. Trieda bola veľmi ťažko zvládnuteľná, 
vyučujúcim sa vyučovalo veľmi zle. Žiaci sa správali nedisciplinovane, mali veľa 
neospravedlnených hodín, v triede bolo zaznamenávané pravidelné šikanovanie. Triedna 
učiteľka nezvládala túto triedu, preto sa po roku triednictva  vzdala tejto práce a na jej miesto 
nastúpila iná triedna učiteľka. Situácia sa mierne zlepšila, ale zlom nastal až po tragickej 
udalosti, keď najlepší žiak z tejto triedy vyskočil z dvanásteho poschodia bytového domu 
a zomrel. Vyšetrovaním sa ukázalo, že žiak mal v sebe veľké množstvo alkoholu a v deň, 
kedy sa tragédia stala popíjal so svojimi troma spolužiakmi z triedy alkohol, ktorý ukradol 
svojmu starému otcovi. Pokračovalo to vzájomným obviňovaním sa žiakov a rodičov 
zosnulého žiaka, ktorí vinili z tejto situácie spolužiakov. Do tejto situácie sa zapojili 
kriminalisti, ktorí vec vyšetrovali ako samovraždu i ako možnú vraždu a psychológ, ktorý bol 
každý deň pripravený komunikovať so žiakmi. My učitelia sme mali veľmi ťažkú úlohu, 
zvládať vyučovacie hodiny plné smútku a plaču v tejto triede. Citlivo sme pristupovali k danej 
téme, veľa sme so žiakmi rozprávali o problémoch, ktoré ich trápia, o východiskách 
a správnych životných rozhodnutiach, ktoré sú potrebné pre život. Po roku môžeme povedať, 
že v tejto triede sa cítime výborne, učí sa nám oveľa lepšie. Táto smutná udalosť hlboko 
poznačila životy chlapcov. Niektorí zo školy odišli na iné školy, tí čo zostali zmenili svoj 
postoj k životu. Chlapci si navzájom začali pomáhať, rešpektovať sa, ich správanie voči 
učiteľom sa zmenilo a naopak aj správanie učiteľov k nim. Pravidelne navštevujú hrob svojho 
spolužiaka. Zaznamenali sme aj to, že ak sa im nedarí napr. v hokeji, zájdu si na cintorín 
a vyrozprávajú sa mŕtvemu spolužiakovi.   
 

2.2.4 Tvorba charakteru a osobného svetonázoru 
 

Podľa Pelikána (2007) má dobrý a pevný charakter ten človek, ktorého správanie sa 
nemení podľa spoločenských zmien. Stretli sme sa s názorom, že o charaktere sa dá hovoriť 
len v súvislosti s dospelými ľuďmi. Nesúhlasíme s daným názorom a myslíme si, že už 
v rannom detstve môžeme hovoriť o charaktere detí a môžeme ho posudzovať podľa ich 
jednania a správania v bežných každodenných situáciách. 

Dieťa do vienka pri narodení dostáva akési zrkadlo nervovej sústavy svojich rodičov 
a prarodičov. To ukazuje, aký bude jeho temperament, avšak charakter sa buduje v prostredí , 
v akom dieťa vyrastá od útleho detstva. Tam kde chýba láska, tolerancia, úcta a kde prevažuje 
agresivita, fyzické násilie  a nadradenosť nemôže dochádzať k pozitívnej tvorbe charakteru.  

„S charakterom úzko súvisí tvorba osobného svetonázoru, to je vlastného vnímania 
sveta a vecí okolo seba. Ak svetonázor pomáha človeku pochopiť samého seba a svoje miesto 
v živote poskytuje mu tiež možnosť ujasniť si svoj vzťah k sebe a k iným ľudom, k spoločnosti, 
k zvieratám a prírode ako celku. S tým súvisí aj vymedzenie pravidiel a noriem správania sa 
k daným javom a predmetom. Sú hranice, ktoré človek nemôže preskočiť bez toho aby nemal 
výčitky svedomia a tu hovoríme o osobnej morálke, ktorá v sebe nesie zvnútornené pravidlá, 
zásady a normy, ktoré človek dodržiava. Ľudia, ktorí pozitívne vnímajú svet a aktívne 
prežívajú všetky situácie, do ktorých sa počas života dostanú, vedia oveľa ľahšie znášať a 
vyriešiť aj nepríjemné stránky života, pričom to má pozitívny vplyv na ich psychiku i zdravie. 
Svojim pozitívnym vnímaním okolia dokážu ovplyvniť aj iných ľudí pri riešení ťažších 
životných situácii“ (Pelikán, 2007, s.75-76 ). 
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Proces tvorby charakteru a svetonázoru je dlhodobý a prebieha aj v školskom 
prostredí, na vyučovaní každého predmetu. Na niektorých predmetoch to prebieha len 
okrajovo, ako medzipredmetový prvok je zaradený do výučby prostredníctvom časovo 
tematických plánov, kde musí daná téma korešpondovať s učivom , ktoré sa preberá v ten 
ktorý deň. Dosť ťažko si to vieme predstaviť na matematike, ale významnými predmetmi sú 
občianska výchova, etická výchova a náboženská výchova. Ich obsahom výučby je množstvo 
zaujímavých tém, ktoré učiteľ citlivo vyberá, nakoľko je známe, že učebnice k daným 
predmetom nie sú. V školách je možná voľba predmetu etická výchova a náboženstvo, podľa 
toho, čo si vyberie žiak, respektíve jeho zákonný zástupca. Rodičia s náboženským 
svetonázorom preferujú náboženstvo ako predmet vhodný pre ich dieťa, a naopak rodičia 
ateisti si vyberajú etiku. Nie je to však pravidlo. V poslednom čase sa stáva, že rodičia 
zameraní skôr ateisticky prihlásia dieťa na náboženstvo v domnienke, že sa polepší 
v správaní, prestane byť arogantné, vzdorovité, zmení sa jeho vzťah k okolitému svetu.  
 

2.2.5 Pozitívna emocionalita, alebo optimistický pohľad na život 
 

Veľký vplyv na utváranie pozitívneho vzťahu k životu má rodinné prostredie a škola. 
V rodine dieťa naberá istotu, má pocit väčšej ochrany, avšak sú rodičia, ktorí vo výchove 
postupujú perfekcionisticky. Priveľmi ochraňujú dieťa, všetky úkony robia namiesto dieťaťa, 
umelo sa snažia odstrániť nástrahy a prekážky, namiesto toho, aby ich naučili čeliť im. Často 
sa stretávame s rodičmi, ktorí nosia školské tašky deťom až ku školskej bráne, pripravujú im 
pomôcky na vyučovanie, dokonca za nich píšu domáce úlohy. Stráca sa tak zodpovednosť 
dieťaťa za veci, ktoré sú len jeho povinnosťou. Pri zložitejších situáciách sa dieťa spolieha na 
rodiča, že to vyrieši za neho, alebo to odrazí myknutím pleca s výrokom: „Nejako už bude.“ 
Ďalším prípadom sú rodičia, ktorí nedosiahli v živote nejaký cieľ, ktorý sa snažia vnútiť 
svojmu dieťaťu. Myslia si, že dieťa vnucovanou činnosťou dosiahne to, čo sa im nepodarilo. 
V pedagogickej praxi na športovej škole pozorujeme rodičov, ktorí nútia svoje deti hrať 
hokej. Je to tvrdý šport, ktorý nie je vhodný pre deti slabej fyzickej konštrukcie, pre deti 
psychicky labilné alebo s poruchou zraku.  

Na opačnom póle stoja rodičia, ktorí sa svojim deťom venujú veľmi málo. Výchova 
v rodinách takmer neprebieha. Deti sú „deťmi“ ulice, často ponechané napospas nebezpečným 
skupinám. Pre tieto deti sú charakteristické formy správania plné agresivity, vulgárnosti. Nie 
sú pripravené na vyučovacie hodiny, často krát sú hladné a smädné. Dochádza ku krádežiam 
jedál iných žiakov. U týchto detí si všímame začiatky fajčenia už v 7. ročníku a neskôr často 
inklinujú k požívaniu alkoholických nápojov a drog. Čo bolo zanedbané v rodine, to sa veľmi 
ťažko napráva v škole, alebo v inej výchovnej inštitúcii. 

Školy v rámci svojej činnosti zahŕňajú do plánu práce aktivity spojené s protidrogovou 
výchovou, výchovou k manželstvu a rodičovstvu, sexuálnou a zdravotnou výchovou. Avšak, 
rodina je prvou stanicou, ktorá učí dieťa vnímať svet pozitívne, hodnotiť javy kladne, 
vyvarovať sa nebezpečným situáciám, zvládať ich bez ujmy na zdraví a psychike. 
Pozitívny duševný stav človeka má veľký vplyv na fyzické zdravie. Dobrá psychika pomáha 
človeku vyliečiť aj tie najťažšie choroby. Extroverti zvládajú napäté situácie oveľa ľahšie ako 
introverti, ktorí sa uzatvárajú do seba, problémy nie sú schopní vypovedať a tým aj častejšie 
trpia depresiou. 

Podľa Pelikána (2007, s.103) škola a rodina môžu prispieť k vývoju pozitívneho 
vnímania sveta: 

- vytváraním priaznivej klímy v rodinnom a školskom prostredí, 
Škola by mala byť miestom, kde žiak  prichádza  s radosťou, že sa niečo naučí, že cíti oporu, 
uznanie, že zažije úspech a pochvalu. 

- učením o zložitosti sveta, plného problémov, ktoré sa dajú riešiť, 
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Problémy sú tu na to, aby sa riešili. Ak sa zahmlievajú, prehliadajú a neriešia, neskôr 
sa objavujú vo väčšej intenzite, oveľa zložitejšie a často krát sú neriešiteľné bez psychickej 
ujmy. 

- vytváraním pocitu sebadôvery a viery vo vlastné sily. 
Dieťa je potrebné naučiť povedať svoj vlastný názor bez toho aby sa bálo dospelého. 

Asertivita, dnes tak moderný pojem patrí do škôl, avšak bez ohrozenia autority učiteľa, ktorý 
musí rešpektovať slušný názor žiaka. Rodinné prostredie asertivitu nerieši, v rodine, kde je 
demokratická či liberálna výchova je vlastný názor samozrejmý (Hrušková, 2009). 

Nová metóda ako učiť žiakov viere vo vlastné sily a asertivite je populárna metóda 
diskusie v debatných krúžkoch. Ide o aktivity mimo vyučovania, založené na dobrovoľnej 
účasti žiakov. Žiaci s dospelými debatujú na rôzne politické, kultúrne, ekonomické, zdravotné 
a iné témy, ktoré sa vyberajú z momentálnej spoločenskej situácie štátu, mesta, školy 
a podobne. Súčasťou je aj dramatizácia, žiaci s učiteľmi vytvárajú situácie, ktoré spoločne 
riešia, v ich hraní sa prejavuje momentálny stav schopnosti riešiť vážnu situáciu. Tieto 
debatné krúžky sú veľmi populárne najmä u starších žiakov a u mládeže na stredných školách. 

Významnými sú aj triednické hodiny, ktoré zvoláva triedny učiteľ jeden krát za dva 
týždne. Na daných hodinách sa taktiež riešia momentálne problémy triedy a jednotlivcov. 
 

2.2.6 Sloboda a zodpovednosť 
 

„Ži a nechaj žiť“, hovorievajú prevažne starší, ale v poslednom čase aj mladí ľudia. 
Sloboda myslenia a konania patrí k základným ľudským právam. Sloboda však nie je bez 
mantinelov. Ľudia sa dnes cítia slobodní, majú pocit, že môžu slobodne vyjadrovať svoje 
myšlienky bez toho, aby za to boli akokoľvek potrestaní, často konajú tak, že ohrozujú 
slobodu iných spoluobčanov. Sloboda myslenia a konania sa výrazne prejavila 
v demokratickom školstve. Počas dvadsiatich rokov si žiaci až veľmi uvedomili čo je to 
sloboda slova a myslenia. Zabudli však na zodpovednosť a korektný prístup k učiteľom. 
Nemôžeme hovoriť všeobecne o všetkých žiakoch, avšak určite nám dajú za pravdu všetci 
naši kolegovia na Slovensku, že žiacke správanie a konanie, ich prístup k učiteľom sa 
diametrálne odlišuje od správania sa a konania spred dvadsiatich rokov.  

Petlák hovorí (2007, s.112) že: „Hranice slobody každého človeka v demokratickej 
spoločnosti končia tam, kde začínajú hranice slobody druhého človeka. Popisuje pojem 
vnútornej slobody, ktorá závisí od poznania a uvedomenia si vonkajších hraníc slobody, ktoré 
sú závislé od tej ktorej spoločnosti a od konkrétnych životných podmienok človeka. To 
významne súvisí s pojmom zodpovednosť. Aby človek mohol konať zodpovedne, musí mať 
dostatok slobody k tomu, aby si mohol vybrať riešenie problému, zaujať postoj k nemu 
a zaujať stanovisko k samotnému činu.“  

„Byť človekom znamená byť zodpovedným“, povedal V. E. Frankl. Zodpovedným 
k sebe samému, k svojim najbližším, k cudzím ľuďom, k práci ktorú vykonávame, k celej 
spoločnosti i k prírode. 

Ako môže škola vychovávať žiakov k zodpovednosti? Každý učiteľ by mal vytvoriť 
akési pravidlá hry rovnaké pre všetkých žiakov. Základným pravidlom je, plnenie si 
každodenných domácich a školských úloh bez odkladu. Ďalším pravidlom je zainteresovanie 
žiaka do riešenia úlohy, problému, v ktorom na seba žiak berie zodpovednosť za výsledok 
jeho činnosti. V tomto pravidle ide už aj o samotnú tvorivosť žiaka, kedy cieľ učiteľa si žiak 
zvnútorní a tým sa stáva aj jeho vlastným cieľom. Teda učiteľ aj žiak pracujú na úlohe, ktorá 
prinesie pozitívny výsledok. Pre učiteľa i pre žiaka to znamená dobrý pocit z dobre vykonanej 
práce. Najvyšším pravidlom je to, ak žiak sám bez pomoci učiteľa vyhľadáva problém, úlohu, 
snaží sa nájsť riešenie problému a berie zodpovednosť za jeho výsledok (Birknerová, 2011). 
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Samozrejme na samotnom začiatku je rodina a jej prístup a výchova dieťaťa. Ak 
rodičia obetujú pre deti všetko a vykonávajú množstvo činností za svoje deti, škodia im. 
Takéto deti sú nesamostatné. Viditeľné to je pri spoločných akciách ako sú školy v prírode, 
exkurzie a výlety, kde dieťa niekoľko dní funguje mimo rodiny. Ak  je dieťa od malička 
vedené k poznaniu, že slovo rodiča má veľkú váhu, atmosféra v rodine ja pozitívna, vzťahy sú 
harmonické, škola má oveľa ľahšiu úlohu, pretože rodina položila základný kameň, aby sa 
s dieťaťa stal zodpovedný a slobodný človek. 

V pedagogickej praxi sa stretávame aj s opačným prípadom priveľkej zodpovednosti 
za svoju prácu. Výborný, usilovný žiak mal vždy pred písaním písomky, alebo pred skúšaním 
žalúdočné problémy. Bola to fyzická reakcia jeho tela na psychické vypätie, ktoré žiak zvládal 
veľmi ťažko. Z každodenného pozorovania zisťujeme, že deti, ktoré vlastnia domáceho 
miláčika, či je to pes, mačka, alebo iné zvieratko sú zodpovednejšie aj pri práci v školskom 
prostredí. 

V každej triede je však zloženie žiakov iné. V niektorých skupinách nie je potrebné 
vyvíjať nápor a prísne predkladať vlastné názory a postupy práce, žiaci už pri vstupe učiteľa 
do triedy vedia čo majú robiť, čo bude nasledovať a po zmotivovaní im ide práca od ruky. 
V iných triedach je vhodný prísnejší postup, založený na autoritatívnom správaní sa učiteľa, 
kde sa pracuje pri prísnom dohľade pedagóga na krokové činnosti žiakov pri zadávaní úloh 
s odmenami a trestami. 
 

3. ZÁVER 
 
Dnes je jednoduché stať sa učiteľom, ale byť dobrým učiteľom, predpokladá byť 

dobrým psychológom, filozofom, rodičom, ale predovšetkým byť skvelým človekom. Pri 
všetkých povinnostiach, predpísaných osnovách a učebných plánoch musíme my učitelia 
ukázať žiakom cestu, po ktorej by mali kráčať ku svojim cieľom, spôsob, metódy a formy 
konania ako by mali ciele dosahovať, princípy, normy a pravidlá, aké by si mali osvojiť, aby 
sa z nich stali ľudia prinášajúci osoh sebe i spoločnosti. Tak buďme prísni a zároveň ľudskí, 
spravodliví, cieľavedomí a ohľaduplní. Nenechajme sa ovplyvniť politikmi, ktorí výchovu 
a vzdelávanie nepovažujú za prioritnú otázku spoločnosti a tým dehonestujú školstvo na 
Slovensku.  
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