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ROZVOJ OSOBNOSTI ŽIAKA AKO SÚČASŤ POSLANIA ŠKOLY 

 

 

PETER FUDALY 
 

 

Anotácia: V príspevku sa pokúšame nájsť odpovede na otázky týkajúce sa poslania školy a potenciálu učiteľov 

napĺňať toto poslanie. Následne formulujeme kľúčové východiská pre zlepšenie súčasného stavu. V závere 

chceme predstaviť návrh modelu prípravy budúcich učiteľov, ktorý vychádza z princípov prezentovaných v 

príspevku a prezentovať výsledky z jeho realizácie. 

  

Kľúčové slová: škola, poslanie školy, učiteľ, výchova, vzdelávanie, vyučovací proces, žiak, kognitívne 

funkcie, nonkognitívne funkcie, KEMSAK. 

 

Abstract: In my lecture we try to find the answers to the questions regarding the tasks of a school and the 

teacher’s potential to perform them. Afterwards we define the basic starting points for improvement of the actual 

situation in schools. We conclude with the introduction of the prospective teacher preparation model which is 

based on the principles we presented. We will present the results of the model implementation.   

 

Key words: school, school function, teacher, education, process of education, pupil, cognitive functions, non 

cognitive functions, KEMSAK. 

 

Je všeobecne akceptovaným názorom, že primárnym poslaním školy je vychovávať a vzdelávať svojich 

žiakov a pripraviť ich tak na život – osobný, rodinný, spoločenský či pracovný.  

 Vzdelávanie môžeme veľmi zjednodušene definovať ako proces cieľavedomého rozvoja kognitívnych 

funkcií žiaka. Známych je niekoľko delení týchto funkcií, ktoré majú charakter tzv. taxonómií vyjadrujúcich ich 

hierarchické usporiadanie. Pre ilustráciu uvádzame rozdelenie kognitívnych funkcií podľa M. Zelinu (1996, 

s.25):  

1. vnímanie (senzomotorika, percepcia, apercepcia) 

2. pamäť (vštepenie, uchovanie, spracovanie, vybavenie informácií) 

3. nižšie konvergentné procesy (rozpoznanie, definovanie vecí, javov, rozlíšenie,  deduktívne a induktívne 

myslenie, analytické myslenie, jednoduchá príčinnosť javov) 

4. vyššie konvergentné procesy (syntéza, analogické myslenie, zovšeobecňovanie, aplikácia, zložitá 

príčinnosť) 

5. hodnotenie myslenia (hodnotenie v oblasti: racionálnej, estetickej, etickej; má charakter konvergentného 

alebo divergentného myslenia) 

6. tvorivé myslenie (rozvoj imaginácie, fantázie, fluencie, flexibility, originality, elaboratívneho myslenia). 

Výchovou zase rozumieme proces cieľavedomého a komplexného rozvoja osobnosti jednotlivca / dieťaťa / 

žiaka v zmysle rozvoja jeho nonkognitívnych funkcií. Na Slovensku je jedným z najznámejších modelov 

definujúcim tieto funkcie systém KEMSAK vytvorený M. Zelinom (1996, s.23), ktorý je zároveň základným 

prvkom jeho koncepcie tvorivo-humanistickej výchovy. Jednotlivé nonkognitívne funkcie tohto modelu 

v podstate komplexne odrážajú psychosociálnu zložku osobnosti. Rozlišuje tieto nonkognitívne funkcie: 

 K – kognitivizácia – cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť problémy, učiť sa učiť,  

 vyhľadávať a selektovať informácie, ... 

E – emocionalizácia – cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre cítenie 

a prežívanie, rozvíjať jeho city a emócie, emocionálnu zrelosť, ... 

 M – motivácia – cieľom je rozvinúť potreby, záujmy, túžby, priania osobnosti, jej aktivity, ... 

S – socializácia – cieľom je naučiť človeka žiť s inými ľuďmi, naučiť ho prosociálnemu správaniu a 

komunikácii, rozvíjať zručnosti pre spoluprácu a komunikáciu s inými a schopnosť pomáhať či vytvárať 

progresívne medziľudské vzťahy, ... 

 A – axiologizácia – cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu osobnosti človeka, učiť ho  

 hodnotiť, orientovať sa v hodnotách, rozhodovať sa, ... 

K – kreativizácia – cieľom je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života, viesť ho k tvorivému prístupu 

k životu, k ľuďom, k situáciám, ... 

 

Ak sme v úvode povedali, že poslaním, respektíve funkciou školy je vychovávať a vzdelávať, tak potom 

jej základnou úlohou je vytvárať primeraný priestor a príležitosti na rozvoj kognitívnych a nonkognitívnych 

funkcií. 
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V tejto súvislosti sa vynára niekoľko zásadných otázok: Sú to reálne očakávania? Je v silách 

a možnostiach škôl plniť dostatočne túto funkciu a úlohu? Sú na to podmienky? 

Opierajúc sa o pomerne rýchlu a jednoduchú analýzu verejne proklamovaného stavu súčasného 

slovenského školstva, mohli by sme na postulované otázky odpovedať kladne. Podpornými argumentmi by 

mohli byť zásadné kroky, ktoré sa za ostatné roky v školskom systéme realizovali či realizujú. Máme na mysli, 

napríklad dlhodobé snahy o humanizáciu školstva, ktoré sa pretavujú do obsahu pregraduálnej prípravy budúcich 

pedagógov, či do vytvárania priestoru pre vznik alternatívnych škôl. Nepopierateľným faktom je tiež projekt 

„Milénium“ (Zelina, Turek, Rosa, 2000), ktorý bol východiskom pre Národný program výchovy a vzdelávania 

v SR a ktorého formulované priority, vízie a ciele boli do značnej miery základom pre tvorbu nového školského 

zákona (Z.z. č.245/2008), ako aj pre prebiehajúcu obsahovú a systémovú reformu slovenského školstva. Všetky 

tieto kroky môžeme hodnotiť  ako významné a aj potrebné, aj napriek mnohým nedostatkom. Určite však majú 

veľký potenciál posunúť slovenské školstvo kvalitatívne na vyššiu úroveň. Aká je však realita? 

Hlbší pohľad do zákulisia škôl poukazuje na množstvo rozporov, ktoré majú zásadný vplyv na napĺňanie 

základného poslania školy: 

1. sú dostupné (hoci v obmedzenej miere) nové a aj kvalitné učebnice, máme obnovené a zrekonštruované 

školy a učebne vybavené informačno-komunikačnými technológiami – naďalej však pretrvávajú tradičné 

a overené didaktické postupy (memorovanie, písanie poznámok, monológ učiteľa, hromadná práca 

žiakov, ...); 

2. naďalej sa kladie veľký dôraz na kvantitu a kvalitu poznatkov a len okrajovo sa zdôrazňuje ich transfer do 

reálneho života; 

3. pozitívne skúsenosti zo školského života sa väčšinou spájajú s udalosťami a prvkami mimo školy 

a vyučovacieho procesu (prázdniny, prestávky, výlety, spolužiaci, ...) – naopak samotný vyučovací proces 

a jeho zložky (učiteľ, predmet a jeho obsah, spôsob výučby,  ...) bývajú veľakrát zdrojom negatívnych 

skúseností a až averzívnych postojov ku škole a k učeniu sa vôbec. 

Paradoxom celej tejto úvahy je skutočnosť, že takmer každé dieťa sa teší do školy, keď ako prváčik 

začína významnú etapu svojho života. Po nejakom čase však nastáva zlom, kedy vôľu a chuť pracovať vystrieda 

frustrácia, demotivovanosť a odpor. Môže to byť dôsledok viacerých faktorov, ale za jeden z významných 

považujeme to, že v podmienkach slovenského školstva sa prvoradým stáva vzdelávanie a výchova je druhoradá, 

realizovaná väčšinou po škole formou krúžkov a mimoškolských aktivít. 

Uvedomenie si tejto skutočnosti, nás núti položiť si okruh ďalších otázok. Čo je príčinou tohto stavu? Je 

vôbec možné vychovávať /rozvíjať osobnosť/ žiaka priamo vo vyučovacom procese? Môže to robiť bežný učiteľ 

akademických predmetov? Od učiteľov „elementaristov“ vyučujúcich na primárnom stupni vzdelávania  sa to 

ešte očakáva a považuje sa za samozrejmosť, že budú formovať osobnosť žiaka. Menej je to už samozrejmé 

na sekundárnych stupňoch, kde sa kladie dôraz na rozsah a hĺbku poznatkov. A poslednou otázkou je, či má 

učiteľ dostatočný priestor, čas a príležitosť na to, aby popri vzdelávaní rozvíjal aj osobnosť žiaka v celej jej 

šírke? 

S veľkou pravdepodobnosťou je možné očakávať nesúhlas a záporné odpovede na tieto otázky. A celkom 

oprávnene, nakoľko učiteľ je limitovaný učebnými osnovami, časovo-tematickými plánmi a zaťažený značným 

množstvom agendy, ktorú musí počas školského roka riešiť. Predsa si však myslíme, že priestor na zmenu 

existuje. Za jedno z východísk, pre posilnenie výchovnej funkcie školy, považujeme zmenu didaktických 

postupov učiteľa. Cestu vidíme vo vzdelávaní žiaka formou zaangažovania všetkých zložiek jeho osobnosti 

v rámci vyučovacieho procesu. Podstata tejto zmeny teda spočíva v rozvíjaní kognitívnych funkcií 

prostredníctvom cieleného zapájania a rozvíjania nonkognitívnych funkcií.  

Dostávame sa tak k tretiemu okruhu otázok tejto našej úvahy. Sú učitelia schopní realizovať túto zmenu 

v praxi, vedia ako to robiť? Majú na to predpoklady? Sú na to pripravovaní? Ak sa pozrieme bližšie na obsah 

študijných programov, čo prevažuje v príprave budúcich učiteľov, odbornosť alebo pedagogická zručnosť? 

Podať kvalifikovanú odpoveď na tieto otázky, je možné len po rozsiahlej kvalitatívnej analýze reálneho stavu. 

Napriek tomu si dovolíme povedať, na základe našich osobných skúseností z pregraduálnej prípravy učiteľov 

a z krátkeho pedagogického pôsobenia na základnej škole, že značná časť učiteľov nie je pripravená realizovať 

výchovu a vzdelávanie súbežne v rámci vyučovacieho procesu. 

Za jeden z kľúčových prvkov pre dosiahnutie vyššie spomínanej zmeny považujeme formovanie postojov 

budúcich učiteľov k žiakovi, k vyučovaciemu procesu a k vedomostiam.  

A.) Žiak má byť chápaný ako aktívny prvok vyučovacieho procesu majúci svoje názory, ktoré sú primerané 

veku a možnostiam jeho chápania a pokiaľ mu vytvoríme priestor na ich vyjadrenie, môžu predstavovať 

základ, na ktorom možno stavať, resp. z ktorého možno vychádzať. Nemá byť len pasívnym „prijímačom 

a reproduktorom“ informácií. Žiak je zároveň aj zdrojom širokej škály pocitov a potrieb, ktoré môžu mať 

charakter limitov alebo potencionalít významne determinujúcich priebeh i výsledok vyučovacieho 

procesu. Ich uvedomenie si a akceptovanie alebo cielené využívanie môže zlepšiť celkovú atmosféru 

vyučovacieho procesu. 
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B.) Vyučovací proces má byť vnímaný predovšetkým ako výchovno-vzdelávací proces, ktorého cieľom je 

okrem sprostredkovania poznatkov aj rozvoj žiakovej osobnosti. Učiteľ je tvorcom tohto procesu 

a učebné osnovy či časovo-tematické plány by mali byť východiskom pre formulovanie čiastkových 

výchovno-vzdelávacích cieľov a nie cieľom samotným. 

C.) Vedomosti majú byť predovšetkým prostriedkom pomáhajúcim pochopiť okolitý svet a žiť v ňom a nie 

cieľom alebo kritériom pre meranie školskej úspešnosti žiaka či školy (napr. Testovanie 9/Monitor 9).  

 

Prezentované postoje sme sa pokúsili zakomponovať do pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov na 

Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity. Študenti študijného odboru Učiteľstvo 

akademických predmetov dostávajú v rámci predmetu Kapitoly z teórie výchovy zadanie, ktoré pozostáva 

z troch častí: 

1. zabezpečiť si časovo-tematický plán predmetu svojej aprobácie, urobiť následnú analýzu tém predmetu 

a vybrať si z nich určený počet; 

2. do vybraných tém predmetu implementovať jednu zo zvolených nonkognitívnych funkcií systému 

KEMSAK - formou návrhov konkrétnych metód, zadaní, úloh a aktivít, prostredníctvom ktorých 

sprostredkujú predpísané učivo témy tak, aby boli aktivizované aj zvolené nonkognitívne funkcie; 

3. prezentácia návrhov v rámci seminárov doplnená aj o praktickú realizáciu (ukážku) jednej z navrhnutých 

aktivít a spojená s následnou hĺbkovou analýzou, ktorá má charakter spätnej väzby od vyučujúceho a 

kolegov-študentov a aj vlastnej sebareflexie.  

 

Realizácia tohto modelu výučby priniesla niekoľko zaujímavých podnetov jednak v oblasti vyučovacích 

metód v podobe konkrétnych návrhov  aktivít a úloh, ďalej v kognitívnej oblasti samotných študentov, ktorí mali 

možnosť pochopiť a spoznať v čom spočíva výchovný rozmer pedagogicko-didaktickej práce učiteľa 

prostredníctvom osobnej skúsenosti.  

Pre názornosť uvedieme niekoľko príkladov z prác študentov FHPV PU, ktoré boli vytvorené 

a prezentované v priebehu uplynulých dvoch akademických rokoch. Prezentované námety boli vytvárané pre 

konkrétny predmet, ročník a tému, s cieľom zapojiť konkrétnu nonkognitívnu funkciu. Pri jednotlivých 

námetoch budeme uvádzať aj mená autorov. 

Návrhy aktivít podľa predmetov: 

 Biológia  

- 9.roč. ZŠ – kognitivizácia;  

- Téma: Znaky, funkcie a životné procesy organizmov - vypracovať projekt realizácie vlastnej 

záhrady (aké spoločenstvá použiť, náročnosť na živiny, záhradná architektúra, ... ) /Grudecký, P. /. 

 Geografia 

- 6.roč. ZŠ – KEMSAK – aktivizované sú všetky nonkognitívne funkcie; 

- celoročná úloha - priebežné výtváranie mapy štátu, kontinentu (individuálne alebo skupinovo) 

s postupným zakresľovaním preberaných geografických kategórií. Súčasťou môžu byť aj 

fotografie (napr.z dovoleniek), pohľadnice, výstrižky z novín, drobné reálie (mince, etikety, mušle, 

...) /Kačmárová, J./. 

 Dejepis 

- 9.roč. ZŠ – kognitivizácia, emocionalizácia, axiologizácia;   

- Téma: Vojnové obdobia a novodobá história Slovenska - precítiť a následne vyjadriť pocity 

a predstavy po prečítaní listu vojaka z učebnice; na základe získaných poznatkov pokúsiť  sa 

napísať list z frontu metódou nedokončených viet, ktoré budú opisovať situáciu, pocity, postoje 

žiaka-vojaka, ktorý sa nachádza uprostred bojov... / Petričová, L.; Veľká, V.; Zásadná, M./. 

- 1.roč. gymnázia – motivácia, kognitivizácia;  

- Téma: Antický Rím - vo dvojiciach z dostupných zdrojov spracovať históriu vzniku známych 

výrokov (napr. „Kocky sú hodené“, „Hannibal pred bránami“, „Pyrrhovo víťazstvo“, „Prekročiť 

Rubikon“, ...) a analyzovať ich prenesený význam  /Trebuňák, M.; Dzama, D./ 

 Slovenský jazyk 

- 7.roč. ZŠ – kognitivizácia, socializácia;  

- Téma: Lexikológia - zisťovať zastarané slová v danom regióne u svojich starých rodičov, 

príbuzných,... následne k nim priradiť súčasné ekvivalenty a vytvoriť z toho poster  /Haščáková, 

I./. 

 Nemecký jazyk 

- 2.st. ZŠ – kognitivizácia; 

- Téma: Lexikológia - vyhľadať doma germanizmy, ktoré sa ešte stále používajú na území Slovenka 

či už v slovenčine alebo v nárečí regiónu /Hudáková, I./. 

 Anglický jazyk 

- 9.roč.ZŠ – kognitivizácia, kreativizácia;  
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- Téma: Morfológia /gramatické časy/ - Žiak si na hodinu prinesie obrázok. Jeho úlohou je, 

vymyslieť si o ňom príbeh, tak aby nadväzoval, resp. súvisel s tým, čo je na obrázku zobrazené. 

Žiak opíše udalosti, ktoré zobrazenej skutočnosti predchádzali a udalosti, ktoré budú nasledovať. 

/Šašalová, B.; Šimková, E./. 

 Výtvarná výchova 

- 7.roč. ZŠ – kreativizácia, emocionalizácia; 

- Téma: Kresba priestoru – vizuálna realizácia svoje vlastnej, vysnívanej, kompletne zariadenej 

detskej izby /Čičvárová, G.; Džupinová, J./. 

- 8.roč. ZŠ – kreativizácia, motivácia;  

- Téma: Kresba /línie a tieň/ – tvorba návrhu na obal svojho obľúbeného CD, vystihnúť obsah CD 

/Dankovičová, M.; Reľovská, L./. 

 

Záverečným výstupom prezentovaného modelu výučby je spätná väzba študentov, v ktorej odpovedajú na 

dve otázky:  

1. Akými schopnosťami, kompetenciami či charakteristikami má disponovať učiteľ ak chce do 

vyučovacieho procesu zakomponovať aj rozvoj nonkognitívnych funkcií? 

2. K akému poznaniu dospeli, čo pochopili a čo sa študenti naučili prostredníctvom vlastnej realizácie 

semestrálneho zadania a vďaka výstupom svojich kolegov? 

Kvalitatívnou analýzou odpovedí asi stovky študentov, ktorí za ostatný rok absolvovali  predmet Kapitoly 

z teórie výchovy realizovaný touto formou, sme došli k nasledovným zisteniam.  

1. Podľa študentov má učiteľ disponovať súborom týchto kompetencií a vlastností.  Učiteľ má: 

 byť kreatívny, inovatívny, odvážny, empatický, odborne zdatný, vnímavý voči žiakovi a jeho 

možnostiam, priateľský, komunikatívny, flexibilný; 

 vedieť žiakov zaujať a motivovať, dať im priestor na sebavyjadrenie, vytvárať podnetnú atmosféru, viesť 

skupinu; 

 pracovať na rozvoji vlastnej osobnosti. 

2. Skrze osobnú skúsenosť spoznali, pochopili, zistili či objavili: 

 nové spôsoby výučby, 

 ako rozvíjať osobnosť žiaka, 

 ako motivovať žiaka cez jeho aktivizáciu a že je to zložitý proces, 

 že je náročné vytvárať takéto hodiny, 

 na čom pracovať a čomu sa vyhnúť vo vzťahu k sebe samým (sebapoznanie), 

 že to chce veľkú dávku trpezlivosti, tvorivosti a empatie, 

 reálnejší obraz o práci učiteľa, 

 a dospeli k zmene názoru na autoritu učiteľa. 

Máme za to, že tieto zistenia sú výsledkom tvorivého a hodnotiaceho procesu študentov a že takto získané 

poznatky nie sú syntézou sprostredkovaných teoretických poučiek, ale súborom osobných presvedčení 

a postojov, ktoré majú potenciál determinovať pedagogicko-didaktickú prácu budúcich pedagógov. 

 

Prezentovali sme niekoľko otázok týkajúcich sa poslania školy a potenciálu učiteľov napĺňať toto 

poslanie. Pokúsili sme sa sformulovať kľúčové východiská pre zlepšenie súčasného stavu. Predstavili sme model 

prípravy budúcich učiteľov, ktorý je výsledkom našej osobnej pedagogickej činnosti a ktorý vychádza 

z princípov prezentovaných v našej úvahe. 

Je možné, že sa mýlime, že prezentované stanoviská a úvahy môžu byť vnímané ako subjektívne 

a výskumom nepodložené názory, výrazne ovplyvnené jednou teoretickou koncepciou a založené na 

pragmatickom prístupe. Myslíme si však a sme presvedčení, že príprava učiteľov a rozvoj ich pedagogických 

zručnosti, ako kľúčových prvkov výchovno-vzdelávacieho procesu, zaostávajú v procese transformácie 

slovenského školstva. Ani najlepšie učebnice a metodiky a ani kvalitne definovaný obsah učiva nebudú 

garanciou napĺňania základného poslania školy, bez kvalitných a kompetentných učiteľov, ktorí budú žiaka 

vnímať ako osobnosť. Tento náš príspevok je reflexiou na túto situáciu a našim cieľom bolo predstaviť jeden 

z možných spôsobov vedúcich k zmene tohto stavu a iniciovať prípadnú odbornú diskusiu k tejto problematike. 
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