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MEDZIGENERAČNÉ UČENIE AKO POTENCIÁL ZMENY EXKLÚZIE V 

EDUKÁCII (DOSPELÝCH) RÓMOV 

Barbora Vaněk 

 

Abstrakt. Medzigeneračnému učeniu sa v poslednom období dostáva zvýšenej pozornosti v 

súvislosti so zmenami potrieb a záujmov členov rôznych generácií, v súvislosti so zmenami 

v rodinných modeloch, v súvislosti s demografickými zmenami a s potrebou celoživotného 

a širokoživotného vzdelávania. Obsahom príspevku je diskusia ohľadom konceptu 

edukatívneho pôsobenia na rodinných dospelých žijúcich v sociálne deprivovanom prostredí 

rómskych komunít, ktoré sa realizuje prostredníctvom medzigeneračného učenia, špecificky 

uvažujeme o tom, či by mohlo medzigeneračné učenie indikovať vhodnú stratégiu 

celoživotného a širokoživotného učenia v rómskej rodine.  

Kľúčové slová. Medzigeneračné učenie. Generácia. Vylúčené rómske komunity. Rodinní 

dospelí. Spravodlivosť v distribúcii vzdelávania. Motivácie k učeniu. Kompetencie 

k celoživotnému vzdelávaniu. 

Abstract. Special attention paid lately to intergenerational learning is connected with 

changes in needs and interests of members of different generations, with changes in family 

models, with demographic changes and with the need of lifelong and life-wide learning. 

Contribution focuses on discussion of educational effects on family adults living in socially 

deprived environment of Roma communities, using intergenerational learning, particularly 

indicate possibility of intergenerational learning as an appropriate lifelong and life-wide 

learning within Roma family. 

Key words. Intergenerational Learning. Generation. Excluded Roma Communities. Family 

Adults. Justice in Distribution of Education. Motivations to Learning. Lifelong Learning 

Competencies. 

 
Koncept medzigeneračného učenia 

Koncept medzigeneračného učenia v rodine sa v rámci medzigeneračných štúdií 

(intergenerational studies) objavuje v americkej a západoeurópskej literatúre, ale v priestore 

strednej Európy len veľmi ojedinele (Průcha, 2014). Špecifickou oblasťou andragogického 

výskumného záujmu v našich podmienkach je medzigeneračné učenie v rodine, nie v zmysle 

skúmania príbuzenských vzťahov, ale v zmysle procesov obojsmernej výmeny informácií (aké 

obsahy odovzdávajú deti rodičom/prarodičom a naopak); a tiež to, ako tento proces vplýva 

na rôzne sociálno-edukačné aspekty života nielen dospelej, ale i detskej a mládežníckej 

populácie, t. j. budovanie sociálneho a kultúrneho kapitálu, posilňovanie vzťahov 

k celoživotnému vzdelávaniu, budovanie sociálnej súdržnosti a inklúzie a pod. 
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Jeden z najkoncentrovanejších výskumov medzigeneračného učenia v našom prostredí 

vedie prof. Milada Rabušicová z Masarykovej Univerzity v Brne, ktorá so svojím tímom 

skúma obsahy a príležitosti neformálneho a informálneho vzdelávania v rodine a najnovšie 

v rôznych sociálnych prostrediach54. Na Slovensku sa koncept medzigeneračného učenia 

objavuje v skúmaní sociálnej andragogiky ako „hľadanie optimálnych spôsobov, ako možno 

vhodne plniť rozličné sociálne roly, skvalitňovať inter- a intrapersonálne vzťahy a riešiť rôzne 

(medzigeneračné) konflikty“ (Határ, 2006, s. 106); alebo v geragogike, vede o výchove 

a vzdelávaní seniorov, kde predmetom skúmania sú aj  medzigeneračné vzťahy. V prácach 

slovenských autorov a autoriek nachádzame medzigeneračné učenie v pracovnom kolektíve 

napr. v metóde učiacich sa učiteľských tímov v rámci školocentrického modelu, ako ho 

opisuje Pavlov (Pavlov – Šnídlová, 2013) pri profesijnom rozvoji učiteľov. Medzigeneračnému 

učeniu sa však v poslednom období dostáva zvýšenej pozornosti v súvislosti so zmenami 

potrieb a záujmov v samotných generáciách (starých rodičov, vnúčat), v súvislosti so 

zmenami v rodinách a rodinných modeloch, v súvislosti so starnutím generácií 

a demografickými zmenami a s potrebou celoživotného, ale i širokoživotného vzdelávania. 

Konotáciu celoživotného so širokoživotným vzdelávaním používajú české vedkyne 

Rabušicová, Kamanová, Pevná v súvislosti s medzigeneračným učením, kde celoživotné 

vzdelávanie vyjadruje kontinuitu a dlhodobosť „od kolísky po hrob“ a širokoživotné 

vzdelávanie predstavuje celú škálu možností a prostredí, v ktorých sa spájajú formálne, 

neformálne a informálne formy učenia. Takisto ďalší zahraniční autori a autorky v literatúre 

poukazujú na oba koncepty vo vzdelávaní, ako lifelong learning a lifewide learning (Pinto, 

2011), hoci naša vzdelávacia politika i prax zatiaľ rozlišuje len celoživotné vzdelávanie. Tento 

koncept bol dokonca rozšírený na tridimenzionálny, vyjadrujúci učenie sa pre život do hĺbky, 

tzv. lifedeep learning (Malach, 2009). 

Aby bolo možné operacionalizovať medzigeneračné učenie a jeho postavenie 

v andragogickej vede, je potrebné ho definovať. UNESCO, nadnárodná inštitúcia pre 

vzdelávanie, vedu a kultúru, v roku 2000 definovala význam medzigeneračného učenia 

nasledovne: „(...) medzigeneračné programy sú hnacou silou pre zmysluplnú a stále 

prebiehajúcu výmenu zdrojov a učenia sa medzi staršími a mladšími generáciami.“55 Podľa 

vyššie uvedených českých autoriek Rabušicová – Kamanová – Pevná „medzigeneračné učenie 

spája koncept celoživotného a širokoživotného učenia a ide o stále prebiehajúci proces 

v celej šírke života, keď sa človek učí kedykoľvek a kdekoľvek, vo všetkých časových 

dimenziách a prostrediach, v rôznych oblastiach a v akomkoľvek vekovom období“ (2012, s. 

171). 

                                                           
54 GAČR (2009 – 2011). Mezigenerační učení: děti, rodiče a prarodiče v neformálním vzdělávaní a informálním 

učení. 
    GAČR (2013 – 2016). Mezigenerační učení v různých sociálních prostředích. 
55 Definícia UNESCO 2000, in Boström, 2015. 
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Nemecký autor Fischer definuje medzigeneračné učenie ako prax, ktorá „smeruje 

k spájaniu ľudí v zmysluplných, vzájomne prospešných aktivitách, ktoré zlepšujú 

porozumenie a rešpekt medzi generáciami a môžu prispieť k budovaniu súdržnejších 

komunít“ (2008, s. 5). Následne „medzigeneračné učenie je proces, prostredníctvom ktorého 

jednotlivci každého veku nadobúdajú zručnosti a vedomosti, ako aj postoje a hodnoty 

z každodennej skúsenosti, zo všetkých dostupných zdrojov a zo všetkého, čo ich ovplyvňuje 

v ich vlastných živých svetoch“ (tamtiež, s. 5).  

Gadschen a Hall definujú medzigeneračné učenie ako „všezahrňujúci koncept 

niekoľkých druhov ľudského učenia naprieč rôznymi generáciami“(in Kamanová, 2014, s. 

122). Zhrňujúco povedané, medzigeneračné učenie je chápané ako proces výmeny 

informácií, ktorý obohacuje viaceré strany generácií, je vzájomne prospešný a napomáha 

nielen rozvoju jednotlivca, ale aj širšej komunity, spoločnosti.  

 
Generácia 

Dôležitou kategóriou medzigeneračného učenia je generácia, kde je dôraz kladený na 

rôznosť obsahov, vedomostí a skúseností, ktoré sa navzájom odovzdávajú a sú pripisované 

príslušnosti k jednotlivým generáciám. Rabušicová a kol. konštruujú generáciu z dvoch 

kritérií: podľa veku a podľa roly, ktorú jednotlivci v rodine zohrávajú (rodič, prarodič, dospelé 

dieťa) (2011, s. 20). Autorka Pintová vo svojej práci venovanej generaciológii opisuje tri typy 

„generačných jednotiek“:  a) jednotlivci zoskupení na základe veku a skutočnosti, že boli 

narodení v určitom časovom rozmedzí (mladí, starí, dospelí); b) jednotlivci zoskupení na 

základe ich relatívnej pozície v rodine (otec, matka, stará matka atď.), čo sa takisto vzťahuje 

aj na vek; a c) jednotlivci, ktorí sú spoločne pridružení špecifickou spoločensko-kultúrnou 

udalosťou, míľnikom, ktorý ovplyvnil ich hodnoty, vytvoril kultúru či spoločné vedomie, 

s ľuďmi, ktorí zažili rovnakú udalosť (2011, s. 8). Široké chápanie konceptu generácie, ktorá je 

predmetom skúmania mnohých vedných odborov, preto Pintová zjednodušuje ako 

„prijímateľov medzigeneračného učenia“ (tamtiež, s. 8). 

Podľa uvedenej autorky je „učenie medzi generáciami najstarší a najprirodzenejší 

spôsob, ako nadobúdať vedomosti, hodnoty, skúsenosti a všetky životné informácie dôležité 

pre kontinuálny rast jednotlivca, ako aj skupiny“ (Pinto, 2011, s. 9). Autorka chápe 

porozumenie vzťahom medzi pedagogikou, andragogikou a gerontagogikou56 

prostredníctvom novej akademickej interdisciplíny – generaciológie (generationology) ako 

výzvu 21. storočia. 

Ďalší prístup ku generácii opisuje Cekada (2012, in Geeraerts, 2015), pričom generáciu 

vymedzuje podľa roku narodenia (teda vekom), ale aj spoločnou skúsenosťou (politickou, 

historickou, kultúrnou), napr. prežitie vojnového konfliktu, a tomuto ohraničeniu generácie 

                                                           
56 Literatúra uvádza rôzne formy pomenovania vedy zameranej na výchovu a vzdelávanie seniorov: geragogika, 

gerontológia, gerontagogika atď. 



126 
 

pripisuje určité spoločné charakterové a behaviorálne črty. Zoskupuje teda generácie na: 

Silent Generation (tichá generácia), narodenú medzi 1928 – 1945, s typickými 

charakteristikami podať pomocnú ruku, byť mediátormi, konzervatívnymi, nedávno 

politickými aktivistami; následne Baby Boomers, narodení v období 1946 – 1964, teda po 2. 

svetovej vojne v období nazývanom baby boom – zvýšená pôrodnosť, charakteristickí 

oddanosťou, rozvíjaním a nasledovaním pravidiel, neefektívnym využívaním technológií, 

samostatnosťou v práci, žijúcimi pre prácu; ďalej Generation X (generácia génu X), narodená 

medzi 1965 – 1980, charakteristická praktickosťou, akceptujúca diverzitu, odmietajúca 

pravidlá, využíva technológie, počítač, je schopná vykonávať viaceré úlohy naraz a rieši si 

problémy po svojom; a v závere Generation Y/Millennials (generácia génu Y alebo narodení v 

miléniu), narodení medzi 1981 a 2000, pre ktorých je charakteristické byť optimistom, vítať 

diverzitu, prepisovať pravidlá, dopĺňať technológiu, rýchlo plniť multiúlohové zadania, 

preferovať prácu v tímoch, požadovať flexibilné pracovné plány a pracovať pre život – 

flexibilitu v zamestnaní.  

Je zrejmé, že každý príslušník takéhoto generačného vymedzenia sa vie identifikovať aj 

s charakteristikami „svojej“ aj iných generácií a že v takomto prípade sú dôležité dva uhly 

pohľadu – ako som vnímaný tými druhými a ako sa ponímam ja sám. V kontexte 

medzigeneračnej výmeny a učenia takéto rozdeľovanie generácií môže posilňovať 

stereotypy, ktoré voči mladším/starším generáciám spoločnosť zastáva, a v konečnom 

dôsledku môže byť skôr bariérou ako facilitátorom medzigeneračného učenia.  

 
Medzigeneračné učenie ako nástroj riešenia sociálnych problémov 

Medzigeneračné učenie sa v 60. – 70. rokoch minulého storočia zameriavalo najmä na 

skúmanie vzťahov v rodine, na medzigeneračné konflikty (rodič – dieťa). Postupne si cestu 

v medzigeneračných štúdiách prerazila i línia obojsmerných vzťahov a vzájomnej interakcie 

rodičov a detí. V 90-tych rokoch sa v Európe začala venovať pozornosť medzigeneračným 

programom v súvislosti s riešením aktuálnych spoločenských problémov a rozvojom 

miestnych komunít (Rabušicová – Kamanová – Pevná, 2011). Vo všeobecnosti sú 

medzigeneračné aktivity označované ako hodnotná „stratégia riešenia sociálnych 

a spoločenských problémov“, ale, ako k tomu dodáva Pintová, „málo skúmané ako metóda 

učenia sa“ (2011, s. 9). Pričom práve tento uhol pohľadu môže byť zaujímavým pri hľadaní 

vhodných stratégií, ako participovať na celoživotnom vzdelávaní, najmä u dospelých, ktorí 

vzdelávací systém dávno opustili, ale zároveň ich šance vrátiť sa akýmkoľvek spôsobom sú 

úplne minimalizované (aj vďaka sociálnemu či ekonomickému vylúčeniu). 

Jedným z najvypuklejších problémov súčasnej slovenskej spoločnosti je nízka 

uplatniteľnosť na trhu práce a s tým súvisiaca nízka vzdelanostná úroveň jednotlivcov, rodín 

a celých komunít žijúcich v sociálne deprivovanom prostredí. Najmä v marginalizovaných 

rómskych komunitách žijú viacgeneračné rodiny, ktorých členovia a členky sú obeťami 
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sociálno-ekonomického vylúčenia a replikujú sa v nich modely nízkeho dosiahnutého 

vzdelania, nezamestnanosti a závislosti na sociálnych dávkach.  I keď existuje všeobecne 

platný konsenzus, že zvyšovaním  vzdelania sa zvyšuje kvalita života, slovenský vzdelávací 

systém vykazuje vysokú závislosť vzdelávacích výsledkov učiacich sa od ich socio-

ekonomického zázemia (Petrasová – Porubský, 2013; Lukáč, 2015), čo znamená, že 

príležitosti k lepšiemu vzdelaniu a prístupu na trh práce sa členom sociálne a ekonomicky 

vylúčených rómskych komunít minimalizujú a vzdelávací systém nespĺňa požiadavky 

moderných demokratických krajín na „spravodlivú distribúciu vzdelávania všetkým podľa ich 

možností a schopností a nezabezpečuje sociálnu rovnosť vo vzdelávaní“ (tamtiež, s. 14).  

Sociálne nerovnosti sú sprevádzané motiváciou k učeniu. Beneš uvádza, že vnímaná 

hodnota vzdelávania závisí od sociálno-ekonomických podmienok (2014, s. 105). Ďalej 

uvádza, že „motívy k učeniu sa začínajú vyvíjať už v ranej socializácii a sú výsledkom učenia 

a skúsenosti s učením. Práve skúsenosti s učením sa v škole mnohých potenciálnych 

účastníkov vzdelávania dospelých odrádzajú“ (tamtiež, s. 105). Motívy podľa Beneša majú 

vždy sociálne zázemie (tamtiež, s. 105). Ak teda škola nedokáže zabezpečiť spravodlivosť 

v distribúcii vzdelávania a reprodukuje sociálne nerovnosti, vzdelávacie cesty (rómskych) 

žiakov a žiačiek, a neskôr dospelých, sú značne limitované a ich demotivácia, spôsobená 

celkovou frustráciou, málo podnetným prostredím, absenciou vzorov a prítomnosťou tých 

negatívnych, vedie k neúčasti na ďalšom vzdelávaní (Beneš, 2014; Huttová – Gyarfášová –

 Sekulová, 2012).  

Jednu z prioritných oblastí celoživotného učenia ako predpokladu zvyšovania kvality 

života jednotlivcov definuje Európska komisia ako „priblíženie učenia k domovu vo forme 

napr. dištančného alebo e-learningového vzdelávania“ (Beneš, 2014, s. 37). Učenie sa doma, 

resp. v rodine sa však viaže aj na medzigeneračné učenie. Nazdávame sa, že aj výchovno-

vzdelávacie obsahy realizované prostredníctvom  medzigeneračného učenia (v neformálnom 

vzdelávaní) by mohli byť vhodnou stratégiou celoživotného a širokoživotného učenia 

v rómskej rodine, resp. jej členov a členiek, a to z viacerých dôvodov.  

Podľa Boström je medzigeneračné učenie súčasťou celoživotného vzdelávania a ako 

také zvyšuje sociálny kapitál (2015, s. 6). V skutočnosti bolo medzigeneračné učenie ako 

súčasť celoživotného vzdelávania najskôr viazané k ľudskému kapitálu, ale v súčasnosti je 

skôr spájané so sociálnym kapitálom, keď je učenie sa nevyhnutným pre blaho jednotlivcov 

(tamtiež, s. 6). Teóriu sociálneho kapitálu, teda tvorby sociálnych sietí, rozpracoval Coleman 

a je využívaná v komunitnom rozvoji ako teória advokácie alebo ako možná medzigeneračná 

reprodukcia vzdelania v procese socializácie, keď transfer sociálneho kapitálu vypovedá 

o charaktere vzťahov medzi deťmi a rodičmi a komunitnými organizáciami a keď komunitné 

zdroje sú možným zdrojom zvyšovania kapitálu rodiny, ako opisuje Lukáč (2015, s. 61). 

Existencia sociálneho kapitálu v rodine a jeho zvyšovanie prostredníctvom 

medzigeneračného učenia teda podľa zmienených teórií môže medzigeneračne 
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reprodukovať (lepšie) vzdelanie. Zvyšovaním sociálneho kapitálu by sme teda mohli zvyšovať 

vzťah k vzdelávaniu v procese socializácie. Forma sociálneho kapitálu je vyjadrená úrovňou 

dôvernosti a dôvery, ktorá existuje v aktuálnom spoločenskom prostredí, ďalej informačnými 

kanálmi, ktoré medzi aktérmi možno nájsť, a zároveň akým spôsobom je informácia 

predávaná medzi aktérmi a takisto zdieľanými normami a štruktúrami, ktoré existujú, ak 

ľudia nasledujú rovnaké ciele a ak to robia na základe spoločného nesebeckého záujmu 

(Boström, 2015, s. 2).  

Ďalšou z výhod medzigeneračného učenia v rómskej rodine je potenciálna eliminácia 

sociálnych nerovností, ktoré reprodukuje škola, a negatívnych skúseností zo školy (spojených 

napr. s diskrimináciou, vylúčením, nízkymi dosahovanými výsledkami vzdelávania), ktoré sa 

medzigeneračným učením v rodine, kde existuje dôvera, komunikačné kanály a zdieľané 

normy, neobjavujú. Ďalej je predpoklad, že dospelí nezamestnaní Rómovia trávia veľkú časť 

svojho času doma, resp. v rodine, kde potenciálne učenie zodpovedá konkrétnym potrebám 

členov rodiny, keďže „potreba učenia vzniká tam, kde sa trávi čas“, ako uvádza Beneš (2014, 

s. 107). Takéto medzigeneračné učenie môže byť adresné v zmysle saturovania potrieb 

všetkých generácií, ktoré sa ho zúčastňujú. Medzigeneračné učenie teda v kontexte 

rodinného života, ako poznamenáva Rabušicová a kol., je „súčasťou sociálneho učenia 

uskutočňovaného v konkrétnych situáciách rodinného života, v interakciách a spoločných 

činnostiach zúčastnených generácií“ (2011, s. 15). Tu treba pripomenúť zistenia českých 

výskumníčok, že predpokladom medzigeneračného učenia v rodine je pro-učiaca sa rodina, 

teda rodina s určitou rodinnou kultúrou, kde jednak členovia a členky rodiny disponujú 

určitými informáciami a vedomosťami a jednak sú ochotní si ich medzi sebou vymieňať 

(Rabušicová – Kamanová – Pevná, 2011, s. 89 – 110). A v nadväznosti na medzigeneračnú 

reprodukciu vzdelania môžeme kultúru pro-učiacej sa rodiny priradiť ku kultúrneho kapitálu 

rodiny, teda k intelektovým schopnostiam členov, kultúrnym artefaktom v rodine a vzdelaniu 

rodičov (rozpracované v Lukáč, 2015, s. 61 – 62). Samotné rodinné prostredie a jeho 

bezpečnosť, obohacujúcu účasť rôznych generácií s rôznym typom skúseností a potrieb, 

saturáciu generačných potrieb a vzájomnú motiváciu učiacich sa prostredníctvom sociálneho 

učenia, považujeme za vhodné predpoklady celoživotného učenia sa (nielen) dospelých 

Rómov, keď sa medzigeneračné učenie stáva determinantom jednak sociálneho a jednak 

kultúrneho kapitálu rodiny. 

 
Medzigeneračné učenie ako predmet andragogického výskumu 

Ďalším z dôvodov možností medzigeneračného učenia ako vhodnej stratégie 

k celoživotnému učeniu sa v rómskej rodine je motivácia dospelých k vzdelávaniu 

inovatívnymi metódami. Model tzv. rodinných aktivít predstavuje aktivity edukatívneho 

charakteru, prostredníctvom ktorých sú odovzdávané konkrétne výchovno-vzdelávacie 

obsahy z detí v predškolskom vzdelávaní na dospelých rodinných príslušníkov a vzájomne. 

Jedným z takýchto výchovno-vzdelávacích obsahov môže byť kurikulum sociálneho 
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a finančného vzdelávania. Metodika sociálneho a finančného vzdelávania je súčasťou 

programu vyvinutého pre deti rôznych vekových kategórií, ktoré sa učia sociálnej 

zodpovednosti a finančnej gramotnosti prostredníctvom formálneho (v škole) 

a neformálneho (v rodine a komunite) vzdelávania. Obsahom kurikula sú dve kľúčové 

trajektórie: a) porozumením právam a povinnostiam nadobúdať sebauvedomenie, ktoré 

umožňuje jednotlivcom zodpovedne konať a rozvíjať ich komunitu (agenti sociálnej zmeny); 

b) rozvíjať finančné myslenie a zručnosti, ktoré umožňujú jednotlivcom udržateľne 

a efektívne využívať dostupné zdroje. Neformálne vzdelávanie dospelých Rómov – rodinných 

príslušníkov a príslušníčok prebieha prostredníctvom rodinných aktivít, teda takých, ktoré ich 

deti z formálneho prostredia školy prenášajú do neformálneho prostredia (rodiny) vo forme 

úloh pre celú rodinu. Ide teda o zámerné výchovno-vzdelávacie pôsobenie na rodičov ako na 

sekundárnu cieľovú skupinu vzdelávania, kde rodičia, resp. dospelí rodinní členovia a členky, 

nezávisle od kultúrneho kontextu ľahšie pochopia a zvnútornia si koncepty, ktoré nepoznajú, 

ak sa ich učia spoločne so svojimi deťmi (Kernan – Jelenjev, 2013, s. 7). Predmetom 

andragogického výskumu by mal byť teda dospelý rodinný príslušník alebo príslušníčka 

rómskej rodiny – „učiaci sa subjekt“ (Průcha, 2014, s. 16) a kompetencie, ktoré nadobúda 

v procese výchovy a vzdelávania medzigeneračným učením – „obsahy učenia“ (tamtiež, s. 

16). Rodinní dospelí prostredníctvom spoločných aktivít s deťmi nadobúdajú kľúčové 

kompetencie vedúce k celoživotnému vzdelávaniu. Sociálna zmena v rodine, v komunite 

nastáva, keď dokážu byť sami aktívnymi členmi a členkami komunity a zároveň deťom 

oporou. Zhodne s Lukáčom konštatujeme, že dospelý človek nemá byť pasívnym 

prijímateľom sociálnych zmien, ale má byť aj ich konštruktérom a realizátorom (Lukáč, 2015, 

s. 44). Takýmto medzigeneračným učením sa zároveň prehlbuje inštitucionálna spolupráca 

rodiny a školy (Kernan – Jelenjev, 2013). V neposlednom rade takýto a iné medzigeneračné 

vzdelávacie programy môžu prinášať prospech zúčastneným jednotlivcom i celej komunite, 

lebo pomáhajú rozvíjať dobrovoľnícku činnosť, zvyšujú sociálnu súdržnosť, prispievajú 

k integrácii a spolupráci a posilňujú rodinné vzťahy (Rabušicová – Kamanová – Pevná, 2011, 

s. 59 – 60), čo sú v súvislosti s  existujúcou sociálnou exklúziou rómskych komunít môže 

priniesť žiaduce výsledky. Andragogický výskum edukačnej reality medzigeneračného učenia 

môže byť nasmerovaný na kvalitatívny zber dát a opierať sa o výskumné zistenia 

medzigeneračného učenia v rodine, a síce, že dôležitú rolu v ňom zohrávajú všetky generácie 

v rodine a že tu prebieha najmä sociálne a kognitívne učenie (Rabušicová – Kamanová –

 Pevná, 2012, s. 172). Štruktúrované rozhovory zisťovania kompetencií rodinného dospelého 

sa môžu zameriavať na úroveň vedomostí, zručností a postojov v oblastiach, ktoré sú 

obsiahnuté v moduloch sociálneho a finančného vzdelávania (sebapoznanie 

a sebaporozumenie; práva a povinnosti; plánovanie a rozpočtovanie; šetrenie a míňanie; 

sociálne a finančné podnikanie). Obzvlášť sa možno sústrediť na nadobúdané kompetencie 

odovzdávané si navzájom medzi rodičmi a deťmi prostredníctvom tzv. rodinných aktivít, kde 

vychádzame aj zo sociálneho konštruktivizmu, ktorý stavia na tom, že proces zapojenia sa 

dieťaťa spolu s dospelým do riešenia úlohy zefektívňuje myslenie alebo konanie a je 
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medzikrokom k ďalšiemu samostatnému rozvoju (Atherton, 2013),  a takisto z vyššie 

zmieňovanej kultúry pro-učiacej sa rodiny, resp. kultúrneho kapitálu. Motivácie, ašpirácie 

a postoje rodinných dospelých k vlastnému učeniu a vzdelávaniu svojich detí môžu byť 

skúmané napr. metódou životného príbehu (life story), ktorá stimuluje respondenta 

k voľnému rozprávaniu o téme určenej výskumom (Průcha, 2014, s. 123). Špecificky 

zaujímavé sú udalosti, kľúčové momenty, osoby, ktoré ovplyvnili vzdelávaciu dráhu a vzťah 

rodinného dospelého k vzdelávaniu, rep. ku škole. Snaha o identifikovanie vzťahu 

respondenta k celoživotnému vzdelávaniu a o to, ako sa tento vzťah mení vplyvom 

medzigeneračného učenia (vzájomného učenia sa spolu so svojimi deťmi), by mala byť 

výsledkom takejto metódy. Vychádzame pritom z predpokladu, že rodinní dospelí, Rómovia 

žijúci v sociálne a ekonomicky deprivovanom prostredí vylúčených komunít, majú jednak 

nízku úroveň vzdelania aj motivácií k učeniu  a jednak nedostatok finančnej gramotnosti 

a sociálnych zručností smerujúcich k finančnému plánovaniu, rozpočtovaniu, zodpovednému 

šetreniu a míňaniu a zručností v sociálnom a finančnom podnikaní57, resp. k hospodáreniu 

v domácnosti a k uplatneniu sa na trhu práce. Zaujímavé by teda bolo zistenie, ako 

nadobúdané kompetencie rodinných dospelých v medzigeneračnom učení pomáhajú 

zvyšovať potenciál k celoživotnému vzdelávaniu (angažovanosť, záujem o vzdelanie svojich 

detí, aktívny prístup k riešeniu ekonomických problémov, potreba vzdelávať sa, uspokojovať 

svoje záujmy a pod.). 

 

Záver 

Nedostatok andragogického výskumu v teórii i praxi medzigeneračného učenia nás 

vedie k presvedčeniu o potrebe pokrytia tohto výskumného poľa. Významný posun nastal 

v Českej republike, kde sa realizáciou dvoch výskumných úloh podarilo otvoriť nový 

celospoločenský diskurz. V ňom medzigeneračné učenie nadväzuje na celoživotné učenie, 

tak ako to ponímame v príspevku aj my, a zasadzuje ho do rôznych kontextov – školy, rodiny, 

komunity a práce. Takisto nedávna česko-poľsko-slovenská publikácia autorov Krystoň – 

Šerák – Tomczyk zasadzuje medzigeneračné programy do kontextu príležitostí pre rozvoj, 

vzdelávanie a učenie seniorov. Takto ponímané medzigeneračné programy sú výzvou nielen 

pre akademickú obec, v podobe výskumu a evalvácie, ale aj pre poskytovateľov vzdelávacích 

služieb, andragogickú intervenciu. V neposlednom rade v našom poli záujmu je možnosť 

príspevku medzigeneračného učenia k sociálnej inklúzii vylúčených rómskych komunít, ako aj 

zlepšenie individuálnej participácie Rómov na celoživotnom vzdelávaní a trhu práce.  

 
Zoznam bibliografických odkazov 

                                                           
57 Tento fakt reflektujú mnohé zistenia o celkovej finančnej gramotnosti slovenskej populácie, ale aj konkrétne 
východiská reflektované v národných politikách, napr. Národný štandard finančnej gramotnosti, Stratégia SR 
pre integráciu Rómov do roku 2020. 



131 
 

ATHERTON, J.,  S., 2013. Learning and Teaching; Constructivism in learning. In: Learning and teaching. 
[online]. UK: National Teaching Fellowship Scheme [cit. 21. novembra 2015]. Dostupné z: 
http://www.learningandteaching.info/learning/constructivism.htm 

BENEŠ, M., 2014. Andragogika. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4824-5 

BOSTRÖM, A., K., 2015. Lifelong learning and intergenerational learning in different cultures and 
contexts: ppt presentation. Brno: Masaryk University Brno, Faculty of Arts, Department of 
Educational Sciences. Symposium Intergenerational Learning: Workplace learning, community 
learning and learning within the family, November 19 – 20, 2015. 

FISHER, T., ed., 2008. Intergenerational Learning in Europe – Policies, programmes & Practical 
Guidance: final report. [online]. EU: EAGLE Consortium. [cit. 14. apríla 2015]. Dostupné z: 
http://www.eagle-project.eu/welcome-to-eagle/final-report.pdf/view 

CEKADA, T., L., 2012. Major generalization of each generation. In: GEERAERTS, K. (2015). 
Intergenerational knowledge brockerage in school teams: ppt presentation. Brno: Masaryk 
University Brno, Faculty of Arts, Department of Educational Sciences. Symposium 
Intergenerational Learning: Workplace learning, community learning and learning within the 
family, November 19 – 20, 2015. 

GEERAERTS, K., 2015. Intergenerational knowledge brockerage in school teams: ppt presentation. 
Brno: Masaryk University Brno, Faculty of Arts, Department of Educational Sciences. Symposium 
Intergenerational Learning: Workplace learning, community learning and learning within the 
family, November 19 – 20, 2015. 

HATÁR, C., 2006. Konštituovanie a rozvoj sociálnej andragogiky v systéme slovenskej andragogickej 
vedy. In: Pedagogická orientace. Roč. 2006, č.1, s. 100 – 111. ISSN 1805-9511. 

HUTTOVÁ, J., GYARFÁŠOVÁ, O. a M. SEKULOVÁ, 2012. Segregácia alebo inklúzia Rómov vo 
vzdelávaní: Voľba pre školy? Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti. ISBN 978-80-8957-105-5 

KAMANOVÁ, L., 2014. Mezigenerační programy jako nový impulz pro seniorské učení a vzdělávání. In: 
M. KRYSTOŇ, M. ŠERÁK a L. TOMCZYK, eds. Nové trendy ve vzdělávaní seniorů. Banská Bystrica, 
Praha, Krakow: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, s. 117 – 138. ISBN 978-80-904531-8-0 

KERNAN, M. a L. JELENJEV, 2013. Aflatot manual. Social and Financial Education for Early Childhood. 
Amsterdam: Aflatoun Child Savings International. 

KRYSTOŇ, M., ŠERÁK, M. a L. TOMCZYK, eds., 2014. Nové trendy ve vzdělávaní seniorů. Banská 
Bystrica, Praha, Krakow: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR. ISBN 978-80-904531-8-0 

LUKÁČ, M., 2015. Rómovia a vzdelanie. Sociálne a edukačné kontexty. Prešov: Vydavateľstvo 
Prešovskej univerzity. ISBN 978-80-555-1243-3 

MALACH, J., 2009. Světová konference UNESCO o vzdělávání dospělých v Brazílii 2009 – od slov 
k činům. [online]. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostrave [cit. 21. novembra 
2015]. Dostupné z: http://www.aivd.cz/sites/default/files/malach.pdf 

PAVLOV, I. a M. ŠNÍDLOVÁ, 2013. Profesijný rozvoj učiteľov – podnety pre modely podpory. Praha: 
Agentura 3P. ISBN 978-80-260-4014-9. 

PETRASOVÁ, A. a Š. PORUBSKÝ, 2013. Vzdelávacie cesty rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia: správa z výskumu. Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti. ISBN 978-80-89571-08-6 

PINTO, T., A., 2011. Generationology: A new interdiscipline to accurate intergenerational learning. In: 
Intergenerational Learning. European Magazine. [online]. European Network for 
Intergenerational Learning. Issue 1 and 2, September 2011, pages 5 – 13 [cit. 2015-21-11] 
Dostupné z: http://www.enilnet.eu/enilmagazine.pdf 



132 
 

PRŮCHA, J., 2014. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-5232-7 

RABUŠICOVÁ, M., KAMANOVÁ, L. a K. PEVNÁ, 2011. O mezigeneračním učení. Brno: MuniPress, 
Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5750-0 

RABUŠICOVÁ, M., KAMANOVÁ, L. a K. PEVNÁ, 2012. Mezigenerační učení: Učit se mezi sebou 
v rodine. In: Studia paedagogica. Roč. 17, č. 1, s. 163 – 182. ISSN 2336-4521 

 
Mgr. Barbora Vaněk 
Katedra andragogiky 
Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
barbora.vanek@umb.sk 
 
 
 
 

 

 

mailto:barbora.vanek@umb.sk

