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Anotácia: Práca poukazuje na disproporcionalitu medzi obsahom a formálnou stránkou kompetencií 

získavaných v procese edukácie. Ďalej prezentuje kompetenciu v pozitívnom ale aj negatívnom vývoji voči 

kvalite edukácie a spoločnosti poznania. 
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Abstract: Paper is showing disproportionality between content and formal side of competences obtained in 

process of education. It presents competences with positive and also negative development to quality of 

education and knowledge society. 
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V každom vývojovom období ľudstva sa v rámci výchovy a vzdelávania dávali do popredia tendencie, 

ktoré podporovali rozvoj daného stavu i naplnenie potrieb spoločnosti. Vytváral sa tak cieľ výchovy aj 

vzdelávania. Čo by však mal byť cieľ, resp. naplnený obsah vzdelávania v dnešnej pedagogike? „ Kvalita 

základného vzdelávania a výchovy, najmä vo vzťahu edukácie k moderným potrebám rozrastajúcich sa 

pluralistických spoločností zahŕňa také obsahy, akými sú: lepšia príprava na život v dospelosti, meranie 

zlepšenia statusov, efektívnosť a profesionalita rolí učiteľov; organizácia, obsah a štruktúra učebných osnov 

a metód hodnotenia; efektívne kvalitatívne faktory školských výkonov, školské riadenie a programy na zlepšenie 

edukácie znevýhodnených a postihnutých detí (In: Zelina, 2006, s.5).“ Ukazuje sa tu nutná potreba prepojenia 

kvality vzdelávania získavanej v inštitucionalizovanej škole s kvalitou vzdelania, kde narážame na 

terminologický problém pojmu kvality v sociálnych vedách. „V štúdii OECD zameranej na kvalitu školy (School 

and Quality: An International Report, 1989) sa rozoznávajú tiež dva základné významy pojmu kvalita:  

1. vlastnosť, charakteristická črta niečoho – ide o deskriptívny, opisný pojem 

2. miera dokonalosti alebo relatívneho dobra, relatívnej hodnoty niečoho – ide o normatívny pojem, ktorý si 

vyžaduje existenciu nejakej škály, umožňujúcej rozlíšenie niečoho dokonalého, dobrého, od nedokonalého, zlého 

a úsudok – viac-menej presné zaradenie posudzovanej kvality (na základe merania alebo iba intuície) na tejto 

škále, t.j. porovnanie s inými javmi, vecami (Turek, 2009, s. 11).“ 

V akom zmysle potom vidíme kvalitu vzdelania? Ide o kognitívno-afektívno-psychomotorický „majetok“ 

osobnosti, ktorý je špecifický pre každého jednotlivca zvlášť, alebo je kvalitné vzdelanie normované stupňom 

získanej klasifikácie? Často býva ak z hľadiska kompetencií vzdelanie posudzované na základe uplatnenia sa na 

trhu, alebo podľa schopnosti inovácie a tvorivosti vo všetkých odboroch a povolaniach. Naozaj sme vzdelaní, 

keď získame istý druh kvalifikácie a uplatníme sa na trhu práce, či podnikania? 

Po vyššie spomenutom je logické, že sa model kompetenčného vzdelávania prezentuje ako dôležitý, kvôli 

potrebe etablovania sa v živote a tým pádom potrebe kompetencií, ktorými by to človek dokázal. Lazárová (2011 

s.54) hovorí, že „kompetencie majú celostný charakter a integrujú znalosti, schopnosti, postoje a skúsenosti. Sú 

úplne nevyhnutné a nenahraditeľné pre efektívne uskutočňovanie činností typických pre učiteľskú profesiu. 

Zároveň sú chápané ako rozvoja schopné a umožňujúce učiteľovi, aby spoznal svoje slabé stránky, 

minimalizoval ich a vo svojej profesii sa zdokonaľoval.“ Pričom vníma, že profesijné kompetencie sa stávanú 

kritériom kvality a v prepracovanom systéme hodnotenia poukazujú na úrovne kvality učiteľov, ktoré môžu byť 

rôznym spôsobom štandardizované. Podotýkame, že aj pri pojme kompetencia je terminologické nejasno, 

napriek tomu, že je často frekventovaný (M. Černotová, D. Nezvalová, V. Spilková, V. Švec ai.)  a zároveň 

súčasťou poslednej reformy na Slovensku. 

Kompetenčný model absolventov vstupuje do pedagogiky v období, kedy je spoločnosť orientovaná na 

konzumný spôsob jestvovania. Kompetencie kontra konzum sú v postavení recipročných účastníkov interakcie 

tvoriacej spoločnosť. Budujú sa kompetencie, ktoré potvrdzujú konzumný spôsob života, pretože cieľom väčšiny 

účastníkov vzdelávania je po jeho skončení uchytiť sa v takejto spoločnosti a na druhej strane konzum vytvára 

tlak, na spoločenské vedomie, že práve on je riešením aj naplnením úspešného človeka súčasnosti. V tomto 

zmysle by bolo zaujímavé porovnanie kompetencií absolventov žiakov a kompetencií učiteľov. Teraz máme na 

mysli žiadané kľúčové kompetencie, ktoré bývajú veľmi podobné pri pohovoroch do zamestnania (nielen 

učiteľského). V Českej Republike bol uskutočnený výskum medzi zamestnávateľmi napr. spoločnosti RPIC 

(2005) – na základe odpovedí 1300 zamestnávateľov formulovala 14 kľúčových kompetencií. Tieto kompetencie 
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sa do značnej miery prelínajú s kompetenciami stanovenými v rámcovom vzdelávacom pláne ČR (Hansen 

Čechová, 2009). 

Forma kontra obsah kompetencií. Tvrdenie, že existuje disproporcionalita medzi formou a obsahom 

kompetencie sa dá ukázať najmä na výstupoch vzdelávania, ale aj na samotnej teórii a procese ich nadobúdania. 

Ak by existovala vyrovnaná hladina formy aj obsahu, predpokladali by sme vyššiu úroveň vzdelania na našom 

území. Avšak problematika kompetencií naráža na nejasnosti hneď v terminologickej a teoretickej rovine 

definovania kompetencií a kompetenčného modelu edukácie. 

Siegrist (2001, s.27) uvádza, že „Kľúčové kompetencie samy o sebe sú obsahovo neutrálne, pretože sú 

použiteľné na ľubovoľný obsah“ a ďalej vyjadruje názor, že „myšlienka kľúčových kompetencií je učebným 

krokom v rozvíjaní osobnosti, nie konceptom vzdelávania.“ Vytvára tak obraz o kompetenciách ako výchovných 

cieľov rozvíjania možných pri akomkoľvek kurikule. Na druhej strane tvrdí, že to platí pri teoretickom uchopení 

pojmu kompetencia, ale v praxi sa kľúčové kompetencie stávajú prospešnými zasadením do špecifickej oblasti 

konania, nedá sa teda na nich pozerať ako na úplne všeobecné, obsahovo neutrálne a univerzálne užitočné 

schopnosti atď. Vidíme teda disproporcionalitu medzi samotnou teóriou kľúčových kompetencií a ich reálnym 

uskutočňovaním, ktorá nám deduktívne potvrdzuje problematiku nejednotnosti obsahu a formy rozvíjania 

kompetencií vo vyučovaní.  

Spomínaný autor v predchádzajúcom odseku však poukazuje pre potreby kriticky uvažujúcich pedagógov 

na tri prístupy k identifikácií kľúčových kompetencií. Prvý je kognitívny prístup, kde je vlastne kompetencia 

charakterizovaná ako schopnosť používať svoje cogito a na jeho základe konať vo svojom povolaní adekvátne 

k situácii či problému. Povedané v jednoduchej štruktúre pojmov takého konanie spočíva v pochopení – úsudku 

– záveru – schopnosti riešiť problémy – schopnosti kritizovať – reflexivite. Druhým prístupom je prístup 

založený na analýze činnosti, ktorý sa hodí pre väčšinu pedagógov zaoberajúcich sa kvalitou a manažmentom 

vzdelávania ako procesu. Charakteristická štruktúra naplnenia takýchto kompetencií sa dá znova zhrnúť do pár 

bodov, a to predviesť – napodobniť a kontrolovať – precvičovať. Zaujímavosťou je vznik tzv. tímovej 

kompetencie, ktorá vzniká pri komplexných systémoch, inštitúciách a v skupinových úlohách. Takáto systémová 

a reflexívna kompetencia je užitočná k tomu, aby bol žiak (zamestnanec) schopný svoj výkon podľa 

dosiahnutých výsledkov. Tretím prístupom ku kľúčovým kompetenciám je prístup zameraný na spoločnosť, 

ktorý na rozdiel od druhého by nemalo byť možné „zneužiť“ na adaptáciu do vnútropodnikového systému určitej 

firmy, ale vytvára priestor na „tvorivú kompetenciu“, ktorej cieľom je prispieť k zlepšeniu šance ľudstva na 

prežitie, k rozšíreniu našich schopností politicky konať a k rozvoju demokratickej kultúry v našich 

spoločnostiach (Weinbrenner, 1991, s.3). Učiteľ, ak pripravuje žiaka pre potreby trhu, musí rozvíjať 

kompetencie zo všetkých troch vyššie spomenutých prúdov. Otázne je, či je cieľom vzdelávania pripraviť 

človeka tak, aby zapadol do potrieb trhu, alebo aby on sám dokázal potreby trhu ovplyvniť, pozmeniť. Ak sa 

vrátime k učiteľskej profesii, obsah kompetencií popisuje Matulčíková (2001, s.168) a hovorí viac didakticky, 

v rámci obsahu kompetencií, o troch pedagogických kompetenciách: vedomostiach (nadobudnutých poznatkoch 

o danej situácii a objekte pedagogického pôsobenia); rozhodovaní, ktoré sa týka predmetného javu v štádiu 

prípravy, realizácie i po ukončení pedagogického pôsobenia; činnostiach (akciách), ktoré tvoria vonkajšie 

správanie sa učiteľa. 

Formálnu stránku kľúčových kompetencií možno ukázať na ich štruktúre (t.j. základ formy) od autora, ktorý 

prepojil tri prístupy ku kompetenciám a na základe postoja, že kľúčové kompetencie presahujú hranice 

jednotlivých odborností ich klasifikoval do troch okruhov. 

Sociálnou kompetenciou sa rozumie: 

- schopnosť tímovej práce, 

- kooperatívnosť, 

- schopnosť čeliť konfliktným situáciám, 

- komunikatívnosť. 

Kompetenciou vo vzťahu k vlastnej osobe sa rozumie: 

- zodpovedný prístup k sebe samému, t.j. k vlastnej hodnote, 

- byť si vlastným manažérom, 

- schopnosť reflexie voči sebe samému, 

- vedomé rozvíjanie vlastných hodnôt a ľudského obrazu, 

- schopnosť posudzovať sám seba a ďalej sa rozvíjať. 

Kompetenciou v oblasti metód sa rozumie: 

- plánovito sa zamerať na cieľ s uplatňovaním odbornej znalosti, tzn. analyzovať a postupovať 

systematicky, 

- vypracovávať tvorivé a neortodoxné riešenia, 

- štrukturovať a klasifikovať nové informácie, 

- dávať veci do kontextu, poznávať súvislosti, 

- kriticky skúmať v záujme dosahovania inovácií, 

- zvažovať šance a riziká (Belz, 2001, s. 166-167). 
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V rámci formálnej stránky je však vždy potrebné reflektovať jej obsahovú časť, pretože práve reflexia je 

rozhodujúcim momentom pri získavaní kľúčových kompetencií, keďže je známkou kritického uvažovania. 

 

Pozitíva kompetencií v procese edukácie nepopisuje Hansen Čechová (2009) priamo, pretože pri 

definovaní kľúčových kompetencií používa trefné slovné spojenie, a to v tom zmysle, že kľúčové kompetencie 

sú výzvou súčasného vzdelávania. Naformulovala ich šesť, pričom ich môžeme zároveň vnímať podľa miery ich 

zvládnutia ako pozitívne aj negatívne aspekty realizácie kompetencií vo výučbe: 

- Výzva č.1: Zvládnutie učiva aj kľúčových kompetencií - prepojenie kurikula a rozvoja kompetencií 

súčasne; 

- Výzva č.2: Kľúčové kompetencie a kontext - klímy v triede a vyučovacieho štýlu; 

- Výzva č.3: Spôsob hodnotenia kľúčových kompetencií - hodnotenie kompetencií má viesť k sebareflexii 

a sebahodnoteniu žiaka; 

- Výzva č.4: Nové plánovanie výučby – príprava učiteľov na vyučovanie by mala zahŕňať cieľavedomosť 

nielen pri téme, ktorú majú na hodine prebrať, ale aj pri zameranosti na kľúčové kompetencie, ktoré chce 

učiteľ v danú hodinu pri danej tému rozvíjať; 

- Výzva č.5: Rozloženie kľúčových kompetencií – pre lepšie hodnotenie kompetencií je pre učiteľa 

výhodné rozložiť si komplexnú kompetenciu na menšie schopnosti a zručnosti (v ČR existuje príručka, 

ktorá poskytuje v tomto bode pomoc učiteľom – Klíčové kompetence v základním vzdělávání (2007)) 

- Výzva č.6: Podpora učiteľov ku zmene – tento bod je zatiaľ skôr negatívom, pretože popisuje stav, kedy 

sa s učiteľov odborníkov na svoje aprobačné predmety stávajú odborníci na proces výučby, čo by 

nemuselo byť nevyhnutne zlé, avšak vo väčšine tento stav nabúrava ich možnosť stavať svoju autoritu na 

poznatkoch iba z vyučovacieho predmetu. Stoja pred svojimi zverencami vo väčšej komplexnosti ako 

učitelia so svojou osobnosťou, schopnosťami, vlastnosťami. Otázkou je, kde majú nachádzať motiváciu, 

do istej miery zraniteľnejší učitelia, motiváciu na zmenu v ich profesijnej činnosti a kde nájsť prostriedky 

na formovanie lepšej disciplíny u žiakov. 

Kompetencie prinášajú ako pozitívum do edukácie podľa Matulčíkovej (2001, s.169) učenie sa zo 

skúseností, experimentálne učenie; obojstrannú pedagogickú kompetenciu; celostné (holistické, globálne) 

učenie, učenie sa v súvislostiach. Do pozitív v procese edukácie môžeme ďalej zaradiť najmä hodnotenie 

učiteľskej činnosti. Lazarová (2011, s.54) píše, že „profesijný výkon učiteľa je posudzovaný podľa úrovne 

profesijného konania a správania sa. Na základe evaluačných kritérií je posudzovaná jeho kvalita. Fenomén 

kvality je v súčasnosti jedným z najfrekventovanejších v teórii a praxi učiteľskej profesie a taktiež vo 

vzdelávacej politike a dokumentoch s tým súvisiacich.“ Výhodou je teda to, že kompetencie nám pomohli 

uchopiť prácu i osobnosť učiteľa z iného pohľadu, akoby z nadhľadu kľúčových kompetencií, ktoré spájajú jeho 

pedagogické zručnosti, vedomosti a prístup do „vyššieho“ celku. 

Pozitíva pre vzdelanie a spoločnosť vidíme v prepojení kvality školy a spoločnosti. Ako hovorí Zelina 

(2006) problém kvality školy určujú viaceré súvislosti, medzi ktoré patria najmä učitelia, rodičia, spoločnosť 

a prostriedky ako financie, metódy, spôsoby, formy vyučovania. Možnosť vnímať kompetencie ako užitočné 

napriek tomu, že sú ovplyvňované mnohými faktormi je v tom, že kľúčové kompetencie majú dlhšiu životnosť, 

než samotné kvalifikácie viazané k určitej profesii, preto môžu slúžiť ako základ pre ďalšie vzdelávanie a tým 

súčasne zvyšovať sociálnu kompetentnosť tých, ktorí sa školia. Pričom v rámci pozitív pre spoločnosť je treba 

podotknúť, že definitívne „ovládnuť kompetencie nie je možné, pretože proces učenia sa (obzvlášť pri 

kompetenciách v oblastiach metód, sociálnych kompetencií atď.) nie je možné ukončiť, neexistuje definitívna 

úroveň danej kompetencie. Kľúčové kompetencie sú teda dobrým základom pre motiváciu k celoživotnému 

učeniu sa, k procesu stálych zmien a k možnostiam ďalšieho rozvoja osôb a spoločnosti (Siegrist, 2001).“ 

Negatívna stránka kompetencií v procese edukácie je v pohľade, kedy ide najmä o charakter budovaných 

kompetencií a súčasne mieru ich kvality, hlavne pri určovaní úrovne potrebnej na zvládnutie ročníka, štúdia, 

nástupu do povolania a pod. Pozrime sa na vznik pojmu kompetencia, jeho spoločenský pôvod. Kaščák,a Pupala 

(2009) vo svojej zaujímavej publikácii „Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch“ charakterizujú slovné 

spojenia ako kľúčové kompetencie, celoživotné vzdelávanie a vedomostnú spoločnosť na podklade súčasne 

existujúceho neoliberálneho pedagogického diskurzu. Pre obsah a formu pedagogických pojmov je vhodné sa ne 

pozrieť z nadhľadu spoločenskej doby a vidieť ich aj prostredníctvom filozofie výchovy.  

Vedomostná spoločnosť ako prvý zo spomínaných pojmov istým spôsobom načrtáva všeobecný 

ekonomicko - sociálny kontext a dosah vzdelávania; kľúčové kompetencie teda v súvislosti s predchádzajúcim 

pojmom nanovo formujú základné ciele vzdelávania relevantné pre súčasnosť a tendencie budúcnosti; napokon 

celoživotné vzdelávanie hovorí o mieste vzdelávania v individuálnej dráhe človeka v danom priestore a v súlade 

s danou predstavou o cieľoch vzdelávania. „Osobitne však treba zdôrazniť, že ani jeden z týchto pojmov nie je 

produktom pedagogického myslenia, ale sú vygenerované politickými diskusiami a majú teda politický pôvod. 

Hlavným motívom diskusií, ktoré vygenerovali spomínané pojmy, bol ekonomický a politický záujem a cieľ 

urobiť z Európy do roku 2010 najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu poznatkovo orientovanú 

ekonomiku sveta, schopnú trvalo udržateľného rastu a s väčším množstvom pracovných miest a väčšou 
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sociálnou kohéziou, čo je príznačná deklarácia zo summitu politických reprezentantov štátov členských krajín 

EÚ v Lisabone v roku 2000 (Kaščák – Pupala, 2009, s.123).“ Zaradením kompetencií do štruktúry uvažovania 

o vzdelávaní prináša hrozbu, že školské učivo sa prestáva považovať za podstatný prvok vzdelania, kvôli 

tendencii vnímať kompetencie ako univerzálne, a teda možné ich natrénovať na ľubovoľnom obsahu. Ignoruje sa 

to, že škola napomáha človeku tým, že mu ponúka stabilný obraz sveta s poznatkami, ktoré ho vytvárajú. 

Problémom je, že kompetenčný model zamieňa ciele za nástroje. (Pozri klasifikačné modely kľúčových 

kompetencií EURYDICE a DeSeCo) Vzdelanie redukuje na pragmatické schopnosti zamerané na dosahovanie 

pragmatických cieľov. Než len zahmlenie cieľov edukácie je podstatnejšia symbolická a strategická „funkcia“ 

zavedenia tohto pojmu, ktorý je základom nových mocenských vzťahov medzi sociálnymi skupinami, pretože sa 

ním zavádza asymetria v prospech zamestnávateľov, podnikateľov; ekonomická prax na úkor školy, učiteľov 

i študentov, ba všeobecnej kultúry. Pri ktorejkoľvek popisnej charakterizácii kompetencií sa dajú vystopovať 

predstavy o cieľoch edukácie, ktoré podľa Kačšáka – Pupalu (2009, s.125) nesú také znaky, že: „odmietajú 

poznatky bez pragmatického korelátu, oslabujú význam faktického poznania ako takého, uprednostňujú 

univerzálne adaptačné schopnosti najmä pre flexibilný trh práce, akcentujú formovanie formálnejších 

psychologických spôsobilostí, opúšťajú akademickú dimenziu vzdelávania v prospech jeho bezprostredného 

vzťahu k tzv. praktickému životu. Súčasne sa vždy zdôrazňuje, že ciele vzdelávania zamerané na kľúčové 

kompetencie sledujú integráciu vedomostí, zručností a postojov (znovu nachádzame odmietanie poznatkov ako 

takých) a rozšírenie cieľového a obsahového spektra vzdelávania o informačné technológie, cudzie jazyky, 

technologickú kultúru a podnikateľské zručnosti (orientácia vzdelávania na akútne potreby pracovného trhu je 

očividná).“ Kompetencie teda nevychádzajú z človeka ako takého, ale profilujú z ľudí ekonomický kapitál, a to 

ľudské zdroje. Za hodnotné kľúčové kompetencie sa potom akceptujú tie, ktoré spĺňajú podmienky: 

- musia sa vzťahovať na merateľný úžitok pre ekonomické a sociálne účely, 

- prinášajú prospech v širokom spektre rôznych kontextov, čo znamená, že sa vzťahujú na viaceré oblasti 

života, a teda sú nešpecifické, 

- majú byť dôležité pre všetkých jednotlivcov, čím sa znižuje dôležitosť tých kompetencií, ktoré sú 

užitočné iba v konkrétnom odvetví, zamestnaní alebo spôsobe života (Definícia a voľba..., 2006). 

Na negatíva kompetencií z hľadiska vzdelania sa dá pozerať cez školenia budúcich učiteľov. Ak vytvoríme len 

ďalšie klasifikácie pojmu kompetencia, ktoré bude musieť študent učiteľstva kognitívne uchopiť, nenastane ich 

zvnútornenie a teda táto teória nebude efektívna. Je to skôr apel na predgraduálnu prípravu učiteľov, avšak je 

potrebné si uvedomiť, že ak má učiteľ rozvíjať aspoň kľúčové kompetencie u svojich žiakov, mal by budovať 

vlastné pedagogické kompetencie. „V. Švec v publikácii Pedagogická příprava budoucích učitelů z roku 1999 

rozdelil učiteľské kompetencie do troch skupín: kompetencie k výchove a vyučovaniu, osobnostné kompetencie, 

kompetencie rozvíjajúce osobnosť učiteľa (informačné, výskumné, sebareflexívne, autoregulatívne) (citované 

podľa: Dytrtová – Krhutová, 2009, s.51).“ Predtým, než budeme rozvíjať najmä kľúčové kompetencie budúcich 

učiteľov, musí sa dohliadnuť na to, že sú kriticky mysliaci odborníci vo svojich aprobačných predmetoch 

a súčasne pedagógovia nielen so schopnosťami, ale aj teoretickou bázou, na základe ktorej možno realizovať 

nielen kompetencie v edukácii. 

Snažili sme sa na malom priestore o konštruktívne kritický pohľad na frekventovaný pojem súčasnej 

slovenskej pedagogiky. Prinášanie kompetencionalizmu ako prizmu hocktorého „-izmu“ do vzdelania bez 

obsahu je v informačnej, vedomostnej, poznatkovej respektíve súčasnej dobe nebezpečné vzhľadom na vývojové 

tendencie spoločnosti, hlavne výchovy a vzdelávania. 
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