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Dostupnosť druhošancového vzdelávania z pohľadu vybraných 

cieľových skupín 
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Abstrakt: Druhošancové vzdelávanie predstavujeme v príspevku ako koncept založený na viere, 

že každý človek má mať možnosť získať v akejkoľvek fáze svojho života vzdelanie, ktoré sa mu 

z rôznych príčin nepodarilo získať vo veku na to určenom. Dostupnosť vzdelávania druhej šance 

je ovplyvnená viacerými faktormi legislatívneho, organizačného či finančného charakteru. 

Osobitne v systéme druhej šance vystupujú do popredia otázky rovnosti vo vzdelávaní, pretože sa 

týka predovšetkým tých jednotlivcov, ktorým sa z individuálnych alebo štrukturálnych príčin 

(alebo v ich kombinácii) nepodarilo nadobudnúť stupeň vzdelania. 
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Abstract: Second chance education is being introduced in our article as a concept based on 

belief, that everyone has got the opportunity to obtain education at any age, if for various reasons 

it has not been achieved at the appropriate age before. Accessibility of second chance education 

is influenced by several factors of legislative, organizational and financial type. As the system of 

second chance being focused mainly on those who failed to acquire the level of education due to 

individual or structural causes (or its combination), the issues of equality in education come 

forward in particular. 

 

Key words: Second chance education, Target gropus of second chance education, Accessibility 

of second chance education, Inmates serving a sentence of imprisonment 

 

Vzdelanie predstavuje časť ľudského potenciálu, ktorá umožňuje lepšiu orientáciu v stále 

zložitejších sociálnych podmienkach života. Hoci na jednej strane môžeme badať pozitívny vývoj 

vzdelanostnej úrovne obyvateľstva, na druhej strane naďalej existujú jednotlivci a sociálne 

skupiny, ktorých vzdelanostná úroveň výrazne zaostáva a je zásadnou prekážkou ich 

osobnostného rozvoja a spoločenského uplatnenia. K hlavným dôvodom tejto skutočnosti patria 
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okrem iného pokračujúce procesy polarizácie v sociálnej stratifikácii (vzdelanie tu vystupuje ako 

dôležitý stratifikačný faktor), selektívne mechanizmy v školskom vzdelávaní ako aj individuálne 

rozdiely v predispozíciách jednotlivcov.  

Okrem zjavných negatívnych dôsledkov v individuálnej životnej dráhe človeka, má absencia 

vzdelania vážne dopady na celospoločenskej úrovni (miera nezamestnanosti, chudoba, sociálne 

vylúčenie, kriminalita a iné patologické javy, celková sociálna súdržnosť). 

Nezanedbateľné sú aj ekonomické náklady súvisiace s predčasným ukončením školskej 

dochádzky. Celoživotné náklady súvisiace s absenciou vzdelania sú v EÚ odhadované na 1 až 2 

milióny EUR na jedného človeka (Nevala et al. 2011). „Mladý človek, ktorý sa vzdeláva o rok 

dlhšie, môže mať dodatočný celoživotný príjem vyšší ako 70 000 EUR“ (Early School Leaving: 

Lessons from Research for Policy Makers, 2010, s. 5). Existujú viaceré štúdie, ktoré dokladujú 

pozitívne efekty druhošancového vzdelávania. Ako tvrdia Ross a Gray (2005), posledné zistenia 

z pomerne malého počtu publikácií dokazujú, že mnohí mladí ľudia, ktorí úspešne ukončili 

vzdelávanie druhej šance, sa úspešne začlenili buď na trh práce alebo do ďalšieho nadväzujúceho 

vzdelávania (napr. Dawe 2004; Ferber 1999; Smyth & Hattam 2004, in: Ross, Gray 2005; a i.). 

Komplexné preventívne opatrenia smerované k predchádzaniu predčasného ukončenia školského 

vzdelávania zohrávajú významnú úlohu. Úspešnosť druhošancového vzdelávania súvisí s 

faktormi, ktoré spôsobili predčasné ukončenie iniciálneho vzdelávania. Tie sú zvyčajne 

multidimenzionálnej povahy a variujú medzi príčinami individuálnymi a príčinami spočívajúcimi 

v rodinnom a školskom prostredí. Podľa Raymondovej (2008) má zapojenie do druhošancového 

vzdelávania lepšiu perspektívu u tých, ktorí z iniciálneho vzdelávania vypadli z individuálnych 

príčin. V roku 2001 realizoval Matulay (2003) prieskum, v ktorom zisťoval dôvody predčasného 

ukončenia štúdia na strednej škole u mladých Rómov, z ktorých vyplýva, že najčastejšie dôvody 

zanechania štúdia súvisia s individuálnymi príčinami. Zároveň zistil, že väčšina respondentov 

hodnotila ukončenie vzdelávania s odstupom času ako zlý krok.  

Druhošancové vzdelávanie by malo byť reálnou alternatívou k dosiahnutiu vzdelania, malo by 

prebiehať za odlišných podmienok ako iniciálne vzdelávanie. Systém školského vzdelávania 

môže byť najmä pre ľudí pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia z viacerých 

dôvodov nevyhovujúci. Údaje o počte ľudí s neukončeným základným, resp. stredným vzdelaním 

je možné čerpať na celoštátnej úrovni z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov (2011). 

Vo väzbe na uplatnenie sa na trhu práce, sú k dispozícii štatistiky Úradu práce, sociálnych vecí a 
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rodiny. Štruktúra nezamestnanosti vo vzťahu k dosiahnutému vzdelaniu je na Slovensku 

špecifická regionálnou diferenciáciou. Tá odráža rozdiely v hospodárskom rozvoji jednotlivých 

regiónov. Podľa posledných dostupných štatistických údajov je podiel ľudí bez vzdelania na 

celkovom počte evidovaných nezamestnaných za október roku 2014 4,87 % a podiel ľudí 

s najvyšším dosiahnutým vzdelaním základným 23,71 % (Mesačná štatistika o počte a štruktúre 

uchádzačov o zamestnanie, október 2014). Najhoršia situácia je v tomto ohľade v Prešovskom 

kraji: 

- podiel ľudí bez vzdelania na celkovom počte uchádzačov o zamestnanie je viac ako 

dvojnásobný (10,16 %), 

- podiel ľudí so základným ako najvyšším vzdelaním na celkovom počte uchádzačov 

o zamestnanie je 26,87 %, 

- podiel evidovaných nezamestnaných bez vzdelania v Prešovskom kraji na celkovom počte 

evidovaných nezamestnaných bez vzdelania v SR je 43,67 % (spracované podľa štatistík 

Úradu práce). 

Tieto údaje dokazujú, že v Prešovskom kraji je najvyššie zastúpenie ľudí bez vzdelania. To je aj 

jeden z hlavných dôvodov, prečo sme sa rozhodli venovať pozornosť  druhošancovému 

vzdelávaniu, ktoré je zamerané na ľudí, ktorí z rôznych dôvodov predčasne opustili školské 

vzdelávanie, resp. nepokračovali v štúdiu na vyšších stupňoch vzdelávania. Dôležitými 

štatistickými údajmi na úrovni školského prostredia sú údaje o predčasnom ukončení školskej 

dochádzky. Miera predčasného ukončenia školskej dochádzky je v Európe na úrovni 14,4 %. 

Slovensko figuruje medzi ôsmymi krajinami, ktoré v tomto ukazovateli dosahujú nižšiu ako 10 

%-nú úroveň, konkrétne 4,3 % (Nevala et al. 2011). Situácia v tejto oblasti z pohľadu celkových 

štatistík vyznieva pre Slovensko priaznivo. Je však potrebné vziať do úvahy už spomenutú 

regionálnu diferenciáciu. V regiónoch s dlhodobo vysokou úrovňou nezamestnanosti (Košický, 

Banskobystrický a Prešovský kraj) žije vysoký počet ľudí s neukončeným vzdelaním. V 

regiónoch s najvyššou mierou nezamestnanosti je aj najvyššia miera sociálnej odkázanosti. Tieto 

skutočnosti odkazujú na jav nerovnomerne rozloženej chudoby v regiónoch Slovenska, ktorá má 

aj výrazný etnický charakter. Predčasné ukončenie školskej dochádzky a nízka účasť v 

celoživotnom vzdelávaní úzko súvisia s prejavmi sociálneho vylúčenia, individuálnou chudobou 

a nezamestnanosťou. Spoločným menovateľom týchto sociálnych javov je ich „ohniskový 

charakter“. Je preto potrebné, aby sa druhošancové vzdelávanie rozvíjalo cielene v tých 



 75 

lokalitách, ktoré sú javom nízkej vzdelanostnej úrovne, nezamestnanosti a chudoby najviac 

zasiahnuté.  

Ďalším významným argumentom pre realizáciu druhošancového vzdelávania je skutočnosť, že na 

Slovensku naďalej zamestnávatelia neakceptujú certifikáty z krátkodobých kurzov ako 

dostatočnú kvalifikáciu pre výkon určitej profesie. Podľa údajov ÚIPŠ (Ústav informácií a 

prognóz školstva) si len necelých 0,5 % dospelej populácie dokončuje stupeň vzdelania na 

úroveň maturitnej skúšky v rámci školského vzdelávania. Pričom menej ako polovici z nich sa 

takúto úroveň vzdelávania aj podarí dosiahnuť (4511 osôb v roku 2010) (Stratégia celoživotného 

vzdelávania, 2011). Krátkodobé rekvalifikačné a motivačné kurzy, výcviky, sú potrebným 

doplnkom dovzdelávania, ale neriešia existenčné problémy sociálne vylúčených skupín 

obyvateľstva efektívne v nadväznosti na ich uplatnenie sa na trhu práce. Podľa výskumu 

Kešelovej (2011) pritom len jedna tretina stredných škôl realizovala v ostatných dvoch rokoch 

druhošancové vzdelávanie v podobe zvyšovania si stupňa vzdelania štúdiom v dospelosti popri 

zamestnaní. 

Pozitívne pre rozvoj druhošancového vzdelávania teda vyznieva fakt, že pre získanie stupňa 

vzdelania existuje tradične silnejšia motivácia v porovnaní napr. s motiváciou k prehlbovaniu 

kvalifikácie. Je teda zjavné, že dosiahnutie formálne uznávaného dokladu o získanom vzdelaní 

má naďalej v našej spoločnosti nepomerne väčšiu váhu a dôležitosť, ako osvedčenie o získaní 

možno špecifickej kvalifikácie, avšak v neformálnom vzdelávaní. 

Dostupnosť vzdelávania druhej šance je ovplyvnená viacerými faktormi legislatívneho, 

organizačného či finančného charakteru. Osobitne v systéme druhej šance vystupujú do popredia 

otázky rovnosti vo vzdelávaní, pretože sa týka predovšetkým tých jednotlivcov, ktorým sa z 

individuálnych alebo štrukturálnych príčin (alebo v ich kombinácii) nepodarilo získať vzdelanie. 

Jednou z oblastí vzájomných prienikov pedagogickej a andragogickej vedy v druhošancovom 

vzdelávaní je problematika cieľových skupín druhošancového vzdelávania. Cieľové skupiny vo 

vzdelávaní je možné identifikovať na základe rôznych kritérií (napr. podľa pohlavia, veku, 

dosiahnutého vzdelania a ďalších sociálnych charakteristík). V pedagogike sú cieľové skupiny 

tradične pomerne ostro ohraničené, keďže objektom  výchovy a vzdelávania je skupina detí a 

mládeže v školách a školských zariadeniach. Systém vzdelávania dospelých je nútený flexibilne 

reagovať na dynamicky sa meniace spoločenské podmienky. Preto cieľové skupiny vzdelávania 

dospelých nemôžu byť množstvom ani charakterom ohraničené. Významnú úlohu v diskurze o 
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cieľových skupinách vo vzdelávaní dospelých zohráva idea sociálnej rovnosti, rovnosti v prístupe 

k vzdelávaniu a uplatňovaní práva na vzdelanie. Tento prístup pri identifikácii a získavaní 

cieľových skupín vzdelávania dospelých je obzvlášť viditeľný práve v druhošancovom 

vzdelávaní, ktoré je v našich podmienkach orientované najmä na sociálne vylúčené skupiny 

obyvateľstva, pretože chýbajúce vzdelanie je často prepojené so znakmi sociálneho vylúčenia 

(najmä so sociálne vylúčenými rómskymi komunitami). Švec (2008) ale zahŕňa pod 

druhošancové vzdelávanie aj vysokoškolské štúdium poskytované vysokými školami v podobe 

univerzitných extenzií, univerzitných programov pre seniorov a pod. Vzhľadom k cieľom 

príspevku nie je univerzitné vzdelávanie druhej šance predmetom nášho záujmu. Ponuka 

vzdelávania tzv. diaľkového alebo externého vysokoškolského štúdia je na Slovensku dlhodobo 

rozvíjaná (vysoká miera dostupnosti a šírka ponuky). Paradoxne, možnosti pre tých, čo už 

vzdelanie majú sú na jeho ďalšie zvyšovanie omnoho väčšie ako pre tých, ktorí vzdelanie nemajú 

vôbec. 

V najširšom ponímaní sú cieľovou skupinou druhošancového vzdelávania ľudia bez vzdelania, 

resp. so základným ako najvyšším stupňom vzdelania. Z tohto pohľadu tvoria túto skupinu 

najmä: 

- členovia sociálne vylúčených rómskych komunít, 

- nezamestnaní evidovaní na úradoch práce, 

- odsúdení vo výkone trestu odňatia slobody. 

V príspevku sa teoreticky zameriavame na oblasť druhošancového vzdelávania odsúdených. 

Štúdiom legislatívy a odbornej literatúry, ako aj osobnými rozhovormi s učiteľmi, ktorí 

vzdelávajú odsúdených, sme nadobudli presvedčenie, že systém druhošancového vzdelávania 

odsúdených je v našich podmienkach jediným uceleným systémom s jasne stanovenými a 

vymedzenými podmienkami jeho realizácie (organizačné, finančné, personálne).. 

Doterajšie štúdium problematiky nás viedlo k poznaniu, že existuje (v zahraničí i výskumne 

dokázaná) súvislosť medzi predčasným opustením školského vzdelávania a kriminálnym 

správaním. Preto sme sa rozhodli bližšie teoreticky venovať cieľovej skupine odsúdených, ktorí 

sa počas výkonu trestu odňatia slobody znovu zapájajú do procesu získavania stupňa vzdelania.  

Pôsobenie na odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody je zamerané na dosiahnutie hlavného 

cieľa – prostredníctvom edukačného charakteru penitenciárnej starostlivosti predchádzať recidíve 

odsúdených, ktorí opustia výkon trestu. Štúdia Ministerstva spravodlivosti V. Británie Re-
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offending Analysis: Prisoners Education Trust (2014) dokazuje pozitívny vplyv edukácie na 

mieru recidívy, keď uvádza, že opakovanie trestnej činnosti sa u tých prepustených z výkonu 

trestu, ktorí sa zúčastnili vzdelávania, znížila o 5 až 8 percentuálnych bodov. Preto je žiaduce, 

aby všetky výchovné a vzdelávacie aktivity smerovali k posilneniu sociálnych kompetencií 

odsúdených tak, aby sa po ukončení výkonu trestu dokázali začleniť do spoločenského a najmä 

pracovného života. Viacerí autori zdôrazňujú, že charakteristickou črtou života mnohých 

odsúdených sú tzv. otočné dvere väznice. Pre ilustráciu uvádzame, že napriek zavedeným 

programom edukácie sa v štáte Michigan za obdobie 1984 – 1999 počet odsúdených viac ako 

zdvojnásobil. V rovnakom období vzrástli náklady daňových poplatníkov na odsúdené osoby 

viac ako trikrát. Zvyšujúci sa počet odsúdených v uplynulých rokoch preto vytvára zvýšený tlak 

na: 

- množstvo zdrojov (finančných, personálnych, organizačných) orientovaných na starostlivosť 

o zvyšujúci sa počet odsúdených, 

- efektivitu programov výchovy a vzdelávania s cieľovou skupinou odsúdených, 

- profesionálnu prípravu edukačných pracovníkov s odsúdenými. 

Je otázkou, či v podmienkach SR je takýto trend dostatočne reflektovaný, či edukačné pôsobenie 

v ústavoch reaguje na tieto trendy, či existuje relevantná odozva pedagogickej a andragogickej 

teórie a praxe na tieto skutočnosti (potreba relevantných výskumov vzťahu účasti na vzdelávaní a 

jeho efektívnosti, účinnosti vzhľadom k miere recidívy). V ústavoch sú aj z týchto dôvodov 

zriaďované poradné zbory, ktoré sú tvorené pedagógmi, psychológmi a sociálnymi pracovníkmi s 

cieľom reflektovať a do praxe penitenciárnej starostlivosti aplikovať najnovšie poznatky z 

vedeckého bádania rôznych vedných disciplín. 

Vzdelávanie v podmienkach výkonu trestu odňatia slobody je z nášho pohľadu možné 

diferencovať do dvoch relatívne samostatných oblastí. Vymedzujeme ich len teoreticky, s 

ohľadom na potrebu rozlíšenia vzdelávania odsúdených ako súčasti penitenciárneho 

zaobchádzania (vzdelávanie v širšom zmysle) a druhošancového vzdelávania odsúdených 

(vzdelávanie v užšom zmysle). Obdobné rozlišovanie nachádzame aj u Špankovej a Grenčíkovej 

(2012), ktoré upozorňujú na to, že vzdelávanie odsúdených je potrebné vnímať ako komplexný 

resocializačný program a nie len ako klasický vyučovací proces. V praxi je možné pomenovať 

rozdiely medzi nimi (najmä z pohľadu organizácie vzdelávania, dĺžky vzdelávania, personálneho 

zabezpečenia, výsledkov a najmä cieľov vzdelávania) ale v legislatíve (Zákon č. 475/2005 Z. z. o 
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výkone trestu odňatia slobody a potom Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej  

republiky č. 368/2008) sú vnímané ako súčasť jednotného systému zaobchádzania s odsúdenými.  

V porovnaní s bežnou populáciou a vymedzenými cieľovými skupinami edukácie predstavujú 

odsúdení špecifickú cieľovú skupinu vzdelávania so špecifickými vzdelávacími potrebami. 

Základným krokom pri utváraní vzdelávacích projektov pre špecifické cieľové skupiny má byť 

podľa Prusákovej (2005) analýza vzdelávacích potrieb. Cieľová skupina odsúdených je oproti 

triedam žiakov v iniciálnom vzdelávaní značne heterogénna. Vo vzdelávaní dospelých sa 

stretávame so snahami o čo najvyššiu mieru homogenity skupín účastníkov vzdelávania (Beneš 

2008), ale v podmienkach výkonu trestu nie je možné toto kritérium v plnej miere zohľadniť. 

Heterogenita cieľovej skupiny odsúdených je príznačná týmito charakteristikami: 

- rozdiely v stupni dosiahnutého vzdelania,  

- rozdiely v pracovnej kvalifikácii, 

- vekové rozdiely, 

- rozdiely v motivácii a postojoch k vzdelávaniu determinované rozdielnymi životnými 

skúsenosťami dospelých odsúdených. 

Vo výkone trestu výrazne prevažujú muži (Ročenka Zboru väzenskej a justičnej stráže za rok 

2013 2014; Langelid et al. 2009). Pre ilustráciu uvádzame vybrané demografické znaky 

odsúdených. 

 

Graf 1  Zloženie odsúdených podľa vzdelania 

 

Zdroj: Ročenka Zboru väzenskej a justičnej stráže za rok 2013. [online]. 2014. Bratislava: Generálne riaditeľstvo 

ZVJS, s. 61. [cit. 2014-05-20]. Dostupné z: http://www.zvjs.sk/dokumenty/rocenky/Rocenka_2013.pdf 
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V Ročenke... (2013, s. 60) je v tabuľke spracovaná vzdelanostná štruktúra odsúdených v ústavoch 

za rok 2013, z ktorej vyberáme: 

- podiel negramotných odsúdených (mužov, žien, mladistvých) bol v ústavoch 1,7 %, 

- podiel odsúdených s neúplným základným vzdelaním 8,6 %, 

- podiel odsúdených so základným vzdelaním 38 % (v porovnaní s 15 % za celú   populáciu 

podľa cenzu z roku 2011), 

- podiel stredoškolsky vzdelaných odsúdených 36,9 %, 

- podiel odsúdených s úplným stredoškolským vzdelaním 13,2 %, 

- a podiel odsúdených s vysokoškolským vzdelaním 1,6 %. 

Vybrané štatistiky Zboru väzenskej a justičnej stráže sa nedajú vo všetkých kategóriách porovnať 

s celoslovenskými výsledkami z cenzu v roku 2011, nakoľko sú v nich používané odlišné 

kategórie vzdelanostnej úrovne. Napriek tomu je možné zo štatistických údajov vyvodzovať 

súvislosti úrovne vzdelania s mierou sociálnych problémov. Napríklad v Holandsku bolo až 27 % 

mladých ľudí, ktorí predčasne ukončili školské vzdelávanie obvinených zo spáchania trestného 

činu, v porovnaní so 7 % tých, ktorí školu dokončili (Hawley et al. 2013).  

Veľmi podnetnou publikáciou k vzdelávaniu odsúdených je publikácia Nordic Prison Education 

(Langelid et al. eds. 2009). Langelid et al. (2009) v nej uvádzajú, že typický škandinávsky väzeň 

má cez 30 rokov, opustil predčasne školu, má veľmi malé skúsenosti s trhom práce a v mnohých 

prípadoch má problém so zneužívaním návykových látok. Podobné zovšeobecnenie sme v 

domácej odbornej literatúre nenašli, ale domnievame sa, že aj na základe dostupných štatistík sú 

tieto charakteristiky podobné pre skupinu odsúdených bez ohľadu na geografické a kultúrne 

rozdiely. 

Veková štruktúra odsúdených je rovnako vo vzdelávaní dôležitým znakom, preto vyberáme 

nasledovné. Vekovú skupinu odsúdených v rozpätí od 18 rokov tvorilo 8482 odsúdených mužov 

a žien. Najvyššie percentuálne zastúpenie v skupine mužov tvorí veková skupina od 30 do 45 

rokov (45,3 %), rovnako u žien je to najpočetnejšia veková skupina (50,5 %). Žiaľ v oficiálnej 

štatistike ZVJS sa nenachádzajú údaje o vekovom rozložení odsúdených, ktorí sa zúčastnili 

formálneho vzdelávania. Z osobného rozhovoru s učiteľom, ktorý vzdeláva odsúdených ale 

vieme, že vo výučbe (v rámci jednej triedy) sú v skupine žiakov zastúpení odsúdení s rôznym 

stupňom vzdelania, čo negatívne ovplyvňuje mediáciu obsahu výučby (jasnosť, zrozumiteľnosť, 

tempo, pochopenie látky). 
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Odsúdení prejavujú ochotu zapájať sa do vzdelávania, väčšina z nich sa vyjadruje, že sa chcú 

zúčastniť vzdelávania (Španková, Grenčíková 2012; Eikeland et al. 2009). Giles et al. (2007) 

dôvodia, že odsúdení sú schopní si zvýšiť vzdelanostnú úroveň počas výkonu trestu a 

kompenzovať tak nepriaznivý vývoj vzdelanostnej dráhy v ich detstve a mladosti. Empirické 

zistenia autoriek poukazujú na známu skutočnosť, že motivácia k vzdelávaniu, ochota sa zapojiť 

do vzdelávania je vyššia u tých odsúdených, ktorí majú vyššie vzdelanie. Odsúdení s vyššou 

motiváciou k vzdelávaniu majú tieto charakteristiky: 

• majú deti, 

• majú ukončených viac ako 10 rokov školskej dochádzky, 

• v posledných piatich rokoch pred výkonom trestu pracovali, 

• dosiahli určitý typ kvalifikácie pred výkonom trestu (Giles et al. 2007). 

Vo svojej štúdii prichádzajú k zisteniu, že čím je bližšie koniec trestu, tým je o vzdelávanie zo 

strany páchateľov násilnej trestnej činnosti väčší záujem (1/3 z tých, ktorí majú byť prepustení o 

5 a menej rokov, študuje). Súhlasne s konštatovaním Šírovej a Kováča (2009) sa aj Giles et al. 

(2007) vyjadrujú, že najväčšou prekážkou odsúdených po výkone trestu odňatia slobody pri 

začleňovaní do spoločnosti javí stigma kriminálnej minulosti. Navyše samotný fakt uväznenia 

znamená u odsúdených tak významný životný zlom (najmä u prvotrestaných osôb), že často 

vyúsťuje do narušenia  a rozpadu sociálnych väzieb (rodinných, partnerských, priateľských, 

kolegiálnych...), čo významne ovplyvňuje tzv. resocializačný posibilizmus. 

Vo výučbe odsúdených je potrebné rátať aj s vyššou mierou porúch učenia, ktorá je napr. v USA 

v populácii odsúdených vyššia o 7 % ako vo všeobecnej populácii. Odsúdení ako cieľová skupina 

vzdelávania teda majú celkovo vyššiu mieru porúch učenia, nižší stupeň vzdelania a vyššiu mieru 

negramotnosti (Yates, Frolander-Ulf 2001). 

Odsúdení sú vo výkone trestu odňatia slobody pozbavení nielen slobody v zmysle fyzického 

pohybu, ale sú výrazne obmedzení aj vo voľbe sociálnych interakcií (obmedzená sociálna 

skupina), každodenných činností, vo výbere užívania predmetov, organizovaní času a pod. 

Dôsledkom týchto výrazných odlišností spôsobu existencie vo väzení v porovnaní s bežným 

životom je častý výskyt psychických problémov odsúdených. Výkon trestu je výraznou a 

intenzívnou záťažovou situáciou, ktorá často vyvoláva pocity strachu, neistoty, úzkosti a i. 

psychických stavov, prameniacich z deprivácie v emocionálnych, sociálnych i materiálnych 

potrebách. Jedným z prejavov negatívneho vplyvu väzenského prostredia je výskyt 
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automutilačných prejavov (sebapoškodzovania) (tomuto javu sa v súvislosti so špecifikami 

väzenského prostredia venuje napr. Bošiaková 2013). Učiteľ by mal byť určite oboznámený s 

prípadnými individuálnymi psychickými problémami žiakov, aby prípadné neštandardné prejavy 

v ich správaní vedel adekvátne zhodnotiť. Vo väzenskom prostredí nie je výskyt patologických 

prejavov v správaní odsúdených ničím výnimočným (napokon mnohí z nich sú odsúdení práve za 

trestné činy súvisiace s deviantným správaním).  

Šírová a Kováč (2009) v prvom rade upozorňujú na osobnostnú stránku odsúdených ako učiacich 

sa, keď zdôrazňujú, že pre dosiahnutie cieľov vzdelávania je nevyhnutné, aby sa odsúdení chceli, 

mohli a vedeli učiť. Upozorňujú na skutočnosť, že odsúdeným väčšinou chýba motivácia k 

vzdelávaniu, ktorá pramení z ich doterajších životných skúseností. Mnoho odsúdených má 

negatívne skúsenosti s predchádzajúcim vzdelávaním, preto je podľa Hawleyho et al. (2013) 

potrebné ponúkať alternatívne formy vzdelávania v porovnaní s tradičným vzdelávaním. 

Skúsenosť so vzdelávaním počas výkonu trestu má na motiváciu k vzdelávaniu pozitívny vplyv, 

dochádza k pozitívnym zmenám v postojoch odsúdených k vzdelávaniu.  

Z uvedeného možno konštatovať, že odsúdení predstavujú heterogénnu skupinu, ktorá je 

charakteristická odlišnými vzdelávacími potrebami, na čo by mal systém vzdelávania druhej 

šance reagovať v celom didaktickom procese. Taxman (1998) v tejto súvislosti konštatuje, že 

formálne vzdelávacie programy sú vo väzniciach dostupné, ale sú ponúkané uniformne, bez 

ohľadu na individuálne vzdelávacie potreby a preferencie odsúdených. Ak má byť vzdelávanie 

efektívne, vzdelávacie programy musia zohľadňovať špecifické potreby odsúdených, ktoré 

pramenia zo špecifických charakteristík tejto skupiny (nízke sebavedomie, nízke ašpirácie, 

ťažkosti s učením, závislosť na alkohole a i.) (Inmate education 2002). Obzvlášť dôležitou 

otázkou je, akými kompetenciami disponujú učitelia v tejto oblasti, či reflektujú potrebu 

špecifickej prípravy pre vzdelávanie odsúdených (ktoré špecifiká cieľovej skupiny odsúdených a 

charakteru väzenského prostredia vnímajú ako potrebné zohľadňovať vo výučbe). 
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